Життєві історії
у “Сімейному гніздечку”

«Це – чоловік моєї

дружини»

8-9 стор.

У Тернополі відбувся
чемпіонат
бригад екстреної
(швидкої) медичної
допомоги області

11 стор.

У Струсові
відновили та
освятили давній
некрополь

аш
Н День

20 стор.
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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Повітряні гімнастки
із Микулинців

підкорюють Україну

50 дівчаток захоплюються сучасним і новим для світу дуже
видовищним спортом – повітряною гімнастикою на полотнах.

6

стор.

Олег Ляшко на
Тернопільщині:
"Люди бачать
реальність і
прозрівають від
навішаної "лапші"

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого дня» на 2022 рік!

1 місяць – 34 грн. 50 коп. індекс 3 місяці – 99 грн. 40 коп. 68710
6 місяців – 192 грн. 80 коп.
12 місяців – 379 грн. 60 коп.

У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставку видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-якому
поштовому відділенні або у листонош.

3

стор.

Погода в Тернополі й області
27 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура
повітря вночі 0-2, вдень 10-12
градусів тепла. Схід сонця - 7.58,
захід - 18.04.
28 жовтня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 2-3,
вдень 13-14 градусів тепла. Схід
сонця - 8.00 захід - 18.02.
29 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура

повітря вночі 3-4, вдень 13-14
градусів тепла. Схід сонця - 8.01,
захід - 18.00.
30 жовтня - ясно, без опадів,
температура повітря вночі 4-6,
вдень 13-14 градусів тепла. Схід
сонця - 8.03, захід - 17.59.
31 жовтня - хмарно з проясненням, без опадів, температура
повітря вночі 2-4, вдень 12-13
градусів тепла. Схід сонця - 7.05,

захід - 16.57.
1 листопада хмарно з проясненням, без опадів, температура повітря вночі 1-3, вдень 9-10
градусів тепла. Схід сонця - 7.06,
захід - 16.55.
2 листопада - хмарно, без
опадів, температура повітря вночі 5-7, вдень 10-11 градусів тепла.
Схід сонця - 7.10, захід - 16.52.

Не забудьте перевести
годинники на «зимовий» час

У

ніч на 31 жовтня, в неділю, о 4 ранку, українці переведуть стрілки годинника на одну годину назад.
Переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється майже чотири десятиліття, і за
традицією стрілки зрушують восени та навесні - в останню неділю жовтня і в останню неділю березня
«Літній» і «зимовий» час було впроваджено у Великій Британії в 1908 році для економії і раціональнішого
розподілу електроенергії протягом доби. В Україні почали переводити стрілки з 1981 року.
Верховна Рада у березні поточного року відправила на доопрацювання в комітет законопроєкт №4201
«Про обчислення часу в Україні», який пропонує скасувати сезонні переведення годинників і, таким чином,
залишити в Україні «зимовий» час.
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Велике будівництво нової
дороги через Скалат

Наш День nday.te.ua

Тема тижня

реставрація Чортківського замку

У рамках програми Президента України Володимира Зеленського
«Велика реставрація» відновлюють Чортківський замок.

Д

ля реалізації проєкту «Ліквідація аварійного стану
(влаштування консерваційного даху) замку, пам'ятки
архітектури національного
значення XVII ст.» виділили 17,5
млн грн. Відтак, повинні відреставрувати стіни частини палацу,
дві вежі та накрити їх автентичною черепицею. Реставраційні роботи тривають із літа.

Н

айдовша територіальна
дорога області Т-20-02
Тернопіль – Скалат –
Жванець.

«Велике будівництво»комфортний
маршрут до Природнього заповідника «Медобори» та бальнеологічного
курорту Сатанів. Зазначимо, що загалом у 2021 році в Тернопільській обПротяжність в Тернопільській об- ласті заплановано відновити понад
ласті становить 171,8 км. Востаннє її 200 км державних доріг.
ґрунтовано ремонтували 30 років
тому.
На світлинах – ремонт чаЗавдання дорожників – створистина дороги у Скалаті цього
ти в рамках програми президента
тижня. ФОТО - Viktor Feskiv.

Під час робочої поїздки заступник голови Тернопільської
облдержадміністрації Віктор Устенко оглянув стан виконання
робіт.
«Після ремонту Чортківський замок збільшить свій туристичний потенціал. Окрім того, замок повинен бути наповнений
життям. Тут можна зробити мистецьку галерею для виставок
робіт художників, музейні експозиції, які стосуються історії самого замку, туристичне арт-кафе, сувенірні магазини», - зазначив Віктор Устенко.
Крім того, у рамках програми «Велика реставрація» на Тернопільщині відновлять такі історичні об'єкти: Ратушу на площі Ринок і адміністративний будинок по вул. Шевченка «Рідна
школа» в Бережанах та Збаразький замок.

Видатки на фінансування тимчасової
непрацездатності збільшились більш, ніж удвічі
Найвагомішою причиною зростання
потреби у коштах є пандемія COVID-19

Т

ретя хвиля коронавірусної
інфекції набрала сили,
але ще не досягла свого
піку, попереджають лікарі.
Вони припускають, що за тиждень-два кількість хворих на
COVID-19 значно збільшиться,
що стане проблемою для системи охорони здоров’я. Кількість
«червоних зон» в Україні зростає. Минулого року в цю пору
теж відбувся ріст інфікування
населення COVID-19. Тоді найвищі посадовці били тривогу:
якщо кількість хворих становитиме 15 тисяч на добу, то
медична система не витримає.
Запроваджували локдаун "вихідного дня", інші карантинні
обмеження, які мали б призупинити наступ інфекції.

Сьогодні вже подолали в країні
статистичну відмітку майже у 27 тисяч інфікованих за добу, штами ковіду
множаться, мутують, але такої паніки,
як минулого року немає. Коли люди
згадують за медицину? Як настає критичний момент, коли вже необхідно
нас рятувати.
Чимало людей «втомилися» від інформації про коронавірус, роздратовані. Причому, незалежно від того, з яко-

го боку від «віри в ковід» вони стоять.
Ті, хто розуміє, що може опинитися на
лікарняному ліжку під кисневими апаратами або втратити своїх близьких,
прийняли рішення вакцинуватися. Ті,
хто вважає, що вірус не страшніший
від звичайної застуди, обурюються,
що їх змушують носити маски і обмежують свободу пересування.
Якщо говорити мовою цифр, наочно проглядається ріст захворювань.
214,5 мільйона гривень за 9 місяців
2021 року виплатили за лікарняними
листками відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України в Тернопільській
області. Це майже на 40 % більше, ніж
за відповідний період минулого року.
Якщо ж порівнювати з 2019 роком,
коли коронавірусна інфекція ще не
розповсюдилася в Україні, то за цей
період видатки на фінансування тимчасової непрацездатності збільшились більш, ніж удвічі. Найвагомішою
причиною зростання потреби у коштах є пандемія COVID-19, а збільшення
сум допомог за лікарняними листками,
які передають до Фонду на оплату, збігаються із періодами піків захворюваності.
Наразі маємо два ефективні
шляхи протидії поширенню коронавірусної хвороби – вакцинацію та карантинні обмеження. Та кожен з нас
приймає рішення про власну безпеку
самостійно. Але на цей вибір впливає
оточення, те, що людина бачить, чує,
усвідомлює. Зараз лікувальні заклади
переповнені і пацієнтами похилого
віку, і молодшими, які не отримали
щеплення від коронавірусу жодною з
вакцин хоча б один раз… Тому сьогодні
питання "вакцинація або реанімація"
вже є далеко не риторичним.
Так, роботи порівняно з літнім пе-

ріодом збільшилось у рази і для лікарів, і для медсестер, загалом для медичного персоналу. Ризик інфікування
існує на всіх етапах надання медичної
допомоги — на поліклінічному, догоспітальному, стаціонарному. І на первинці, де сімейні лікарі першими приймають хворих, і в лікарнях.
Управлінням та відділеннями виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України в Тернопільській
області для сімей десятьох лікарів, для
яких хвороба стала фатальною, виплачено одноразову суму в розмірі, кратному 750 прожиткових мінімумів для
працездатних осіб.
Працівники Фонду, розслідуючи
кожен випадок у складі комісії, намагалися захистити інтереси сімей лікарів. Адже чимала одноразова виплата
в разі смерті від ковіду медиків допоможе родинам, хоча ніякі виплати не
замінять дорогу людину та кваліфікованого лікаря.
В області станом на 23 жовтня 2021
року комісією розслідувано 281 випадок інфікування медичних працівників під час виконання професійних
обов’язків та 2391 випадок хвороби,
не пов’язаний з виробництвом. Виплати призначаються Фондом на підставі
актів розслідування нещасних випадків зараження медичних працівників
коронавірусною хворобою внаслідок
виконання професійних обов’язків.
У разі наявності потенційного ризику інфікування після контакту з
хворим на коронавірус, медичні працівники проходять самоізоляцію під
медичним наглядом. Заробіток, який
вони втрачають за час ізоляції від
COVID-19, у повному обсязі їм компенсує Фонд соціального страхування
України.

Загалом з початку пандемії Фонд
прийняв на оплату листки непрацездатності, видані медичним працівникам для проходження самоізоляції,
на загальну суму понад 27 мільйонів
гривень. Самоізоляцію за кошти ФССУ
пройшли 15,3 тис. медиків.
Нагадаємо, Фонд компенсує втрачений за час ізоляції від COVID-19 заробіток для працівників всіх професій у розмірі 50% середнього доходу
незалежно від тривалості страхового
стажу. А для медичних працівників – у
розмірі 100%. Дата фінансування допомоги від Фонду залежить від дати
подання роботодавцем відповідної заяви-розрахунку.
Варто зауважити, що керівник лікувального закладу безпосередньо несе
відповідальність за своїх підлеглих. І
якщо в установі надто багато працівників отримали гостре професійне захворювання на COVID-19 – це говорить
про незадовільну організацію системи
управління охороною праці медичних
закладів. Лікарі і медсестри мають
бути забезпечені індивідуальними засобами захисту, рятуючи населення
від важких недуг.
Для медичних працівників – це
шалена відповідальність за вчасне та
правильне лікування в умовах епідемії, яка віддаляє чи наближає хвору
людину до воріт святого Петра. І життєво важливим для них і всіх, хто поруч, є дотримання усіх протиепідемічних заходів індивідуального захисту.
Федір БОРТНЯК,
начальник управління
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в
Тернопільській області.

Захоплення

nday.te.ua
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Повітряні гімнастки із Микулинців
підкорюють Україну
50 дівчаток із Микулинців захоплюються сучасним і новим для світу
дуже видовищним спортом – повітряною гімнастикою на полотнах.

У

явіть собі цих юних відважних гімнасток, вік яких від 7
до 12 років, які займаються
на висоті 4-6 метрів, вміють правильно огорнути себе тканиною,
неймовірно сміливі, адже готують
найефектніші номери з «обривами» - падіннями вниз, фіксуючись
у красивій позиції.

Усього два роки, тренування за тренуванням - кульбіти через голову, підйоми
на руках вгору, «обриви», «млиночки»,
шпагати та різні розтяжки об’єднувались
у композицію під музику, підбирались
відповідні образи та костюми – і ось перші успіхи на змаганнях різного рівня, циркових фестивалях, талант-шоу акробатів
у Києві, Харкові, Львові, Вінниці, Хмельницькому, Чернівцях.
Нещодавно команда «Школи повітряної гімнастики на полотнах «Модерн»
повернулась зі столиці з черговими досягненнями. Разом зі своїми вихованками
бере участь у змаганнях, виступах і їхня
талановита тренерка тернополянка Зоя
Бучок.
- Я дуже задоволена нашими результатами, - розповідає вона. - Це був цирковий
фестиваль, на якому зустрілися сильні
учасники з усієї України. Наші дівчатка посіли призові місця і отримали високу оцінку серед професійних суддів. Моя донечка
Єва Бучок завоювала 2 місце серед діток
віком 7-8 років, Христина Загребельна - 2
місце в категорії 11-12 років, Анастасія Балясна - 3 місце у категорії «Новачки 11-12
років». Я особисто здобула перше місце в
категоріі «Професіонали 35+». Для мене
це особлива нагорода, бо серед суддів був
мій кумир Дмитро Орел – це акробат-вольтажер, повітряний гімнаст найвищого
рівня, який гастролював по всьому світу,
працював у цирку «Cirque du Soleil», призер багатьох циркових фестивалів. І коли
журі оцінило так високо мій виступ – це
були неймовірні емоції, бо я, фактично,
навчилась усьому сама, сама роблю свої
постановки, сама шукаю трюки, створюю
нові композиції – і це означає, що йду у
правильному напрямку.
Зоя Бучок для себе цей новий вид
спорту відкрила разом із сином Тимуром.
Колись отримала запрошення на заняття
з pole dance - танець на жердині (пілоні),
який поєднує танець з гімнастичними
вправами. Саме тоді Зоя – спортсменка зі
спортивної родини, дзюдоїстка побачила
полотна. А згодом і сама стала тренеркою
з повітряної гімнастики, акробатики на
полотнах.
- Це насправді як любов з першого погляду, - каже вона. - Вже з другого заняття
я почала шукати інформацію, відео-уроки
в Інтернеті, фактично все вивчала сама з
нуля. За півроку самопідготовки поїхала
на змагання і виборола 3-є місце. Займала-

ся спочатку в Тернополі. Першими учнями
були мої діти. Потім в залі тренувала знайомих за мінімальну оплату. А за півроку
набрала групи - і понеслось. Колись танець,
акробатику на полотнах на висоті 6 метрів і
вище можна було побачити тільки у цирку,
сьогодні - це новий спорт, який п’ять років
тому лише набирав обертів.
Гімнастика на повітряних полотнах
включає три основні категорії трюків
(елементів акробатики): підйом, обмотка,
обрив. Мистецтво тренера у тому, щоби
набір складних трюків глядачі сприймали як танець, але для повноцінного тренування потрібні високі стелі. Коли перші кроки було зроблено – відпрацьовані
обмотки, ефектні розтяжки, шпагати у
повітрі, перевертання та інші елементи,
знайшли і перший висотний тренажер. У
2017 році це викликало справжній подив
тернополян, адже полотна разом з колегами прикріпили у парку ім. Т. Шевченка на
«Острівку закоханих» і почали літати під
куполом альтанки. Так і тренувались, і популяризували свої заняття.
Але найвищі - шестиметрові стелі для
тренування ось уже два роки у Микулинецькому будинку культури. Саме там за
рекомендацією подруги Надії Кожушко та
за сприянням директора будинку культури Лесі Жирук протягом останнього року
проходять заняття повітряних гімнасток.
- У Микулинцях гарне приміщення

висотою трохи вище шести метрів, якраз
під полотна. Навіть у Тернополі такого
залу для студії повітряної гімнастики немає. Ми його облаштували самі з Надією
Кожушко. Для кріплення систем для полотен у стелі запрошували спеціалістів і
зараз регулярно їх тестуємо, перевіряємо,
бо безпека – головне. Полотна різної довжини - є довші для чогось суперкрутого, є
коротші для базових елементів. Найдовші
- 14 метрів, коротші - 10 метрів. Полотно
обов’язково суцільне, воно складається
удвічі, щоби «хвости» були на підлозі, - ділиться секретами повітряного спорту Зоя
Бучок. - Гімнастика давно асоціюється з
пластичністю, граційністю, а повітряна
гімнастика – це ще й невагомість. Для тих,
хто мріє спробувати поєднати красу польоту та спорт, повітряна гімнастика - це
ідеальний вибір. Наші тренування - для
різних груп м’язів, а ще це дуже красиво
і гартує характер, адже наважитись зробити «обрив» зможе тільки сильна духом
людина, і неважливо, скільки їй років. З
власного досвіду можу додати, що наші
тренування зміцнюють силу волі та допомагають позбутися страхів і комплексів.
Зоя рекомендує своїм вихованкам тренуватися щодня, і сама тренується вдома
на шведській стінці й турніку.
- Коли є спортивний куточок вдома,
можна дві години корисно провести час,

- додає вона. – А ще такий куточок - це
зручно, коли є діти. Чоловік Віталій бігає і
ганяє на велосипеді, теж постійно на змаганнях. За підсумками 2021 року зайняв
третє місце на змаганнях любительського
кубку «Крос кантрі Україна» в категорії
«Майстри». Тато в нас крутий. А влітку ми
разом під час спортивної естафети «Мама,
тато, я - спортивна сім’я» на швидкість,
уважність, згуртованість перемогли багато сильних спортивних сімей і виграли ровер! У нашій родині спорт - більше
«в задоволення», як стиль життя, а не як
обов’язкове, щось важке і нудне.
Зоя Бучок і її вихованки разом реалізують мрії, не тільки постійно тренуються, а
ще влаштовують у своїй школі справжні
шоу. Торік відзначили свято Хелловін – «літали» на полотнах у цікавих костюмах та в
макіяжі, як із фільмів жахів. Влітку разом
робили фотосесію над ставом.
- Фотосесія на автовишці - це був мій
власний реалізований проєкт. Щось дуже
екстремальне, як зриви, обертання - робила тільки я, але у фотосесії брали участь і
учні з моєї школи й ми отримали дуже круті світлини. Звісно, діти були в цілковитій
безпеці й під контролем, а сама трохи «відірвалась». Так ми розвиваємо спорт, мотивуємо діток, часом дивуємо перехожих,
- посміхається тренерка.
Олена МУДРА.

Двері школи завжди відчинені для всіх охочих.

Адже спорт – це інвестиція в здорове майбутнє і розвиток
здібностей вашої дитини, спрямований на виховання чемпіонів.
Отож, «Модерн» запрошує на цікаві заняття.

Телефони: 097-78-20-660 (керівник школи Надія Кожушко),
068 -08-85-393 (тренерка Зоя Бучок).
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У Тернополі п'яна водійка розбила
вікно в патрульному авто

Д

Надзвичайні новини

Тернополянам загрожує до 5 років
тюрми за підроблення ПЛР-тестів

орожньо-транспортна пригода сталася 22 жовтня о 23:40.
На перехресті вулиць 15
Квітня та Купчинського водій автомобіля Toyota Prius врізалася в Opel
Zafira. На місце пригоди виїжджав
екіпаж патрульної поліції.

С

- За попередньою інформацією, водійка
не дотрималася безпечної дистанції і в'їхала в авто попереду. Спілкуючись із жінкою, поліцейські помітили у неї явні ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували їй одразу на місці аварії пройти огляд на
стан сп'яніння або проїхати з ними в найближчий медичний заклад. Проте, вона відмовилася і почала хамити патрульним, кричала та матюкалася, погрожуючи усім фізичною
розправою. Після цього 32-річна жінка розбила праве заднє вікно службового авто,- розповіли у поліції Тернопільської області.
За словами правоохоронців, порушницю вже затримували за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Друга зустріч з патрульними завершилася для тернополянки позбавленням права керувати авто на рік.
За дев'ять місяців тернопільські слідчі зареєстрували уже 103 аварії через їзду в стані
алкогольного та наркотичного сп’яніння. 19 ДТП - з потерпілими, в яких травмувалося
24 людини. Оформили правоохоронці 1303 адмінпротоколів згідно статті 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані сп'яніння).

