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l ОТАКОЇ!

«Найстарішу матір»
України звинувачують
у крадіжці яйцеклітин
Фото із сайту 0462.ua.

+

19 січня 2022 року №3 (216) Ціна 7 грн
Мама Анни-Марії — Валентина Підвербна — перестала спілкуватися
з журналістами.

l НА ЩО СКАРЖИТЕСЯ?

Фото із сайту vcf.vn.ua.

Суд Чернігова почав розглядати позов жительки Ізраїлю, яка
стверджує, що може бути біологічною матір’ю Анни-Марії —
дівчинки, яку народила у 65 літ Валентина Підвербна
Читайте на с. 5

l ТЕМА № 1

Фото Олександра КЛИМЕНКА.

Заборони на перебування у віртуальному світі не діють, якщо натомість ви нічого дитині не пропонуєте.

«Йому комп’ютер
дорожчий від батьків…»
— Коли у 5 років Сашко освоїв планшет швидше, аніж ми
з чоловіком, я раділа. У другому класі купили малому кращий
телефон, аніж мали самі. Спочатку в школі всі називали сина
«комп’ютерним генієм». Але потім хлопець з головою вліз
у різні ігри й тепер без користі просиджує за монітором цілими
днями. Оцінки стають щораз гірші, вдома — ніякої помочі, став
нервовий, слова йому не скажи. Вже й не знаю, що робити, —
бідкалася мама 16-річного підлітка

“

Частота самогубств
у віковій категорії
10–14 років
подвоїлася.

Оксана КРАВЧЕНКО

ТИХА ТРАГЕДІЯ, ПРО ЯКУ
НЕ МОЖНА МОВЧАТИ
Саме так характеризує подібні
ситуації Вікторія Прудей, магістр
Медичної школи при університеті
Торонто, яка має великий досвід
роботи з дітьми та батьками. На підтвердження наводить статистику:
за останні півтора десятиліття
зросла кількість психічних розладів у неповнолітніх, поширеність
синдрому дефіциту уваги збіль-

шилася на 43%, підліткової депресії — на 37%, частота самогубств
у віковій категорії 10–14 років подвоїлася.
«Що ще нам треба, аби поглянути правді у вічі? Ні, вони не народжуються такими! І це не вина школи
та системи. Проблема в тому, що
ми самі позбавляємо синів і дочок
основ здорового дитинства, це,
зокрема, чітко окреслені межі й
настанови, обов’язки, збалансоване харчування і достатній сон, рух

і свіже повітря, цікаве дозвілля,
спілкування. Змалку діти ростуть
із відчуттям, що їм усе дозволено.
Дорослі забезпечують своїм чадам
нескінченну стимуляцію, технічні
забави, миттєве задоволення», —
перелічує найпоширеніші помилки
у вихованні Вікторія Прудей і дає
прості поради, як запобігти «мовчазним трагедіям» у родинах.

Закінчення на с. 7

Коли солдат пестив собачат, його обличчя змінилося — стало ніжним
і задумливим.

Наш воїн із песиками
в окопі вразив увесь
світ
Фронтова світлина з російсько-української
війни військового фотокореспондента
Олександра Клименка (на фото) потрапила
в рейтинг найкращих знімків 2021 року
за версією агентства Reuters
Читайте на с. 5

Стратегічна помилка
невістки: повчальна історія
Читайте на с. 5

ЗАМОВТЕ РЕКЛАМУ:

0967731037, 0668247160
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Перший бій: тисячі людей
не дали посадити за ґрати
Порошенка і демократію
Найрезонансніші події в Україні та світі очима
наших журналістів

Суддя не наважився виконати наказ Банкової,
і п’ятий Президент заспівав колядку

Дайте дітям виспатись! Їм треба 9-10 годин повноцінного сну!

Учені заявляють, що заняття
у школах починаються надто рано
В українських навчальних закладах уроки стартують
о 8–9-й годині

Фото із сайту nv.ua.

17 січня лідера «Європейської
Солідарності» після його
повернення в Україну
в аеропорту «Київ» зустрічали
тисячі людей
етро Порошенко виступив
перед своїми прихильниками
на імпровізованому мітингу
просто на летовищі і одразу ж вирушив
до Печерського суду, де йому мали
обрати запобіжний захід у справі про
державну зраду та фінансування терористів (прокурори вимагали взяття під
варту або заставу у мільярд гривень).
Там на лідера найбільшої опозиційної
сили також чекали тисячі людей.
Замовне кримінальне провадження проти Порошенка є явним виявом політичних репресій і побудови
в Україні авторитаризму, поверненням до часів Януковича. Про це заявляють численні експерти та політики
як в Україні, так і на Заході. Режим
Зеленського зосередився на переслідування своїх опонентів, а не на
протидії російській агресії. Підозра
настільки шита білими нитками, що
її не наважилась підписати генпрокурорка Ірина Венедіктова (пішла в цей
день у відпустку), це зробив її заступ-

ауковці з’ясували, що це може бути зарано. Відповідні
результати дослідження оприлюднили вчені із Цюріхського університету. Виявилось, що під час карантину
підлітки, які навчалися вдома, спали приблизно на 75 хвилин
на день більше, ніж звичайно. Як наслідок — у них покращився сон і загальне самопочуття, навіть попри брак спілкування
з однолітками. «Наші результати чітко вказують на користь починати шкільні уроки пізніше, щоб діти могли довше поспати.
Якість їхнього життя, пов’язана зі здоров’ям, значно покращилася, а споживання алкоголю і кофеїну зменшилося», — кажуть
дослідники.
Ну щодо останнього, то це, певно, не наслідок тривалішого сну, а наслідок перебування вдома з батьками.
З ними ж пива не поп’єш…

Н

П

Поки Порошенка не було в Україні, у провладних колах говорили, що він втік і
не повернеться. Повернувся і яскраво показав, що «кримінал» проти нього не
вартий виїденого яйця.

ник Симоненко. А суддя Олексій Соколов після 5 годин роздумів (до нього навіть нібито викликали медиків)
не зміг прийняти рішення про обрання запобіжного заходу і переніс його
оголошення на 14-ту годину 19 січня.
Після цього Петро Порошенко разом
із тими, хто його підтримував у залі
суду почав колядувати, а потім знову вийшов до своїх прихильників,

Під Житомиром дикий кабан
убив поліцейського
Чоловік встиг зробити постріл, але звір кинувся на нього
рагедія сталася з командиром штурмового загону КОРД Євгеном Андрейковцем. Усе відбулось дуже стрімко. Собака
Євгена злякав дикого кабана, і той вискочив прямо на поліцейського. Чоловік встиг зробити постріл, але звір виявився більш
спритним. Мисливці кажуть, сутичка тривала лічені секунди. Потім
товариші півгодини боролись за життя Євгена, проте врятувати
його не змогли. Рана була дуже велика — розрив артерії, кров
текла з неї і її не могли зупинити.
За фактом смерті мисливця порушили кримінальну справу
за статтею «вбивство» з позначкою «Нещасний випадок».
П р е д с т а в - Фото із сайту progorodchelny.ru.
ник Житомирського лісового
та мисливського
господарства Роман Логвинчук
шокований —
він каже, що
не пам’ятає випадку, коли кабан вбивав лю- Навіть досвідчений і підготовлений мисливець
дину…
виявився безсилим проти дикого звіра.

Т

які попри холод і пізній час не пішли
з вулиці.
Навіть якщо Зеленський таки
змусить суддю «закрити» Порошенка, лідер «ЄС» вже отримав велику моральну перемогу. Як і всі
українці, які хочуть демократичної
цивілізованої України, а не держави, де править сп’янілий від влади
Путін-2.

Ті, кому за 70,
отримуватимуть
не менше трьох тисяч?
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
розповів, як у 2022 році українцям
підвищуватимуть пенсії
ін заявив, що зростання виплат буде
поетапним, зокрема у березні планують провести індексацію (пенсіонерам,
які працюють). Українцям, яким понад 70 літ
і які мають стаж роботи 30–35 років, розмір
мінімальної пенсії підвищать до 3000 грн.
Крім того, планують розширення програми
доплат до пенсії на осіб, яким виповнилося 70 років. «Буде здійснено перерахунки
для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для
65-річних через зростання мінімальної зарплати», — зазначив Шмигаль.
За даними Пенсійного фонду, станом
на 1 жовтня всього в Україні налічувалось
10,9 млн пенсіонерів. Майже 50% із них отримували пенсію, розмір якої не досягав
3 тис. грн.

В

Історична подія: український
супутник «Січ-2-30» запустили
на ракеті Ілона Маска
Апарат із космосу фотографуватиме нашу країну, зокрема
вирубування лісів та переміщення військової техніки
січня о 17:25 за київським часом з бази космічних сил
США на мисі Канаверал полетів на навколоземну орбіту 180-кілограмовий український супутник «Січ-2–30».
Українці запустили такий апарат уперше за останні 10 років.
Справа в тому, що після окупації Криму під контролем Росії
у Євпаторії опинився і Центр управління та випробування космічних засобів разом з обладнанням, тож роботи з відновлення
космічного потенціалу України зайняли деякий час. Ракету-носія
«Falcon 9» для супутника розробила компанія «Space X» відомого
підприємця та винахідника Ілона Маска.
Дані з апарата оброблятимуть у Поліському національному університеті в Житомирі. «Січ-2–30» виготовили в Дніпрі
для моніторингу стану довкілля, ліквідації наслідків стихійних лих і спостереження за переміщенням військової техніки
та кораблів. На виготовлення апарата витратили 130 мільйонів гривень. Запуск коштував іще приблизно 50 мільйонів.
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l ПРЯМА МОВА
Віталій ПОРТНИКОВ, журналіст, про переслідування
Петра Порошенка з боку режиму Володимира
Зеленського:
Огидно, що всю цю мерзенну виставу Зеленський з оточенням затіяли саме тоді, коли нашій країні загрожує смертельна
небезпека. Коли ми маємо думати
про
атии пр
ро національну єдність, а не про перспективи
спективи
влади та можливості Порошенка.
нка. Коли
влада та демократична опозиція
ція мають
працювати разом заради країни.
ни. І саме у
цей час ми повинні стежити за тим, як
Коломойський задовольняє свою
вою спрагу
помсти (Порошенку. – Ред.), а Зеленський –
свої комплекси Лжедимитрія. Це гірше, ніж
помилка. Це – зрада.
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l О ЧАСИ! О ЗВИЧАЇ!

Фото із сайту pravda.com.ua.

«Наколи мне,
кольщик, купола»:

Фото з фейсбук–сторінки Дмитра ЯРОША.

судді гуляли
під російський «блатняк»
У Запоріжжі служителі Феміди провели корпоратив у
супроводі тюремного шансону
Василь КІТ

ідвідувачі ресторану, де відбувалося суддівське свято, зафільмували, як судді в караоке співають пісні російських співаків Михайла Круга та Олени Ваєнги і танцюють під них. На
відео видно заступника голови Шевченківського суду Запоріжжя
Павла Зарютіна разом із п’ятьма підлеглими. Зарютін під оплески
виконав хіт «Кольщик, наколи мне купола».
Українці заходились жваво обговорювати смаки суддів, які,
згідно з їхнім Кодексом етики, «мають бути прикладом дотримання високих стандартів поведінки». Відомий юрист Михайло
Жернаков порівняв відпочинок служителів Феміди із «кримінальним сходняком» та «пісенним конкурсом у виправній колонії».
У відповідь судді виступили із заявою, в якій сказали, що про
смаки не сперечаються і вони мають право самі обирати, що їм
слухати.

В
Ярош, з руки якого хірурги дістали ось таке «добро», з лікарняного ліжка пообіцяв російським агресорам,
що легкої прогулянки в Україні для них не буде.

Не витримав ізраїльський титан:
Дмитру Ярошу зробили операцію
ро це сам Ярош розповів на
своїй сторінці у Facebook:
«Що ж, тепер можна і
щиро подякувати українським медикам…
Отже, в кінці минулого року моя
поранена ще у 2015 році рука відмовилась функціонувати, почала нестерпно боліти та викликала високу
температуру. Спочатку думав, що застудився, але потім виявилось, що
все набагато банальніше: загноєння
і всякі інші погані справи…
Слава Богу, що маю Друзів–медиків, які ультимативно примусили
обстежитися… і тут же призначили
операцію.
Певна складність була у тому, що

П

це припало на Новий рік, але чіткість
і злагодженість процесу були на висоті: спочатку Ростислав Любомирович Винар зорганізував обстеження, потім Володимир Миколайович
Дубина та Іван Іванович Жердєв миттєво вирішили операційні питання…
Наша Дніпровська лікарня імені
Мечнікова, як завжди, виявилась на
висоті!
4 години операції — і з мене дістали поламані та погнуті титанові
пластини та купу саморізів (дещо
лишили), відкачали склянку гною і
ще щось добре зробили…
До речі, як виявилося, українські
кістки здатні гнути і ламати ізраїльський титан…

“

Руку врятували,
сепсису не допустили.
Тепер ще кілька
тижнів — і я буду
в строю.

Руку врятували, сепсису не допустили. Тепер ще кілька тижнів — і я
буду в строю.
Дякую всім медсестрам, медбратам, санітарочкам лікарні імені Мечнікова!
І йдеться не тільки про мене… У
цій лікарні врятовані тисячі бійців,
які отримали поранення під час російсько–української війни.
Честь і слава українським медикам!».

КОМЕНТАР
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, політолог:
«Я б здивувався, якби там симфонічна музика
звучала чи хоча б західні хіти. Буття визначає свідомість, а буття у них не сильно відрізняється від
кримінального. До того ж не сумніваюсь, що там за
багатьма тюрма плаче».
Фото із сайту oir.mobi.

Командувач Української добровольчої армії потрапив до лікарні
через те, що про себе дали знати старі фронтові рани

l СЕ ЛЯ ВІ

Заповісте квартиру місту —
і мерія подбає про вашу старість
У Дніпрі впроваджується нова міська послуга «Договір довічного
утримання»
Наталка ЧОВНИК

ею можуть скористатися
люди з інвалідністю І та ІІ
групи віком понад 60 років
та пенсіонери від 65 літ. Взамін на
утримання з боку територіальної
громади люди заповідатимуть своє

Н

житло місту, яке стане власником
нерухомості після їхньої смерті. Послуга з довічного утримання почала
діяти в Дніпрі з 1 січня 2022 року. Як
зазначають фахівці, завдяки нововведенню дніпряни будуть захищені від шахрайських схем, адже дехто

сподівається на сусідів чи приватні
установи, які не дають гарантій. А тут
буде укладено нотаріальний договір
між містом та приватною особою.
«Серед переваг договору з Дніпровською міською територіальною
громадою — одноразова виплата до
15% вартості житла. Надаватиметься
також гарантовано щомісяця грошова компенсація від двох до трьох з
половиною прожиткових мінімумів,
доплата від 500 до 1500 гривень на
оплату комунальних послуг, соціальні послуги на безоплатній основі та
послуги поховання», — розповіла
представниця мерії Ольга Мешко.

Якщо ви передплатите «Цікаву газету
на вихідні» разом із газетою «Волинь-нова»,

Кількість церковних бань у такому тату означає кількість ув’язнень.

—

щотижня маєте шанс виграти 1000 гривень!
ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ:

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

Розкажіть
про акцію сусідам!
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Фото із сайту 4studio.com.ua.