- Чоловіки налагодили функціонування у Тернополі так званого «візового центру», Відтак, пропонували
охочим без проходження лабораторної діагностики на наявність захворювання COVID-19 отримати довідки
про ПЛР-тестування. У документі вказували завідомо неправдивий результат дослідження – негативний та інші
дані, необхідні для виїзду за кордон.
Вартість однієї довідки становила від
200 до 500 гривень. Щомісяця фірма
продавала понад 1000 підроблених
тестів клієнтам з усієї України, - розпо-

хему із виготовлення
та продажу фальшивих
довідок про ПЛР-тести,
зокрема для виїзду за кордон,
організували двоє жителів
обласного центру.

віли у поліції Тернопільської області.
Фігурантам слідчі оголосили про
підозру у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч.3
ст.358 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують підроблення офіційного документа. Наразі поліцейські
розшукують людей, які скористалися
послугами фірми та використали підроблені документи.

Ланівчанці загрожує кримінал за психологічне насильство над свекрухою

К

римінальна відповідальність за
домашнє насильство
настає тоді, коли доведена його систематичність
– три і більше офіційних
звернень, пояснюють
поліцейські. Покарання
загрожує не лише тим, хто
застосовує фізичну силу.

Так, нещодавно до реєстру
досудових розслідувань слідчі
внесли відомості за фактом сімейного насилля щодо 25-річної мешканки міста Ланівці.
Жінку звинувачують у тому, що
вона систематично чинить психологічне насилля над матір’ю
свого чоловіка.
Загалом за дев’ять місяців

цього року поліцейські області
здійснили понад 8 500 виїздів
на звернення про домашнє насилля. На сімейних дебоширів
складено 4 229 адмінпротоколів. За фактами, пов’язаними
з домашнім насильством, розпочато 220 кримінальних проваджень. На профілактичному
обліку поліції області за вчи-

нення домашнього насилля пе- ла спеціальна мобільна група з
ребуває понад 2 800 осіб.
протидії домашньому насильству (якщо є у вашому населеному пункті).
Як діяти, якщо ви
За запитом група може визазнали насильства? нести терміновий заборонний
Звернутися до поліції за но- припис. Цей документ забороняє
мером 102 або з письмовою за- кривднику перебувати у місці
явою. Коли телефонуєте на 102, проживання та контактувати з
можна попросити, щоб приїха- людиною, що зазнала насильства.

У пожежі згоріло Розкрили вбивство 24-річної давності
Нападник за цей час устиг померти
2 тисячі курей

М

асштабна пожежа сталася в
селі Терпилівка Скориківської територіальної громади Тернопільського району. Вогонь охопив одну із господарських
будівель на приватній території.

- Полум’я знищило покриття будівлі на
площі 240 м кв., 150 тюків соломи, речі домашнього вжитку та господарський реманент, пошкоджено покриття на площі 120 м
кв. Також загинуло 2000 курей, - розповіли
в управлінні ДСНС у Тернопільській області.
Загорання гасили рятувальники разом
із місцевою пожежною командою села Кошляки. На щастя, в вогні люди не постраждали. А під час гасіння врятвали одну будівлю.

У

скоєнні резонансного
вбивства підозрюють
тернополянина 1964 року
народження. За даними слідства,
чоловік причетний до вбивства
рідного дядька та його дружини.

- Підозрюваний був керівником
ферми у свого родича. Він дізнався, що
дядько їде до Києва, аби взяти великий
валютний кредит для відкриття заводу.
Після реалізації бізнес-плану підприємець хотів відлучити племінника від
родинного бізнесу. Це не сподобалося
чоловікові й він вирішив помститися,
- розповіли у поліції Тернопільської області.

Правоохоронці розповідають: після
того, як племінник з'ясував, що дядько
повернувся зі столиці, у ніч з 20 на 21 вересня 1997 року прихопив вогнепальну
зброю та пішов "у гості". Власники будинку пустили його.

Продавала гойдалку, а втратила 20 тисяч

За допомогою фішингового повідомлення аферистка
заволоділа грішми жительки Монастириського району

-З

ловмисники створюють недостовірні посилання для отримання інформації про банківські
реквізити та конфіденційну інформацію,
- розповіли у поліції Тернопільської області. - Як тільки людина заповнює дані, з її
електронного гаманця зникають кошти,
які пройдисвіти знімають без труднощів.

Жителька Монастириського району розмістила
на сайті оголошень публікацію про продаж дитячої
гойдалки. До неї зателефонувала псевдопокупець
та зазначила, що має намір придбати товар. Після
цього вона надіслала жінці фішингове посилання,
за допомогою якого отримала конфіденційну інформацію власниці карткового рахунку. Заявниця зрозуміла, що її ошукали, коли перевірила стан рахунку.
Аферистка привласнила майже 20 тисяч гривень.
- Такий вид шахрайства називається фішингова

атака, - пояснюють правоохоронці. – Це спроба отримати особисту інформацію через інтернет оманливим шляхом. Зазвичай вона здійснюються через
електронні листи, оголошення або сайти, схожі на ті,
які користувач відвідує. Наприклад, на електронну
пошту може прийти лист, схожий на лист із банку, з
проханням підтвердити номер банківського рахунку.
Зловмисники в посиланні просять вказати такі
дані: імена користувача та паролі; номери соціального страхування, банківських рахунків і кредитних
карток; PIN-коди (особисті ідентифікаційні номери); дівоче прізвище матері; день народження.
- Не варто відкривати посилання від незнайомих або малознайомих співрозмовників, проходити
авторизацію на сторонніх сайтах, а також надавати
платіжні дані, - застерігають у поліції. - Саме таким
чином на спеціально створених сайтах шахраї отримують доступ до ваших персональних даних.

- Зловмисник, здійснивши 12 пострілів у дядька та його дружину, вирішив
інсценувати пограбування, бо всі знали,
що сторонніх осіб господарі на територію не пускали. Забравши коштовності з
місця вчинення злочину, втік, - додали у
поліції.
Слідчі встановили особу підозрюваного, але запобіжний захід йому не обирали - у зв’язку зі смертю. Справу скерували до суду.

«Розбірки» між компаніями
завершилися різаниною
Поліцейські розпочали кримінальне провадження
щодо 18-річного тернополянина,
який під час бійки поранив ножем чоловіка

І

нцидент трапився ввечері у Тернополі на
проспекті Степана Бандери. Суперечка між
двома незнайомими компаніями завершилася
викликом медиків і правоохоронців.
- До нас надійшло повідомлення про те, що невідомий
поранив ножем 47-річного тернополянина. На виклик виїхала слідчо-оперативна група. Виявилося, тілесні ушкодження чоловік отримав під час бійки, яка виникла між двома компаніями. Один із її учасників витягнув ніж і поранив
потерпілого, - розповіли у поліції Тернопільської області.
У постраждалого медики діагностували різані непроникаючі рани передпліччя та обличчя. 18-річному нападнику
інкримінують статтю 125 Кримінального кодексу України
(умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до одного року виправних робіт. Поліцейські з’ясовують усі обставини події.
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Як дідичі з Тернопільщини вводили моду на
українське серед австро-угорських вельмож
Федоровичі – шляхетний галицький рід, який володів чималими статками і маєтками на Тернопільщині
в ХІХ ст. Це були прогресивні господарі, просвітяни, філософи, політичні мужі, культурні діячі, меценати і
передусім патріоти. Їхній внесок в розвиток культури Галичини – неоціненний. Особливо, якщо врахувати,
що жили вони на зламі становлення двох самодостатніх, модернових націй – українців і поляків.

Ж

иттєпис родини
Федоровичів
припадає на період,
який яскраво ілюструє
перехід взаємовідносин
галичан, які жили в
Австрійській, а потім
Австро-Угорській імперії,
від співіснування в єдиному
культурному просторі
до кривавих збройних
конфліктів.

Івана Федоровича обрали послом від Тернопільщини до Державної ради Австрійської імперії.
І упродовж сорока років він посідав провідне місце майже в усіх
передових суспільних рухах та історичних подіях Галичини 18301870-х років.
- Федоровичі, фактично, королівського роду. Вони ще з роду
Рюриків, - розповідає Ганна Чемера, засновниця і упорядниця
історико-краєзнавчого музею в
с.Вікно. – Я маю родовідне дерево
в музеї. 1504 рік - Олександр Федорович. Він вже був при гетьмані
радником. Всі вони були дипломатами, ще за Івана Мазепи. Це були
надзвичайно розумні люди. Іван
Федорович зробив дуже великий
вклад в нашому селі. А коли була
епідемія холери, то родина Федоровичів в Тернополі побудувала
лікарню. Я знайшла дані, що тоді
був такий спалах холери, що по
200 чоловік на день лягали в ту
лікарню в тяжкому стані. Федоровичі спонсорували дуже багато.
Іван був безвідмовною людиною,
коли йшлося про допомогу на
просвіту, на книги.
Основний меценат
«Просвіти»
Іван Федорович активно працював в агрономічних, кредитових,
благодійних товариствах. Писав
політичні та філософські трактати, щоденники, збірки афоризмів,
переважно польською мовою.
Писав також поезії українською.
Став власником маєтку в селі Вікно (колишнього Гусятинського
району) і започаткував у селі книгозбірню та збірку творів мистецтва.
Цю справу продовжив його син і
єдиний спадкоємець Володислав
Федорович. Спочатку він дещо
тяжів до польської спільноти й
навіть при підтримці поляків був
обраний до австрійського парламенту. Проте був незгідний з во-

рожим ставленням до українців і
взяв активну участь в зрушеннях
в українському національному
житті.
- Володислав Федорович живе
на межі українського і польського світу. В парламенті група консерваторів заявила, що українці
видають антипольські книги про
Богдана Хмельницького. Очевидно, що Федорович був дуже спонтанним чоловіком, бо тоді вийшов і каже: «Вони нам не дають
гроші на Просвіту, то я записую 12
000 корон на Просвіту. Просвіта
буде видавати книжки без сейму
і без австрійської держави». А це
були величезні гроші, - пригадує
Ігор Набитович, український і
польський літературознавець, перекладач, доктор філософії Українського Вільного Університету в
Мюнхені (Баварія), професор, під
час презентації своєї книги «Дерево життя літературного роду: Іван
Федорович, Володислав Федорович, Дарія Віконська».
І довгий час українська культура
і діяльність «Просвіти» функціонувала за гроші багатого магната
Федоровича. А сучасники стали
називати його єдиним дідичем,
який признавався до української
національності.
«Федорович із Вікна»

В 1871 році, після смерті батька
Володислав став спадкоємцем
значного і добре розвиненого
господарства у с.Вікно (колишнього Гусятинського району) Тернопільської області. Згодом докупив сусідні маєтки: Товсте,
Клекотів, Кут, Перекалець, Чернихівці біля Збаража, Шляхтинці,
Лозову та Курники біля Тернополя. Сучасники називали його «Федорович з Вікна», і він був найпомітнішою постаттю Галичини та
добре знаним на Сході України
у складі Російської імперії, і при
дворі австрійського монарха.
Його маєтки у Вікні були справжнім народним музеєм з вельми
багатою бібліотекою і дорогим
архівом. Окрім головного свого
захоплення – великої колекції старовинних українських килимів,
Федорович зібрав галерею полотен визначних живописців: Гротгера, Похвальського, Макаревича,
Устияновича, Труша та ін.
- Діяльність Володислава Федоровича дуже широка. Це історія та етнографія, політика та
юриспруденція, педагогіка та

просвітницька діяльність, філософія, медицина, археологія, колекціонування творів мистецтва,
килимів, відродження народних
промислів, відкриття спеціальних
навчальних закладів, організація
перших в Галичині етнографічних
виставок, - розповідає історик і
краєзнавець Сергій Ткачов. – Читаючи історичні дослідження про
цього поміщика-патріота, бачимо,
що його вклад в розвиток культури порівнюють навіть із вкладом
митрополита Андрея Шептицького.
«Русь для русинів!»
Особистість Володислава Федоровича як культурного діяча
значною мірою характеризує
його керівництво товариством
«Просвіта» у 1873–1877 роках.
Його обирають третім головою
товариства.
- Він стає на чолі «Просвіти» молодим 28-річним чоловіком. І вже
у своїй інавгураційній промові
проголошує гасло «Русь для русинів!». Відбувся такий еволюційний, навіть революційний злам. І
він почав бути епатажним. На засідання віденського парламенту
приходив в одязі руського боярина, і на відкриття чеського театру
в Празі приїхав у цьому ж строї, ще
й з шаблею. Це був фурор. Чеські
газети, чеська публіка його сприймали «на ура». Адже чехи – це ще
один підневільний слов’янський
народ в Австро-Угорщині. Тому
він був уособленням братнього
народу – русинів, - каже Сергій
Ткачов.
«Коли до Тернополя на відкриття вистави приїхав наступник австрійського престолу архикнязь
Рудольф, Федорович подбав, щоб
історики накреслили йому зразок
одягу українського боярина, і він
уже в цьому одязі вітав архикнязя
від імені Українців», - пише історик Микола Чубатий.
У 1877 році Володислава обрали
головою комітету з влаштування
етнографічної виставки, що організували з нагоди приїзду до
Тернополя австрійського престолонаступника. Виставка мала показати представникові монархічного двору, що українці — окрема,
самостійна нація, зі своїм способом життя, звичаями та побутом.
У тернопільському міському
парку було побудовано зразки
типів селянських хат різних регіонів Галичини. Там демонстрували
різновиди українського національного одягу, особливості виконання обжинкових та хороводних
пісень і танців. У відкритті виставки взяв участь зведений хор із 122
співаків із 11 навколишніх сіл.
Володислав Федорович вітав
гостей в одязі українського боярина і цим ще раз дав зрозуміти,
що українці, як і поляки та інші
народи монархії, крім звичаїв і
традицій, мали в минулому свою
державність зі своїми боярами й

Урочисте відкриття кронпринцем Карлом Людвігом Загальної
Крайової Вистави у Львові 5 червня 1894 р. Крайній зліва –
Володислав Федорович в характерному боярському вбранні

1848 рік – революція «Весна націй». Бунт угорців в Австрійському
парламенті. Іван Федорович висловив свою підтримку революціонерам

князями, а тому заслуговують на
право в складі Австро-Угорщини
власної автономії з рідномовним
шкільництвом, власною культурою та власним самоврядуванням. Організована виставка
увінчалася великим успіхом і в
значній мірі стала причиною більшого пробудження самосвідомості українського населення.
Анонс
У наступних публікаціях ви дізнаєтеся про те, з ким із відомих
представників інтелігенції товаришував Володислав Федорович,
якого відомого українського класика літератури найняв на роботу,
чому відкривав школи ремесел у
селах і за якою унікальною розсадою до нього з’їжджалися господарі з усього світу.

Довідка.
- Зараз у селі Вікно Гримайлівської громади Тернопільської
області розпочали процес створення музею Володислава Федоровича.
- На базі історико-краєзнавчого
музею у с. Вікно, започаткованого в 2007 році Ганною Чемерою,
планують організувати виставкові зали зі зразками унікальних
килимів, предметів побуту, експозиціями світлин та архівних матеріалів.
- Тут проводитимуть майстер-класи з ткацтва.
- Проєкт «Музей Федоровича у
Вікні» реалізується в межах партнерської програми «Культура.
Туризм. Регіони» Українського
культурного фонду, Державного
агентства розвитку туризму.
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Олег Ляшко на Тернопільщині: "Люди бачать
реальність і прозрівають від навішаної "лапші"
Дорогий газ – катастрофа для підприємств України і простих
людей. Якщо в Європі піднімають тарифи, то держава
допомагає мешканцям, які не можуть заплатити. А що робить
українська влада? Підвищує податки.

П

ро це говорив
Олег Ляшко на
Тернопільщині. Лідер Радикальної
партії відвідав місцеві
підприємства та відповів
на питання журналістів.
Окрім зростання тарифів, під час зустрічі обговорювали інші проблеми
регіону. Не оминув
радикальний політик і
скандали, в які втрапила
українська влада.

"Влада робить усе,
щоб люди не могли
заплатити"

- Вони не витримають,
збанкрутують. Куди подінуться люди, які там працюють? –
зазначив Олег Ляшко. - А які
відповіді від влади? Ніякі. Їх
нема. Вони не знають, що робити. Для чого закривати шахти, якщо в світі дефіцит вугілля, а в Україні його запаси на
500 років?
Лідер радикалів переконаний, ми повинні брати приклад з прогресивних країн.
Але в Україні відбувається
по-іншому.
- Якщо в Європі піднімають
ціни на газ, то держава допомагає людям, які не можуть
заплатити. Це - реальна підтримка тих, хто страждає від
високих тарифів, - каже політик. - А що робить українська
влада? Підвищує податки.
Щоб мало хто отримав субсидію. Нинішня влада робить
усе, щоб люди не могли заплатити, щоб сиділи в холодних
квартирах, щоб діти не ходили
в школи, малюки - в садочки.
Тому і виїжджають українці
в пошуках кращого життя.
Ось у чому причина падіння
рейтингу влади. Вихід – дострокові вибори, новий уряд і
продумана стратегія енергозбереження.

Передусім Олег Ляшко згадав про найболючіше, мабуть,
для більшості жителів області
- високі тарифи на комунальні
послуги. Цього року люди вже
з острахом очікують платіжок
у холодний сезон. А багато
державних установ, садочків,
шкіл - без опалення…
- Влада фактично завалила
початок опалювального сезону, - зазначив лідер радикалів.
- Кажуть, що на 100 відсотків
готові. Кого ви за дурнів маєте? Розповідають, що тарифи
не виростуть. Як не виростуть,
коли газ треба купувати за
кордоном і за високою ціною?
На брехні далеко не заїдеш.
Про ринок землі:
Уявіть собі, як можна не опалювати садочок чи лікарню, в «Це просто дерибан!»
Під час візиту на Терноякій лежать хворі.
пільщину
Олег Ляшко відвіДорогий газ – катастрофа
і для підприємств України, дав меблеву фабрику в селі
каже лідер Радикальної партії. Біла та компанію «Молокія».
А отже, і для їх працівників.
- Це українське виробни-

цтво. Не в Польщі, не в Італіі.
Хочу, щоб українці працювали і добре заробляли в себе
вдома, - зазначив він. – У 2015
році Радикальна партія домоглася, щоб прийняти закон
на вивезення лісу-кругляка
з України. Щоб на тернопільській фабриці було з чого
робити меблі. До речі, на підприємстві "Молокія" сьогодні
працює 600 людей. Продукцію
знають і люблять в усій Україні. Але що чекає компанію
завтра? Селяни розпродують
корів, тваринництво - в загоні… Де братимуть молоко? Як
лідер я маю думати, що можу
зробити, щоб було це "завтра".
Олег Ляшко пропонує для
виробників сільськогосподарської продукції зменшити податки, а для тих, хто вивозить
зерно за кордон, - збільшити.
Влада ж, за словами політика,
робить навпаки.
- Робиться це для того, щоб
знищити українське виробництво, - переконаний лідер
радикалів. - А що відбувається
з продажем землі? Це просто
дерибан! Не можна продавати
своє майбутнє. Що селянин вартує без землі, без корови, без
поросятка. Це найгірше, коли в
людей нема перспективи.
Радикальна партія пропонує створити державний
земельний банк. За словами
Олега Ляшка, власники паю,
якщо захочуть його продати,
зможуть звернутися в цей
банк і отримати оплату за
ринковою ціною. Земля ж залишиться у державній власності.
- Також держава має давати дрібним сільськогосподарським виробникам, фермерам
безвідсоткові кредити для
придбання землі, - пояснив
Олег Ляшко. - Клас фермерів
треба відновити! Тоді село житиме і ніякі більшовики їх не
викорчують.

Папери Пандори - це масштабний витік конфіденційних
документів, які були опубліковані Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів. Вони розкривають
офшорні угоди та активи
світових лідерів і державних
чиновників. У розслідуванні
згадуються й українські політики.
- Вони навіть не розуміють
або так подають, але вся ця
сенсація з офшорами - це жахіття, це поза всякою нормою.
З яких це пір стало нормою
ховати гроші в офшорах, щоб
не сплачувати податків? І це в
Ящик Пандори
країні, де йде війна, де дитячі
Олег Ляшко згадав і скан- садочки і школи без опалення.
дал довкола Pandora Papers. Запитань дуже багато… на які

ніхто не спішить відповідати.
80 відсотків українців вважають, що офшори - це аморально.
Також Олег Ляшко подякував тернопільській команді
однодумців, яку очолює Богдан Яциковський.
- До команди підтягуються
нові, сильні люди. І це - супер.
Я хочу подякувати усім людям,
які підтримують Радикальну
партію, вірять нам. Вся соціологія показує, поки рейтинг
діючої влади катастрофічно
падає, наші рейтинги ростуть.
Люди бачать реальність і прозрівають від навішаної "лапші".
Інна МАТУШ.

Оновили правила в’їзду в Україну: 72 години на тест і відміна селфі

В

ідтепер при перетині державного кордону України невакцинованим людям
потрібно буде встановити застосунок
«Вдома». Він змінить свій функціонал —
встановлювати його потрібно буде на 72
години, до моменту, поки людина зробить
ПЛР-тест чи тест на антиген. Необхідності
проходити контроль на основі даних геолокації та розпізнавання обличчя більше не
буде. Відповідні зміни ухвалив уряд.

Для реєстрації у застосунку «Вдома» потрібно буде
вказати такі дані: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); серія та/або номер паспорта; номер телефону.
Після цього упродовж 72 годин людина має зробити ПЛР чи антиген-тест. У застосунок має підтягнутися негативний результат. Тест обов’язково має
бути зроблений у лабораторії, що верифікована
МОЗ. Після цього застосунок можна видалити. У випадку позитивного результату потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю.

Якщо ж людина з будь-яких причин не зробила
тест після перетину кордону, через 72 години застосунок деактивується, а інформація автоматично
передається до правоохоронних органів. Вони вибірково перевірятимуть перебуванням у місці самоізоляції.
Якщо ж людина не захоче встановлювати застосунок, то громадянам України доведеться пройти
14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у
в’їзді на територію України.

nday.te.ua

Новини
Україна
Справи в країні рухаються
неправильно

Більшість українців вважають, що
справи в Україні рухаються в неправильному напрямку. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським
міжнародним інституту соціології. Аж
61,7% респондентів вважають, що справи
рухаються в неправильному напрямі.

Нардепи витратили на
зарплати помічникам 300 млн

Протягом 2021 року депутати Верховної Ради витратили понад 300 мільйонів гривень бюджетних коштів на
зарплати своїм помічникам, значну
кількість яких становлять родичі та
бізнес-партнери народних обранців.
Про це повідомляють журналісти проєкту Bihus.Info. Зокрема, за два роки роботи
понад 1,1 млн грн отримав помічник нардепа від «Слуги народу» Миколи Тищенка - Олександр Сітак, який одночасно є
бізнес-партнером родини депутата. Також
вдалося з’ясувати, що помічником нардепа
від «Слуги народу» Юрія Кісєля працює
Микита Шефір - син першого помічника
президента Сергія Шефіра. Нардеп Кісєль
відомий тим, що його дружина минулоріч
стала власницею землі та будинку в Іванковичах, які раніше належали Володимиру
Зеленському. Протягом року кожен депутат отримує майже 740 тис грн з бюджету
на виплату зарплати своїм помічникам.

Фінзвіти подає
лише 7,4% політпартій

Парламентські політсили не відзвітували, куди витратили 1,5 мільярда
отриманих з держбюджету гривень. Незважаючи на це, у проєкті бюджету-2022
на фінансування партій передбачили рекордні 886 мільйонів. Звіти за останній
квартал подали лише 28 партій, а це - 7,4%
від загальної кількості зареєстрованих політсил. Україна - єдина країна у Європі, де
партіям дозволили не звітувати, пояснюючи це боротьбою з наслідками пандемії
Covid-19. Кількість партій, які подають
фінзвіти, зменшується з початку 2020
року. Якщо звіти за перший квартал 2020го подала 251 партія, то за перший квартал цього року - 75, а за другий - лише 28.
В Україні ж зареєстровано близько 380 політсил, свідчить аналіз Руху ЧЕСНО.

Будуть реформувати дитсадки

Уряд взявся реформувати дошкільнят. Та завдяки ініціативі дитсадків не
побільшає і черги до них, навряд, чи
зникнуть. Проєкт закону «Про дошкільну
освіту» покликаний підвищити якість та
розширити доступ до дитсадків. Але документ не передбачає виділення коштів
на нові заклади, чиновники вирішили
всього досягти лише правовими нормами, пише «Закон і Бізнес». Зокрема, сертифікацією педагогічних працівників та
зміною керівництва. Інші ж зводяться до
права вибору батьків, чи віддавати дитину
до найближчого садочка або до кращого
вихователя. Наприклад, закон зобов’яже
місцеву владу передбачати демографічну
ситуацію і створювати таку кількість груп,
щоб до садка могли потрапити усі діти, зареєстровані на відповідній території. А що
робити, коли будівля не вмістить усіх охочих? Також вихованці мають розмовляти
у дитсадку виключно державною мовою.
Виняток - для дітей корінних народів чи
національних меншин, для яких створять
спеціальні групи, а також для приватних закладів, які не отримують «публічні кошти».

Скільки готівки
на руках в українців

Станом на 1 жовтня в обігу в Україні
перебувало 592,2 млрд грн готівки. В
обігу - 2,9 млрд банкнот на загальну суму
587,7 млрд грн та 13,9 млрд розмінних монет на 4,4 млрд грн, повідомляє Нацбанк.

Наш День

Це - на 33,7 млрд грн, або на 6%, більше,
ніж на початок цього року. На одного українця припадало 70 банкнот і 159 розмінних і платіжних оборотних монет. Найбільше в обігу банкнот у 200 грн - 24,5%
від загальної кількості, а серед монет - 10
коп - 28,8% від загальної кількості в обігу.
Найменше в обігу банкнот у 1 тис грн - 78,4
млн шт. Найменше монет номіналом 10
грн. Їх існує 75,3 млн шт - 0,5% від загальної кількості в обігу. В обігу залишається
447,4 млн жовтих одногривневих монет.
НБУ виводить їх з обігу.

Ціни на м’ясо зростуть удвічі

В Україні ціни на м’ясо зростуть в
середньому на 50-100%. Такий прогноз
озвучив виконавчий директор Асоціації
м’ясної галузі Микола Бабенко в ефірі «5
каналу». На думку експерта, очікуване
зростання цін на м’ясо пов’язане зі зменшенням обсягів імпорту дешевої свинини з країн ЄС в Україну. Імпорт свинини в
Україну в сім разів перевищує експорт. Це
тому, що за кордоном собівартість м’яса
набагато менша, ніж в Україні. Причина
- велика кількість поголів’я свиней в країнах ЄС, на які припадає майже половина
світового виробництва цього продукту.
Згідно з прогнозом, зростання цін на м’ясо
відбудеться в найближчі 6 місяців.

Узимку можуть бути
проблеми зі «світлом»

Імпорту електроенергії в Україну з
Білорусі та Росії може не вистачити. Про
це розповів експерт Фонду енергетичних
стратегій Юрій Корольчук, передає «Бізнес.ua». «На жаль, цих потужностей - 3
тисячі МВт з боку Росії і 900 МВт з боку
Білорусі - може навіть не вистачити при необхідних потребах. Дефіцит вугілля означає, що теплові електростанції не зможуть
маневрувати в ранкові та вечірні періоди.
Замість них маневруватимуть атомні блоки. Це небезпека «Енергоатому», - сказав
Юрій Корольчук. І описав сценарій, який
чекає Україну через кризу з електроенергією. «Це - або спалювання газу на теплових
електростанціях, якого теж дефіцит. Або
віялові відключення. Найперше обмежуватимуть промислових споживачів, а потім населення», - зазначив експерт. Білоруська
електроенергія може надійти в Україну на
початку листопада.

Україну наповнили підроблені
польські продукти

Український ринок наповнили
підробки, які продають під виглядом
якісної продукції з Польщі. Фальсифікат привертає увагу низькою ціною,
пише «AGROtrend». Зокрема, європейська
продукція, яка продається на вулицях із
машин, найчастіше виявляється низькосортною підробкою. Наприклад, якщо
пропонують польський продукт, на етикетці якого красуються написи німецькою
мовою, швидше за все, це підробка під
товар із Німеччини, виготовлений у Польщі. Польська продукція в Україні коштує
дешевше місцевої, тому люди все частіше
віддають їй перевагу. Проте істотну частку
продуктів везуть в Україну без оформлення відповідних документів.

Дніпро - «столиця шахраїв»

Місто Дніпро перетворилося на столицю телефонних шахраїв. Там оперують сотні так званих кол-центрів. Причому
аферисти обманюють не лише українців,
а й росіян, інформує «Оглядач». Основні
«жертви» - старше покоління. Шахраї відрекомендовуються працівниками служб
безпеки, співробітниками банків, пенсійних фондів і навіть поліції.
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Світ
Європейці зіткнулися з
«енергетичною бідністю»

Стрімке зростання цін на енергоносії в Євросоюзі може спричинити посилення бідності в Європі. Про це заявив
єврокомісар із питань працевлаштування
Ніколя Шміт, пише DW. Мільйони людей
вже зіткнулися з «енергетичною бідністю», і їх кількість може зрости, адже дедалі більше людей не можуть собі дозволити належно обігрівати свої помешкання.
Європейська конфедерація профспілок
ETUC ще у вересні висловила побоювання, що понад 2,7 мільйона людей у Європі
не можуть дозволити собі належним чином
обігрівати свої будинки, попри те, що вони
мають роботу.

Єлизавета ІІ відмовилася
від звання «бабусі року»

Королева Великої Британії 95-річна Єлизавета ІІ відмовилася від звання
«Бабуся року» від журналу Oldie (можна перекласти як «Старенька», «Бабуся»). Як повідомляє «Mirror», телеведучий
та голова премії Гайлс Брандрет надіслав
особистому секретареві королеви лист, у
якому повідомив про бажання присудити
її Єлизаветі ІІ. Відповідь надійшла з відмовою королеви носити це звання. «Її Величність переконана, що ви настільки старі,
наскільки вам здається. Тому королева не
вважає, що вона відповідає цим критеріям, аби прийняти звання», - йдеться у листі. Єлизавета впевнена, що організатори
знайдуть «більш гідного кандидата». Премію британський журнал Oldie вручає вже
29 років. У такий спосіб організатори хочуть звернути увагу на досягнення громадян похилого віку, які зробили особливий
внесок у суспільне життя Британії.

Маск може стати першим
у світі трильйонером

Американський мільярдер і засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск може
стати першим трильйонером у світі завдяки своїй космічній компанії. Маск уже
став найбагатшою людиною світу завдяки
росту акцій Tesla, заявив аналітик Morgan
Stanley Адам Джонас, пише «Bloomberg».
«SpaceX може стати найдорожчою компанією у світі, а не тільки в космічній галузі»,
- вважає Джонас.

Скільки людей вбиває куріння
за рік: цифра шокує

Щороку від викликаних курінням
хвороб у світі помирають 8 млн людей.
Серед жертв паління не лише самі курці, а
й майже один мільйон тих, хто змушений
вдихати тютюновий дим. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони
здоров’я, пишуть «Новини ООН». Один із
головних наслідків пристрасті до тютюну - рак легенів. За словами дослідників,
проблема вживання тютюну особливо актуальна для Європейського регіону ВООЗ.
Там палять 209 млн людей. Причому серед
європейських жінок частка курців складає
понад 20%, тоді як у глобальному масштабі палить лише 7% жіночого населення.
Також відзначають, що пристрастю до тютюну обумовлені 9 із 10 смертельних випадків в Європейському регіоні. Усі вони
викликані раком трахеї, бронхів і легенів.
90% усіх випадків раку легенів можна запобігти, відмовившись від цигарок.

Який найбезпечніший для
туристів курорт Єгипту

Найбезпечнішим курортом Єгипту виявився найпопулярніший серед
українців Шарм-ель-Шейх. Провінція
Південний Синай, де розташований курорт, стала першою в Єгипті, чиє населення повністю вакцинували від Covid-19,
пише «Аrabnews.com». «Від початку пандемії в провінції від Covid-19 померла всього
81 людина. Це найнижчий показник се-
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ред мухафаз Єгипту. У Шарм-ель-Шейху
спостерігають високий рівень одужання
та фіксують мінімум госпіталізацій», - заявив губернатор Південного Синаю генерал-майор Халед Фуда. У курортних зонах
Єгипту для туристів обладнали 400 місць
у державних лікарнях на випадок виявлення Covid. Оплачувати лікування буде єгипетська сторона. У вересні в провінцію прилетіли понад 100 тисяч туристів із різних країн.
Найбільше мандрівників прибуло з України.

В Іспанії відкрили
кімнату плачу

Кімнату плачу відкрили у Мадриді.
Тепер кожен охочий може зайти всередину і поплакати, а ще знайти контакти психологів. За словами організаторів, це потрібно, щоби люди не тримали свої емоції
в собі, повідомляє «5 канал». Таким чином
хочуть допомогти усім охочим подбати
про ментальне здоров’я. Приміщення розділене на кілька зон. Зокрема, є невеликі
кабінки. Біля входу висить табличка з написом «Увійдіть і плачте». Кожен охочий
зможе навідатися до цієї кімнати. У кутку
є телефони з іменами людей, насамперед
психологами. Їм можна зателефонувати,
коли потрібно. Організатори хочуть, аби
обговорення ментального здоров’я, вираження емоцій та готовність звернутися по
допомогу стали нормальними явищами в
суспільстві.

Японців обслуговуватимуть
роботи-офіціанти

Японська мережа Skylark випробує
роботів-офіціантів у своїх закладах.
Вони функціонуватимуть у ресторанах
Токіо з наступного року, передає «Nikkei
Asia». Головна мета - вирішення проблеми нестачі робочої сили в умовах пандемії Сovid-19. Крім того, інноваційне
рішення дозволить скоротити контакти
між клієнтами та персоналом, тим самим
- знизити ризик передачі вірусів. До кінця
2022 року рішення охопить 3000 сімейних
ресторанів, що належать Skylark Holdings.
Роботи-офіціанти будуть залучені на усіх
етапах обслуговування. Вони самостійно
консультуватимуть гостей щодо меню;
прийматимуть замовлення; подаватимуть їжу; забиратимуть посуд; розраховуватимуть відвідувачів.

У Німеччині щедро платять
нашим заробітчанам

Українські заробітчани, які раніше
віддавали перевагу найближчому сусіду - Польщі, отримали шанс на значно
більші заробітки. Зокрема, дедалі більше
вакансій нашим співгромадянам пропонує Німеччина. Середній заробіток трудових мігрантів у ФРН становить 100 тис
грн, тобто понад 3 тис євро на місяць. Причому претендувати на таку зарплатню може
навіть працівник без вищої освіти, пише
ukrrain.com. Найбільшою популярністю у
німців наразі користуються робочі спеціальності: зварювальник, плиточник тощо. За
таку роботу українці можуть отримувати навіть до 140 тис грн, або близько 4,5 тис євро.

Мадагаскару загрожує голод
через кліматичні зміни

За даними Всесвітньої продовольчої
програми, більше мільйона осіб на півдні
Мадагаскару відчайдушно намагаються
вижити в умовах першого в історії голоду,
викликаного глобальною зміною клімату.
Про це передає ООН. Подекуди вже не росте
абсолютно нічого, тому люди виживають,
харчуючись сараною, фруктами і листям
кактуса. Листя кактуса раніше використовувалися тільки як корм для великої рогатої худоби, люди їх ніколи не їли. У найближчі роки
число голодуючих може зрости. Цей регіон
зазнав великих втрат від
посухи, яка триває кілька
років. І така ситуація загрожує не тільки Мадагаскару,
а й іншим країнам і цілим
регіонам, кажуть в ООН.

Ольга ЧОРНА.
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Сімейне

гніздечко
У танці сила, радість,
щастя жити,
Краса, натхнення,
світлі почуття…
Ми теж красу
покликані творити,
Бо танець і для нас —
це є життя!

П

На фото Івана ПШОНЯКА: учасники
танцювального колективу "Оксамит"
центру культури і дозвілля
м. Теребовлі - Каріна Скверес, Валерія
Баснянин, Катерина Кундрат, Дарина
Шопяк, Артем Намісняк, Ангеліна
Кирилось та Каріна Слободян.

Душевне

Мені хочеться...

ряки, варила пісну зупу і пекла пляцок з повидлом зі смородини, а я так любила приходити до неї вгості, і зчаста просила: "Бабо, а
розкажіть шось про свою молодість..." І баба
розказувала, і я запам'ятовувала... А тоді так
захотілось записати на папері ті прості розповіді простої селянської жінки.
Звичайно, треба людству і великих людей: вчених, політиків, філософів, лідерів
партій, науковців і т.д. Вони, наче прометеї, вони - титани. Але треба і нас, простих
людей: кухарів, водіїв, будівельників, продавців, прибиральниць, сантехніків... Світ
завалиться без нас усіх разом. Ми - один організм, прекрасна мозаїка, де кожна частинка займає своє місце.
Тому мені так хочеться писати про це
все, бо кожна людина направду прекрасна.
На своєму місці, в свій час, у своєму нехай і
неідеальному житті, але всі ми - задум Бога.
Всіх нас - треба. Наче і зрозуміло, але інколи
так важливо нагадати нам, які ми гарні, які
ми цінні і потрібні.

Один психолог розповідав про свого
знайомого, який сказав: "Я хочу бути кимось, а я простий стоматолог." Психолог
йому відповів: "Ти вже є Кимось. Ти - Людина!"
Сучасний світ матеріалізму, нарцисизму так і нав'язує свої пріоритети успішного
успіху, легких грошей, щасливого блогерства і т.д. Але нам невідомий зворотний бік
цієї медалі. Ми стільки всього не знаємо...
Моя мама була простою жінкою, шила
одяг, пекла пиріжки і пляцки, вишивала
хрестиком... Але мені хочеться про неї писати. Про її простоту, любов до людей, її лагідність, терпеливість і покірність. У кожній
людині вона вміла побачити щось добре і
гарне. Я цього не вміла, я цього і досі вчусь.
Про деяких злосних і агресивних вона казала: "І в них є щось добре. Той - гостинний, а
та має гарні очі..."
А як гарно описувала дівчат, з якими
вчилася в училищі! Їхню вроду, вдачу, їхні
мрії і долі... Я була заслухана маминими ісБула зима, небо рясніло снігами, біло-біторіями.
лі
простирадла
накривали землю. Хрусткі,
Моя баба була звичайна сільська жінка.
Закінчила ,,три кляси", сапала колгоспні бу- свіжі, наче накрохмалені, сніжні перини
прикрашали обрії. То була молодість, сніги

Зима нашої
юності

Етюд

Д

Кава, дощ і Вона

ощ стукав у напівсонне вікно. Просився на каву. Дощ
був закоханий у Неї. Розумів Її меланхолійний настрій
і тихий смуток.