«Велике будівництво»
Зеленського виявилось…
Порошенківським
Від прихильників «слуг» часто можна почути:
так, вони слабкі у зовнішній політиці,
Зеленський оточив себе непрофесіоналами,
але ж зате будують дороги!
Ірина ГЕРАЩЕНКО, народний
депутат від фракції
«Європейська Солідарність»

и з колегами вирішили
дізнатися: які ж об’єкти
входять у так звану програму «Великого будівництва», яким нормативним актом регулюється ця «ініціатива Зеленського» і чи існує вичерпний перелік об’єктів, який
стан виконання і т. д. І в скільки платникам податків
обходиться 1 км доріг.
З’ясувалося, як не існує в природі «програми модернізації України», яку Зеленський «презентував»
у США, так само немає жодного нормативно-правового акта щодо узаконення програми «Велике
будівництво»!
Просто все, що латається в державі в межах центрального і місцевих бюджетів, автоматично вноситься у «Велике будівництво».
Будете сміятися, але реконструкція, капітальний
та поточний ремонт доріг Укравтодором здійснюється «відповідно до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018–
2022 рр.», затвердженої ще Кабміном Порошенка
у березні 2018 року!
Тобто, з таким самим успіхом на борди можна причепити, що «Будівництво здійснюється
за ініціативи Порошенка» —:) .

М

l РЕЗОНАНС

«Україна — сильна
і непересічна, Путін
не наважиться напасти»
Світ гадає: піде Москва на Україну новою
війною чи ні?
Василь КІТ

оки наш Президент Володимир Зеленський
розмірковує, куди б прилаштувати на роботу
Андрія Шевченка, якого звільнили з посади
головного тренера італійського футбольного клубу
«Дженоа», лідери провідних держав обговорюють
ймовірну ескалацію з боку Росії і намагаються зупинити оскаженілого Путіна.
Про можливе загострення у російсько-українській війні висловився і президент Туреччини
Реджеп Ердоган. Щоправда, він доволі скептично
поставився до попереджень про новий напад Росії:
«Я не вважаю реалістичним сценарієм вторгнення
Росії в Україну», — заявив лідер Туреччини. Свою
позицію він пояснив тим, що наша держава відрізняється від інших маленьких країн, які заявляли про
свою незалежність від Кремля. «Україна — це сильна
країна. Це незвичайна держава, і в ній своя особлива
ситуація, — сказав Ердоган і додав: — Крім цього,
для того, щоб Росія пішла на цей крок, їй треба проаналізувати ситуацію у всьому світі і свою власну. Потрібно раз і назавжди зрозуміти, що більше не працюють речі, які продиктовані позицією: «Я отримаю
території, я зможу їх захопити», — зазначив політик.

П

«Позиція щодо Росії: Путін – ворог, але рускій народ – братній», – це один із пунктів, які озвучив Остап Дроздов.

«Мочити» опозицію і більше
російської мови: журналіст
розповів про зміни на «4 каналі»,
який купили «слуги»
Відомий ведучий Остап Дроздов (на фото) прокоментував своє
звільнення з «4 каналу», на якому вів програму «Прямим текстом»,
і розповів про цензуру, що її запровадили «слуги народу»
Ольга СОКОЛОВА

азначимо, що цей телеканал придбав народний депутат від партії
Зеленського, аграрний «барон»
Олексій Ковальов із Херсонщини. Причому зробив це у хитромудрий спосіб:
«Я купив на себе, точніше — на батьків,
а батьки мені подарували», — пояснив
він.
Як відомо, команда Зеленського,
переслідуючи критично налаштовані до неї ЗМІ, паралельно створює ряд
пропагандистських провладних каналів,
у який має увійти і «4 канал». Також владу
активно підтримує «1+1», який належить
олігарху і покровителю Президента Ігорю Коломойському.
За словами журналіста, який був
змушений піти з «4 каналу» через свою
проукраїнську позицію, цензуру там запроваджують «ті самі «медіаменеджери,
які недавно створювали холдинг для
Медведчука і регіонала Столара».
Остап Дроздов по пунктах озвучив ті вимоги, які, за його словами,
виставляють нові власники і на які
він би не пішов:
ї Забути про термін «велике крадівництво» (ніякої аналітики про корупційну складову не може бути).

З

ї Забути про збагачення владної
еліти.
ї Забути прізвище Єрмак.
ї Зеленський — всенародний лідер,
тому критика — або невинно-нейтральна, або ніяка.

“

русифікацію та інші гуманітарні цінності,
тому що вони «рассаєдіняют».
ї Позиція щодо Росії: Путін — ворог,
але рускій народ — братній.
ї Систематичне «мочилово» політичних опонентів, у першу чергу — «п’я-

Забути про термін «велике крадівництво» (ніякої аналітики
про корупційну складову не може бути). Забути прізвище
Єрмак. Зеленський – всенародний лідер, тому критика – або
невинно-нейтральна, або ніяка.

ї Вагнерівці, офшорний скандал, Коломойський, Антимонопольний комітет,
Конституційний Суд — цих тем не існує.
ї Категоричне табу на колишніх
«слуг», які відкололися від ЗЕ-команди.
ї Обов’язкова присутність спікерів
«Слуг народу» в кожній груповій програмі.
ї Для російської мови — сприяння
і лояльність.
ї Віднині патріотична риторика —
це «услишать Донбас» (дослівно).
ї Заборонено утверджувати українську національну пам’ять, говорити
про деколонізацію, декомунізацію, де-

тий» (ідеться про Петра Порошенка. —
Ред.) і Ахметов. Стосовно ОПЗЖ — хай
будуть.
ї Усі тезові меседжі узгоджувати
з куратором.
З цих пунктів можна зробити висновок, що команда Зеленського,
попри патріотичну риторику, збирається і далі впроваджувати малоросійську гуманітарну політику під
умовним девізом «какая разніца».
Невже Володимир Зеленський, коли
закривав проросійські ЗМІ Медведчука, зробив це лише для того, щоб
самому будувати в Україні Росію-2?
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l НЕЙМОВІРНО!

Фото Олександра КЛИМЕНКА.

Чоловіку аж 7 годин пересаджували
серце свині
Фото із сайту University of Maryland School of Medicine.

Це був єдиний шанс врятувати 57-річного Девіда Беннета (на фото)

За Девіда Беннета (праворуч у кружечку) тепер вболіває весь світ.

Василь КІТ
Коли солдат пестив собачат, його обличчя змінилося — стало ніжним і задумливим.

Наш воїн із песиками в окопі
вразив увесь світ
Фронтова світлина з російсько-української війни військового
фотокореспондента Олександра Клименка (на фото) потрапила
в рейтинг найкращих знімків 2021 року за версією агентства
Reuters
Ольга ВЕКЕРИК

а фото — військовослужбовець 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана
Івана Виговського Володимир Семінько. Він гладить двох цуценят
на одній із крайніх позицій у селищі Піски. Знімок зроблений у квітні,
коли російські війська групувались
на кордоні з Україною. Всього у рейтингу — 13 світлин. Фотографія
ввійшла відразу в три розділи кращих у рейтингу Reuters.
«У квітні минулого року я вчергове перебував у відрядженні в районі проведення ООС. Тоді весь світ
із тривогою спостерігав за великим скупченням російських військ
на кордоні України. Я прибув на цю
позицію о 5:15 ранку після того,
як її вночі обстріляли окупанти.
Коли сходило сонце, Володимир,
солдат на моїй фотографії, показав
мені край окопу, куди часто стріляють ворожі снайпери. Ми присіли,
і раптом до Володимира підбігло цуценя, потім ще одне. Солдат почав
пестити їх, а я спостерігав, як його
обличчя змінювалося — ставало

Н

ніжним і задумливим. Володимир
розказав, що цуценята нещодавно
народилися і стали улюбленцями
наших військовослужбовців… Ми,
журналісти, часто є свідками насильства, руйнувань і смерті, але
те, що солдат в окопах демонструє

“

у штаб-квартирах ООН у Нью-Йорку
і НАТО в Брюсселі, у Литві, Польщі,
Люксембурзі, був учасником колективних виставок про війну в Україні у парламентах Великої Британії
та Данії.
Про свою роботу фотокорес-

Ми, журналісти, часто є свідками насильства,
руйнувань і смерті, але те, що солдат в окопах
демонструє доброту і ніжність до тварин, нагадує
мені про добро і людяність у світі.

доброту і ніжність до тварин, нагадує мені про добро і людяність у світі», — згадує Олександр Клименко.
Понад двадцять років він їздив
із українськими миротворцями у гарячі точки: колишню Югославію,
Ліван, Кувейт, Сьєрра-Леоне, Ліберію, Кот-д’Івуар, Південний Судан
і Демократичну Республіку Конго.
З початком російської військової
агресії знімає війну на Сході України. Мав персональні фотовиставки
Р
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пондент каже так: «У ці хвилини
на Сході гинуть громадяни моєї
країни. Я хочу, щоб світ про це знав
і не забував ані на мить. Саме тому
я їжджу на війну, намагаюся своїми
знімками донести до людей те, що
там відбувається, і показати героїзм
простих українців, які відстоюють
Незалежність своєї держави, а можливо, і свободу Європи».
За матеріалами novynarnia.
com, armyinform.com.ua.

мериканські хірурги здійснили експериментальну операцію, під
час якої хворому пересадили генетично модифіковане серце свині
(вченим довелося позбутися гена, який міг викликати відторгнення
пересадженого органа).
Лікарі кажуть, що це був єдиний шанс для 57-річного пацієнта на виживання. Операція тривала сім годин. Фахівці з медичного центру Університету Меріленду отримали від влади спеціальний дозвіл на неї. Чи увінчається
пересадка успіхом, досі остаточно не зрозуміло. Проте через тиждень після
операції чоловік почувався нормально. Для медиків це хірургічне втручання стало результатом багаторічних досліджень. Вони сподіваються, що
їхній успіх сприятиме порятунку життів багатьох людей по всьому світу,
адже таким чином можна вирішити проблему нестачі донорських органів.
Тим часом зоозахисники активно виступають проти таких операцій.

А

l НЕСПОДІВАНИЙ ПОВОРОТ

Щоб не заразитись, мати запхала
недужого сина в багажник
Вчителька зі США замкнула свого хворого на коронавірус
сина у багажнику авто, щоб не заразитися під час поїздки для
повторного тестування на Covid-19
Ольга НЕБІЖКА

-річну Сару Бім затримали, її звинувачують у створенні загрози
життю дитини. Працівниця пункту тестування на Covid-19 обходила автомобілі, збираючи інформацію від водіїв, що стояли
у черзі на тестування. Почувши, що у багажнику однієї з автівок хтось є,
вона викликала поліцію. Коли вчителька відчинила багажник, там виявили
хлопчика.
Сара Бім пояснила, що це її 13-річний син, який отримав позитивний
результат на Covid-19, і вона привезла його на додаткове тестування. А щоб
не заразитися під час поїздки, помістила підлітка у багажник. Працівниця
центру відмовилася проводити тест, допоки хлопчику не дозволили сісти
на заднє сидіння автомобіля…
Поки поліція розслідує справу, вчительку відсторонили від проведення уроків у школі.

41

l ЩОБ ЗНАЛИ І ЗАЗДРИЛИ!

Зріст має значення: вчені з’ясували,
які чоловіки кращі в любощах
У низьких хлопців найчастіше більше сексу та задоволення від
близькості, ніж у високих, а ще — на 32% менше розлучень

А

Представництво польської агенції оголошує набір працівників
на склади брендового одягу на околицях м. Лодзі
PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування. Зустрічає наш координатор.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи,
PЗаробітна плата – від 20 000 грн+премії.
надалі бажаючі можуть подаватися на карту побиту.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.
Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.
PЖитло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.

Микола ДЕНИСЮК

рім того, такі чоловіки зазвичай заробляють більше грошей. Йдеться про осіб, зріст яких нижчий за 175 сантиметрів. Таких висновків
дійшли вчені з Нью-Йоркського університету (США). Точні причини
цього встановити не вдалося, але, як припускають автори дослідження,
це пов’язано з тим, що високі хлопці можуть бути більш самовпевненими.
В той час як вони «розслабляються», низькі відчувають, що їм потрібно
щось довести, тож більше працюють над собою. І отримують кращий результат.

К
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l ОТАКОЇ!

«Найстарішу матір»
України звинувачують
у крадіжці яйцеклітин
Суд Чернігова почав розглядати позов
жительки Ізраїлю, яка стверджує, що може бути
біологічною матір’ю Анни-Марії — дівчинки,
яку народила у 65 літ Валентина Підвербна
Фото із сайту 0462.ua.

«Навіть невіруючий скаже: сталося справжнє диво!»

Маленький львів’янин
365 днів був у комі й
одужав на Святвечір
У святковий період справді трапляються дива.
І це найкращий доказ допомоги вищих сил тим, хто
в них вірить
Мама Анни-Марії — Валентина Підвербна — перестала спілкуватися з журналістами.

Марина ХОМЧЕНКО, depo.ua

атьки 6-літнього хлопчика цілий рік доглядали за сином у комі. І вірили, що все
буде добре. Добру різдвяну історію розповів на «Львівському радіо» керівник Центру
нейрохірургії та неврології Андрій Токарський.
За словами медика, трагічний випадок
стався із малюком у Святвечір, коли він катався на санчатах. У якийсь момент дитина втратила рівновагу і врізалася у дерево. Хлопчик
отримав важку черепно-мозкову травму і впав
у кому. Наступні 365 днів були найважчими
у житті родини.
«І ви тільки уявіть! За рік у той самий день,
перед Різдвом, він отямився — так, наче вчора
заснув, а нині прокинувся. Тут навіть невіруючий скаже: справжнє диво!» — ділиться радістю
Андрій Токарський.
За словами лікаря, віра іноді дійсно творить

Б

неймовірне. Батьки жодної секунди не сумнівалися, що їхній син вийде з такого стану, — і отримали реальне диво.
«У мене на руках помирало багато людей.
Я працюю у своїй сфері понад 40 років і бачив
чимало чудесних зцілень. Зокрема, перед важ-

“

Перед важкими операціями
мене запитують родичі: що ми
маємо робити в цей час? І я усіх
прошумолитися.

кими операціями мене запитують родичі: що
ми маємо робити в цей час? І я усіх прошу молитися. Так-от, операції проходять більш вдало у тих пацієнтів, чиї родичі моляться за них
у найважчий час», — підсумував медик.

l ПРЯМА МОВА
Сергій МАРЧЕНКО, експерт ринку праці, про реформу шкільного
харчування:

«

Щоразу, коли ваша дитина приходить з державної школи і каже, що кормили
к, що дисмачно, це не правило, а виняток. Щасливий випадок,
існими
ректор школи чи завідуючий їдальнею виявилися совісними
падків
порядними людьми і зламали систему. В більшості випадків
чувансистема ламає їх… Я думаю, реформу шкільного харчування чекає провал. Вона не зручна для адміністрації шкіл. Треба
дуктів,
морочитися із закупками великого асортименту продуктів,
морочитися з персоналом, щоб вони більш-менш якісноо готутрації
вали. Це велетенський шматок проблем. Тому адміністрації
шкіл будуть максимально саботувати реформу, щобб
швидше повернулитися до сосисок та макаронів.

Лія ЛІС

років тому жителька Чернігова, якій наразі 76, завдяки
штучному заплідненню народила первістка — доньку Анну-Марію.
Про цей унікальний випадок писали чи не всі ЗМІ. На той час жінці було
65 літ, і вона вважається українкою,
яка народила у найбільш поважному
віці. Коли Валентина Підвербна наважилась на такий крок, у неї не було
ні чоловіка, ні дітей. Жінка була двічі
розлучена. Взимку 2011-го у неї народилася дівчинка, яку вона назвала
Анна-Марія.
На сьогодні дочка Валентини навчається у школі. За словами вчителів,
дівчинка дуже здібна і розумна. Вдома
у Валентини все гаразд, і живуть вони
нормально, хоч раніше ходили чутки, що жінка жебракує. У самої мами
розпитати журналістам нічого не вдається, бо з якогось моменту вона припинила спілкуватися зі ЗМІ.
Тим часом до неї знову прикута
увага — через звинувачення у нібито
незаконному використанні яйцеклітини. Річ у тому, що штучне запліднення
Валентині Підвербній робили у медзакладі, якого вже не існує. Оксана Спектор, яка нині живе в Ізраїлі, зберігала
свої яйцеклітини в тій самій клініці.
Вона вважає, що донька Підвербної
дуже схожа на неї, і тому підозрює, що
для запліднення Валентини лікарі використали її яйцеклітини. Жінка не давала дозволу на це, тому домагається проведення ДНК-тесту і визнання
саме її матір’ю дівчинки.
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Цивільну справу розглядає Новозаводський райсуд Чернігова, слухають її в закритому режимі — без
преси, як цього вимагала позивачка.
Інтереси 76-річної матусі представляє
адвокатка Валентина Роговець. Вона

“

Оксана Спектор, яка
нині живе в Ізраїлі,
вважає, що донька
Підвербної дуже
схожа на неї, і тому
підозрює, що для
запліднення Валентини
лікарі використали
її яйцеклітини.