…Дощ зустрічав Її з далеких доріг, вимальовував у небі веселку. Вистукував
веселу мелодію на клавішах зеленого листя. А вранці чекав, коли Вона відкриє
вікно, аби посмакувати запахом смачної, приготовленої Нею, кави і подарувати
Їй свіжі аромати трав, дерев, квітів, вмите сонце і сліпучно-білі випрані хмари.
Він знав: Вона любить настояні на росі і дощі ранки й вітатися з сонцем.
…Дощ проводив Її у світи. Спостерігав, як щоразу, перед мандрами, Вона
готує міцнющу каву. І гріє біля гарячого горнятка душу. Вистукував сентиментальну мелодію на клавішах опалого жовтого листя. У ній було стільки
ностальгії!
- Вона повернеться, - шепотіла осінь. Й застібала світу останній невідірваний гудзик промоклого розхристаного плаща.
- Вона - птаха, - зітхав дощ.
- То не спиняй Її…
…Осінь і дощ сиділи на мокрій лавці. Вона пройшла повз них. Залишила
шлейф терпкуватих парфумів і кави. Вітер шарпнув парасольку, аби дощ подарував Їй поцілунок перед розлукою.…
Ольга ЧОРНА.

і молодість. І ти тоді вперше зізнався, що
любиш. Тремтким, невпевненим, незрілим
юнацьким тембром промовив ,,люблю".
А я... А я чомусь розміялась. Я думала,
що ти завжди будеш поряд, отут близько, і
що ми матимемо багато-багато часу, адже
ціле життя було попереду, і воно здавалось
таким безкінечно довгим. Я сказала "ні".
Ти не образився, ти прийняв цю відповідь.
Твоя любов була такою чистою, кришталевою, несміливою, ти навіть не наважився
взяти мене за руку.
А вже багато років потому в мені щось
визріло, я відчула, що люблю, і завжди тебе
любила. Але не насмілилась тобі зізнатися,
бо чи варта я тебе після усіх життєвих буревіїв? Ні, - подумала я, - ти вартий кращої.
Мені не вистачило пів подиху, щоби вимовити "люблю". Так захотілось вернутись
в ту нашу юнацьку зиму і все виправити, і
сказати тобі "так". Але сніг замів наші роки,
наші сліди, наше таке трепетне, таке несміливе, перше, найперше кохання. Як шкода,
що я тоді не розуміла, що люблю...
А він... Він, знаєш, зовсім інший. Ти присвячував мені вірші, а він не читає поезії.
Нічого не тямить про Петрарку й Лауру,
не читав Флобера і Блока... Але він робить
усе, щоби бачити мене щасливою. Якимось
дивним чином витримує мої неврози і психози, розвалює стіни моєї тотальної апатії і
песимізму. Коли я починаю кричати, він під-

Про те, що хвилює

Коли під ноги падають каштани...

Щ

е зовсім недавно ми мріяли,
сміялися, любили. Ми говорили про наших майбутніх
дітей. Про те, як поїдемо на заробітки за кордон, призбираємо грошей і
купимо власний дім. У ньому, насамперед, поселимо кохання і щастя.
Твої сильні руки так надійно пригортали
мене, так тепло і затишно було ховати обличчя у
твоїх долонях, що я не сумнівалася: ми здолаємо
усі перешкоди. Моє ж серце віддане тобі навіки.
Котроїсь осені, коли під ноги падали каштани, ми розлучилися. Ти запевняв, що це ненадовго. Ти пішов на ту прокляту, неоголошену
нашою владою війну.
Як чекала я звісточок від тебе! Знаєш, коли

ходить і каже своє тихеньке: "Чшшшш... Все
буде добре." І я чомусь йому вірю.
Коли в мене опускаються руки, то він
нагадує, що є ще крила. Інколи він буває
категоричним і строгим, інколи ніжним
і смішним, і чомусь завжди питає про мої
проблеми, страхи і почуття. Він просто поряд, в нього міцні плечі, нерви і руки. Я тисячі разів хотіла все закінчити, зачиняла двері,
вимикала телефон, писала йому "прощай".
Але він каже, що це все мої емоції. Перечекає,
пробачає і знову починаємо нове "завтра".
Чи я люблю його? Не знаю. Мені просто
так хороше знати, що у цьому стоголосому
і водночас пустинному світі є хтось, хто питає про мої справи, моє життя, мої світанки і
вечори. Мені подобається його присутність і
така незрозуміла любов. Я не знаю, чи я його
люблю. Просто поруч з ним мені безпечно.
І чому раптом згадалась ота зима нашої
юності? Може, ти мене згадував? Може, ти
теж згадував ту зиму...

Неля ДРИБОТІЙ.

люди жаліються на життя, вони просто не знають, що, коли чуєш у слухавці рідний голос, це
– неймовірне щастя. Коли приходить на мобільний скупа смс – це величезна радість. Бо це означає – ти живий!
А ті, хто жаліється, вони знають, що таке
по-справжньому жити? Це – обійняти рідну
людину під час короткої відпустки з війни! Ти
і досі там, на Сході, на передовій. Там щодня когось ранять і вбивають, незважаючи на так зване перемир’я.
Я знаю, ти обов’язково повернешся. Мої молитви вбережуть тебе. Бо як інакше я побудую
дім, народжу дітей? Я надто маленька і слабка
без тебе. Без твоїх обіймів, твоїх сильних рук,
твого підбадьорливого: усе буде добре.
Я не плачу. Я просто молюся за тебе. За наше
кохання, за наші мрії. Мені не заважають навіть сірі осінні дощі, на які багато хто нарікає.
Бо там, де ти, набагато холодніше і тілу, і душі.
Бережи себе для нас, коханий!
Твоя Оленка.
Бережанський район.

авло не міг збагнути, чому
матір не долюблює невістку. Милу, лагідну Тетянку,
доля з якою звела його на дорозі?
У той день лив сильний дощ. Він їхав
додому з відрядження, як побачив на одній автостанції молоду жінку. Мокре плаття прилипало на тоненькій фігурці, біля
ніг стояла важка сумка. Павло не витримав, зупинив автівку. «Не замерзла, красуне?» - запитав. «А як змерзла - то що?»
- сердитим тоном питанням на питання
відповіла незнайомка. Павло її розумів: у
таку негоду, коли зуб на зуб не попадає –
не до розмов.
Виявилось, що їм по дорозі, і хлопець
запропонував незнайомці відвезти її додому. Жінка розповіла, що звати її Тетяною, працює кухарем у районному центрі.
Була одружена, але чоловік виявився аферистом, який жив на її кошти, часто не ночував вдома, ще й на випивку вимагав. А
коли Таня пробувала щось заперечувати,
в хід ішли сильні кулаки. У Павла стиснуло біля серця, стало жаль Тетяну. Уже й не
дивно було, що вона ось так, відразу, по
суті нічого не знаючи про нього, відкрилася йому. Мабуть, їй хотілося вихлюпнути
тягар із душі. І саме він, Павло, став тією
людиною, до якою вона відчула довіру.
«Скільки з мене?» - спитала Тетяна,
коли він зупинився біля її дому. «Сто поцілунків, підходить?» - засміявся Павло.
«Підходить, але я поспішаю. Донька зачекалася мене. Спасибі вам», - усміхнулася
Таня і пірнула у густий дощ.
За мить Павло побачив, як засвітилося вікно у ганку. Хвильку постояв. Тетяна
відхилила штори, помахала йому рукою. Її
усмішка і помах руки переслідували Павла кілька днів, коли він приїхав додому.
Якийсь невимовний гнів заліз у його серце: хто той негідник, що змарнував життя
такій гарній жінці? Знущався з неї, хоч і
сидів на її харчах! Зустрів би його – пику
розквасив.
Про зустріч з Тетяною Павло розповів
братові Володі. «Ти чому так переймаєшся
тою жінкою? Може, закохався? А що, коли
усе, що вона наговорила, вигадка? Привід
звернути на себе увагу, пошкодувати її?» відповів Володя. «Бачив би ти її очі, брате.
Такі очі не можуть брехати», - заперечив
Павло.
Після того, як його зрадила наречена
і вийшла заміж за Павлового найкращого
друга, він зарікся більше пускати жінок у
своє серце, своє життя. І ось ця Тетяна…
Павлові чомусь захотілося знову побачити її, почути оксамитовий голос, милуватись гарною усмішкою. А хто ж заважає
тобі? - спитав сам себе. І поїхав у містечко, де Таня працювала у барі. Покликав її.
Легкою ходою Тетяна вийшла у залу. Загледівши Павла, усміхнулася: «Що бажаєш
замовити?» - спитала. «Найперше – сто поцілунків, які ти мені заборгувала. А решта
– що забажає твоя душа», - відповів Павло.
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«Це – чоловік моєї

дружини»

Відтоді щотижня він приїжджав до Тетяни. З нею було так легко і просто! Павло
був упевнений: саме про таку жінку він
мріяв. Захотів познайомитись з її донькою. Однак Тетяна чомусь щоразу вигадувала причину, яка заважала йому зустрітися з дівчинкою. Нічого, він терплячий,
зачекає. А Таня – мати, і краще знає, як має
бути.
Якось розповів про Тетяну матері
Оксані. Спитав дозволу привезти її до них.
«Хочу познайомити вас із нею. Одружуватися планую, мамо. Таня – розлучена і
багато настраждалася у житті. Вона дуже
хороша. Я зроблю її щасливою. І буду добрим батьком її дочці», - мовив упевнено.
У неділю пані Оксана розставляла на
стіл вишукані страви. Хвилювалася, чи
догодить Тетяні? Усе-таки вона кухарем у
барі працює.
Коли Павло з Тетяною переступили поріг, пані Оксана не розуміла й сама,
чому з першого погляду не лягло у неї серце до Тетяни. Намагалася відганяти від
себе марудні думки, припрошувала її до
столу, але на душі було неспокійно. «Розкажи про себе, дитино, - попросила. Тетяна розпочала свою розмову не про батька
з матір’ю, а, мов завчену пісню, строчила
те, що вони вже знали. Так, у неї було нелегке життя, але вона вірить: тепер буде
щасливою. «Ми ж одружимось, так, коханий?» - звернулася вона до Павла. Оксані
стало дивним, що Тетяна сама робить пропозицію її синові. І приїхала без доньки. І
знову вкотре Оксана розраджувала саму
себе - часи тепер інші. Може, це й найкраще, що Таня така смілива, чого не скажеш
про її Павла. Якийсь він аж надто правильний, тихий.
Через півроку Павло привіз Тетяну
до їх дому. Без Ангелінки, яку бачив лише
один раз, коли побував у них. Дівчинка
відчинила їм браму і швиденько щезла.
Павло навіть не встиг вручити їй пакет
з гостинцями. «Не хвилюйся, потім розпакує. Ангелінка любить подарунки, але
дуже сором’язлива», - сказала Тетяна. Тепер також переконувала Павла з Оксаною,
що донька неодмінно переїде до них. А
тим часом залишилася вдома з її батьками. Хай звикне до думки, що у її мами тепер є новий чоловік.
Павло сказав Тетяні розрахуватися з
роботи. Мовляв, хай відпочине від колишнього життя, а згодом десь ближче їй
роботу знайдуть. Пані Оксана намагалася бути ввічливою з невісткою, а в душі
чомусь не вірила їй. Чому – пояснити не
могла, хоч Тетяна з першого дня називала її мамою. Щоранку запитувала: «А що
нині робити будемо?». Лагідно ставилася
до Павла. Він віддячував їй дорогими подарунками, віддавав щиру частку зі своєї
зарплати. Усе менше стало його турбувати й те, що Ангелінка і надалі проживає у
Тетяниних батьків.
Минали дні, місяці. Тетяна продовжувала сидіти вдома. У вільний час зачинялася у їх з Павлом спальні і сиділа за
комп’ютером.
Якось Павлові знову прийшлося їхати
у відрядження. Надворі лезом вилискувала дорога – цьогоріч перші заморозки
були ранніми. «Будь обережним, сину»
- перехрестила його Оксана. Павло їхав
повільно, напружено. Однак машину його
крутило, заносило. Невже з тим відрядженням не можна було зачекати, злився
на свого шефа. Але нічого не зробиш – у

нинішній непростий час роботою слід дорожити. О, Господи, що ж це діється? Його
не слухаються ні кермо, ні гальма! Авто
несе з такою шаленою швидкістю, що вистрибнути з нього просто неможливо. Він
ще почув сильний гуркіт машини, пекучий біль в усьому тілі і полетів у провалля…
Коли Павло опритомнів, побачив, що
він весь у бинтах, а біля нього стоїть медсестричка і підключає крапельницю. «Що
зі мною?» - спитав ледь чутним голосом.
Дівчина розповіла, що його машина перекинулася, а він сильно побитий і непритомний, не міг самотужки вибратися
з неї. І якби не свідок аварії, сміливий
молодий чоловік, що допоміг йому, Павла
уже не було б… «Він в останню мить кинувся витягувати вас з машини», - додала
медсестричка. «Хто він?» - спитав Павло.
Олена, так звали медсестру, усміхнулася і
сказала: «Знаєте, таке саме запитання ми
поставили тому чоловікові. Він, глянувши
на ваші документи, відповів: це чоловік
моєї дружини».
Павло нічого не розумів: де взявся тут
той Віктор? Адже Тетяна сказала, що він
дуже запив і скоро помре. Через сильний
біль Павло не міг ні думати, ні аналізувати. Радів, що до нього приїхала мама. «А
де ж Тетяна?» - спитав. «Вона ще приїде,
синку», - відвела очі пані Оксана.
Одужавши, просто з лікарні Павло поїхав до Віктора, щоб подякувати за врятоване життя. Виявляється, він жив на одній
вулиці з Тетяною. Застав Віктора на подвір’ї. Вони разом з Ангелінкою годували
птицю. Побачивши Павла, дівчинка притулилася до Віктора і закричала: «Йдіть
звідси! Я вас ненавиджу! Через вас мама
стала погана!»
Віктор здивованим поглядом дивився
на Павла. Подав йому руку. А потім сказав:
«Не зважайте, це ж – дитина. Насправді,
все почалося іще до вас. Коли Тетяна пустилася берега, пропадала з дому. Я благав
схаменутися, але вона міняла кавалерів,
надовго залишала нас з донькою, стала
неадекватною. Я терпів, а потім забрав
доньку і переселився до своїх батьків, пояснив Віктор. –Але ми з Ангелінкою добре. Маємо свіже молочко, ласуємо медом
з власної пасіки. А в той день, коли сталася ця жахлива аварія, я саме повертався з
роботи. Ось так доля розпорядилася, як
бачиш».
Павло стояв, як заворожений. Не міг
збагнути: як він міг купитися на жалісливі
слова Тетяни? Як не розпізнав її справжню? Ось чому Ангелінка не з ними. Ось
чому Тетяна не спішить узаконювати їх
шлюб. Мабуть, він просто виявився вигідним їй. І ніякого кохання в неї нема. Його
рани знову защеміли, запекли. Права була
мама Оксана. Недарма кажуть, материнське серце ніколи не помиляється. І правду в мішку не втаїш.
«Як ти, коханий? Ти знаєш, я вирішила піти з тобою до РАГСу. Тому й не приїжджала до тебе, вибирала ресторан. Хотіла зробити тобі сюрприз», - щебетала
Тетяна, коли він повернувся додому. Павло витер піт із чола. Випив склянку води.
Перехопивши дихання, сказав: «Даю тобі,
Тетяно, час до ранку. Я був із Віктором. І
знаю усю правду. Він – чудова людина і
хороший батько. Тепер ти – вільна. І забирайся з мого дому і з мого життя…»
Марія МАЛІЦЬКА.
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СТРУНИ СЕРЦЯ
*****
А хто сказав, що небо - темнолице?
Воно лише розсердилось на мить.
Скуйовдиться,
захмариться, з’іскриться,
на спомин грозовицею наснить.
І хтось змовчав,
що літо промайнуле
тихцем - і заховало килимки
між роси ранку виткані посули осінні різноколірні думки...

Світлана
ТРУХАНОВА – ДЗУДЗИЛО.
*****
Покров осінній зелень обійме,
Одягнуться у позолоту далі.
О літо-літечко, заколиши мене
У тій колисці, де нема печалі.
Помало вгору сонечко бреде,
Калина стелить ягоди-коралі,
А осінь вже за фірточкою жде...
- Заходь, будь ласка,
тільки без печалі.
Холодний ранок оповив туман,
Прощальна злива тисне на педалі.
В її сльозах залишиться обман,
В моїх долонях - ранки без печалі.
*****
Осіннє листя, мов вода,
Куди летить - ніхто не знає.
Та це, повірте, не біда,
Коли натхнення серце має.
Коли довкруж панує лад,
В душі - лиш світлі й теплі днини.
А красень місяць - листопад
Несе у світ свої картини.
А як душа - обмерзлий лист,
Що відігрітися не може,
То навіть майстра вищий хист
Не зробить з кволого щось гоже.
*****
А в осені завжди усе "в ажурі",
Чи день ясний, а чи деньки похмурі.
Їй так пасують червоненькі щоки,
Аж хочеться сказати їй: "нівроку!"
Нівроку, що напоює нас дивом,
Нівроку і тоді, коли мінлива,
Коли дощі холодні, сірі днини,
Коли до тебе хилиться калина.
У осені завжди усе "в ажурі"
Це лиш в людей бувають дні похмурі.
Потрібно вміти бачити красиве
Навіть як листя пошматує злива...

Леся ЛЮБАРСЬКА.
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Новини зі штабу головної команди

Збірна України - у
першому кошику
серед "сіяних".

У новому розіграші Ліги націй
наша команда виступить у другому дивізіоні. Під час жеребкування українці перебуватимуть серед
"сіяних" у першому кошику. Таким
чином, вони уникнуть зустрічі зі
Швецією, Боснією і Герцеговиною
та Ісландією. З другого кошика нашій команді у суперники не може
дістатися Росія, з якою УЄФА розводить українців.
Жеребкування Ліги націй відбудеться 16 грудня.
• Кошик 1: Україна, Швеція, Боснія
і Герцеговина, Ісландія.
• Кошик 2: Фінляндія, Норвегія,
Шотландія, Росія.
• Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.
• Кошик 4: Словенія, Чорногорія,

Албанія, Вірменія.
Як відомо, збірна України у минулому розіграші Ліги націй грала
у найсильнішому дивізіоні у групі
з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією. Вона припинила боротьбу
на груповому раунді та вибула до
дивізіону B. Нашій збірній зарахували технічну поразку у заключному матчі проти Швейцарії, оскільки вона у листопаді 2020 року не
змогла вийти на гру в Люцерні через спалах коронавірусу в команді.

У збірну повернувся
Руслан Малиновський

Виконувач обов’язків головного
тренера української збірної Олександр Петраков оголосив склад команди на матч останнього туру кваліфікації чемпіонату світу 2022 року
проти Боснії і Герцеговини та товариський поєдинок проти Болгарії. В

60 років футбольної слави,

основну заявку потрапили 25 футболістів, ще вісім гравців опинилися у
резервному списку.
Склад збірної України:
Воротарі: П’ятов, Бущан, Різник.
Захисники: Матвієнко, Кривцов,
Соболь, Миколенко, Забарний, Качараба, Тимчик, Караваєв.
Півзахисники: Степаненко, Зінченко, Шапаренко, Буяльський,
Зубков, Ярмоленко, Коваленко, Малиновський, Сидорчук, Циганков.
Нападники: Сікан, Гармаш,
Яремчук, Довбик.
Резервний список: Лунін, Трубін, Конопля, Бондар, Корнієнко,
Булеца, Харатін, Пиха льонок.
Розпочне збір команда 8 листопада в Києві. А наступного дня вилетить до Одеси, де 11-го числа проведе
товариський поєдинок із командою
Болгарії. Заключний матч у групі D
відбору ЧС-2022 українці зіграють
16 листопада в гостях, у місті Зениця,
проти збірної Боснії і Герцеговини.