називає закиди Спектор безпідставними.
Чого ж хоче домогтись жителька
Ізраїлю Оксана Спектор? За словами
її адвоката Вольфовського, якщо результат ДНК-експертизи не підтвердить її біологічне материнство, свій
позов Спектор відкличе. Якщо ж ДНКтест буде позитивним, то подальшу
долю дитини вирішуватимуть у судовому порядку. Жінка щонайменше
вимагатиме, щоб саме її визнали матір’ю неповнолітньої дитини і внесли
відповідні зміни в актовий запис про
її народження.
Чи проситиме Спектор віддати дівчинку їй — невідомо.
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l НА ЩО СКАРЖИТЕСЯ?

l БУДЬМО ЗДОРОВІ!

«Йому комп’ютер дорожчий
від матері…»

Невролог назвав
це одужання
«майже дивом»

Фото із сайту vcf.vn.ua.

Нa Бoгoявлeння у храмах здiйcнюєтьcя
ocoбливий чин ocвячeння вoди, якa звeтьcя
вeликoю aгiacмoю, щo в пepeклaдi з гpeцькoї
oзнaчaє «cвятиня». Споконвічно люди знали
про її цілющі властивості, пoбoжнo збepiгaли
бiля iкoн, викopиcтoвувaли у випадку недуг чи
загрози іншого лиха

Закінчення. Початок на с. 1
Оксана КРАВЧЕНКО

становлюйте обмеження і пам’ятайте, що ви — батьки дитини,
а не її друзі. Купуйте те, що потрібно, а не те, що їй хочеться. Не бійтеся відмовляти. З раннього віку залучайте малечу
до справ (складати речі, прибирати іграшки,
розвішувати білизну, розбирати сумки, накривати на стіл і т. д.). Привчайте лягати спати
в один і той же час, не дозволяйте брати в ліжко гаджети. Заохочуйте до відповідальності
та незалежності. Не захищайте від дрібних
невдач. Не складайте і не носіть за дитиною
портфель, не приносьте їй у школу домашню
роботу, яку вона забула… Навчіться бути терплячими й дайте можливість синам і дочкам
вільно проводити час, щоб у них була можливість занудьгувати та проявити свої творчі
пориви. Для цього не оточуйте їх постійними
розвагами, не підсовуйте електронні пристрої й самі намагайтеся не використовувати
їх за їдою, в машині, в магазині».

«В

ЧОМУ ГАДЖЕТИ НАЗИВАЮТЬ «ЦИФРОВИМ
ГЕРОЇНОМ»?
Давно відомо, що більшість керівників
технологічних компаній, IT-гігантів із Кремнієвої долини обмежують своїх дітей у користуванні надсучасними девайсами. Колись
журналіст The New York Times під час інтерв’ю
зі Стівом Джобсом, «батьком Аpple», запитав, чи люблять його діти iPad. «Вони не користуються ним», — відповів той.
І Тім Кук, який замінив Джобса на посаді
генерального директора компанії після його
смерті, публічно заявляв, що не хотів би, аби
його племінниця за гаджетами гайнувала час,
використовувала соціальні мережі. Й Еван
Вільямс, засновник Blogger і Twitter, раніше
зізнавався, що його сини теж мали подібні обмеження. На відміну від паперових книг, які
можна було читати скільки завгодно, користуватися планшетами і смартфонами дозволялося не довше години на день.
Спеціалісти стверджують, що діти до десяти років дуже швидко сприймають нові технології й особливо легко впадають у залежність. Тому їм не варто просиджувати за планшетами більше 30 хвилин. Для 10–14-річних
учнів використання комп’ютерів доцільне
тільки для виконання шкільних завдань, вважають деякі науковці.
Дослідження сканів мозку показують, що
комп’ютерні ігри впливають на лобову ділянку кори головного мозку — контролюючу
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оїй мамі було за 80, коли її розбив інсульт. Лікар призначив чимало різних
препаратів, хоч і попередив, що треба
бути готовими до найгіршого. Хворій робили
уколи, ставили крапельниці, давали таблетки.
Спочатку, як мова її була дуже нерозбірливою,
не могли зрозуміти, чого ще вона вимагає. Виявилося — просила свяченої води. Стали давати по ковточку з молитвою вранці й увечері.
Як істинно віруюча людина, мама покладалася
на Бога. Нині їй уже 90, вона може поволеньки
ходити, говорити, а невролог називає це одужання «майже дивом».
Подібних випадків зцілення відомо багато,
саме тому кожен із нас спішить на Богоявлення
до церкви, прихопивши чималеньку посудину.
Дехто сперечається з приводу того, в яку саме
пору доби воду набирати, щоб цілющі властивості були найбільші. Але священники кажуть, що
не вiд цього зaлeжить cвятicть i сила oтpимaних
дapiв Бoжecтвeннoї блaгoдaтi, a вiд глибини нашої віри.
Відомо, що свячена вода не втрачає своїх
властивостей із часом, не псується.
Однак зберігати її бажано не в пластикових
пляшках, а в чистій скляній тарі. Якщо не спожили торішню, окропіть нею все обійстя або вилийте у відкриту водойму.
Свячену воду прийнято пити натщесерце для
оздоровлення під час хвороб, нею вмивають обличчя немовлятам, якщо вони занедужали або
для заспокоєння на ніч. І дорослим це допомагає
позбутися поганих нав’язливих думок та безсоння. Потрібно зробити ковток свяченої води з молитвою: «Господи, приймаю Твій дар, воду святу,
яка допоможе мені позбутися від гріхів і не повторювати їх у житті праведному. Зміцнюю свій
дух, свою плоть, свою віру. Амінь».
А от пірнати в oпoлoнку нa Вoдoхpeще не рекомендують ні медики, ні святі отці, особливо
застерігаючи людей із хронічними хворобами.
Жoднoгo цepкoвнoгo пpипиcу для звepшeння
тaкoгo дiйcтвa нeмaє, i, як твepдять дocлiдники,
в укpaїнcькoгo нapoду вoнo нe мaлo пoшиpeння.
Колись навіть не прийнято було після Богоявлення два тижні прати в освячених ополонках, щоб
не забруднити святої води.
Зaнуpeння нiкoли нe зaмiнить тaїнcтвa спoвiдi
тa пpичacтя. Гpiхи не можна змити, бо цe нe зoвнiшня пpoблeмa, a внутpiшня хвopoбa душi. I щoб
зцiлитиcя, пoтpiбнo вiд щиpoгo cepця пoкaятиcя
тa змiнитиcя зa дoпoмoгoю Бoжoю, кажуть священники. Однак цepквa нe зaбopoняє купатися
на Водохреще, цe пpaвo i вибiр кoжнoгo.

М
Заборони на перебування у віртуальному світі не діють, якщо натомість ви нічого
дитині не пропонуєте.

дофамінову систему, що відповідає за винагороди, увагу, короткочасну пам’ять — так
само, як кокаїн.
Вони настільки сильно збуджують мозкову діяльність, що в організмі підвищується рівень дофаміну й виникає формування
залежності. Саме через такий ефект доктор
Пітер Вайбрау, директор факультету неврології в Університеті Каліфорнії в Лос-Андже-

“

Діти до десяти років дуже швидко сприймають нові технології
й особливо легко впадають у залежність. Тому їм не варто
просиджувати за планшетами більше 30 хвилин.

лесі, називає екрани «електронним кокаїном», а китайські дослідники охрестили їх
«цифровим героїном». Сотні клінічних досліджень підтверджують, що гаджети провокують депресію, дратівливість та агресію
і можуть призвести до психотичних наслідків, за яких гравець втрачає зв’язок із реальністю.
«У моїй клінічній роботі з більш ніж тисячею підлітків за останні 15 років я переконався: коли дитина переступає межу залежності,
вилікувати її буває дуже складно. Я стикався
з тим, що порятунок від героїну і метамфетаміну проходить легше, ніж у випадку з гравцями, які загубилися в матриці, або залежними
від соціальних мереж», — застерігає доктор
Ніколас Кардарас, виконавчий директор одного з центрів реабілітації у США.

Міністр охорони здоров’я України
Віктор Ляшко повідомив, що медики первинної ланки отримуватимуть доплати за успішну вакцинацію своїх пацієнтів. З 1 березня 2022
року Національна служба здоров’я
слідкуватиме за охопленням щепленнями від коронавірусу. А з 1 червня в
Україні оцінюватимуть рівень вакцинації дітей до 6 років від інших захворювань згідно з календарем щеплень.

На його думку, допомога потерпілому
в таких випадках має починатися з детоксикації. Це означає: жодних комп’ютерів, смартфонів, планшетів і навіть телевізорів протягом
4–6 тижнів. Відверто поговоріть із дітьми про
те, чому ви обмежуєте час із гаджетами.
«Коли я розмовляв із синами-близнюками, то чесно казав, чому не хочу, щоб вони
грали у відеоігри. Кожна десята людина має

схильність до залежностей. Я пояснюю, що
деякі діти настільки захоплюються своїми пристроями, що їм важко зупинитися,
контролювати час. Вони перестають грати
в бейсбол, читати книги, цікавитися наукою
та природою, віддаляються від своїх друзів
у реальному світі, — ділиться досвідом доктор Кардарас.
У своїй книзі «Діти світла: як залежність
від екранів поглинає наших дітей та як перервати транс» Ніколас Кардарас розповідає
реальну історію хлопця, який упродовж чотирьох років бореться за одужання. Він давно
виніс комп’ютер зі спальні, і родинні вечері
також проходять без гаджетів. Але його мати
все ще не втрачає пильності, бо, як і у випадку
інших залежностей, рецидив може підкрастися в будь-який момент.

l ПРЯМА МОВА
Євген КОМАРОВСЬКИЙ, лікар, розповів,, що
робити тим, хто виписався з лікарні після
ля
коронавірусу:

«

Особисто я, якби виписався з «ковідного»
о» стаціонару, місяць би відпочив, а потім зробив би
зУЗД із голови до ніг і з ніг до голови, обов’язково кардіограму, загальний аналіз крові. І,
мабуть, поки що на цьому зупинився б – далі
буде видно. А ще я обов’язково контролював
би собі артеріальний тиск.

Чай з імбиром треба правильно
готувати. Не очищайте корінь від шкірки,
бо в ній міститься багато корисних речовин.
Оптимальна температура води для заварювання подрібненої сировини — близько 70°C.
Настоювати 10—15 хвилин, пити теплим.
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l САМА СОБІ ПСИХОЛОГ

Тримайтеся від такого якнайдалі!

Фото із сайту www.marieclaire.ru.

l ВАРТО ЗНАТИ

l БУДЬ СТИЛЬНОЮ!

Предмети гардеробу, які зрадницьки
повнять навіть струнку фігуру

І модно, і тепло

Фото із сайту ukr.media.

БЛИСКУЧІ РЕЧІ
Одяг з паєтками або з блискучих матеріалів,
безумовно, ефектний, але проблема в тому, що
такі речі роблять вас візуально ширшою. До того
ж вловлюють кожен промінь світла, і в результаті фігура виглядає більшою.

Фото із сайту modnaya.org.

Цього сезону подіуми представили
нам стильні чорні колготки: прозорі,
з малюнком і щільні. Саме про вироби
від 100 ден (це позначка щільності
колготок) ми сьогодні поговоримо

упуючи їх, обов’язково відкрийте упаковку і натягніть тканину на кулак —
якщо при розтягуванні істотно змінюється відтінок, то в такому разі краще надати
перевагу іншій марці або вибрати пару з більшою щільністю.
Треба зазначити, що для модних нині щільних чорних колготок 100 ден — це мінімальне
значення, набагато краще виглядають 200 ден
і вище — вони чудово забезпечують рівне
однотонне матове покриття. Існують навіть
колготки 800 ден, вони зі стягуючим ефектом
і здатні зменшити об’єм стегон на 5 сантиметрів.
Носити чорні щільні колготки можна практично під весь одяг — у будь-якому разі вони
виглядатимуть краще, ніж тілесні, візуально
робитимуть ноги стрункішими і довшими.
Біла блузка, піджак, спідниця-олівець
і чорні колготи — відмінний варіант для офісу.
До того ж щільні колготки набагато складніше
порвати.
Вас очікує вечірній вихід? Не забудьте
одягнути щільні чорні колготи. Якщо плаття чорне і коротке, то ви отримаєте тонкий,
плавний силует. Це безпрограшний варіант
для будь-якої вечірки. Чорний колір чудово
поєднується з червоним, синім, зеленим,
жовтим. Тільки під пастельні відтінки в деяких випадках краще вибрати коричневі або
сірі щільні колготи.
Короткі шорти сьогодні можна одягнути і взимку, але тільки зі щільними чорними
колготками (200 ден) — у них, як і в легінсах,

1. ІГНОРУЄ ОСОБИСТІ КОРДОНИ
Він заходить до кімнати без стуку, без дозволу бере чужі речі, забороняє домашнім зачиняти двері, при цьому говорить щось на зразок:
«Тобі є що від мене приховувати?». Він торкається до вас, не цікавлячись, чи приємно це вам.
На ваше невдоволення відповідає: «Ой, які ми
ніжні!» — тобто, винуватою робить саме вас.

К

ТУФЛІ З ТЕМНИМ РЕМІНЦЕМ
НА ЩИКОЛОТЦІ
Зазвичай ми надягаємо підбори, щоб візуально подовжити ноги і здаватися вищими
і стрункішими. Однак туфлі з темними ремінцями на щиколотці можуть звести весь бажаний
ефект нанівець. Справа в тому, що вони ніби
«ріжуть» вашу ногу і скорочують її довжину
до щиколотки.

ПИШНА МІДІСПІДНИЦЯ
Здавалося б, вона може допомогти приховати небажані сантиметри на стегнах, але якщо ви
невисокого зросту, краще уникати цього предмета гардеробу. Така спідниця може зробити вас
ширшими, ніж ви є насправді. Отже загальне
правило можна сформулювати так: мініатюрним
жінкам варто з обережністю вдягати спідниці,
ширина яких перевищує довжину.

“

МАСИВНЕ ВЗУТТЯ
Грубе, масивне, особливо з товстим каблуком і на високій платформі, швидше за все, додасть зайву масивність вашим литкам і ногам
загалом. Вся справа в пропорціях: більш витончене взуття, особливо із загостреним носком,
зробить образ гармонійнішим і зменшить розмір стопи.

Стилісти радять
уникати безформних
речей та зупиняти
свій вибір на більш
елегантних силуетах.

2. ЖОРСТОКИЙ І ГРУБИЙ ДО ДІТЕЙ І ТВАРИН
Пам’ятайте: саме ставлення людини
до слабких і беззахисних показує всю її сутність.
Неприязнь до дітей і тварин може виражатися
в зауваженнях на кшталт «Бити треба цих діточок, щоб знали, хто головний!», «Я приспав би
всіх цих вошивих дворняг!» Такі слова мають вас
насторожити.

Навіть не намагайтеся розповідати, як вам
боляче, неприємно, страшно. Жодні ваші благання і сльози його не розчулять. У відповідь ви
почуєте: «Не скигли!», «Мозок не винось!», «Не
тисни на мене!» Вас звинуватять у зайвій чуттєвості та виставлять істеричкою. Якщо ваші душевні розмови проходять за таким сценарієм,
тікайте від такого чоловіка негайно.

ОБ’ЄМНИЙ ПУХОВИК

небажаний додатковий об’єм, особливо для тих,
хто має досить широку верхню частину тіла. Стилісти радять уникати безформних речей та зупиняти свій вибір на більш елегантних силуетах.

Чому варто обмежити
цукор в раціоні?
1. ХОРОШЕ САМОПОЧУТТЯ ТА СТРУНКА
ФІГУРА

l ДОМАШНЯ АКАДЕМІЯ

Як зберігати крупи?

Перше, що потрібно зробити після придбання, — висипати крупу з упаковки, адже в ній
вона може «задихнутися». Яку тару для цього використати?
ПЛАСТИКОВІ ЄМНОСТІ

Вони легкі, у більшості є дозатор. Головне —
щоб була позначка «використовувати для харчових продуктів».

БАНОЧКИ ЗІ СКЛА АБО КЕРАМІКИ
Це ідеальна упаковка для крупи. Але важливо, щоб кришка щільно закривалася, тоді всередину не потраплять ані повітря з вологою, ані
комахи.

МІШЕЧКИ З ЛЬОНУ
Крупа в них добре зберігатиметься. Але, можливо, вам це не дуже зручно, бо ж їх складно впорядковано розташувати на полиці? Обирати вам.
Основне правило: усі контейнери слід тримати подалі від раковини і плити, аби вберегти
крупи від вологості, а також у кухонних шафках
із дверцятами без скла, щоб забезпечити темряву.
Загалом має бути сухо, темно і чисто.
З’явилися комахи — безжально викидайте

крупу. Щоб шкідники не зіпсували нову, можна покласти зубчик часнику, лаврове листя, сухе пижмо
або м’яту. І ще важливий момент: ніколи не додавайте свіжу крупу до залишків старої. Використавши стару до кінця, добре промийте контейнер,
просушіть і лише після цього засипайте те, що
принесли з магазину. У молодій крупі (з нового
врожаю) більше корисних речовин, ніж у старій.
А тому закуповувати цей продукт краще восени.
До речі, найшвидше серед круп псується вівсянка. Пів року — це її межа. Якщо вона з добавками, то 2–3 місяці, не більше. «Довгожителями»
можна вважати горох і гречку, які за належних
умов можуть зберігатися близько двох років.
Рис — 18 місяців. Інші крупи краще використати
протягом року.

Тут працює доволі проста математика:
більше цукру в раціоні – більше спожитих калорій. В результаті зростає ризик збільшення
ваги тіла, що іноді може призвести і до ожиріння, погіршення самопочуття, проблем зі
здоров’ям.

2. ПРОФІЛАКТИКА ДІАБЕТУ
Протягом останніх десяти років кількість
пацієнтів із діагнозом «діабет» збільшилась
майже на 50%. Фахівці стверджують, що саме
обмеження цукру в раціоні є вагомим кроком для профілактики діабету другого типу.

3. ЗДОРОВЕ СЕРЦЕ
Надмірна вага та ожиріння, збільшення
глюкози (цукру) в крові призводять також
до підвищення ризику серцево-судинних
захворювань. Смертність від цих недуг у
світі становить 31%, в Україні – 67%. Піклуй-

Такий чоловік без упину нагадує вам про
ваші вади: складки на животі, зморшки на обличчі, вік, одяг, поведінку, вислови — він знайде
до чого прискіпатися.
Це власник по натурі, його ревнощі поширюються навіть на ваших родичів. Ви вічно
змушені виправдовуватися за те, що приділяєте
не весь час або увагу йому. Він ображає і критикує близьких, друзів і знайомих, забороняє
спілкуватися з певними людьми.

6. ПРАГНЕ ВАС КОНТРОЛЮВАТИ
Він хоче бути в курсі всього, що з вами відбувається: що, де, коли і з ким ви робили. СімейР

ваші ноги стають повністю прикритими. Таке
вбрання підійде для вечірки з друзями, походу
в клуб.
Неважливо, якого стилю і довжини ви плануєте одягнути спідницю, запасіться чорними
колготками — і ваш образ буде модним та сучасним.

l КОРИСНІ ПОРАДИ
Багато хто любить кутатися в такий пуховик,
вважаючи, що він може допомогти приховати
проблемні місця. Однак ця річ може створити

4. ПОСТІЙНО ВАС КРИТИКУЄ

ний бюджет він тримає у своїх руках, ви повинні
звітувати за кожну покупку, навіть на туалетний
папір вам потрібно заздалегідь попросити
грошей. Ваш хлопець буде вмовляти швидше
почати жити разом, кинути роботу, при цьому
не цікавлячись вашими планами на майбутнє.

5. ІЗОЛЮЄ ВІД ІНШИХ ЛЮДЕЙ
3. БАЙДУЖИЙ ДО ВАШИХ ПОЧУТТІВ,
БАЖАНЬ І ПРОХАНЬ

МІНІАТЮРНІ АКСЕСУАРИ
Популярні сьогодні мінісумочки можуть
не підкреслити вашу витонченість, а зробити
вас більшими на тлі такої мініатюрної дрібниці. Так що у зовнішньому вигляді все має бути
гармонійно: якщо ви не Дюймовочка, то краще
вибирати аксесуари середнього та великого
розміру. Це стосується ременів, прикрас, годинників і так далі.

Деякі чоловіки з дитинства схильні
до насильства. Таких не зміниш, не зцілиш
любов’ю і турботою. Зустріч із ними
не обіцяє нічого доброго. Вони знущаються
і принижують тих, хто їх оточує, щоб
компенсувати власну недосконалість. Ось
7 ознак того, що чоловік або хлопець —
моральний ґвалтівник

ов’я свого серця – старайтесь
тесь про здоров’я
максимально обмежити кількість цукру в
раціоні.

4. ПРОФІЛАКТИКА ОСТЕОПОРОЗУ
Внаслідок надмірної ваги з’являються
проблеми з опорно-руховим апаратом. Тому,
щоб знизити ризик подібних наслідків, слід
скоротити споживання цукру.

5. ЗДОРОВІШІ ЗУБИ
Карієс – найбільш поширене неінфекційне захворювання, а цукор є однією з
основних причин виникнення карієсу. Він
розвивається, коли бактерії в роті перетворюють цукор на кислоту, яка своєю чергою
демінералізує тверді тканини зубів (емаль
та дентин). Це стосується навіть соків. Проте необхідно зазначити, що, жуючи цілі свіжі
фрукти, ви стимулюєте виділення слини, яка
захищає від демінералізації.
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7. НАПОЛЯГАЄ, ЩО ЛЮБИТЬ ВАС
Саме тому ви не наважуєтеся його покинути. Він переконує, що всі приниження, всі отруйні слова, всі спроби контролю і ревнощі — усе
це свідчення його безмежного кохання до вас.
Він ображає, бо ви йому не байдужі! Маніпулює
найсвятішими поняттями — «любов», «турбота», при цьому щиро вірить, що за це йому все
пробачать!
Джерело: tutkatamka.com.ua
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l СІМ «Я»

l ПОВЧАЛЬНА ІСТОРІЯ

Самостійне плавання

Стратегічна помилка невістки…

— Я не буду вдягатися. Допоможи мені
Оксана
КОВАЛЕНКО,
мама

ранку, збираючи сина
в садок, вряди–годи я
одягаю йому колготи.
Для 5–річної дитини ця послуга є направду ведмежою:
він уміє це робити, хоч і з
меншою швидкістю. І плоди
свого шкодування я теж уже
пожинаю, бо у вихідні малий
вимагає допомоги, буває,
навіть ультимативно. Усе логічно: раз мама показала, що
може виконувати цю неприємну для нього справу, то хай
не лінується. Одним словом,
зараз настав той час, коли
його колготи в нас обох викликають неприємні емоції,
а в мене — ще й думки про
грубу помилку.
Про те, що батьки мають
допомагати дитині розширювати перелік справ, які вона
може виконати самостійно,
написано чимало. Для цього
варто уважно спостерігати,
що береться робити мале,
підохочувати, терпляче витримувати «побічні ефекти»
і не зволікати з новим дорученням. Так розвивають
самостійність. Дитині цікаво
і приємно (принаймні спочатку), в неї новий етап розвитку,
а в старшого завдяки цьому
меншає обов’язків. Але треба добре усе зважити, якщо
раптом захочеться пожаліти
своє чадо і зробити доручене
замість нього. Мій собі висновок такий: отого найпершого
разу, коли взялася вдягати
малого, я мала чітко йому

З

сказати: «Зараз тобі допоможу, але тільки тому, що маю
вільну хвилинку і бажання.
Взагалі це лише твоя робота». Ставити умови треба, бо
таких «колготних» моментів
чималенько (і не тільки таких
дрібних), тож добре, коли між
мамою і дитиною буде укладена певна угода. Це збереже
нерви.
Що ж до вміння батьків
задавати тон на самостійне
плавання, переповім приклад
американця Джона О’лірі,
який той описав у книзі «Сім
кроків до найяскравішого
життя». Хлопчиком він отримав 90% опіків тіла, і щоб зберегти життя, медики мусили
ампутувати йому пальці на
руках. Але навіть при такій
біді його мама заборонила
іншим рідним годувати його
з ложечки. Дев’ятилітнім він
був страшенно злий і ображений на неї за такий вчинок,
зате тепер розказує про цей
її відважний крок на багатотисячних семінарах. Мовляв,
вона показала йому й іншим,
що сприймає його як повноцінну людину, здатну на самообслуговування й на великі
досягнення.
Якщо маєте, шановні читачі, свої відкриття про такий складний сімейний світ,
який психологи досліджують століттями й досі щось
винаходять, – діліться. Наші
адреси: okovalenko74@
gmail.com або ж tsikava.
gazeta@gmail.com, а поштова: 43025, м. Луцьк, просп.
Волі, 13, «Цікава газета
на вихідні».

l ХОРОША НОВИНА

Є шанс отримати
майже 100 тисяч гривень
З 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені зможуть
претендувати на таку фінансову допомогу від держави для
започаткування власного бізнесу, яка надаватиметься в
рамках нової бюджетної програми сприяння економічній
самостійності малозабезпечених сімей («Рука допомоги»)
Василь КІТ

езвідсоткова фінансова допомога розміром до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року — 97 500 грн)
зможе використовуватися тільки для оплати рахунків
на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів. Через три роки підприємницької діяльності
допомогу потрібно буде повернути», — йдеться в повідомленні
Міністерства соціальної політики. Але вагома перевага цієї програми в тому, що сума, яка повертається, зменшується на розмір
сплачених за три роки податків та єдиного соціального внеску.
До речі, така програма як пілотна діяла у 2016–2019 роках у
Львівській, Полтавській та Харківській областях. Тоді допомогу від
держави на відкриття власної справи отримали понад 230 учасників пілотного проєкту, з яких понад 90% досі успішно працюють.

«Б

— Що у квартирі за запах? — з порогу заволала Ольга і кинулась
відчиняти по квартирі вікна. — А ти чого сидиш? — невдоволено
зиркнула на чоловіка, що здивовано дивився на неї. —
Зачини двері в мамину кімнату і відчини там балкон
Фото із сайту ukrainians.today.

Анна КОРОЛЬОВА

се це не просто говорила,
горланила так, що сусіди
на першому поверсі чули.
Втім, вони звикли до таких сцен.
Відколи Валентина Романівна повернулася, Ользі вдома щодень
щось не так.
Ось і сьогодні не встигла поріг
переступити — уже невдоволена.
І головне — в обличчя свекрусі усміхається і ледь на руках не носить,
а от як нема її, так і починає.
Вчора он повечеряла і всю ніч
ходила-бродила по дому, голосно кректячи. Недобре їй стало,
а чому — пояснити не може. От просто світ шкереберть, усе попливло
перед очима, як тільки повечеряла.
А їжу в домі після повернення тільки
Валентина Романівна і готувала. І так
в усьому щодня, відтоді як повернулася свекруха.
Валентина Романівна двадцять
п’ять років тому заміж вийшла і переїхала з просторої столичної трикімнатної квартири до свого чоловіка у село під Києвом. А невістка
з сином у її житлі господарювати
залишились.
Роки йшли, і ніхто навіть подумати не міг, чим завершиться такий щасливий шлюб літньої жінки. Одного
дня її чоловік, якому на той час уже
сімдесят п’ять було, заявив Валентині, що їде віку доживати до доньки.
От так просто сказав, але за спільне
життя все ж подякував.
— Розписані ми з тобою ніколи
не були, Валю, тому просто прощавай. Ти не подумай, я б тобі яку частку майна виділив, не день же разом
провели, але і дім, і майно доньці
належать. Я тут у неї як квартирант.
Так що прости і прощавай.
Отак і повернулася жінка з однією валізою під рідні двері. Син
радо маму прийняв. Дуже вже вони
все життя близькі були, з пів слова
одне одного розуміли. А іноді й розмовляти їм не треба було. Сядуть
поруч, помовчать, от і побалакали.
І головне — оте їхнє мовчання важило більше тисячі слів, такий-от між
ними зв’язок тісний.
А Ольга? Ольга місця собі не знаходила після появи свекрухи: і те їй
не те, і оте їй не так. Світ не милий.

В

«Ольга місця собі не знаходила після появи свекрухи:
і те їй не те, і оте їй не так».

Кожен крок свекрухи по квартирі
здавався тупцюванням тисячі слонів. А вже як та на кухню зайде —
хоч плач.

“

квартиру. Який Пашка, яких три місяці?
— Та ні, жінко, — мовив Роман,
не перестаючи речі складати. —

А іноді й розмовляти їм не треба було. Сядуть поруч,
помовчать, от і побалакали. І головне — оте їхнє
мовчання важило більше тисячі слів, такий-от між ними
зв’язок тісний.

— А це що? — невгавала Оля. —
Чому ніж у мийці? То чашка, то ложка, то ніж… Тобі, Ромку, так уже важко помити після себе, — говорить
до чоловіка, хоч знає, що він до цього зовсім не причетний. — Я ж з роботи. Яка неповага, — і в сльози.
Роман посидів-посидів, послухав-послухав і, підійшовши до шафи,
почав складати у величезну дорожню сумку речі.
— Ти куди? — підскочила Ольга. — Що надумав?
— Не «ти куди?», а «ми куди?».
Пашка за кордон поїхав, його дім
на три місяці порожній, поки там поживемо, а далі десь квартиру орендуємо ближче до столиці.
— Нащо нам кудись їхати? —
закліпала здивовано, забувши, що
плакала щойно. — Ми ж маємо свою

Тут ми на гостині і живемо так довго лише з ласки господині — моєї
мами. Та, схоже, ти забула вже про
це. Бачу, як тобі непросто мамине
повернення далось, тож пора нам
з тобою і відкланятись, подякувавши за гостину. Не стій! Через дві години вантажівка під’їде за речами.
Потрібно ще й прибрати — негоже
залишати після себе безлад.
…Валентина Романівна ледь
не плакала, почувши, що «діти»
з’їжджають. У два голоси просили
Романа одуматись і не робити поспішних кроків, але чоловік стояв
на своєму.
— Ти, мамо, — сказав, — зрозуміти нас повинна, як ніхто. Я б
тут жив, але Ольга хоче бути господинею. Як же я бажанню дручитиму?
жини перечитиму?

l ПРЯМА МОВА
Віталій КЛИЧКО, міський голова Києва, політик, знову отримав
позитивний тест на COVID-19 (перший раз хворів у жовтні 2020 року):
Захворів уже вдруге. Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перееребіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю вдома.

«ЦІКАВА

www.volyn.com.ua

l ЗНАЙ НАШИХ!

Газета НА ВИХІДНІ»
Фото із сайту lego.com.

Фото із сайту the-village.com.ua.
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l ХОРОША НОВИНА

Вчителям доплачуватимуть
за ведення шкільного сайту
Гроші мають нараховувати
вже з 1 січня, але не ясно,
хто це має робити
Леонід ОЛІЙНИК

настанням нового року
вчителям, вик ладачам
та іншим працівникам у закладах освіти, які відповідають
за ведення вебсайту, діловодства та бухгалтерського обліку,
повинні нараховувати доплату.
Таке рішення регламентоване
постановою Кабміну, що набра-

З
Дорослі теж люблять конструктори.