або Як київське «Динамо»
зупинило московську гегемонію
в радянському футболі

У

жовтні 1961 року кияни завоювали
своє перше золото в чемпіонаті СРСР.
Перед останнім фінальним туром від чемпіонства «Динамо» відділяли лише 2 очки.
У передостанньому турі вони зустрічалися з головними конкурентами - московським «Торпедо». Гра закінчилася внічию.
І ось настав день останнього туру 23-го футбольного
чемпіонату країни. Лідер приймав у Києві непоступливий «Авангард». Харків'яни на той момент були самою
нерезультативною командою серед учасників фінального етапу - всього 26 забитих м'ячів. Але і пропустили
підопічні знаменитого в минулому форварда Олександра Пономарьова менше всіх - 24 м'ячі (навіть кияни
дозволили суперникам забити на гол більше).
Слід відразу зазначити, що цей поєдинок завершився з
рахунком 0:0. Проте, у зустрічі «Пахтакор» - «Торпедо», яка
через різницю в часі почалася раніше, сталася сенсація аутсайдер з Ташкента переміг найближчого переслідувача киян і, відтак, подарував «Динамо» чемпіонство.
- Фінальний свисток судді, 67 тисяч глядачів ще не

Єврокубки

*****
У 3-му турі групового раунду
Ліги чемпіонів "Динамо" поступилося в гостях іспанській "Барселоні"
з рахунком 0:1 та з 1 очком опустилося на четверте місце в турнірній
таблиці. Каталонці мають 3 пункти
та йдуть третіми. Лідирує німецька
"Баварія" з 9 балами, португальська
"Бенфіка" набрала 4 очки та йде другою.
*****
Друге коло групового раунду ЛЧ
"Динамо" розпочне 2 листопада у

знають, що дає їх улюбленій команді завойоване в такій
важкій боротьбі 43-е очко турніру. Але ось по радіо чути
голос диктора, який повідомляє результати інших ігор.
Торпедівці Москви програли в Ташкенті! 43 очка киян з
капіталу перетворюються раптом в чисте, дзвінке золото", - писав Любомир Дмитерко (щотижневик Футбол,
22 жовтня 1961 року).
Після цього оголошення диктора центральна спортивна арена України запалала тисячами саморобних
газетних факелів. Як святковий феєрверк. Як виклик
Москві, яка в той день не просто втратила гегемонію в
чемпіонаті СРСР, а й назавжди перестала бути футбольною столицею Союзу.
До речі, у тій легендарній команді переможців виступали два визначних динамівці - Лобановський та Базилевич.

Києві матчем проти "Барселони".

*****
У 3-му турі групового етапу Ліги
чемпіонів донецький "Шахтар" у
Києві розгромно програв мадридському "Реалу" - 0:5. Після 3-х матчів групу D очолює молдовський
"Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6
очок. Слідом йде "Реал", у якого теж
6 балів. В "Інтера" - 3 місце і 4 пункти. "Шахтар" має лише 1 набране
очко і останнє місце.
*****
4-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 3 листопада. "Шахтар" зіграє проти "Реалу" на виїзді.

*****
18-річна тернополянка Анастасія Бачинська - у топ-10 багатоборства на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у
Японії. У фінал особистого багатоборства
серед жінок на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, пройшли дві українки - Анастасія Бачинська та Єлизавета
Губарєва. Для них це був перший фінал
на рівні чемпіонату світу. У 2021-у Бачинська брала участь у фіналі багатоборства
на Євро, проте там посіла лише 20-е місце. Відтак, на ЧС Настя суттєво покращила
результат, замкнувши десятку найкращих.

*****
У 3-му турі групового етапу Ліги
конференцій луганська "Зоря" перемогла ЦСКА з Софії.
*****
Після 3-х матчів "Бодо-Глімт"
сенсаційно очолив групу C з 7 балами. Італійська "Рома" з двома перемогами йде другою. Третя позиція
тепер в луганської "Зорі", яка здобула перші три очки в цьому сезоні ЛК.
У болгарського ЦСКА - 1 набраний
пункт і останнє місце.
*****
У 4-му турі "Зоря" зіграє проти
ЦСКА вже в Україні. Матч відбудеться 4 листопада. Початок о 19:45.

СПОРТАРЕНА

Щодо іншої українки - Єлизавети Губарєвої, то вона у двох вправах - різновисокі бруси та колода - посіла дев’яте
місце і також претендувала на місце у
топ-10. Проте, у підсумку зайняла 14-е
місце, покращивши свою позицію у кваліфікації на одну сходинку.
*****
Українець Ілля Ковтун здобув бронзу
в багатоборстві на дебютному чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у Японії. У найпрестижнішому виді програми
він набрав за виступи у вільних вправах,
на коні, кільцях, в опорному стрибку, на

Спорт

Тернопільський футбол
*****
23 жовтня футбольний клуб «Нива» Тернопіль у 15
турі чемпіонату Першої ліги у виїзному матчі поступився «Краматорську» з рахунком 0:2 та опустився на 6 місце у турнірній таблиці.
*****

Неймовірним за інтригою видався матч за суперкубок Тернопільської області 2021 року між великогаївським «Агроном» та теребовлянською «Нивою». Якщо у
першому таймі «агронівці» повністю переважали суперника і зуміли двічі відзначитися, то наприкінці поєдинку
теребовлянські футболісти зрівняли рахунок, а в серії
післяматчевих пенальті - перемогли.
Всі гравці «Ниви», які пробивали пенальті, виявилися влучними, натомість у «агронівців» одного разу не
змів вразити ворота штатний пенальтист команди Тарас
Червонецький – теребовлянський кіпер Дмитро Рудик
потягнув його удар. У підсумку з рахунком 5:4 у серії пенальті перемогла теребовлянська «Нива», яка й здобула
суперкубок Тернопільщини.
*****
Відбувся третій тур Ліги чемпіонів Тернопільщини та
Ліги Тернопільщини з футболу серед переможців територіальних та регіональних ліг сезону-2021/22.

Ліга чемпіонів
Група A
• «Вікторія» (В. Бірки) – «Дністер» (Стінка) – 6:1 (5:0)
• «Галичина» (Чернихівці) – ФК «Гайворонка» – 2:2 (1:2)
Група В
• ФК «Івачів» – ФК «Залізці» – 6:3 (3:0)
Група С
• ФК «Плотича» – «Збруч» (Збручанське) – 4:1 (3:1)
• ФК «Росохач» – «Колос» (Домаморич) – 8:1 (4:1)
Група D
• «Говерла» (Дубівці) – «Поділля-2» (Васильківці) – 3:1 (1:0)
Ліга Тернопільщини
Група А
• ФК «Косів» – «Колос» (Стрілківці) – 2:1 (0:0)
• ФК «Лісники» – ФК «Шумськ-Агроюніт» – 1:0 (0:0)
Група В
• ФК «Іванчани» – ФК «Заруддя» – 2:3 (0:0)
• «Вікнини» (Вікно) – «Легіон» (Драганівка) – 6:1 (4:0)
Група С
• «Хатки» (Бережани) – ФК «Вигнанка» – 0:1 (0:1)
• ФК «Ласківці» – ФК «Переволока» – 2:1 (0:1)
Група D
• ФК «Зелена» – «Самець» (Підволочиськ) – 3:0 (неявка
команди «Самець»)
• ФК «Таурів» – ФК «Збараж» – 2:3 (1:1)
Група Е
• ФК «Смиківці» – ФК «Присівці» – 10:2 (7:2)
• ФК «Максимівка» – «Скала-Айва» (Скала-Подільска) –
1:1 (1:0)
Група F
• ФК «Зарваниця» – «Лісма» (Шляхтинці) – 1:3 (1:0)
• «Сокіл» (В. Березовиця) – ФК «Біла» – 6:1 (5:0).

брусах та поперечині 84,899 бала та посів третє місце. 18-річний Ілля Ковтун
вперше у кар'єрі виступав на дорослому
чемпіонаті світу. До нього на ЧС медаль
у багатоборстві в чоловічих змаганнях
вдавалося завоювати лише одному українцю - Олегу Верняєву, який у 2019 році
також став третім. До речі, Ілля Ковтун у
2021 році став третім в абсолютній першості і на чемпіонаті Європи.
*****
Жіноча збірна України з футзалу пробилася у фінальну частину Євро-2022.
Розкішний гол воротарки нашої команди

став справжньою несподіванкою у вирішальній грі проти фінок.
Перший тайм завершився з мінімальною перевагою на нашу користь. Нулі
на табло розмочила Анна Шульга. Після
перерви «синьо-жовті» вже вели з рахунком 3:0, коли українська голкіперка Сагайдачна наважилася на удар від власних
воріт та забила четвертий гол збірної у
поєдинку. Українки таки пропустили, але
цей гол на останній хвилині матчу вже
нічого не вирішував. У підсумку – 4:1.
Збірна України здобула три перемоги у
своїй групі та вийшла у "Фінал чотирьох".

Медицина

nday.te.ua
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Їхня місія – рятувати життя
У Тернополі відбувся чемпіонат бригад екстреної
(швидкої) медичної допомоги області

Ї

хня робота, то щоденна боротьба з небезпечними недугами, трагічними обставинами
і навіть смертю. Вони допомагають людям у складних ситуаціях
і в ті миті, коли більшість із нас
охоплює страх і зневіра, вони
відвойовують шанс на життя
для своїх пацієнтів. Щоб успішно
справитися зі всіма цими завданнями, медикам швидкої допомоги потрібно постійно вчитися
і вдосконалювати свої вміння.
Одна із таких можливостей –
обласний чемпіонат бригад
екстреної (швидкої) медичної
допомоги. Цьогоріч вже традиційно фахівці з різних куточків
області зібралися на території
Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, аби
продемонструвати свої вміння,
вдосконалити їх та отримати
нові знання і навички.
«Участь у чемпіонаті взяли 10 команд
екстреної меддопомоги, які перемогли у
регіональних змаганнях: 8 районних та
2 тернопільські, - розповідає Михайло
ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД
Тернопільщини. - Змагання відбулись на
базі обласного Центру, завдяки співпраці з кафедрою невідкладної та екстреної
меддопомоги Тернопільського медуніверситету. Спершу ми провели науково-практичну конференцію «Організація та сучасний алгоритм надання екстреної та
невідкладної медичної допомоги», аби обрати актуальні проблеми у нашій роботі.
А після цього розпочалася практична частина. Змагались учасники чемпіонату у
чотирьох конкурсах. Мета наших змагань
– це вдосконалення навиків і теоретичних,
і практичних. Загалом хочу сказати, що
в нас потужно працює навчально-тренувальний центр. Щомісяця у нас відбуваються курси фельдшерів, які тренуються
на сучасних манекенах і відточують свої
вміння реагувати у різних ситуаціях».
Кожна команда повинна була пройти
всі чотири випробування (три практичні
і одне теоретичне), які оцінювали судді
змагань. У павільйоні для автівок швидкої конкурс «Фатальний удар». Медикам
потрібно допомогти потерпілому з електротравмою та раптовою зупинкою серця. Бригада з Підволочиська надає допомогу електромонтеру, якого «вдарило»
електричним струмом у трансформаторній будці. Фельдшер Любомир Назар, який
вже 8 років працює на швидкій, розповідає, до змагань готувався 2 тижні. Зізнається, не все у цьому конкурсі його команді вдалося зробити. Але він проаналізував
помилки і не допускатиме їх більше. «Це
важливий досвід і я переконаний, що він
мені пригодиться», - зізнається чоловік.
На вулиці ще одне випробування «Халепа». Потрібно надати допомогу потерпі-

лому, якого 10 хвилин тому збило авто.
Фельдшерка Наталія Правіцька з Чорткова, яка працює вже 12 років на «швидкій» надає допомогу 23-річній пацієнтці,
яку «травмував» легковий автомобіль.
Медик розповідає, в потерпілої кровотеча
з лівої ноги: "Жінка знаходилася при свідомості, ми дали їй кисень, знеболення,
найперше зупинили кровотечу, далі підготували до транспортування. Я не вперше
беру участь у таких змаганнях. Це своєрідне тренування для кожного з нас. Адже
коли їдемо на виклик, ніколи не знаємо,
що нас там чекає, з якою ситуацією зіткнемося. Тому всі знання і вміння – на ціну
золота".
У третьому випробуванні «Не все так
просто» медики мали врятувати й негайно
госпіталізувати 69-річну пацієнтку з коронавірусною хворобою, у якої на фоні вірусного захворювання раптово розвинувся
діабетичний кетоацидоз. І завершальний
четвертий конкурс «А я це знаю!» складався з 10 теоретичних тестових завдань, командам потрібно було вибрати правильну
відповідь згідно з чинними протоколами
лікування пацієнтів.
- Неодноразово ми вже беремо участь
у таких змаганнях і щоразу це цікаве спілкування, величезний досвід і нові знан-

ня, - каже лікар медицини невідкладних
станів Олександр Прокопович із Кременця
. – Адже у нашій роботі не можна стояти на
місці, потрібно завжди йти в ногу з часом.
Щодня з’являється щось нове – нові протоколи, обладнання, засоби і тому ми маємо
все це вивчати, адже від цього залежить
якість наданої допомоги і нерідко порятунок людського життя.
Варто зазначити, що чемпіонат провели з дотриманням карантинних обмежень,
строгому дотриманню маскового режиму,
а також завдяки практично стовідсотковій вакцинації усіх працівників обласного
Центру екстреної медичної допомоги.
За результатами суддівського оцінювання переможцем одинадцятого обласного чемпіонату Тернопільщини стала
команда з Чорткова: фельдшери Наталя
Правіцька та Володимир Гірус, водій Володимир Атаманчук. Друге місце присудили
тернопільській команді з підстанції №1:
фельдшери Юрій Смоляк та Антон Дем’янчук, водій Юрій Колісник. І третє місце посіла команда з Підгайців: фельдшер Марія
Михайлюк, сестра медична Галина Кішко,
водій Андрій Бачинський.
Переможці змагань отримали грошову нагороду – по 2 тисячі гривень кожен,
друге місце – по 1500 гривень, а третє – по

1000 гривень. Також бригада-переможець
представить Тернопільщину на Всеукраїнському чемпіонаті, що відбудеться у 2022
році. Кращі учасники змагань також отримали грошові премії, подарунки і кубки.
«Наш ДЕНЬ» щиро вітає переможців і дякує медикам за їх
професіоналізм, нелегку
працю і відчайдушність
у порятунку життів.

Юля ТОМЧИШИН.
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Понеділок
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05 Геолокацiя: Волинь.
06.30 М/ф «Парасолька на модному курортi».
06.40 М/ф «Як Петрик П`яточкiн
слоникiв рахував».
06.50 М/ф «Як козаки кулiш варили».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.05, 02.20,
05.25 Новини.
07.05 Земля, наближена до неба.
07.20 Край пригод.
08.05 Т/с «Череп i костi».
09.05 Погода.
09.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10, 01.40 Прозоро: про актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10, 00.30, 05.50 Спорт.
15.20 Концерт. Пiснi про кохання.
16.30 Д/с «Дикi тварини». Найнебезпечнiшi.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Дикий свiт». Чаплi та
герої.
19.35 Д/с «Дикий свiт». Нестримна
вода.
19.55 Д/с «Дикий свiт». Окефеноке.
20.20 Д/с «Дикий свiт». На межi
виживання.
21.35 Спорт (оригiнал).
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
00.40 Т/с «Бальтазар».
02.45 Я вдома.
03.20 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмельницький».

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 04.35, 05.35 «Життя
вiдомих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с
«Свати».
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подiй
дня».
00.05 Х/ф «Детоксикацiя».
02.00 «Танцi з зiрками».

Iíòåð

05.10, 04.30 М/ф.
05.15, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10 «Ранок з Iнтером».
09.20 Ранок з Iнтером.
10.05, 18.00, 19.00, 03.40 «Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Ягуар».

14.30 Х/ф «Момо».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.50 Т/с «Хороша дружина».
01.30 Т/с «Побачити океан».
02.25 Т/с «Банкiри».
03.10 «Подробицi» - «Час».

ICTV

04.45 Скарб нацiї.
04.55 Еврика!
05.00 Служба розшуку дiтей.
05.05 Громадянська оборона.
06.00 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 19.25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
10.50, 13.15 Х/ф «Мерлiн».
12.45, 15.45 Факти. День.
15.10, 16.15 Т/с «Розтин покаже 2».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20, 01.55 Прихована небезпека.
21.30 Т/с «Пес 6».
22.50 Свобода слова.
00.00 Х/ф «Швидше кулi».
02.50 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.00 Т/с «Комiсар Рекс».
08.00, 11.50 МастерШеф. Професiонали.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Крiпосна. Жадана
любов».
23.05 Т/с «Невiрна».
01.10 Т/с «Провiдниця».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джеррi».
07.15 Орел i решка.
09.25 Т/с «Надприродне».
12.00 Х/ф «Дитя робота».
14.15 Х/ф «Ворог держави».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Пекельна кухня.
21.00 Х/ф «Водний свiт».
23.50 Х/ф «Тi, що вижили».
01.35 Вар`яти.
02.30 Служба розшуку дiтей.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Я везу тобi красу.
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мiсце пiд сонцем».
23.10, 02.00 Т/с «Два життя».
02.40 Гучна справа.
03.35 Реальна мiстика.
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Середа
UA:Перший
06.05 Антропологiя.
06.30 М/ф «Чудасiя».
06.40 М/ф «Хлопчик з вуздечкою».
06.50 М/ф «Тредичiно».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 02.10,
05.10 Новини.
07.05 Енеїда.
08.05, 09.05 Погода.
08.10 12 мiфiв про Донбас.
08.15 Т/с «Череп i костi».
09.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10, 01.25 Прозоро: про актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.45
Спорт.
15.20 Концерт.
16.30 Д/с «Дикi тварини». Найрозумнiшi.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Дикий свiт». Iдеальний
улов.
19.35 Д/с «Дикий свiт». Сапело.
19.55 Д/с «Дикий свiт». Розкопуючи
минуле.
20.20 Д/с «Дикий свiт». Кажани.
22.00 Полюси.
23.00 Перша шпальта.
00.25 Т/с «Бальтазар».
03.00 Я вдома.
03.30 Д/ф «Северин Наливайко.
Остання битва!».

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 04.20, 05.35 «Життя
вiдомих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с
«Свати».
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подiй
дня».
00.05 Х/ф «Становлення легенди».
02.45 Х/ф «Вуаль».

Iíòåð

05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Iдеальний голос 2».
14.40, 15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.35 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».

23.50
01.30
02.20
03.05
04.25

Т/с «Хороша дружина».
Т/с «Побачити океан».
Т/с «Банкiри».
«Подробицi» - «Час».
М/ф.