Із цієї сцени у фільмі реготав, мабуть, кожен.

Ви знали, що набір LEGO
«Сам удома» розробив українець?
Вінничанин Олексій
Сторожук (на фото)
придумав ідею
конструктора спонтанно, під
час перегляду улюбленого
новорічного фільму. Сам
спроєктував та надіслав до
LEGO Ideas. За короткий час
зібрав 10 тисяч вподобайок
на свій задум та приступив
до удосконалення

Фото із сайту lego.com.

а фахом 29–річний Олексій
лікар, пише кандидатську
дисертацію і працює диспетчером в іноземній брокерській
компанії.

З

“

Набір «Сам удома»
коштує 250 доларів.
Розробник також
буде отримувати
відсоток
від продажу.

«Лего — це спосіб розвантажити голову після важкого дня.
Коли ми з дружиною з’їхалися,
започаткували нову традицію —
на зимові свята збирати новорічну серію конструктора. Одного
разу під час перегляду «Сам удома» у мене з’явилася ідея: як кру-

l НЕПОДОБСТВО

Хірург ставив свої
«автографи» на печінках
пацієнтів — його вигнали
В Англії лікартрансплантолог
«затаврував» двох хворих,
залишивши на їхніх
печінках свої ініціали

Оксана СКРИПАЛЬ

Наталка ЧОВНИК
Легендарний дім Мак–Калістерів тепер може бути й у вашій хаті.

то було б мати набір на цю тему
— він легендарний, класичний.
На той момент я вже знав, що
існує конкурс, спроєктував цю
ідею, подав проєкт і він набрав
необхідну кількість голосів», —
поділився Сторожук.
LEGO Home Alone — це найбільший набір, створений на
основі концепції, яку запропонували фанати. У ньому — 3955
деталей. Це будинок висотою 27
см і шириною 34 см, що складається з першого і другого поверхів, кухні, підвалу і горища. У конструктор входять п’ять головних
героїв фільму: Кевін, грабіжники
Гаррі і Марв, старий Марлі і мама
Кевіна Кейт. Також є лосьйон
після гоління зі сцени у ванні,
тарантул брата Кевіна, фургон
грабіжників, балончик із фарбою,

будиночок на дереві, іграшковий
потяг, годинник дідуся, обідній
стіл, програвач. У будиночку є
інтерактивні елементи, які можна рухати за допомогою ручки
на стіні.
«Якщо брати загалом, то десь
місяць знадобився на розробку
проєкту, — розповів Олексій. —
Більшість ідей були реалізовані.
Але це завжди компроміс, тому
що є певні межі. У наборі, наприклад, немає автомобіля з доставки піци, який ми всі пам’ятаємо,
але є статуя, яку він постійно
збивав».
Набір «Сам удома» коштує 250
доларів. Розробник також буде
отримувати відсоток від продажу.
За матеріалами
Радіо НВ, Forbes.ua.

ла чинності 1 січня 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба
освітнього омбудсмена України Сергія Горбачова. Документ
встановлює 10% доплати — ця
норма визначається й за інші
види діяльності, а її нарахування є обов’язковим в усіх закладах освіти, наголошує Сергій
Горбачов.
Втім, поки що незрозуміло,
з якого джерела це має фінансуватися — за кошти з освітньої
субвенції чи за кошти місцевих
бюджетів, оскільки останні вже
закладені.

аймон Бремхолл використав аргоновий лазер,
щоб вивести 4-сантиметрові букви на органах двох
пацієнтів. Це виявилося під час

С

операції, яку проводив інший хірург. Відтак британська Служба
трибуналу практикуючих лікарів
розцінила його дії як «професійну зарозумілість». Бремхолла
позбавили ліцензії, викреслили
з медичного реєстру і заборонили займатися лікарською практикою.
Хірург свою провину визнав. Виправдовувався тим, що
нібито просто хотів «розрядити
напружену обстановку в операційній»…
Фото із сайту unian.ua.

Медика-приколіста покарали найжорсткішим чином – зробили
безробітним.

l А ВИ ЧУЛИ?
Український духовий інструмент трембіта (на фото) – найдовший
музичний духовий інструмент у світі.
Фото із сайту tourinform.org.ua.

l ПРЯМА МОВА

«

Віктор НЕБОЖЕНКО, соціолог, про те, як влада бореться із різким
ким
підвищенням цін:

Змову мовчання навколо різкого і величезного підвищення цінн на прод
продукти і
сь, що про
оенергоносії в Україні організувала влада і офіційні ЗМІ, сподіваючись,
проблема стрімкого збідніння українців – тимчасове явище і до веснии якось
розсмокчеться сама собою. Тому замовчування чи відвертання увагии
суспільної думки (наприклад, галаслива ловля Порошенка) визнано
Офісом Президента і Кабміном найкращою стратегією управління
країною і соціально-економічною кризою.

ПОНЕДІЛОК, 24 СІЧНЯ

Кінозал
Т Е Л Е П Р О Г РА М А

1+1

24 — 30 січня 2022 року
1+1, ІНТЕР, ТРК «УКРАЇНА», СТБ, ICTV,
НОВИЙ КАНАЛ, МЕГА, К-2, 2+2, ФУТБОЛ-1

l БУДЬМО!

Відомий лікар назвав безпечну
дозу алкоголю на день

ІНТЕР

Фото із сайту segodnya.ua.

Євген Комаровський (на фото)
вважає, що задоволення від
спиртного в помірній кількості – це
нормально
Лія ЛІС
ефірі телеканалу «Україна
24» він розповів, що за день
можна випивати до 40 грамів
алкоголю. «У нашому житті не так
багато задоволень, щоб категорично все собі забороняти. Це неправильно. Тому алкоголь — так.
У помірній кількості, — зазначив
Комаровський. — Помірна кількість — така, яка дає змогу збері-

В
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гати бадьорість духу, а не кидатися
на оточуючих, нормально спілкуватися. І щоб ніхто поряд не казав:

«Ти здається п’яненький, тобі пора
спати», — розповів він.

Експерт заявив, що головне —
вміти вчасно зупинитися. «Якщо вам
це не вдається — краще не починати.
Якщо ви не можете дозволити собі
якісний алкоголь — краще не починати», — уточнив лікар.
«Є дослідження, що 40 грамів
алкоголю на день — це нормально.

Але найменше перевищення цієї
дози різко погіршує перспективи.
А за деякими даними, це є навіть
профілактичною дозою, яка зменшує
стреси, інфаркти», — зазначив Комаровський.
Тим часом більшість лікарів застерігають, що алкоголь — це отрута, яка шкодить організму у будьякій кількості.

ВІВТОРОК, 25 СІЧНЯ
1+1
05.30, 09.25, 10.20 «Життя відомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Крила кохання» (12+)
20.35 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК - 2»
(16+)
22.55 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК - 2» (16+)

ІНТЕР
05:20, 22:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
ІНТЕРом»
10:00, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «КОХАННЯ НЕ ЗА
РОЗМІРОМ»
14:30, 15:25 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый случай»
17:40 «Новини»
18:00, 19:00, 03:20 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 02:50 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал»
23:50 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНІ
ТАЄМНИЦІ»
01:55 Т/с «СБУ. Спецоперація»
04:15 «Мультфільм»
04:45 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною

05:15, 22:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
ІНТЕРом»
10:05, 18:00, 19:00, 03:20 Токшоу «Стосується кожного»
12:25 Х/ф «КОЛИШНІ»
14:10, 15:05 «Вещдок»
16:05 «Жди меня. Україна»
17:40 «Новини»
20:00, 02:50 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал»
23:50 Х/ф «ПІДОЗРИ МІСТЕРА
ВІЧЕРА»
01:45 Т/с «СБУ. Спецоперація»
04:15 «Мультфільм»
04:50 «Телемагазин»

УКРАЇНА

«Головне – вміти вчасно зупинитися».

«Якщо ви не можете
дозволити собі
якісний алкоголь –
краще не починати».

05.35, 09.25, 10.20 «Життя
відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Крила кохання» (12+)
20.35 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК
- 1» (16+)
23.10 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
(16+)

07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
11.00 Історія одного злочину (16+)
14.50, 15.30, 17.00 Т/с «Виклик
2» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Надія» (16+)
23.10 Т/с «Ангеліна» (12+)

СТБ
05.30 Т/с «Коли ми вдома»
07.10 Т/с «Комісар Рекс»
09.05, 11.50 «Битва екстрасенсів»
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
13.30, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
15.55, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Папаньки» (12+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Прихована небезпека
11.30, 13.15 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-5: ПОЛЕ
БОЮ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.20, 22.45 Т/с «Нюхач» (16+)
16.35, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
17.45 Т/с «Коп з минулого» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.40 «Kids time» 06.05

15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)

К-1

06.30 «TOP SHOP»
ICTV
08.00 М/с «Юху та його друзі»
05.15 Скарб нації
08.25 «Ух ти show»
05.25 Еврика!
09.00 М/ф «Морська бригада»
05.30 Служба розшуку дітей
10.40 «Орел і Решка. Навколо
05.35 Громадянська оборона
світу»
06.30 Факти тижня
11.35 «Орел і Решка. Дива
08.45 Факти. Ранок
світу 2»
09.10, 19.20 Надзвичайні новини 13.40, 21.00 «Орел і Решка.
10.15, 13.20 Х/ф «ВОЛОДАР
Івлєєва VS Бєдняков»
БУРІ» (16+)
14.35 Х/ф «ДЖУНГЛІ
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День
КЛИЧУТЬ! В ПОШУКАХ
13.30 Т/с «Дільничний з ДВРЗ
МАРСУПІЛАМІ»
- 2» (16+)
16.30 Х/ф «ОСТІН ПАУЕРС:
14.25, 16.15, 21.25 Т/с «Пес»
МІЖНАРОДНА
(16+)
ЛЮДИНА-ЗАГАДКА»
17.30 Т/с «Коп з минулого» (16+) 18.10 «Орел і Решка.
20.20 Прихована небезпека
Навколосвітня подорож»
21.05 Факти. Вечір
20.00 «Орел і Решка.
22.45 Свобода слова
Перезавантаження»
23.00 Т/с «Грань» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.10 «Kids time»
06.05 М/с «Том і
Джеррі» 07.15 «Орел
і решка» 09.25 Т/с
«Мерлін» 11.10
Х/ф «ВІДПАДНИЙ
ПРЕПОД» (16+) 13.45
Х/ф «ВІДПАДНИЙ
ПРЕПОД 3» (16+)
16.00, 20.00 «Хто
зверху? Спецвипуски»
(12+) 17.55 Т/с
«Будиночок на щастя»
22.00 Х/ф «ЕКСПАТ»
(16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.15 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
10.10 Х/ф «ДОВГА НІЧ» (16+)
11.55 Х/ф «ІКАР» (16+)
13.45 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Гроші 2022»
20.20 Т/с «Звонар» (16+)
22.15 Т/с «Перевізник-2» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00, 10.00 Топ-матч
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
06.10 НЕК - Феєнорд. Чемпіонат
06:10
Правила
виживання
Україною
Нідерландів 08.10 Рівер Плейт
06:15
Містична
Україна
09:00
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
- Атлетіку Мінейру. 1/4 фіналу.
Страх
у
твоєму
домі
10:00,
Сьогодні
Кубок Лібертадорес 10.15 Аллоа
01:40
Речовий
доказ
11:10,
09.00 Зірковий шлях
21:50 Таємниці глибин з Джеремі Атлетік - Селтік. Кубок Шотландії
10.50 Т/с «Я заплачу завтра»
Вейдом 12:10 Гордість України 12.00 Іспанія - Греція. Відбір
(12+)
до ЧС- 2022 13.50 Огляд 1-го
13:05 Заборонена історія
14.50, 15.30 Т/с «Виклик 2» (12+) 14:05 Таємниці людського
ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022
20.10 Ток-шоу «Говорить
15.00, 19.00, 22.30 Футбол NEWS
мозоку 15:05, 19:50 Друге
Україна»
15.20 Ювентус - Сампдорія.
життя звичайних речей 16:05
21.00 Т/с «Надія» (16+)
1/8 фіналу. Кубок Італії 17.10
Ретро автомобілі: великі й малі
23.10 Т/с «Ангеліна» (12+)
Галатасарай - Трабзонспор.
17:05, 23:40 Як влаштований
Чемпіонат Туреччини 19.20
Всесвіт 18:05, 00:40 Їжа богів
СТБ
Огляд 1/8 фіналу. Кубок Італії
19:05 Юрій Нікулін 20:50
19.50 Yellow 20.00 ПСВ - Аякс.
06.00 Т/с «Коли ми вдома»
Еволюція зброї 22:40 Шукачі
Чемпіонат Нідерландів 21.50
08.30, 11.50, 14.50, 20.15, 22.50 неприємностей 02:50 Шосте
відчуття. Дар чи прокляття?
Чемпіонат Туреччини. Огляд туру
Т/с «Папаньки» (12+)
22.50 Сівасспор - Фенербахче.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікна- 03:45 Довідник дикої природи
04:40 Судіть самі
Чемпіонат Туреччини
Новини»

МЕГА

СЕРЕДА, 26 СІЧНЯ
М/с «Том і Джеррі» 07.45
«Орел і решка» 09.50
Т/с «Мерлін» 11.45 «Де
логіка?» (12+) 13.50 Х/ф
«КАНІКУЛИ» (16+) 15.50
«Хто зверху? Спецвипуски»
(12+) 17.50 Т/с «Будиночок
на щастя» 20.05 «Хто
зверху?» (12+) 22.15 Х/ф
«НЕВРАЗЛИВИЙ» (16+)

МЕГА
06:15 Містична Україна 07:10
Правила виживання 09:20 Страх у
твоєму домі 10:20, 01:40 Речовий
доказ 11:30, 21:50 Таємниці глибин
з Джеремі Вейдом 12:25 Гордість
України 13:25 Заборонена історія
14:20 Божевільний світ 15:15 Друге
життя звичайних речей 16:15,
20:50 Еволюція зброї 17:15, 23:40
Як влаштований Всесвіт 18:15
Фантастичні історії 19:10 Два
Миронових 19:55, 22:40 Шукачі
неприємностей 00:40 Їжа богів
02:50 Мерилін Монро 03:45
Довідник дикої природи 04:40
Судіть самі

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.00, 23.00 Т/с «Грань» (16+)
10.45, 18.10 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
12.35, 20.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

13.30, 21.00 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
14.35 Х/ф «ОСТІН ПАУЕРС:
МІЖНАРОДНА ЛЮДИНАЗАГАДКА»
16.10 Х/ф «ГОЛИЙ РОМАНТИК»
(16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.25 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)
08.15 Х/ф «ЧУЖИЙ» (16+)
10.45, 20.20 Т/с «Звонар» (16+)
12.45 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Джедаі 2021»
22.20 Т/с «Перевізник-2» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 12.10, 19.30, 21.30
Топ-матч 06.10 Вітесс - Гронінген.
Чемпіонат Нідерландів 08.10
Флуміненсе - Барселона. 1/4 фіналу.
Кубок Лібертадорес 10.00, 15.00,
19.00, 22.30 Футбол NEWS 10.20
Рейнджерс - Стерлінг Альбіон. Кубок
Шотландії 12.25 Італія - Півн. Ірландія.
Відбір до ЧС- 2022 14.15 Чемпіонат
Туреччини. Огляд туру 15.20
Лаціо - Удінезе. 1/8 фіналу. Кубок
Італії 17.10 Істанбул Башакшехір Гезтепе. Чемпіонат Туреччини 19.20,
23.40 Yellow 19.40 НЕК - Феєнорд.
Чемпіонат Нідерландів 21.40 LIVE.
Бенфіка - Боавішта. 1/2 фіналу. Кубок
португальської ліги 23.50 Бельгія Данія. Ліга Націй УЄФА

1+1
05.30, 09.25, 10.20 «Життя
відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Крила кохання» (12+)
20.35 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК 3: ВІДПЛАТА» (16+)
23.00 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК
- 1» (16+)

ІНТЕР
05:15, 22:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
ІНТЕРом»
10:00, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «ОСІНЬ У НЬЮЙОРКУ»
14:35, 15:30 «Вещдок»
16:30 «Вещдок. Особый случай»
17:40 «Новини»
18:05, 19:00, 03:15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 02:45 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал»
23:50 Х/ф «КОД ЧЕРВОНИЙ»
01:45 Т/с «СБУ. Спецоперація»
04:10 «Мультфільм»
04:45 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з

Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
11.00 Історія одного злочину (16+)
14.50, 15.30 Т/с «Виклик 2» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Надія» (16+)
23.10 Т/с «Ангеліна» (12+)

М/с «Том і Джеррі» 07.20
«Орел і решка» 09.25
Т/с «Мерлін» 10.40 «Де
логіка?» (12+) 13.45 Х/ф
«ВІЙНА З ДІДУСЕМ»
15.45, 20.05 «Хто
зверху?» (12+) 17.50 Т/с
«Будиночок на щастя»
22.15 Х/ф «СКЛО» (16+)

Івлєєва VS Бєдняков»
14.30 Х/ф «ГОЛИЙ
РОМАНТИК» (16+)
16.20 Х/ф «МИСЛИВЦІ» (16+)

2+2

06.00 «Джедаі 2019»
06.15 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)
08.00 Х/ф «ЧУЖІ» (16+)
СТБ
МЕГА
10.50, 20.20 Т/с «Звонар» (16+)
06.00 Т/с «Комісар Рекс»
06:15 Містична Україна 07:10
12.50, 19.25 «Загублений світ»
08.55, 11.50 «Битва екстрасенсів» Правила виживання 09:10
17.55 «Секретні матеріали»
Страх у твоєму домі 10:10,
(16+)
18.15 «Спецкор»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікна- 01:40 Речовий доказ 11:20,
18.50 «Джедаі»
21:50 Таємниці глибин з Джеремі 22.20 Т/с «Перевізник-2» (16+)
Новини»
Вейдом
12:15
Гордість
України
13.20, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
13:10 Заборонена історія
15.45, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
ФУТБОЛ-1
20.05, 22.50 Т/с «Папаньки» (12+) 14:05 Божевільний світ 15:00
06.00, 08.00 Топ-матч
Дика Бразилія 16:00, 20:50
Еволюція зброї 17:00, 23:40 Як 06.10 ПСВ - Аякс. Чемпіонат
ICTV
Нідерландів 08.10 Фламенгу
влаштований Всесвіт 18:00,
06.30 Ранок у великому місті
- Олімпія. 1/4 фіналу. Кубок
00:40 Їжа богів 18:55 Код
08.45 Факти. Ранок
Лібертадорес 10.00, 15.00,
доступу 19:55, 22:40 Шукачі
09.15, 19.20 Надзвичайні новини неприємностей 02:50 Скептик 19.00, 22.30 Футбол NEWS 10.20
10.10 Громадянська оборона
Бенфіка - Боавішта. 1/2 фіналу.
03:50 Сучасні будівлі Лондону
11.45, 13.15 Х/ф «МОРСЬКИЙ
Кубок португальської ліги 12.05,
04:20 Дикі тварини 04:50
15.20 Yellow 12.15 Туреччина
ПІХОТИНЕЦЬ-6:
Судіть самі
- Нідерланди. Відбір до ЧСБЛИЖНІЙ БІЙ» (16+)
К-1
2022 14.05, 21.45 Чемпіонат
12.45, 15.45 Факти. День
Нідерландів. Огляд туру 15.30
14.00, 16.20, 22.50 Т/с «Нюхач»
06.30 «TOP SHOP»
Рома - Лечче. 1/8 фіналу. Кубок
(16+)
08.00 М/с «Юху та його друзі»
Італії 17.15 Єні Малатьяспор 16.35, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
08.35 «Ух ти show»
Бешикташ. Чемпіонат Туреччини
17.45 Т/с «Коп з минулого» (16+) 08.50, 23.00 Т/с «Грань» (16+)
19.20 Чемпіонат Туреччини.
18.45, 21.05 Факти. Вечір
10.30, 18.10 «Орел і Решка.
20.20 Секретний фронт
Навколосвітня подорож» Огляд туру 20.00 АЗ Алкмаар Камбюр. Чемпіонат Нідерландів
12.35, 20.00 «Орел і Решка.
НОВИЙ КАНАЛ
22.50 Істанбул Башакшехір Перезавантаження»
Гезтепе. Чемпіонат Туреччини
13.30, 21.00 «Орел і Решка.
06.00, 07.15 «Kids time» 06.05

П’ЯТНИЦЯ, 28 СІЧНЯ

ЧЕТВЕР, 27 СІЧНЯ
1+1
05.35, 09.25, 10.20 «Життя відомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Крила кохання» (12+)
20.35 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК - 4»
(16+)
23.05 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК - 2»
(16+)

ІНТЕР
05:15, 22:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
ІНТЕРом»
10:00, 11:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
14:35, 15:30 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый случай»
17:40 «Новини»
18:00, 19:00, 03:40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 03:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Провінціал»
22:50 Д/п «Аушвиц. Инструкция по
НЕприменению»
23:45 Х/ф «СПРАВА КОЛІНІ»
02:05 Т/с «СБУ. Спецоперація»
04:35 «Мультфільм»
04:45 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
11.00 Історія одного злочину (16+)
14.50, 15.30 Т/с «Виклик 2» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Надія» (16+)
23.10 Слідами політичних канікул
23.50 Т/с «Ангеліна» (12+)

СТБ
06.10 Т/с «Комісар Рекс»
09.05, 11.50 «Битва екстрасенсів»
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
13.30, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
16.00, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Кольоротерапія
кохання» (12+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
10.55, 13.15 Х/ф «ВЕЖІБЛИЗНЮКИ»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20, 22.50 Т/с «Нюхач» (16+)
16.25, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
17.45 Т/с «Коп з минулого» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «ТАЄМНИЦІ РАЙСЬКИХ
СХИЛІВ» (12+) 07.10 Х/ф
«ДРАКОН ПІТА» 09.10
Т/с «Мерлін» 12.10 Х/ф
«НЕВРАЗЛИВИЙ» (16+)
14.35 Х/ф «СКЛО» (16+)
17.00 Х/ф «ВОГНЕБОРЦІ»
(12+) 19.55 Х/ф
«ГЛИБОКОВОДНИЙ
ГОРИЗОНТ» (12+) 22.00
Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА» (16+)

МЕГА
06:15 Містична Україна 07:10
Правила виживання 09:10 Страх у
твоєму домі 10:10, 01:40 Речовий
доказ 11:20, 21:50 Таємниці
глибин з Джеремі Вейдом 12:15
Гордість України 13:10 Заборонена
історія 14:05 Божевільний світ
15:00 Левиний рик 16:00, 20:50
Еволюція зброї 16:55, 23:40 Як
влаштований Всесвіт 17:55, 00:40

Їжа богів 18:55 Код доступу 19:55,
22:40 Шукачі неприємностей 02:50
Скептик 03:50 Дикі тварини 04:50
Судіть самі

К-1
07.00 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.50, 23.00 Т/с «Грань» (16+)
10.30, 18.15 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
13.30, 21.00 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
14.25 Х/ф «МИСЛИВЦІ» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
20.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)
07.45 Х/ф «ЧУЖИЙ-3» (16+)
09.55, 20.15 Т/с «Звонар» (16+)
11.55, 19.25 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
22.20 Т/с «Перевізник-2» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 14.50 Топ-матч 06.10
АЗ Алкмаар - Камбюр. Чемпіонат
Нідерландів 08.10 Палмейрас
- Сан-Паулу. 1/4 фіналу. Кубок
Лібертадорес 10.00, 15.00, 19.00,
22.30 Футбол NEWS 10.20, 17.05
Yellow 10.30 Спортінг - Санта-Клара.
1/2 фіналу. Кубок португальської ліги
12.20 Чемпіонат Туреччини. Огляд
туру 13.00 Німеччина - Ісландія.
Відбір до ЧС- 2022 15.20 Сассуоло Кальярі. 1/8 фіналу. Кубок Італії 17.15
Сівасспор - Фенербахче. Чемпіонат
Туреччини 19.20 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 20.15
Бенфіка - Боавішта. 1/2 фіналу. Кубок
португальської ліги 22.00 Огляд
1/8 фіналу. Кубок Італії 22.50 Єні
Малатьяспор - Бешикташ. Чемпіонат
Туреччини

СУБОТА, 29 СІЧНЯ
1+1
05.25, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.10, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
20.15 «Вечірній квартал»
22.15 Т/с «Дикі» (16+)
23.15 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК
- 4»

ІНТЕР
05:15 «Телемагазин»
05:45 «Орел і Решка. Дива світу»
06:55 Х/ф «ДИКУН»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:05 Х/ф «ТУЗ»
13:00 Х/ф «КУХАРКА»
14:25 Х/ф «БАЛАДА ПРО
ДОБЛЕСНОГО ЛИЦАРЯ
АЙВЕНГО»
16:20 Х/ф «ГОСПОДАР ТАЙГИ»
17:55, 20:30 Т/с «Провінціал»
20:00 «Подробиці»
22:40 «Всі зірки в Юрмалі»
01:00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
03:00 Х/ф «КАЗКА ПРО ЖІНКУ
ТА ЧОЛОВІКА»
04:45 «Мультфільм»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Реальна містика
09.00, 15.20 Т/с «Розколоті сни»
(12+)
17.00, 21.00 Т/с «Дім, де серце»
(16+)
20.00 Головна тема
23.10 Т/с «Я заплачу завтра» (12+)

СТБ
06.00, 10.55 Т/с «Папаньки» (12+)
07.55 «Неймовірна правда про
зірок»
16.40, 23.25 «Хата на тата» (12+)

19.00 «МастерШеф. Битва
сезонів» (12+)

ICTV
05.00 Еврика!
05.05 Факти
05.30, 10.00 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
07.00 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-2»
08.10 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
11.50, 13.00 Х/ф «ФОРПОСТ»
(16+)
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф «НАЙМАНЕЦЬ» (16+)
16.40 Х/ф «ЗАХОПЛЕННЯ
ПІДЗЕМКИ 123» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «СЬОМИЙ СИН» (16+)
21.05 Х/ф «ВАН ГЕЛЬСИНГ»
(16+)
23.40 Х/ф «СВЯЩЕНИК» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Вар’яти» (12+) 06.10 «Хто
проти блондинок?» (12+)
08.10, 10.00 «Kids time»
08.15 Х/ф «ЧИХУАХУА
ІЗ БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ
3» 10.05, 12.00 «Орел
і решка» 11.00 «Орел
і решка. Чудеса світу»
15.05 М/ф «Монстри
проти прибульців» 17.00
Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА» (16+) 19.00
Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАСАЖИРИ»
(12+) 23.25 Х/ф
«СОНЦЕСТОЯННЯ» (18+)

МЕГА
06:00, 01:40 Містична Україна
07:00 Випадковий свідок 10:10
Речовий доказ 11:20, 18:10 У
пошуках істини 13:10 Фантастичні
історії 14:05 Заборонена історія

1+1
05.15, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
06.00, 09.25, 10.20 «Життя відомих
людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
з 1+1»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
14.45 «Одруження наосліп»
17.10 Т/с «Крила кохання» (12+)
20.15 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК:
ГАРНИЙ ДЕНЬ, АБИ
ПОМЕРТИ» (16+)
22.10 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК - 3:
ВІДПЛАТА» (16+)

ІНТЕР

Новини»
13.25, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» (12+)
22.50 «Детектор брехні» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 20.05 Дизель-шоу (12+)
11.55, 13.15 Т/с «Вижити за будьяку ціну»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 22.55 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
14.25, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
17.25 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-2»
18.45 Факти. Вечір

05:15, 23:20 «Слідство вели... з
НОВИЙ КАНАЛ
Леонідом Каневським»
06.00, 07.10 «Kids time» 06.05
07:00, 08:00, 09:00, 12:00 Новини
М/с «Том і Джеррі» 07.15
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
«Орел і решка» 09.25
ІНТЕРом»
«Аферисти в сітях» (16+)
10:00, 11:00 «Корисна програма»
15.40 Х/ф «ЕКСПАТ» (16+)
12:25 Х/ф «ВІДЧАЙДУШНІ
ВТІКАЧІ»
17.40 Х/ф «КОСМОС
14:10, 15:00, 15:40, 01:00 «Вещдок»
МІЖ НАМИ» (12+) 20.00
16:30 «Вещдок. Особый случай»
Х/ф «НЕРВ» (12+) 22.00
17:40 «Новини»
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ
18:05 Ток-шоу «Стосується кожного»
ЛАБІРИНТ» (16+)
20:00, 02:55 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ГОТЕЛЬ МУМБАЇ»
МЕГА
03:25 «Орел і Решка. Шопінг»
06:15 Містична Україна 07:10
04:10 «Орел і Решка. Дива світу»
Правила виживання 09:00 Страх у
твоєму домі 10:00, 01:40 Речовий
УКРАЇНА
доказ 11:10, 21:50 Таємниці глибин
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною з Джеремі Вейдом 12:10 Гордість
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогодні України 13:10 Заборонена історія
09.00 Зірковий шлях
14:05 Божевільний світ 15:00,
09.25, 15.30 Т/с «Друге життя Єви» 17:55 Їжа богів 16:00 Еволюція
(12+)
зброї 17:00, 23:40 Як влаштований
18.00 Т/с «Виклик 2» (12+)
Всесвіт 18:55 Код доступу 19:55,
22:40 Шукачі неприємностей 20:50
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
Глобальна наука 00:40 Фантастичні
21.00 Свобода слова Савіка
історії 02:50 Скептик 03:50 Дикі
Шустера
тварини 04:50 Судіть самі

СТБ

06.10, 11.50 Т/с «Комісар Рекс»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-

К-1
06.30 «TOP SHOP»

08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 Т/с «Грань» (16+)
10.10 «Орел і Решка. Навколосвітня
подорож»
12.15, 20.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13.10, 21.00 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
14.15 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
16.25 Х/ф «ВЕЛИКА ГРА» (16+)
18.10 Х/ф «ТРОЄ В КАНОЕ» (12+)
23.00 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков. Невидане»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.45 Т/с «CSI: Місце злочину» (16+)
08.35 Х/ф «ЧУЖИЙ-4:
ВОСКРЕСІННЯ» (16+)
10.40 Т/с «Звонар» (16+)
12.45 «Загублений світ»
17.55 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ» (16+)
21.05 Х/ф «ОСТАННІЙ ЗАМОК»
(16+)
23.50 Х/ф «НАСЛІДКИ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Бенфіка - Боавішта. 1/2 фіналу. Кубок
португальської ліги 08.10 Барселона
- Флуміненсе. 1/4 фіналу. Кубок
Лібертадорес 10.00, 15.00, 19.00,
22.30 Футбол NEWS 10.20 Окінлек
Толбот - Гартс. Кубок Шотландії 12.05
Чемпіонат Нідерландів. Огляд туру
13.00 Сербія - Португалія. Відбір до
ЧС- 2022 г. 14.50 Yellow 15.20 Інтер Емполі. 1/8 фіналу. Кубок Італії 17.10
ПСВ - Аякс. Чемпіонат Нідерландів
19.20 Істанбул Башакшехір Гезтепе. Чемпіонат Туреччини
20.50 Спортінг - Санта-Клара. 1/2
фіналу. Кубок португальської ліги
22.50 Галатасарай - Трабзонспор.
Чемпіонат Туреччини

НЕДІЛЯ, 30 СІЧНЯ
15:05, 21:00 Ближче до землі з
Заком Эфроном 20:00 Таємниці
акул 00:40 Природа сьогодення
02:30 Наші