ICTV

03.50 Скарб нацiї.
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дiтей.
04.20 Факти.
04.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
10.20, 13.15 Х/ф «Ясон та аргонавти».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.40, 16.15 Т/с «Пес».
17.35, 22.50 Т/с «Юрчишини 2».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20, 01.50 Секретний фронт.
21.30 Т/с «Пес 6».
23.45 Х/ф «Патруль часу».
02.45 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
05.35 Т/с «Комiсар Рекс».
08.35, 11.50 МастерШеф. Професiонали.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
15.35, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Крiпосна. Жадана
любов».
23.05 Т/с «Невiрна».
01.10 Т/с «Провiдниця».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/ф.
06.10 М/с «Том i Джеррi».
07.20 Орел i решка.
09.20 Т/с «Надприродне».
12.55 Любов на виживання.
14.50 Х/ф «Принц Персiї: Пiски
часу».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Рiддiк».
23.00 Х/ф «Творець».
01.30 Х/ф «Морган».
02.55 Служба розшуку дiтей.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Я везу тобi красу.
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мiсце пiд сонцем».
23.10, 02.00 Т/с «Два життя».
03.00 Гучна справа.

Наш День

ÍÒÍ
05.30 «Таємницi свiту».
06.40 Х/ф «Сержант мiлiцiї».
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
12.30, 16.30, 19.00, 03.10 «Свiдок».
14.45 Х/ф «Братство по кровi».
17.00, 03.40 «Випадковий свiдок».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00 Т/с «Той, що читає думки».
00.50 Х/ф «Афера пiд прикриттям».
04.00 «Речовий доказ».
04.25 «Правда життя. Професiйнi
байки».

Enter-фільм

07.10, 09.00, 02.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.05 «Моя правда».
09.35, 01.50 «Зорянi долi».
10.55 Х/ф «Таємничий острiв».
12.35 Х/ф «Арсен Люпен».
15.00, 21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати
Крiстi».
16.50, 22.50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
19.00, 00.50, 02.35 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi».

Êàíàë «2+2»

06.00 Т/с «Вiдплата».
10.05 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
11.05 Х/ф «Фантастична четвiрка».
13.05 Х/ф «Фантастична четвiрка
2».
14.55, 16.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.30 «Спорт Тайм».
19.35 «Грошi».
20.35 Т/с «Янголи».
22.10, 00.25 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
00.00 «Дубинiзми».
02.15 «Вiдеобiмба 2».
04.30 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 05.00 Топ-матч.
06.10 Iнтер Маямi - Нью-Йорк Сiтi.
MLS.
08.10 Металiст 1925 - Зоря. Чемпiонат України.
10.00 «Великий футбол».
11.40 Галатасарай - Газiантеп. Чемпiонат Туреччини.
13.20 Гераклес - Аякс. Чемпiонат
Нiдерландiв.
15.00, 20.15, 22.30 Футбол News.
15.20 Рух - Олександрiя. Чемпiонат
України.
17.10 Орландо - Нешвiлл. MLS.
19.00 «УПЛ Online».
19.25 Live. Ворскла - Чорноморець.
Чемпiонат України.
21.20 «Extra Time».
22.15 Yellow.
22.50 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд
туру.
23.45 Колос - Львiв. Чемпiонат
України.
Профiлактика.
05.30 Програма передач.

ÍÒÍ
06.20 «Будьте здоровi».
07.50, 17.00, 03.05 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.35
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Довга, довга справа...»
10.50, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає
думки».
18.20 «Вартiсть життя».
00.55 «Легенди бандитського Києва».
01.55 «Правда життя».
03.30 «Речовий доказ».
04.25 «Правда життя. Професiйнi
байки».

Enter-фільм

05.55 Х/ф «Небилицi про Iвана».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00 Моя правда.
10.15, 01.50 «Зорянi долi».
10.45 «Моя правда».
11.35 Х/ф «Дударики».
13.10 Х/ф «Головне встигнути».
14.50, 21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати
Крiстi».
16.50, 22.50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
19.00, 00.50, 02.30 Т/с «Пуаро
Агати Крiстi».

Êàíàë «2+2»

07.00, 18.50 «ДжеДАI».
08.05 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
10.00 Х/ф «Особливо небезпечний».
12.05 Т/с «Булатов».
15.55, 16.55, 19.30 «Загублений
свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25 Т/с «Янголи».
22.15, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
01.55 «Вiдеобiмба 2».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 12.50, 22.30 Топ-матч.
06.10 Ворскла - Чорноморець. Чемпiонат України.
08.10 Орландо - Нешвiлл. MLS.
10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол
News.
10.20, 19.00 «Нiч Лiги чемпiонiв».
11.00, 19.40 «Fan Talk».
13.00 Металiст - Альянс. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
14.50 Yellow.
15.20 АЗ Алкмар - Зволле. Чемпiонат Нiдерландiв.
17.10 Шахтар - Десна. Чемпiонат
України.
21.40 Чемпiонат Туреччини. Огляд туру.
23.00 Марiуполь - Динамо. Чемпiонат
України.
00.45 Хатайспор - Бешикташ. Чемпiонат Туреччини.
02.30 Колос - Львiв. Чемпiонат України.
04.15 Сiетл Саундерс - Лос-Анджелес Гелаксi. MLS.

nday.te.ua
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Вівторок
UA:Перший
06.05 Геолокацiя: Волинь.
06.30 М/ф «Чому зникла шапка-невидимка».
06.40 М/ф «Черевички».
06.50 М/ф «Як козаки сiль купували».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 02.10,
05.10 Новини.
07.05, 08.05, 09.05 Погода.
07.10 Земля, наближена до неба.
07.40 Край пригод.
08.10 12 мiфiв про Донбас.
08.15 Т/с «Череп i костi».
09.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10, 01.25 Прозоро: про актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.45
Спорт.
15.20 Концерт. Хорея Козацька.
16.30 Д/с «Дикi тварини». Найпривабливiшi.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Дикий свiт». Окефеноке.
19.35 Д/с «Дикий свiт». На межi
виживання.
19.55 Д/с «Дикий свiт». Iдеальний
улов.
20.20 Д/с «Дикий свiт». Сапело.
22.00 Полюси.
23.00 Бiгус Iнфо.
00.25 Т/с «Бальтазар».
03.00 Я вдома.
03.30 Х/ф «Лiсова пiсня».

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30, 04.00 «ТСН».
09.25, 10.20, 05.35 «Життя вiдомих
людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с
«Свати».
23.45 «ТСН: 10 вражаючих подiй
дня».
00.05 Х/ф «Рiзники».
02.30 Х/ф «Стiкмен».

Iíòåð

05.35, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Iдеальний голос».
14.40, 15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.40 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.50 Т/с «Хороша дружина».

01.30 Т/с «Побачити океан».
02.20 Т/с «Банкiри».
03.10 «Подробицi» - «Час».

ICTV

03.50 Скарб нацiї.
04.05 Еврика!
04.20 Факти.
04.40, 20.20, 01.35 Громадянська
оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
10.20, 13.15 Х/ф «Єлена Троянська».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.15 Т/с «Пес».
17.45, 22.50 Т/с «Юрчишини 2».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с «Пес 6».
23.50 Х/ф «Рембо 4».
02.30 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.05 Т/с «Комiсар Рекс».
08.00, 11.50 МастерШеф. Професiонали.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
12.05, 14.50 Т/с «Слiпа».
15.40, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Крiпосна. Жадана
любов».
23.05 Т/с «Невiрна».
01.10 Т/с «Провiдниця».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.10 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джеррi».
07.15 Орел i решка.
09.20 Т/с «Надприродне».
12.55 Любов на виживання.
14.55 Х/ф «Учень чародiя».
17.05 Хто зверху? (12+).
19.00 Екси.
20.55 Х/ф «Хронiки Рiддiка».
23.05 Х/ф «Судний день».
01.30 Вар`яти.
02.40 Зона ночi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Я везу тобi красу.
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мiсце пiд сонцем».
23.10, 02.00 Т/с «Два життя».
03.00 Гучна справа.
03.55 Реальна мiстика.

ÍÒÍ

06.20 «Свiдок. Агенти».
07.50, 17.00, 03.05 «Випадковий
свiдок».

Четвер
UA:Перший
06.05 Антропологiя.
06.30 М/ф «Що на що схоже».
06.40 М/ф «Тяв та Гав».
06.50 М/ф «Справжнiй ведмедик».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.35, 02.10,
05.10 Новини.
07.05 Енеїда.
08.05, 09.05 Погода.
08.10 12 мiфiв про Донбас.
08.15 Т/с «Череп i костi».
09.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10, 01.25 Прозоро: про актуальне.
14.00 UA:Фольк.
15.10, 21.45, 00.10, 02.45, 05.45
Спорт.
15.20 Концерт. Дмитро та Назарiй
Яремчуки.
16.30 Д/с «Дикi тварини». Тварини
Австралiї.
17.00 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Дикий свiт». Розкопуючи
минуле.
19.35 Д/с «Дикий свiт». Кажани.
19.55 Д/с «Дикий свiт». На рiчцi
Алтамаха.
20.20 Д/с «Дикий свiт». Спадок
землi.
22.00 Полюси.
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях.
00.25 Т/с «Бальтазар».
03.00 Я вдома.
03.30 Х/ф «Вавилон ХХ».

Êàíàë “1+1”

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 04.35, 05.35 «Життя
вiдомих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.36 «ПроCпорт».
20.38 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
00.45 «ТСН: 10 вражаючих подiй
дня».
00.55 Х/ф «Зелена кiмната».
02.50 Х/ф «Тривалiсть життя».

Iíòåð

05.30, 22.05 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Iдеальний голос 3».
14.25, 15.25 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00, 19.00, 03.55 «Стосується
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика справа».
23.50 Т/с «Хороша дружина».

Програма ТБ
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01.30 Т/с «Побачити океан».
02.25 Т/с «Банкiри».
03.25 «Подробицi» - «Час».

ICTV

03.50 Скарб нацiї.
04.00 Еврика!
04.05 Факти.
04.35 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
10.15, 13.15 Х/ф «Одисей».
12.45, 15.45 Факти. День.
14.35, 16.15 Т/с «Пес».
17.35, 22.50 Т/с «Юрчишини 2».
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20, 02.05 Анти-зомбi.
21.30 Т/с «Пес 6».
23.50 Х/ф «Горець».

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.05 Т/с «Комiсар Рекс».
08.00, 11.50 МастерШеф. Професiонали.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
12.00, 14.50 Т/с «Слiпа».
15.35, 18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама.
20.15, 22.50 Т/с «Крiпосна. Жадана
любов».
23.05 Т/с «Невiрна».
01.10 Т/с «Провiдниця».

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.15 Kids` Time.
06.00 М/с «Том i Джеррi».
07.20 Орел i решка.
09.20 Т/с «Надприродне».
12.00 Любов на виживання.
14.00 Х/ф «Водний свiт».
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Солдат».
23.00 Х/ф «Дитя робота».
01.30 Вар`яти.
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 Зона ночi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.30 Я везу тобi красу.
11.30 Т/с «Виходьте без дзвiнка 3».
14.30, 15.30, 17.00 Т/с «Топтун».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мiсце пiд сонцем».
23.10 Слiдами українського металобрухту, ч. 2.
23.50, 02.00 Т/с «Два життя».
02.30 Реальна мiстика.

ÍÒÍ

06.20 «Вартiсть життя».
07.50, 17.00, 03.05 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.35
«Свiдок».

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.35
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Нiчний патруль».
10.55, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає
думки».
18.20 «Будьте здоровi».
00.55 «Легенди бандитського Києва».
01.55 «Правда життя».
03.35 «Речовий доказ».
04.25 «Правда життя. Професiйнi
байки».

Enter-фільм

05.50 Х/ф «Лiсова пiсня. Мавка».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.35 «Моя правда».
10.05, 01.50 «Зорянi долi».
11.25 Х/ф «Запорожець за Дунаєм».
13.10 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
15.10, 21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати
Крiстi».
16.50, 22.50 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
19.00, 00.50, 02.30 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi».

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 18.50, 19.30 «ДжеДАI».
07.55 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
09.50 Х/ф «Скелелаз».
12.00 Т/с «Булатов».
15.55, 16.55 «Загублений свiт».
17.55, 01.55 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25 Т/с «Янголи».
22.15, 00.05 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.10 «Вiдеобiмба 2».
04.30 «Зловмисники».
05.30 Телемагазини.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00, 08.00, 13.50, 20.55, 02.00
Топ-матч.
06.10 Марiуполь - Динамо. Чемпiонат
України.
08.10, 21.55 «Fan Talk».
10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол
News.
10.20 Шахтар - Десна. Чемпiонат
України.
12.10 «Великий футбол».
14.05 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд
туру.
15.20 Ворскла - Чорноморець. Чемпiонат України.
17.10 «Extra Time».
18.00 Чемпiонат Туреччини. Огляд
туру.
18.45 Гераклес - Аякс. Чемпiонат
Нiдерландiв.
20.45, 00.00 Yellow.
21.15 «Нiч Лiги чемпiонiв».
00.10 Металiст 1925 - Зоря. Чемпiонат України.
02.10 Сiетл Саундерс - Лос-Анджелес Гелаксi. MLS.
04.00 Рух - Олександрiя. Чемпiонат
України.
05.45 Програма передач.
09.00 Х/ф «Розiрване коло».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає
думки».
18.20, 02.00 «Правда життя».
00.55 «Легенди бандитського Києва».
03.35 «Речовий доказ».
04.25 «Правда життя. Професiйнi
байки».

Enter-фільм

05.35 Х/ф «Запорожець за Дунаєм».
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.15 «Моя правда».
10.45, 01.50 «Зорянi долi».
12.05 Х/ф «Тримайся, козаче!»
13.20 Х/ф «Здивуй мене».
15.00, 21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати
Крiстi».
16.50, 22.45 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
19.00, 00.50, 02.30 Т/с «Пуаро Агати
Крiстi».
03.30 Кiноляпи.
04.30 Саундтреки.
05.20 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 18.50 «ДжеДАI».
08.15 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
10.10 Х/ф «Найкращi серед найкращих».
12.10 Т/с «Булатов».
15.55, 16.55 «Загублений свiт».
17.55, 19.30, 01.50 «Секретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.20 Т/с «Янголи».
22.10, 00.00 Т/с «CSI: Мiсце злочину».
02.05 «Вiдеобiмба 2».
04.30 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 14.50 Топ-матч.
06.10 Рух - Олександрiя. Чемпiонат
України.
08.10, 23.00 Нью-Йорк РБ - Атланта.
MLS.
10.00, 15.00, 20.30, 22.45 Футбол
News.
10.20 «Нiч Лiги чемпiонiв».
11.00 «Fan Talk».
12.50, 22.35 Yellow.
13.00 ПСВ - Твенте. Чемпiонат
Нiдерландiв.
15.20 «Extra Time».
16.10 Колос - Львiв. Чемпiонат
України.
17.55, 20.05 «Перша Online».
18.20 Волинь - Полiсся. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
20.45 Металiст 1925 - Зоря. Чемпiонат України.
00.45 Iнгулець - Верес. Чемпiонат
України.
02.30 Спарта - Феєнорд. Чемпiонат
Нiдерландiв.
04.15 Ворскла - Чорноморець. Чемпiонат України.

Програма ТБ

nday.te.ua
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П’ятниця
ICTV

06.05 Антропологiя.
06.30 М/ф «Як їжачок шубку мiняв».
06.40 М/ф «Цап та баран».
06.50 М/ф «Як метелик вивчав
життя».
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.45, 02.10,
05.10 Новини.
07.05 Енеїда.
08.05, 09.05 Погода.
08.10 12 мiфiв про Донбас.
08.15 Т/с «Череп i костi».
09.50 Т/с «Серцебиття».
11.35, 18.20 «По-людськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10, 00.35 Прозоро: про актуальне.
14.00 UA:Фольк.
15.10, 21.45, 00.20, 02.45, 05.45
Спорт.
15.20 Концерт. ВIА «Кобза».
16.25 Буковинськi загадки.
16.30 Д/с «Дикi тварини». Володарi
неба.
17.00, 01.20 Прозоро: про головне.
19.10 Д/с «Дикий свiт». На рiчцi
Алтамаха.
19.35 Д/с «Дикий свiт». Спадок
землi.
19.55 Д/с «Дикий свiт». Боротьба
за жаб.
20.20 Д/с «Дикий свiт». Довгоголовi
морськi черепахи.
22.00 Х/ф «Обличчя кохання».

03.45 Скарб нацiї.
03.55 Еврика!
04.00 Служба розшуку дiтей.
04.20, 01.20 Факти.
04.40 Громадянська оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини з
К. Стогнiєм.
10.10, 20.10 Дизель-шоу.
11.50, 13.30, 23.00, 01.45 «На трьох».
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50 Т/с «Розтин покаже 2».
14.50, 16.15 Т/с «Пес».
15.40 Т/с «Юрчишини 2».
18.45 Факти. Вечiр.
03.40 Я зняв!

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Снiданок
з «1+1».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
16.45, 19.30 «ТСН».
09.25, 10.20, 04.40, 06.00 «Життя
вiдомих людей».
11.15, 12.20, 14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Величне столiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Лiга смiху».
22.40 «Маскарад».
00.25 Х/ф «Дiвчина без комплексiв».
02.55 Х/ф «Ейс Вентура: розшук
домашнiх тварин».

Iíòåð

05.20, 23.00 «Слiдство вели...» з Л.
Каневським».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини.
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з Iнтером».
10.00, 11.00 «Корисна програма».
12.25 Х/ф «Сiм`я Бiлизна».
14.35, 15.30, 00.50 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Квант милосердя».
03.25 «Вiйна усерединi нас».
04.20 «Орел i решка. Перезавантаження».

ÑÒÁ

05.15 Т/с «Коли ми вдома».
06.10, 19.00, 22.50 Холостячка Злата
Огнєвiч.
10.35, 23.50 Як вийти замiж.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини.
11.50, 14.50, 18.05 Т/с «Слiпа».
00.45 Битва екстрасенсiв.

Íîâèé êàíàë

05.55, 07.40 Kids` Time.
06.00 М/ф.
06.25 М/с «Том i Джеррi».
07.45 Орел i решка.
09.55 Пекельна кухня.
12.00 Екси.
13.50 Дiти проти зiрок.
15.20 Х/ф «Блейд 2».
17.50 Х/ф «Блейд: Трiйця».
20.00 Х/ф «Земля пiсля нашої ери».
22.00 Х/ф «Гра Ендера».
00.10 Х/ф «Окупацiя».
02.35 Служба розшуку дiтей.
02.40 Зона ночi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з Україною.
06.40 Реальна мiстика.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
09.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Моя мила найда».
14.35, 15.30 Т/с «Мить, вкрадена
у щастя».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка Шустера.
00.00, 02.00 Т/с «Топтун».
01.30 Телемагазин.
02.30 Т/с «Вище тiльки любов».

ÍÒÍ

06.20, 02.00 «Правда життя».
07.55, 17.00, 03.05 «Випадковий
свiдок».
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.35
«Свiдок».
09.00 Х/ф «Сицилiйський захист».
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI: Маямi».
14.45, 23.00 Т/с «Той, що читає
думки».
18.20 «Таємницi свiту».
00.55 «Легенди бандитського Києва».

7 листопада

Неділя
UA:Перший
06.00 Гiмн України.
06.05, 02.25 Енеїда.
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.55,
02.00, 03.35, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козаки у хокей
грали».
07.30 М/ф «Як козаки олiмпiйцями
стали».
07.50 М/ф «Як козаки кулiш
варили».
08.10, 02.20 Погода.
08.15 Д/с «Дикi тварини». Володарi неба.
09.00 Божественна Лiтургiя Православної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Української
Греко-Католицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса Римсько-Католицької Церкви в
Українi.
13.30 Зупини мене, якщо зможеш.
14.35 Телепродаж.
15.10 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Концерт. Пiснi про кохання.
17.30 Мiста та мiстечка. Чорткiв.
17.40 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
Смерть лорда Еджвера.
19.55 Д/с «Дикий свiт». Великi
каньйони.
20.20 Д/с «Дикий свiт». Такi звабливi краби.
21.25, 04.00 Т/с «Таємний агент».
23.15 #@)?$0 з Майклом Щуром.
00.20 Х/ф «Тiнi забутих предкiв».
03.20 Земля, наближена до неба.