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.45 «Ух ти show»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
10.50 Х/ф «ВЕЛИКА ГРА» (16+)
12.30 Х/ф «ТРОЄ В КАНОЕ»
(12+)
14.20 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00 «Джедаі 2018»
07.35 «Джедаі 2020»
08.35 «Загублений світ»
13.15 Х/ф «АТАКА КОБРИ» (16+)
15.40 Х/ф «БЕЗОДНЯ»
19.00 Х/ф «ВАЖКА МІШЕНЬ»
(16+)
21.00 Х/ф «П-ЯТИЙ ВИМІР»
(16+)
23.10 Х/ф «ЧУЖИЙ-3» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10, 19.30
Спортінг - Санта-Клара. 1/2 фіналу.
Кубок португальської ліги 08.10
Атлетіку - Мінейру - Рівер Плейт. 1/4
фіналу. Кубок Лібертадорес 10.00,
15.00, 19.00, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Нант - Брест. 1/8 фіналу.
Кубок Франції 12.10 Албанія Англія. Відбір до ЧС- 2022 г. 14.00
Огляд 2-го ігрового дня. Відбір до
ЧС- 2022 15.20 Бенфіка - Боавішта.
1/2 фіналу. Кубок португальської
ліги 17.10 Аллоа Атлетік - Селтік.
Кубок Шотландії 19.20 Yellow
21.15 Огляд 1/8 фіналу. Кубок Італії
21.40 LIVE. Матч. Фінал. Кубок
португальської ліги 23.55 Хорватія
- Португалія. Ліга Націй УЄФА

1+1

ICTV
акул 01:05 Природа сьогодення
03:00 Бандитська Одеса
05.05 Скарб нації
05.15 Еврика!
К-1
05.20 Факти
06.30 «TOP SHOP»
05.45, 08.35 Анти-зомбі
08.00 М/с «Кротик і Панда»
06.40, 10.30 Громадянська
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
оборона
09.35 М/ф «Астробой»
07.35 Прихована небезпека
11.15 Х/ф «БОЙФРЕНД З
09.30 Секретний фронт
МИНУЛОГО» (12+)
11.20, 13.00 Х/ф «ВСЕСВІТНЯ
13.10 «Орел і Решка. Навколо світу»
ВІЙНА Z» (16+)
12.45 Факти. День
2+2
ІНТЕР
13.55 Т/с «Нюхач» (16+)
06.00 «Джедаі 2018»
18.45 Факти тижня
05:00 Х/ф «ДИКУН»
07.30 «Джедаі 2020»
20.55 Х/ф «С.В.О.Т.: СПЕЦНАЗ
07:05 Х/ф «ТУЗ»
08.35 «Загублений світ»
МІСТА ЯНГОЛІВ» (16+)
09:00 «Готуємо разом»
12.40 Х/ф «МОРСЬКИЙ
23.05 Х/ф «С.В.О.Т.:
10:00, 11:00, 11:55, 12:50 «Інше
ПІХОТИНЕЦЬ» (16+)
ПЕРЕХРЕСНИЙ
ВОГОНЬ»
життя»
14.15 Х/ф «ПО СЛІДУ» (16+)
(16+)
13:35 «Вещдок. Опережая время»
16.40 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКІ» (16+)
18:05 Х/ф «ПІДОЗРИ МІСТЕРА
НОВИЙ КАНАЛ
18.40 Х/ф «3 ДНІ НА ВБИВСТВО»
ВІЧЕРА»
(16+)
06.00, 07.45 «Kids time» 06.05
20:00 «Подробиці тижня»
21.00 Х/ф «ЗАРУЧНИК» (16+)
М/с «Том і Джеррі» 06.30
22:00 Х/ф «ГОСПОДАР ТАЙГИ»
23.10 Х/ф «ВТОРГНЕННЯ:
М/ф «Том і Джеррі та
23:40 Х/ф «БАЛАДА ПРО
Чарівник з країни Оз»
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» (16+)
ДОБЛЕСНОГО ЛИЦАРЯ
07.50 М/ф «Монстри
АЙВЕНГО»
ФУТБОЛ-1
проти прибульців» 09.50
01:35 «Вещдок»
Х/ф «КАЗКИ НА НІЧ»
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10 Нант
(16+) 11.50 М/ф «Феї:
УКРАЇНА
- Брест. 1/8 фіналу. Кубок Франції
Фантастичний порятунок»
08.10 Фламенгу - Барселона. 1/2
05.50 Сьогодні
13.10 М/ф «Феї: Таємниця
06.50 Реальна містика
піратського острова» 14.50 фіналу. Кубок Лібертадорес 10.00,
09.25 Т/с «Розколоті сни» (12+)
Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+) 15.00, 19.00, 22.45 Футбол NEWS
17.00, 21.00 Т/с «Птаха в клітці»
16.50 Х/ф «ПАСАЖИРИ» 10.20, 18.50, 21.45 Yellow 10.30
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом
(12+) 19.00 Х/ф «ДОРОГА Матч. Фінал. Кубок португальської
Панютой
ХАОСУ» (12+) 21.05 Х/ф ліги 12.30 Румунія - Німеччина.
Відбір до ЧС- 2022 14.20 Огляд 1-го
23.00 Т/с «Перехрестя»
«ТЕМНА ВЕЖА» (12+)
23.00 «Improv Live Show»
ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022 г.
СТБ
(12+)
15.20, 21.05 Чемпіонат Туреччини.
Огляд туру 16.05 Реймс - Бастія.
05.40 Т/с «Папаньки» (12+)
МЕГА
1/8 фіналу. Кубок Франції 17.55
08.50 «МастерШеф. Битва сезонів»
06:00, 02:05 Містична Україна
Чемпіонат Нідерландів. Огляд туру
(12+)
07:00 Випадковий свідок 09:30
19.20 Марсель - Монпельє. 1/8
13.30 «СуперМама» (12+)
Речовий доказ 10:40, 18:10 У
фіналу. Кубок Франції 21.55 LIVE.
18.00 «Слідство ведуть
пошуках істини 12:30, 00:05 Їжа
Ланс
- Монако. 1/8 фіналу. Кубок
екстрасенси» (16+)
богів 13:30 Заборонена історія
Франції 23.55 Англія - Ісландія. Ліга
20.00 «Один за всіх» (16+)
14:30, 21:00 Ближче до землі з
Націй УЄФА
23.30 «Таємниці ДНК» (16+)
Заком Эфроном 20:00 Таємниці
05.00, 19.30 «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
18.30 «Світське життя. 2022
дайджест»
21.00 «Голос країни 12»
23.15 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК:
ГАРНИЙ ДЕНЬ, АБИ
ПОМЕРТИ» (16+)

Що віщують зорі
Гороскоп на 24–30 січня
ОВЕН. Настає вдалий час для втілення
в життя нових планів та ідей. Сконцентруйтеся, аби не упустити можливостей,
що відкриваються. Не зайве бути розважливим. У вихідні в особистих взаєминах
можливі конфлікти. Сприятливий день – середа,
несприятливий – п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Імовірні несподівані зміни
в питаннях кар’єри, а чи будуть вони позитивними, залежить лише від вашої сумлінності. У вихідні будьте толерантними у
спілкуванні, переконайтеся, що вас розуміють правильно. Сприятливий день – вівторок, несприятливий – четвер.
БЛИЗНЮКИ. Ваші плани реалізуються, якщо ви будете діяти стиха, не розкриваючи своїх намірів. Вдалий період для
кар’єри, кохання та родини – вам удасться знайти час на всі сфери життя. У вихідні
приділіть рідним більше уваги. Сприятливий день
– четвер, несприятливий – субота.
РАК. Легко подолаєте всі перешкоди
і знайдете однодумців, які підтримають
ваші ідеї, тому максимально використовуйте сприятливу ситуацію. У вихідні з
легкістю зумієте впоратися зі справами, що
нагромадилися, якщо вмовите себе діяти. Сприятливий день – п’ятниця, несприятливий – вівторок.
ЛЕВ. Якщо ви давно плануєте якісь
зміни у своєму житті, то зараз саме час
для цього. Досить сумніватися – настав
час діяти. Постарайтеся не залишати
незакінчених справ на роботі. У вихідні
можливі важливі повідомлення. Сприятливий день
– середа, несприятливий – п’ятниця.
ДІВА. Іноді краще промовчати, щоб
уникнути конфліктів і не дати недоброзичливцям шансу втрутитися в хід подій.
Не випускайте з уваги навіть незначні
дрібниці. У вихідні розважайтеся, спілкуйтеся з друзями й родиною. Сприятливий день –
четвер, несприятливий – понеділок.
ТЕРЕЗИ. Розвивайте спостережливість та інтуїцію, зважайте на інтереси інших людей. Спробуйте втихомирити свою
гординю й прислухатися до порад колег,
самотужки вам усіх завдань не вирішити. У
вихідні приділіть увагу дітям. Сприятливий день –
середа, несприятливий – понеділок.
СКОРПІОН. Ви рухаєтеся вгору, але,
можливо, занадто швидко. Не забувайте
відпочивати й хоча б іноді знижувати
швидкість. Ймовірна приваблива пропозиція, ваші доходи зростуть. У вихідні
подумайте, як діяти далі. Сприятливий день
– понеділок, несприятливий – середа.
СТРІЛЕЦЬ. Перш ніж приймати цікаві
ділові пропозиції, добре все обдумайте,
проаналізуйте нюанси. Не демонструйте колегам і начальству свою незгоду.
Ви здатні звернути гори. У вихідні ваших
порад потребуватимуть рідні чи друзі. Сприятливий день – п’ятниця, несприятливий – понеділок.
КОЗЕРІГ. Настає активний період:
кар’єра, друзі, світське життя. Але іноді
події можуть розвиватися не так, як ви
очікували, – вчіться швидко перелаштовуватися. У вихідні розслабтеся й відпочиньте в комфортних умовах. Сприятливий день
– вівторок, несприятливий – четвер.
ВОДОЛІЙ. Зосередьтеся на найважливіших справах, не намагайтеся бути
всюди – доведеться зробити вибір. Відстоюючи свої інтереси у взаєминах із
партнерами, реально розраховуйте свої
сили. Вихідні – прекрасний час для прогулянки. Сприятливий день – понеділок, несприятливий – четвер.
РИБИ. Аби не упустити шанс, проявляйте ініціативу, але при цьому поводьтеся коректно з партнерами. Є ймовірність
обману, особливо в питаннях нерухомості.
Згадайте про старих друзів, їм знадобиться
ваша допомога. Вихідні проведіть з родиною. Сприятливий день – середа, несприятливий – субота.
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l ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

Ви також вважаєте, що
сирник – це просто?
А тим часом деякі з них – справжні кулінарні шедеври, приготувати
які початківцеві не завжди вдасться. Однак нема нічого
неможливого для того, хто хоче навчитися. До того ж сир – певною
мірою унікальний продукт, бо комбінується з величезною кількістю
інгредієнтів – і з кожним виходить смачно
Фото із сайту ukrhealth.net.

ПОВІТРЯНА
СИРНА ЗАПІКАНКА

«ЛЬВІВСЬКИЙ»

Інгредієнти: 0,5 кг сиру,
2 ст. л. сметани, 2 ст. л. картопляного крохмалю, 4 яйця,
7 ст. л. цукру, трохи масла і борошна для підготовки форми.
Приготування. Сир викласти в миску, додати яєчні
жовтки, сметану і половину
цукру. Блендером збити ці інгредієнти 3–4 хвилини. Білки
окремо збити на піну, всипати
решту цукру, збити до його
розчинення, тоді ввести крохмаль. Перекласти білкову
масу до сирної, легенько пеФото із сайту mandarynka.com.ua.
ремішати і викласти в змащену
маслом та притрушену борошном форму. Пекти в розігрітій до 170 градусів духовці близько
50 хвилин. Готовність перевіряти дерев’яною шпажкою, адже
висота запіканки буде різною залежно від діаметра форми, тож і
пектиметься трішки довше чи менше. Щоб після готова запіканка
не осіла, після випічки потрібно злегка відчинити дверцята духовки і залишити так на кілька хвилин, потому відкрити повністю
і дати ще трошки постояти.

СИРНИКИ З КОКОСОВОЮ
СТРУЖКОЮ
Інгредієнти: 800 г сухого сиру, 2 яйця, 4 ст. л. манки, 4 ст. л. цукру, 40 г кокосової стружки, 0,5 ч. л. солі,
2 ч. л. ванільного цукру, олія для смаження, борошно
для панірування.
Приготування. Якщо сир у вас недостатньо сухий, варто на декілька годин підвісити його в марлевій торбинці, щоб стекла сироватка. У мисці змішати
сир, яйця, цукор, сіль і ванільний цукор, все добре
розтерти виделкою, тоді додати манку та кокосову
стружку, перемішати до однорідності і залишити на
15 хвилин. Потому сформувати сирники: столовою
ложкою, вмочуючи її щоразу у воду, набирати тісто,
викладати в тарілку з борошном, руками обкачувати
в муці і надавати круглої форми. Складати на кухонну
дошку, посипану борошном. Перед смаженням па-

КОРОЛІВСЬКИЙ
Інгредієнти: для пісочного тіста – 250 г маргарину або масла, 2 яйця, 1 скл. цукру, 3 скл. борошна, 2 ст. л. какао, 1 пачка порошку до печива;
для сирної маси – 2 кг сиру, 1 скл. цукру, 8 яєць,
1 лимон, 100 г масла, 2 пачки пудингу ванільного,
150 г родзинок.
Приготування. Яйця збити з цукром. Маргарин перетерти на крихту із просіяною сумішшю
борошна, какао і розпушувача. Додати збиті з
цукром яйця, замісити тісто і розділити його: 2/3
розкачати і викласти на деко, формуючи бортики, 1/3 покласти в морозилку. Приготувати
сирну масу: перемолоти сир, додати м’яке масло, потертий на тертці лимон, пудинг, ізюм, все
вимішати. Окремо добре збити 8 яєчних білків зі

Інгредієнти: 500 г кисломолочного сиру найвищої жирності, 100 г вершкового масла, 5 яєць, 150 г
цукру, 1 лимон, 1 ст. л. манної крупи, 100 г родзинок,
ванілін на кінчику ножа; для шоколадної глазурі –
50 г вершкового масла, 3 ст. л. сметани, 2 ст. л. какао-порошку, 2 ст. л. цукру.
Приготування. Сир змолоти в блендері або пропустити через м’ясорубку. Додати м’яке масло (заздалегідь дістаньте його з холодильника) і ретельно
вимішати лопаткою. Білки обережно відокремити від
жовтків. Жовтки збити з цукром на густу піну. З лимона зняти цедру (тільки жовтий шар!), потерши його
на найдрібнішу тертку, і додати до жовтків. Родзинки
перебрати, промити в кількох водах, просушити. У
сирну масу всипати манку, додати жовтки, лимонну
цедру, родзинки і ретельно вимішати. Окремо збити білки з дрібкою солі й обережно ввести їх у сирне
тісто, акуратно перемішати. Тісто виходить досить
рідке, як сметана. Форму для випікання змастити
вершковим маслом і трішки притрусити борошном.
Викласти сирну масу так, щоб вона не діставала до
країв (у процесі випікання підніметься), поставити в
духовку, заздалегідь розігріту до 170 градусів, і випікати близько 1 години. Коли зарум’яниться, вимкнути

Фото із сайту appetito.com.ua.

Фото із сайту prolviv.com.

вогонь і залишити сирник у духовці на 30 хвилин, потому дістати, повністю охолодити у формі і лише тоді
обережно вийняти. Поставити на кілька годин у холод.
Приготувати шоколадну глазур: цукор змішати з какао, додати сметану, масло і варити на мінімальному
вогні, постійно помішуючи. Коли маса стане однорідною і ледве почне закипати, відразу ж зняти з вогню і
полити глазур’ю охолоджений сирник!