Êàíàë “1+1”

07.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 13. Еквадор».
11.00 «Свiт навиворiт».
17.30 «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим».
18.30 «Свiтське життя».
19.30, 04.50 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
00.00 «Лiга смiху».
02.15 Х/ф «Сирена».

Iíòåð

06.55 Х/ф «007: Квант милосердя».
09.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00, 12.00 «Iнше життя».
12.45 «Речдок. Велика справа».
17.15 Х/ф «007: Координати
«Скайфолл».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Т/с «Нi кроку назад 2. На
лiнiї фронту».
04.10 «Речдок».

ICTV

05.15 Скарб нацiї.
05.25 Еврика!
05.30 Факти.

06.00 Не дай себе ошукати.
07.00 Анти-зомбi.
07.55 Секретний фронт.
08.55 Громадянська оборона.
09.55 Х/ф «Водiй для копа».
11.45, 13.00 Х/ф «Розлом Сан-Андреас».
12.45 Факти. День.
14.20 Т/с «Пес».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Падiння янгола».
23.45 Х/ф «Падiння Олiмпу».
02.00 Х/ф «Мерлiн».

ÑÒÁ
05.15
05.55
10.00
13.45
18.40
21.00
22.10
23.20

03.20 «Речовий доказ».
04.15 «Правда життя. Професiйнi
байки».

Enter-фільм

UA:Перший

Êàíàë “1+1”

Наш День

Т/с «Коли ми вдома».
Т/с «Список бажань».
МастерШеф.
СуперМама.
Битва екстрасенсiв.
Один за всiх.
Таємницi ДНК.
Україна має талант.

Íîâèé êàíàë

06.00, 00.45 Вар`яти.
06.55, 08.55 Kids` Time.
07.00 Х/ф «Хербi: Божевiльнi
перегони».
09.00 М/ф «Iлля Муромець i Соловей Розбiйник».
10.45 М/ф «Три богатирi i Шамаханська цариця».
12.05 Х/ф «Месники».
15.05 Х/ф «Месники: Ера Альтрона».
18.00 Х/ф «Месники: Вiйна нескiнченностi».
21.00 Х/ф «Месники: Фiнал».
02.40 Зона ночi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

05.50 Сьогоднi.
06.50, 04.30 Реальна мiстика.
09.15 Т/с «Мiсце пiд сонцем».
17.00 Т/с «Чесна гра», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з Олегом
Панютою.
21.00 Т/с «Чесна гра».
23.00, 02.00 Т/с «Сурогатна мати».
01.30 Телемагазин.
03.30 Гучна справа.
05.30 Т/с «Топтун».

ÍÒÍ

04.50 «Top Shop».
05.25 Х/ф «Градус чорного мiсяця».
07.05 Х/ф «Все перемагає любов».
08.35 «Слово Предстоятеля».
08.40 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
11.10 Т/с «Коломбо».
14.35 Х/ф «Обережно, бабусю!»
16.15 Х/ф «Сiм старих i одна
дiвчина».
17.45 Х/ф «Невловимi месники».
19.20 Х/ф «Знову невловимi».

05.45 Х/ф «Дударики».
07.10, 09.00, 02.05 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 11.00 «Моя правда».
10.30, 01.40, 02.35 «Зорянi долi».
11.50 Х/ф «Небилицi про Iвана».
13.20 Х/ф «Фабрика щастя».
15.00, 21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати
Крiстi».
16.50 Т/с «Суто англiйськi вбивства».
19.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
22.50 Х/ф «Все перемагає любов».
00.05 Х/ф «Сiмнадцятий трансатлантичний».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
05.00 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00, 18.50, 03.30 «ДжеДАI».
09.15 Т/с «Мисливцi за релiквiями».
10.15 Х/ф «Найкращi серед найкращих 2».
12.15 Т/с «Булатов».
15.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi матерiали».
18.15, 02.55 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Перевiзник».
21.15 Х/ф «Перевiзник 2».
23.00 Х/ф «Посилка».
00.55 Х/ф «Блекджек».
04.05 «Цiлком таємно-2017».
04.35 «Вiдеобiмба 2».
04.55 «Зловмисники».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00 Топ-матч.
06.10 Колос - Львiв. Чемпiонат
України.
08.10, 22.50 Волинь - Полiсся. Чемпiонат України. Перша Лiга.
10.00, 15.00, 20.15, 22.30 Футбол
News.
10.20 «Extra Time».
11.10 Ворскла - Чорноморець. Чемпiонат України.
13.00 Yellow.
13.10 Нью-Йорк РБ - Атланта. MLS.
15.20 Чемпiонат Нiдерландiв. Огляд
туру.
16.15 Металiст - Альянс. Чемпiонат
України. Перша Лiга.
18.00 «Перша Online».
18.30 «УПЛ. Розклад туру».
19.25 Live. Олександрiя - Металiст
1925. Чемпiонат України.
21.25 «УПЛ Online».
22.00 MLS. Огляд туру.
00.35 Шахтар - Десна. Чемпiонат
України.
02.20 Мiннесота Юнайтед - Спортинг
КС. MLS.
04.05 Марiуполь - Динамо. Чемпiонат
України.
05.55 Програма передач.
22.00 Х/ф «Багрянi рiки 2».
23.55 Х/ф «Зворотний бiк мiста».
01.40 «Речовий доказ».

Enter-фільм

05.45 Х/ф «Сiмнадцятий трансатлантичний».
07.10, 09.00, 02.10 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.30 «Моя правда».
10.00, 01.45, 02.40 «Зорянi долi».
11.20 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя».
13.30 Т/с «Персона».
17.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати
Крiстi».
22.50 Х/ф «Нi пуху, нi пера».
00.05 Х/ф «Не було б щастя».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.
04.50 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»
06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
08.20, 23.50 «Загублений свiт».
11.20 Т/с «Перевiзник 2».
15.25 Х/ф «Перевiзник».
17.15 Х/ф «Перевiзник 2».
19.00 Х/ф «Мисливцi за скарбами».
21.15 Х/ф «Миротворець».
01.50 Т/с «Карпатський рейнджер».
02.45 «Вiдеобiмба 2».
04.35 «Найкраще».
04.40 «Зловмисники».
05.30 Телемагазини.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 12.50, 01.20, 03.25,
05.30 Топ-матч.
06.10 Бешикташ - Трабзонспор.
Чемпiонат Туреччини.
08.10 Сiетл Саундерс - Лос-Анджелес Гелаксi. MLS.
10.00, 13.15, 14.45, 17.45, 20.15,
23.00 Футбол News.
10.20, 23.20 Yellow.
10.30 Чорноморець - Рух. Чемпiонат України.
12.20, 13.00, 13.30, 15.55, 16.25,
18.55 «УПЛ Online».
13.55 Live. Iнгулець - Днiпро-1.
Чемпiонат України.
16.55 Live. Колос - Шахтар. Чемпiонат України.
19.25 Live. Львiв - Десна. Чемпiонат
України.
21.20 «Великий футбол».
23.30 Феєнорд - АЗ Алкмар. Чемпiонат Нiдерландiв.
01.35 Фатiх Карагюмрюк - Галатасарай. Чемпiонат Туреччини.
03.40 Аякс - Гоу Ехед Iглс. Чемпiонат Нiдерландiв.
05.45 Програма передач.
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UA:Перший
06.05, 04.30 Енеїда.
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.40,
02.00, 03.35, 05.35 Новини.
07.10 М/ф «Як козаки наречених
виручали».
07.30 М/ф «Як козаки на весiллi
гуляли».
07.50 М/ф «Як козак щастя шукав».
08.05 Д/с «Дикi Дива».
08.25, 04.05 #ВУкраїнi.
09.40 Вiдтiнки України.
10.10 Х/ф «Поруч з Iсусом: Марiя
Магдалина».
11.50 Х/ф «Поруч з Iсусом: Хома».
13.40, 00.05 Х/ф «Обличчя кохання».
15.30 Концерт. ВIА «Кобза».
16.30 Х/ф «Богдан-Зиновiй Хмельницький».
18.50 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
Смерть лорда Еджвера.
21.25 Д/с «Особливий загiн. Суперчуття».
22.25 Д/с «Дикий свiт». Боротьба
за жаб.
23.00 Д/с «Дикий свiт». Довгоголовi морськi черепахи.
01.45, 03.20 Земля, наближена
до неба.
01.55, 04.00, 05.30 Погода.
02.25 Бiгус Iнфо.
02.50 Перша шпальта.

Êàíàë “1+1”

07.00, 06.00 «Життя вiдомих людей».
08.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiт навиворiт 13. Еквадор».
19.30 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Маскарад».
21.55 «Жiночий квартал».
23.30 «Свiтське життя».
00.30 Х/ф «Персональний покупець».
02.35 Х/ф «Ейс Вентура: коли
природа кличе».
04.15 Х/ф «Ейс Вентура: розшук
домашнiх тварин».

Iíòåð

05.20 «Телемагазин».
05.50 «Орел i решка. Перезавантаження».
06.10, 06.50 М/ф.
07.15 Х/ф «Жандарм одружується».
09.00 «Готуємо разом. Домашня
кухня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Йшов четвертий рiк
вiйни...»
13.40 Т/с «Нi кроку назад 2. На
лiнiї фронту».
20.00 «Подробицi».

20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 Т/с «Платня за порятунок»,
1-4 с.
02.35 «Подробицi» - «Час».
03.05 Х/ф «Мiцний горiшок».
04.40 Х/ф «Дачна подорож сержанта Цибулi».

ICTV

04.50 Скарб нацiї.
05.00 Еврика!
05.05 Факти.
05.40 Анти-зомбi.
06.35 Громадянська оборона.
07.30 Прихована небезпека.
08.35 Т/с «Юрчишини 2».
12.35, 13.00 Х/ф «Подорож до
центру Землi».
12.45 Факти. День.
14.40 Х/ф «Подорож 2: Таємничий
острiв».
16.25 Х/ф «Рятувальники Малiбу».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Мiсiя неможлива 4:
Протокол Фантом».
21.50 Х/ф «Мiсiя неможлива 5:
Нацiя вигнанцiв».
00.30 Х/ф «Рембо 4».
02.05 Я зняв!

ÑÒÁ

05.15 Х/ф «Мiсiс Даутфайр».
07.50 Неймовiрна правда про зiрок.
10.55 Т/с «Крiпосна. Жадана
любов».
19.00 Україна має талант.
22.00 МастерШеф.

Íîâèé êàíàë

06.00 Вар`яти.
06.05 Хто проти блондинок? (12+).
08.00, 09.55 Kids` Time.
08.05 Х/ф «Пiвнiчний полюс: Вiдкрито на Рiздво».
10.00 Орел i решка. Земляни.
11.00 Орел i решка. Чудеса свiту.
12.00 Орел i решка.
13.00 Хто зверху? (12+).
15.05 М/ф «Iлля Муромець i Соловей Розбiйник».
16.45 М/ф «Три богатирi i Шамаханська цариця».
18.15 Х/ф «Месники».
21.00 Х/ф «Месники: Ера Альтрона».
00.05 Х/ф «Творець».
02.20 Зона ночi.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
07.30, 03.40 Реальна мiстика.
10.40 Т/с «Сурогатна мати».
14.40 Т/с «Жити з надiєю», 1 с.
15.20 Т/с «Жити з надiєю».
20.00 Головна тема.
21.00 Маска 2.
23.30 Що? Де? Коли?
01.00, 02.15 Т/с «Топтун».

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 1 листопада
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні вісті.
Тиждень
08.00, 21.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
09.00, 17.00 Древо
09.55, 22.35 Цінуй справжнє
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування
Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30 Усіма широтами
12.00, 02.30 Хіт-парад
12.45 Слід
14.10 Межа правди
17.30 Про нас
19.30 Наші вітання
20.00 На контролі
21.30 Сільський календар
22.40, 04.00 Х.ф.«Епоха» +16
00.15 Час-Tайм
01.00 Х.ф. «Клятва Мадо»

Вівторок, 2 листопада
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Сільський календар
08.00 На контролі
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування
Мердока»
11.15 Українські традиції
11.30 Єдина країна
12.00, 21.20 Цінуй справжнє
12.05, 02.30 Хіт-парад
14.10, 21.30 Машина часу
14.30, 20.00 Відкрита зона
17.00 Древо
17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
19.30 Наші вітання
20.30 Євромакс
21.00 Усіма широтами
22.35, 04.00 Х.ф.«Епоха-2» +16
01.00 Х.ф.«Застиглі в часі» +16

Середа, 3 листопада
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35, 14.30 Відкрита зона
08.00 Євромакс
08.30, 17.00 Древо
08.55, 17.55 Цінуй справжнє
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування
Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 21.00 Усіма широтами
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10, 21.30 Машина часу
Відкрита зона
17.30 Українські традиції
19.30 Наші вітання
20.00 Український гастротур
22.40, 04.00 Х.ф.«Кращий із чоловіків» +16
01.00 Х.ф. «Маленька Фадетта»

Четвер, 4 листопада
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Український гастротур
08.30, 17.00 Древо
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування
Мердока»
11.15 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
11.30, 20.30 Усіма широтами
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
15.45, 19.55 Цінуй справжнє
17.30 Євромакс
19.30 Наші вітання
20.00 Завтра-сьогодні
21.00, 21.30 Машина часу
22.35, 04.00 Х.ф.«Допоможіть стати
батьком» +16
01.00 Х.ф.«Бонневіль» +16

П’ятниця, 5 листопада
06.00, 09.30, 13.00, 16.10 Кіндер клуб
06.45, 09.15, 10.15 За спорт
07.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00,
00.30, 03.30 Провінційні вісті.
07.35 Завтра-сьогодні
08.00 У фокусі Європа

08.30, 17.30 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
09.00, 00.15 Час-Tайм
10.30, 15.00, 18.00 Т.с. «Розслідування
Мердока»
11.15 Shift. Життя в цифрі
11.30, 20.40 Усіма широтами
12.00, 02.30 Хіт-парад
14.10 Машина часу
14.30 Відкрита зона
17.00 Древо
19.30 Наші вітання
20.00 ЗУНУ NEWS
20.10 Сільський календар
21.10 Українські традиції
21.20 Цінуй справжнє
21.30 Єдина країна
22.35, 04.00 Х.ф.«Мрійники» +16
01.00 Х.ф.«В облозі» +12

Субота, 6 листопада
06.00, 09.30, 14.40 Кіндер клуб
06.45, 09.15 За спорт
07.00 Провінційні вісті
07.35, 10.30 Про нас
08.00, 19.00 Єдина країна
08.30 Завтра-сьогодні
08.55, 19.55 Цінуй справжнє
09.00 Час-Tайм
11.00 На контролі
12.00 ПроОбраз з Наталкою Фіцич
12.30, 00.30 Х.ф. «Останній подарунок»
16.30 Те, що любиш
17.00 Хіт-парад
17.50 ЗУНУ NEWS
18.00 Наші вітання
19.30 У фокусі Європа
20.10 TAYANNA. Концерт «Bel Etage»
21.40, 04.00 Х.ф. «Там, де серце» +16
23.45 Shift. Життя в цифрі
00.10 Вікно в Америку
02.30 TAYANNA. Концерт «Bel Etage»

Неділя, 7 листопада
06.00, 12.30 Кіндер клуб
07.00, 09.15 За спорт
07.15 Українські традиції
07.40, 01.00 Х.ф.«Уроки водіння»
09.30 Єдина країна
10.00 Пряма трансляція Божественної
Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ м.
Тернополя
11.40 Те, що любиш
12.00 «Кіндер ШОУ»
14.00 Погляд зблизька
14.30 Межа правди
15.30 Shift. Життя в цифрі
16.00 Машина часу
16.25, 21.40 Цінуй справжнє
16.30 Євромакс
17.00 Вікно в Америку
17.30, 20.30 Про нас
18.00 Наші вітання
19.00, 00.00, 03.30 Провінційні вісті.
Тиждень
20.00, 03.00 Огляд світових подій
21.00 Єдина країна
21.45, 04.15 Х.ф.«Милий друг» +12
23.30 У фокусі Європа
02.30 Хіт-парад

UA:Тернопіль
Понеділок, 1 листопада
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00,
20.40 Новини
9.10 Х/ф «Пані Боварі» 16+
11.10 шукачі пригод
11.40 Енеїда,
12.10 Я вдома
12.35 Край пригод
12.50 Буковинські загадки
13.05 Загадки чернівецьких атлантів
13.10 Голос Донбасу
13.30 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобі поясню англійську
13.50 М/ф «Коп і Штик - завзяті кроти»
14.00 Піщана казка
14.10 М/ф «Капітошко»
14.20 М/ф « Чарівні окуляри»
14.30 М/ф «Велика подорож»
14.40 М/ф « Червона жаба»
14.45 М/ф « Курка, яка несла всяку
всячину»
15.06 Древо
15.15 Візуальний код
15.45, 23.55 Загадки чернівецьких атлантів
15.55 Д/ф «Бовсунівські бабусі» 12+
17.30 Земля ,наближена до неба
18.05 Прозоро. Про головне
19.00, 23.00 Сьогодні головне
19.55 еко люди
20.00 Прем*єра . Радянський бруталізм
20.25 Невідомі Карпати
21.00 Новини Чернігівщини
21.20 Х/ф «Річард Левове Серце:
Повстання»
0.00 Х/ф «Білий птах з чорною ознакою»

13

ÍÒÍ
05.50 Х/ф «Нiагара».
07.35 Х/ф «Вiчний поклик».
14.25 «Випадковий свiдок. Навколо
свiту».
15.40 Т/с «Коломбо».
19.00, 02.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Обережно, бабусю!»
21.15 Х/ф «Невловимi месники».
22.50 Х/ф «Зворотний бiк мiста».
00.40 «Хвороби-вбивцi».
03.00 «Випадковий свiдок».
03.05 «Речовий доказ».
03.50 «Правда життя. Професiйнi
байки».

Enter-фільм

06.05 Х/ф «Тримайся, козаче!»
07.10, 09.00, 02.00 «Телемагазин».
07.40, 08.50, 09.30 М/ф.
08.00, 10.15 «Моя правда».
09.40, 01.35, 02.30 «Зорянi долi».
11.05 Х/ф «Провiнцiйний роман».
13.30 Т/с «Персона».
17.00 Т/с «Пуаро Агати Крiстi».
21.00 Т/с «Мiс Марпл Агати Крiстi».
22.45 Х/ф «Самотня жiнка бажає
познайомитися».
00.20 Х/ф «Дрiбницi життя».
03.00 Кiноляпи.
04.00 Саундтреки.

Êàíàë «2+2»

06.00 «Шаленi перегони».
07.00 «ДжеДАI».
09.10 «Вiпи i топи».
11.05, 00.50 «Загублений свiт».
13.05 Х/ф «Вiддача».
15.00 Х/ф «Лiквiдатори».
16.55 14 тур ЧУ з футболу. «Динамо» - «Ворскла».
19.00 Х/ф «Розправа».
20.55 Х/ф «16 кварталiв».
22.55 Х/ф «Акт помсти».
02.50 «Вiдеобiмба 2».
03.30 «Цiлком таємно-2017».