Читайте
також:

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Читанка
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Посівний
календар
на 2022 рік
з урахуванням
фаз Місяця
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l БЕРЕЖЕНОГО І БОГ БЕРЕЖЕ!
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Фото із сайту pixabay.com.

»

Фото із сайту ukr.media.

l КОЛЕСО ІСТОРІЇ

Прогноз
погоди на другу
половину зими

Фото із сайту wikipedia.org.

 Чоловіка
врятували,
пересадивши
серце... від
свині

Фото із фейсбук-сторінки Яни ОСТАПЧЕНКО.

тельню треба добре нагріти з маслом, щоб сирники
не прилипали і мали привабливий вигляд. Сирники
смажити на середньому вогні 2–3 хвилини з одного
боку, перевернути і готувати на слабкому вогні під
кришкою 3 хвилини.
Фото із фейсбук-сторінки Галини ПАВЛЮК.

Багато хто вважає, що не можна дивитися у розбите дзеркало. Це — давня прикмета, яка завжди обіцяє
невдачу, горе, а для жінок — можливість стати самотньою або втратити свою красу.
Таким Івана Сірка зобразив Ілля Рєпін на
картині «Запорожці пишуть листа турецькому
султанові» (1880 – 1891).

Чи варто вірити
в прикмети?
Диявольське число, чорна кішка, розбите дзеркало, зустріч
із жінкою з порожнім відром — продовжувати чорний
список можна дуже довго — це таємничі містичні правила,
що лякають нас і застерігають від небезпеки. У чому ж їх
секрет, чому на деяких людей вони діють, а на інших ні?
Чи варто взагалі вірити в прикмети?
Читайте про це на с.12

Навіть після смерті
Івана Сірка козаки
ходили в походи
з його рукою
Стільки всього містичного
та міфічного, мабуть, не придумали
про жодного з козацьких лідерів.
Але чи всі міфи, які міцно укорінилися
в нашій історичній пам’яті,
відповідають дійсності?

»

Читайте про це на с.4

»

 Дату
смерті можна
передбачити
за… датою
народження

Фото із сайту ukr.net.

l СТРАШНА ІСТОРІЯ

Італійський пенсіонер прийняв «віагру»
і... вбив українку, з якою прожив 17 років
Про подробиці тагедії читайте на с. 5

склянкою цукру, поступово додавати по одному
жовтки і збивати. Змішати сирну і яєчну маси, викласти поверх тіста. Зверху потерти шматок тіста
з морозилки. Випікати 50 хвилин у попередньо
прогрітій до 180 градусів духовці.

Січневий
номер уже в
продажу!

»

 Історія до
сліз: «Руйнівник
пташиного
щастя має
спокутувати
свій гріх…»
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l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

l «ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ»

Головний приз поїде
в село, яке дало світові
В’ячеслава Липинського
Фото із сайту youtube.com.

Але перед тим, як оголосити
трійку призерів нашої
інтелектуальної вікторини
за 2021 рік, я хочу від
усього серця щиро Вам
подякувати за те, що в час
майже тотальної деградації
всього «розумного, доброго,
вічного», чим славилося
людство, ви – останні з
могікан – ще живете за
принципом легендарного
підкорювача Антарктиди
британського морського
офіцера Роберта Скотта:
«Боротись і шукати, знайти – і
не здаватись!»
Грицько ГАРБУЗ

а оці 216 номерів, бо ховаємо
ми від вас речі з першого нашого номера, багато хто з вас
для мене став добрим приятелем,
листів від якого чи просто есемесок
я неймовірно чекаю кожного тижня, і коли їх нема – сумую і починаю переживати за ваше здоров’я.
Тому як друзям відкрию таємницю:
у 2021-му ми мали запустити відеогарбуз, навіть уже робили зйомки
з колоритними людьми і створили
комп’ютерну графіку, але... не вистачило техніки для зйомок. А робити які-небудь «відосики» не хотілось – тому перенесли цей задум
на майбутнє. Можливо, вдасться
реалізувати його вже у 2022-му...
«Лишь бы не было войны».
Але насамперед маємо підбити
підсумок останнього минулорічного туру, який і сформував остаточну
турнірну таблицю наших знавців.

З

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» –
52 (2021)
Десь на Миколая захотілося
перечитати і передивитися свого
улюбленого «Степана». Про добро і
зло, любов і смерть, смерть через
любов, шлях і Президента, хворобу
і особливу вакцину, про популярне
в минулому столітті «розп’яття»… Клас, одним словом, бо ж
класика! Але зловив себе на думці,
що у фіналі вік головного героя в
книжці і у фільмі дещо відрізняється. Тому вирішив заховати сьогодні

Цікава
ГА З Е ТА
на вих ідні

Тижневик
«Цікава газета на вихідні»
www.volyn.com.ua
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Класику треба і читати, і дивитись!

цифру. Щоб її відгадати, треба 2022
поділити на різницю найбільшого і
найменшого віку у фіналі головного
персонажа.
Що за цифра знаходиться у
гарбузі?
Відповідь «505,5» (у культовій
книжці Стівена Кінга (Stephen («Степан») Edwin King) «Зелена миля»
(1996) головному герою 104 роки, а в
однойменному фільмі 1999 року випуску – йому 108 літ, тому – 2022: (108
– 104) = 505,5) надіслала лише волинянка-ківерчанка Тамара Нецько.
Тобто, вона єдиною стає володаркою 200 гривень призових. Вітаю! А
всім іншим рекомендую прочитати і
книгу, і переглянути фільм.
А тепер – найголовніше:
Трійка призерів конкурсу
«Гарбуза із секретом» у 2021
році:
1 місце – Віта БОБКО (с. Затурці Володимир-Волинського району
Волинської області – тут народився
знаменитий український історіософ і політичний діяч В’ячеслав Липинський) – 26 балів.
2 місце – Тетяна РЕПЕТИЛО
(с. Гуляйполе Катеринопільського
району Черкаської області) – 24
бали.
3 місце – Тамара НЕЦЬКО
(м. Ківерці Луцького району Волині)
– 22 бали.

Кожен із призерів найближчим
часом отримає від Грицька Гарбуза
і «Цікавої газети на вихідні» подарунок, і, сподіваюся, поділиться
світлинами про це з іншими нашими гравцями, щоб спонукати їх до
перемог!
А нам час шукати нових переможців уже 2022 року. Тож поїхали!

«ГАРБУЗ ІЗ СЕКРЕТОМ» –
2 (2022)
У стародавні часи, щоб почути
гучне «Віват!», доводилося дуже
довго тримати в руках ці предмети (на фото). Їх назву можна
скласти з 12 букв, звісно, відкинувши три зайві: «к», «с»,«е», «е»,«х», «х»,
«р», «т», «л», «б», «а», «ь».
Але в наші дні місце цим предме-

«Сину, тебе
розжалувано»

“

Кожен із призерів
найближчим часом
отримає від Грицька
Гарбуза і «Цікавої
газети на вихідні»
подарунок, і, сподіваюся,
поділиться світлинами
про це з іншими нашими
гравцями, щоб спонукати
їх до перемог!

там лише в музеї. Проте справа не
занепала. Тому сьогодні в гарбузі ми
заховали фото українки, пов’язаної
з цим заняттям, і серце якої підкорив «послідовник Посейдона».
Чия світлина знаходиться у
гарбузі?
Слово-відповідь треба надіслати до 27 січня 2022 року тільки
у вигляді sms-повідомлення на номери: 0501354776 і 0672829775
(наприклад: «Різдво»), 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, «Цікава газета на вихідні»)
чи електронну (tsikava.gazeta@
gmail.com) найяскравіше опише,
як шукав відповідь.
Будьте крепко здорові!

Фото із сайту youtube.com.
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Британський
принц Ендрю, який
постане перед судом
за звинуваченням
у сексуальному насильстві
над неповнолітньою,
вже отримав суворе
покарання від
королівської родини
Фото із сайту bbc.com.

Подейкують, Єлизавета ІІ щорічно
платить принцу Ендрю 323 тисячі
доларів.

Лія ЛІС

к оголосив палац,
61-річний син королеви
повертає Її Величності
свої військові звання та офіційні патронажі. За інформацією New York Post, жорсткий
меседж: «Сину, тебе розжалувано» — принц почув особисто від Єлизавети ІІ. Мати
повідомила йому, що віднині
він не називатиметься «Його
Королівська Високість».
Водночас, подейкують,
королева все ж не кине напризволяще непутящого сина, зокрема вона оплачуватиме його
витрати на адвокатів із власних
приватних рахунків. Ендрю
буцімто отримує від Єлизавети
323 тисячі доларів на рік.
Нагадаємо, принца звинувачує у згвалтуванні жінка
на ім’я Вірджинія Джуффе.
Вона стверджує, що у віці
17 років вона була жертвою
сексуальної експлуатації з боку
фінансиста Джеффрі Епштейна, друга Ендрю, та світської
левиці Гілейн Максвелл, котрі
постачали дівчаток заможним
клієнтам.

Я

Друк офсетний. Обсяг – 4 друковані аркуші
Передплатні індекси: 60304, 60306, 86772 (для
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Реєстраційні номери: ВЛ № 516-249Р 06.11.2017 р.
КВ № 22953-12853Р від 06.10.2017 р.
РВ № 691/244Р від 07.11.2017 р.

Віддруковано: Поліграфічне видавництво «А-Прінт»
ТОВ «Дім», м. Тернопіль. Тел.: (0352)52-27-37, (067) 352-18-51,
сайт www.a-print.com.ua

Тираж згідно із замовленням. Замовлення № 90

16

«ЦІКАВА

19 січня 2022 Середа

l ТАЄМНА ТЕРИТОРІЯ

Фото із сайту reuters.com.
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l ОТАКОЇ!

Собака випив пляшку коньяку —
його рятували
у «витверезнику»
У Дніпрі пес породи лабрадор гучно «відзначив»
новорічні свята
Микола ДЕНИСЮК

обака на кличку Харві (на фото)) поступив в клініку
ийсь момент новов стані сильного сп’яніння. «У якийсь
річного застілля Харві залишивсяя один в кімнаті.
но і поласувати
Він вирішив не втрачати часу даремно
смачненьким, поки ніхто не бачить», — йдеться в повідомленні клініки.
ку, вигриз зуПес скинув зі столу пляшку коньяку,
подарі розбами пробку і вилакав її вміст. Його господарі
ажигати».
повіли, що він швидко сп’янів і почав «зажигати».
Але наступного дня у собаки сталося похмілля.
огулянці
Його все ще хитало з боку в бік, на прогулянці
ухалися».
він не зміг помочитися, бо лапи не «слухалися».
пав апеПізніше вдома почалася блювота і пропав
тит.
Харві провели дезінтакційну інфузійну
зійну теь в такій
рапію, схожу на ту, яку людям роблять
или
ситуації. Після цього в клініці вирішили
Схоже, тепер господарі собацюри будуть
відкрити «витверезник для тварин». ☺
змушені ховати від нього алкоголь.

У січні минає 79 років від дня, коли у штаті
Вірджинія поблизу Вашингтона офіційно відкрили
будівлю міністерства оборони США (на фото)
Василь КІТ

У

кож відсутність ліфтів у Пентагоні пояснюється економією сталі, такої необхідної
в Другу світову війну. Крім того, дизайнери
не побажали псувати краєвид на Капітолій

“

Для того, щоб вивчити назви 12 українських місяців, потрібно в серпні під вересень
взяти гарну дівчину і повести її під березень,
покласти її на травень, уперти в липень, взяти
однією рукою за грудень, а іншою — за жовтень, всунути свій лютий червень в її квітень
і робити такий січень, щоб почався листопад.
:)):)):))

через річку Потомак. Сам будинок був побудований досить швидко — за два роки.
5. Протяжність коридорів Пентагону — 28 кілометрів, а сама будівля нагадує
справжній лабіринт. Якось генерал Ейзенхауер заблукав у пошуках свого кабінету.
6. На сьогоднішній день у Пентагоні
вдвічі більше їдалень та туалетів, ніж потрібно фактично. Справа в тому, що вони
були побудовані за часів расової сегрегації, окремо для «чорних» та «білих» співробітників. У 1964 році президент Ліндон
Джонсон ухвалив закон, який поставив
сегрегацію поза законом.
7. У Пентагоні є кав’ярня всесвітньої
популярної мережі Starbucks. Але тут,
на відміну від інших закладів мережі, не запитують імені, щоб підписати горнятко —
все задля безпеки.

:)):)):))

— Уявляєш, моя заявила, що до весілля — ні-ні!
– А ти що?
– Ну-ну!
:)):)):))

– Бідний Іван Кузьмич! Зовсім старий оглух. Боюся, звільнять його...
– Нє, ти що... Переводять у відділ скарг!

Дівчина ділиться з подругою:
– Я кохаю і кохана.
– Вітаю!

У
номері
та ко ж :

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

ніхто

Завдяки п’ятикутній
формі будівлі дістатися до
найвіддаленішого куточка
Пентагону можна всього за
сім хвилин.

– Дякую, але нема з чим — це різні хлопці.

№1 Ціна договірна

ТАК
не КОХАВ
volyn.com.ua

Син розчарував Єлизавету ІІ.

Садовив
коханок на...
монарший трон

Фото з домашнього архіву родини Кристини ЄСЕЙКІНОЇ та Юрія ЖУКА.

Королівська сім’я
Британії вигнала
принца, звинуваченого
у зґвалтуванні
неповнолітньої

с. 25

Фотоколаж volyn.com.ua.

найбільшому офісному приміщенні
планети розмістилося американське міністерство оборони. Саме
тут у споруді, що нагадує справжній лабіринт, ухвалюються найважливіші військові
рішення країни. OBOZREVATEL поділився
кількома цікавими фактами про будівлю,
яка належить до найбільш впізнаваних
у світі.
1. Приміщення оборонного відомства має форму правильного п’ятикутника. Якщо з кінців протилежних сторін
провести прямі лінії, вийде пентаграма.
Офіційно тут — п’ять надземних та два
підземні поверхи. Проте ходять чутки, що
під землею є ще вісім поверхів та безліч тунелів. Завдяки п’ятикутній формі дістатися
до найвіддаленішого куточка Пентагону
можна всього за сім хвилин.
2. Будівлю Пентагону було збудовано
на місці глухого району під назвою Нижнє
пекло (або Дно пекла), де після громадянської війни селилися афроамериканці.
Саме особливостями цієї місцевості було
зумовлено вибір п’ятикутної форми споруди.
3. З моменту свого відкриття
у 1943 році Пентагон пережив лише один
капітальний ремонт. Він тривав 17 років
і завершився в 2011-му. На реновацію пішло 4,5 мільярда доларів (це більше, ніж річний військовий бюджет України).
4. Невелика кількість поверхів, а та-

Усміхніться!

Фото із сайту bbc.com.

Нема ліфтів і вдвічі
більше туалетів:
7 цікавих фактів про
Пентагон

До коханої привела
мама… з того світу
Історія з розряду таких, про
які кажуть: шляхи Господні
несповідимі
с. 12—13

l НІХТО, КРІМ ТЕБЕ
Серед численних гостей, яких в ці дні приймала родина, було багато і наших колег – журналістів.

15-річний син прийняв...
шості пологи у неньки

Фото із сайту pixabay.com.

Якщо з кінців протилежних сторін оборонного відомства провести прямі лінії, то вийде
пентаграма.

Фото із сайту youtube.com.
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Подружжю, яке повінчалося на Хрещатику під час
Помаранчевої революції, Бог подарував вже стільки дітей
Історія їхнього кохання – на с. 3–5

Передплата —
7 гривень на місяць!

«Мій чоловік
не пропускає жодної
спідниці…»
Делікатна тема на с. 6—7

Номер
уже
в продажу!

Делікатна
тема: «Мій
чоловік
не пропускає
жодної
спідниці…»
 Як працює
серце, коли ви
закохані
 Історія до сліз:
«Ми з тобою що
– через чоловіка
забудемо про те,
що сестри, чи як?»
 Кому
які вазони
підходять за
знаком зодіаку
для удачі
та багатства