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
06.00, 08.00, 19.55 Топ-матч.
06.10, 20.30 «Fan Talk».
08.10 Iнтер Маямi - Нью-Йорк Сiтi.
MLS.
10.00, 15.15, 20.15, 22.30 Футбол
News.
10.20 «УПЛ. Розклад туру».
11.10 Олександрiя - Металiст 1925.
Чемпiонат України.
12.55 «УПЛ Online».
13.25, 04.05 Газiантеп - Касимпаша.
Чемпiонат Туреччини.
15.30, 18.45, 22.20 Yellow.
15.40 Нива (Т) - Кривбасc. Чемпiонат України. Перша Лiга.
17.30 «Перша Online».
17.55 Live. Бешикташ - Трабзонспор. Чемпiонат Туреччини.
22.50 Мiнай - Марiуполь. Чемпiонат
України.
00.35 Мiннесота Юнайтед - Спортинг КС. MLS.
02.20 Чорноморець - Рух. Чемпiонат
України.

Вівторок , 2 листопада

П’ятниця, 5 листопада

6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00,
20.40 Новини
9.10 Т/с «Віктор Гюго: ворог держави»
10.00 Т/с «Таємний агент»
11.30 Загадки чернівецьких атлантів
11.40 Енеїда,
12.10 Я вдома
12.35 Роздивись
12.50 Загадки чернівецьких атлантів
13.05 Д/ц «Дикуни. Дикі забави в
зоопарку Сан-Дієго
13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобі поясню
13.45 Піщана казка
14.00 Додолики
14.10 М/ф «Повертайся, Капітошко»
14.20 М/ф «Некмітливий горобець»
14.30 М/ф « Лис і дрізд «
14.40 М/ф «Як козаки інопланетян
зустрічали»
14.45 М/ф «Як Козаки куліш варили «
15.06 Сковорода. Гастробайки
15.20 Візуальний код
15.50 Загадки чернівецьких атлантів
16.05 Т/с «Масантоніо»
17.30 Населена земля
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогодні головне
19.55 еко люди
20.00 Геолокація: ВОЛИНЬ.
20.25 Невідомі Карпати
21.00 Новини Буковини
21.20 Т/ш «Зворотний відлік
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 Х/ф «Вавилон ХХ»

6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00,
20.40, 22.20 Новини
9.10 Т/с «Віктор Гюго: ворог держави»
10.00 Х/ф « Самсон і Даліла»
11.25 Загадки чернівецьких атлантів
11.40 Енеїда,
12.10 Невідомі Карпати
12.35 Роздивись
12.50 Загадки чернівецьких атлантів
13.05 Д/ц «Дикуни. Дикі забави в
зоопарку Сан-Дієго
13.30 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома
13.45 Додолики
14.00 М/ф «Івасик-Телесик»
14.10 М/ф «Найсправжнісінька пригода»
14.20 М/ф «Історія про дівчинку, яка
наступила на хліб»
14.30 М/ф «Черевички»
14.40 М/ф «Дощику, дощику, припусти»
14.45 М/ф «Лежень «
15.06 Народжені рікою
15.20 Відтінки України.
15.45 Культ.Особистості
16.05 Т/с «Масантоніо»
17.30 Край пригод
17.45 Невідомі Карпати
18.00 Дебати
19.00 Сьогодні головне
19.55 еко люди
20.00 Умандрували :за Харковом
20.25 Роздивись
21.00 Новини Херсонщини
21.20 Міжрегіональний концерт «»
Незалежніть єднає»»
22.00 Гендерні окуляри
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 Х/ф «Сватання на Гончарівці»

Середа, 3 листопада
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00,
20.40, 22.20 Новини
9.10 Т/с «Віктор Гюго: ворог держави»
10.00 Т/с «Таємний агент»
11.25 шукачі пригод
11.40 Енеїда,
12.10 Я вдома
12.35, 17.30, 20.25 Роздивись
12.50, 23.55 Загадки чернівецьких атлантів
13.05 Д/ц «Дикуни. Дикі забави в
зоопарку Сан-Дієго
13.30 Лайфхак українською
13.40 Кіношкола вдома
13.45 Піщана казка
14.00 Додолики
14.10 М/ф «Ниточка та кошеня»
14.20 М/ф « Як Петрик П’яточкін слоників рахував «
14.30 М/ф «Івасик-Телесик»
14.40 М/ф «Як козаки інопланетян
зустрічали»
15.06 Історії (не)забутих сіл Тернопільщини
15.15 Візуальний код ,
15.50 Загадки чернівецьких атлантів
16.00 Т/с «Масантоніо»
18.05 Прозоро. Про головне
19.00, 23.00 Сьогодні головне
19.55 еко люди
20.00 Я вдома
21.00 Новини Житомирщини
21.20 Життя післязавтра
22.10 StopFakeNews
0.00 Д/ф «Поліські тенета»

Четвер, 4 листопада
6.30, 7.05, 8.05 Ранок на Суспільному.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00,
20.40, 22.20 Новини
9.10 Т/с «Віктор Гюго: ворог держави»
10.00 Х/ф « Самсон і Даліла»
11.25 Загадки чернівецьких атлантів
11.40 Енеїда,
12.10 Я вдома
12.35 Роздивись
12.50 Буковинські загадки
13.05 Д/ц «Дикуни. Дикі забави в
зоопарку Сан-Дієго
13.30 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобі поясню
13.45 Піщана казка
13.50 Додолики
14.00 М/ф «Козлик та ослик»
14.10 М/ф « Свара»
14.20 М/ф «Бегемот та cонце»
14.30 М/ф «Кривенька качечка»
14.40 М/ф «Як козаки у футбол грали»
15.06 Мистецтво жити
15.15 Візуальний код ,
15.40 Незвідана Україна
15.55 Загадки чернівецьких атлантів
16.05 Т/с «Масантоніо»
17.30 Невідомі Карпати
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогодні головне
19.55 Правдоборці
20.00 Народжені рікою
20.15 Голоси Донбасу
20.30 Небезпечна зона
21.00 Новини Полтавщини
21.20 Брехня від політиків. Перевірка
21.30 Схеми. Корупція в деталях (
22.00 Курс інфогігієни «Як не стати
овочем»
23.00 Сьогодні головне
23.55 загадки чернівецьких атлантів
0.00 Д/ф «Хто створив Змієві Вали?»

Субота, 6 листопада
7.00, 8.00, 9.00, 22.30 Новини
7.10 М/ф «Як козаки олімпійцями стали»
7.30 М/ф « Курка, яка несла всяку всячину»
7.40 Ок, я тобі поясню англійську
7.45 Лайфхак українською
8.10 Ранок на Суспільному.Дайджест
8.30 Країна пісень
9.10 Візуальний код
9.35 Антропологія
10.05 Мистецтво жити.
10.20 Роздивись
10.45 Недалечко
11.00 Сковорода. Гастробайки
11.15 Культ .Особистості
11.25 Невідомі Карпати
11.45 Народжені рікою
12.00 Умандрували :за Харковом
12.25 Вчитель
12.40 Х/ф «Вавилон ХХ»
14.20 Д/ф «Хто створив Змієві Вали?»
15.10 Д/с «Світ дикої природи»
15.40 Т/с «Череп і кості»
17.20 Гендерні окуляри
17.30 Маршрутом змін
17.50 Крутий заміс
18.15 Курс інфогігієни «Як не стати овочем»
18.30, 22.00 #ВУКРАЇНІ
19.00 Голоси Донбасу
19.15 Відтінки України
19.45 «Створюй із Суспільним.
20.05 Правдоборці
20.10 Ток-шоу «Зворотний відлік»
23.00 На згадку
23.25 Хоритця online
23.55 Загадки чернівецьких атлантів
0.00 Х/ф «Страчені світанки»

Неділя, 7 листопада
7.00, 8.00, 8.55, 22.30 Новини
7.10 М/ф «Як козаки сіль купували»
7.20 «М/ф «Як Козаки Куліш Варили»
7.30 М/ф «Маленький великий пес»
7.40 Ок, я тобі поясню
7.45 Лайфхак українською
8.10, 9.00 Ранок на Суспільному.
8.25 Країна пісень
9.10 Відтінки України
9.35 Антропологія
10.05 Історії (не)забутих сіл Тернопільщини ,
10.20 Прем*єра Люди Є,
10.30 Роздивись
10.45 Недалечко
11.00 Геолокація: ВОЛИНЬ
11.25 Невідомі Карпати
11.45 Край пригод
12.00 «Баба Єлька». Експедиція на піч
12.25 Прем’єра. Мамо, йду в актори,
12.50 Д/ф «Бовсунівські бабусі» 12+
13.50 Д/ф «Печерні»
14.45 Д/с «Дикі тварини»
15.40 Х/ф «Обличчя кохання» 12+
17.05 Гендерні окуляри,
17.20 Крутий заміс
17.50 Цикл «Наші тридцять»
18.15 Курс інфогігієни «Як не стати овочем»
18.30 #ВУКРАЇНІ19.00 Маршрутом змін
19.30 «Створюй із Суспільним.Розслідування .
20.05 Дебати
21.00 Покоління .Паралелі
21.25 За покликом серця
21.40 Обличчя
22.10 Гендерні окуляри
23.00 Розсекречена історія.
23.55 Задача з зірочкою
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Смачна сторінка

Квасимо капусту –

вітамінами запасаємося
Смачні та оригінальні рецепти від «Нашого ДНЯ»

К

вашена капуста –
надзвичайно корисний
продукт. Завдяки молочній
кислоті, що виділяється
бактеріями в процесі бродіння
капусти, вона чудово впливає
на травлення. Також в 300 г
квашеної капусти міститься
добова норма вітаміну С, що
важливо для підтримання
імунітету. Всього 1 столова
ложка квашеної капусти має
добову норму вітаміну К, який
необхідний для нормального
згортання крові. А вітамін U у
цьому продукті сприяє лікуванню
виразки шлунка, харчової алергії
та бронхіальної астми.

Швидка квашена капуста

Капуста, приготовлена за таким рецептом, зберігається довго. Якщо є погріб
можна заготовлювати багато. Добре зберігається до весни. І в умовах квартири
дуже зручно: приготували банку і в холодильник, з'їли: знову приготовили.
Потрібно: на одну 3-х літрову банку 1 кг 600 г капусти, морквина, 1 л кип'яченої води, 2 ст. л. солі, 1 ст. л. цукру.
Приготування: воду закип'ятити і
поставити остигати. Потім додати сіль,
цукор. розмішати. Капусту нашаткувати. Моркву натерти на крупній тертці.
Перемішати. Частину капусти покласти
в банку, дерев'яним товкачем обережно
утрамбували. І так до плічок банки. Залити розсолом. Накрити капроновою кришкою. Банку поставити в миску або глибоку тарілку (при бродінні розсіл може
виливатися з-під кришки). Залишили на
3 дні при кімнатній температурі. Через
3 дні дерев'яною паличкою зробили поглиблення у капусті, щоб вийшла гіркота
і залишили на кілька годин. Якщо є можливість краще винести на цей час на повітря. Капуста готова.

Хрумка квашена капуста
Потрібно: 3 кг капусти, 3 морквини, 1
л води, 2 ст. л. солі, 1 ст. л. цукру. Можна
додати кмин, духмяний перець, лавровий
листок, дрібно посічений корінь хрону,
шматочки яблук.
Приготування: капусту нашаткувати, моркву потерти. Перемішати. Воду
змішати з цукром і сіллю, довести до кипіння, повністю охолодити. Залити капусту, накрити кришкою, покласти зверху невеликий гніт. Залишити у теплому
місці на 1,5–4 дні, щодня помішувати, щоб
рівномірно просолювалася і виходили
гази. М’яти і відтискати капусту не треба! Коли зверху з’являться бульбашки,
це означає, що капуста готова. Її можна
їсти або щільно скласти у банки і поставити у холодне місце на зиму. Якщо немає
можливості тримати капусту у великій
ємкості, її можна одразу утрамбувати в
банки, залити розсолом. Тоді її треба щодня (а краще двічі на день) проштрикувати до дна гострим ножем або дерев’яною

шпажкою, доки буде готова (перестануть 0,5 кг синього винограду, 100 г моркви,
виходити бульбашки) А далі опустити у пучок свіжого базиліку.
погріб або поставити у холодильник.
Для розсолу: 0,5 л води, 10 г солі, 50
г меду.
Приготування: капусту та моркву
Капуста квашена гостра
дуже
тонко пошаткуйте, перемішайте і
Потрібно: 3 кг капусти, 4-5 шт. морскладіть
в емальований або скляний покви, 90 г солі, ½ ч. л. чорного меленого
перцю, ½ ч. л. червоного пекучого меле- суд шарами, чергуючи з виноградом та
ного перцю, 4-5 зубчиків часнику. Розсіл: гілочками базиліку. Залийте киплячим
розсолом. Накрийте нещільно кришкою
1 л води, 70 г солі.
Приготування: з дрібних качанчи- або полотнинкою (має “дихати”). На друків видалити верхні листки, вирізати ка- гий день капуста готова - можна подавачан і розрізати кожен качан на 4 частини. ти з печеною куркою, різними м'ясними
Моркву натерти на крупній тертці, час- стравами, пловом.
ник вичавити через прес. Змішати моркву, часник, сіль і перець, ретельно роз- Квашена капуста по-німецьки
терти і натерти цією масою кожен лист
з усіх боків, намагаючись не розламувати четвертинки качанів, і притискаючи
листя один до одного, щоб гостра суміш
потрапила всюди. Потім щільно укласти
нафаршировані четвертинки в емальовану каструлю або відро, притиснути вантажем, щоб з’явився розсіл, і залишити
на добу. Якщо рідини виявиться мало,
приготуйте розсіл, розчинивши сіль у
киплячій воді і остудивши його, і залийте
капусту. Через 3-4 дні гостра закуска буде
Потрібно: 3 кг капусти, 0.5 кг моркви,
готова.
0,5 кг яблук, 2 ст. л. солі, кмин – 2 ст. л., 0,5
скл. ягід ялівцю.
Приготування: капусту дрібненько
Квашена капуста «Оригінальна»
нашаткувати,
моркву натерти. Насіння
Інгредієнти: 10 кг капусти, 500 г
моркви, 2 стручки гіркого перцю, 4 го- кмину підсушити на сухій сковороді і розловки часнику, 800 г цукру, 400 г солі, 9 терти дрібно. Всі компоненти ретельно
л води, насіння кропу або кмину – за сма- перемішати і скласти у велику каструлю
під гніт. Два-три дні тримати каструлю у
ком, зелень селери або петрушки.
Приготування: капусту нарізати теплому приміщенні і час від часу робити
великими шматками, видалити качани. у суміші отвори для виходу газів. Далі пеСкласти в ємність для квашення і залити ренести суміш у прохолодне місце і через
розсолом із води і солі. Притиснути гні- 6 тижнів капуста буде готова.
том і залишити на 4 дні. Потім капусту
подрібнити і покласти назад в ємність, Крижалки від Лариси Пошпур
пересипаючи натертою морквою, поПотрібно: капуста, 1 морквина, 8-10
дрібненим часником і гірким перцем і зубців часнику, 8-10 зубців часнику, сухі
невеликою кількістю насіння кропу або зонтики кропу. Для маринаду: 1л води, 2
кмину. Зелень також додати за смаком. ст. л солі, 200 г цукру, 200 г оцту, 100 г олії,
Розсіл, у якому квасилась капуста, злити, лавровий лист, перець духмяний.
процідити, закип’ятити, остудити і залиПриготування: на низ банки поти капусту. Залишити під гнітом ще на 2 класти потерту моркву, часник, кріп. Далі
дні, після чого перемішати з цукром і роз- складати порізану на частини відварену
фасувати в трилітрові банки. Зберігати в капусту і залити кип’ячим маринадом.
холоді.
Можна в банку положити частинки буряка, тоді капуста буде мати рожеве забарвлення. Якщо консервуєте на зиму, простеКвашена капуста
рилізуйте 15 хв.
з буряком і хроном
Потрібно: 5 кг капусти, 300 г буряків,
Крижалки-шуляки
100 г кореня хрону, 100 г часнику, 50 г
Потрібно:
капуста свіжа (маленькі гокореня петрушки (можна замінити 1 пучловки). Маринад: 1 л води, 3 ст. л. солі (без
ком зелені).
Розсіл: 3 л води, 150 г солі, ⅔ скл. цу- чубка), 2-3 головки часнику.
Капусту розрізати навпіл, більшу – на
кру.
Приготування: нарізати капусту чотири частини. Покласти в окріп і варивеликими шматками, видаляючи качан, ти 10 хв. Окріп злити, капусті дати охохрін натерти на тертці або пропустити лонути і залити холодним маринадом.
через м’ясорубку, петрушку і часник по- Для маринаду воду довести до кипіння,
дрібнити, буряк нарізати скибочками. розчинити в ній сіль, коли вистигне, доКапусту шарами укласти в ємність для дати порізаний часник. Капусту накрити
квашення, утрамбовуючи, перемежо- і винести на холод. Через 3-4 дні капуста
вуючи капусту з шарами хрону, буряка і готова до вживання. Перед подачею на
прянощів. Довести до кипіння воду, роз- стіл нарізати і заправити олією. Можчинити у ній сіль і цукор, перемішати до на додати порізаний сирий буряк, тоді
повного розчинення і охолодити до 40- крижалки будуть рожеві. Можна залити
50º С. Залити капусту, прикрити криш- капусту розсолом з квашених огірків або
кою і залишити на 3-5 днів при кімнатній помідорів – це теж дуже смачно.
температурі. Готову капусту перекласти
в банки і зберігати в холоді.
Квашена капуста

Маринад: вода - 1 л, кам’яна сіль – 2-3
ст. л, цукор – 1 склянка, оцет – 1 склянка, соняшникова олія – 1 склянка, спеції
за смаком (лавровий лист, духмяний перець).
Приготування: капусту нашаткувати або можна нарізати кубиками. Скласти у велику каструлю. Моркву натерти на
крупній тертці. Часник почистити і порізати кожен зубчик на 2-3 частини і додати до капусти.
Приготування маринаду: в іншу
каструлю налити воду і довести до кипіння. Додати сіль, цукор, оцет, спеції, олію і
знову довести до кипіння, але так, щоб не
кипіло (оцет при цьому втрачає свої властивості). Цим киплячим маринадом залити капусту у велику каструлю з інгредієнтами. Зверху покласти гніт (кришку
з важким вантажем). Капуста буде готова
до столу через 10 – 12 годин. Цей салатик
можна перекласти в баночки і зберігати в
холодильнику довгий час.

Квашена капуста у розсолі
Потрібно: розсіл: 5 л води, 300 г солі.
Від води відлити 1 л, підігріти її до гарячої, розчинити в ній сіль і влити її до
решти води, перемішати. По 1 л розсолу
влити 3-літрову банку.
Приготування: капусту нашинкувати, перемішати з тертою морквою.
Насипати її в банки з водою, щільно не
закривати. Протягом 3 днів проколювати
шпажкою до дна. Потім взяти пластмасову кришку, просунути всередину банки,
притиснути капусту (ніби гніт) і до самого
верху долити розсолом. Винести на холод.

Квашена капуста з горілкою
Потрібно: на 3 літрову банку - 2-2,5
кг капусти, 1 морквина, 1,5 л води, 3 ст. л.
горілки, 2 ст. л. солі, 2 ст. л. цукру (для балансування смаку), можна додати будьякі приправи і спеції (перець горошком,
лавровий лист і т.д.).
Приготування: з капусти видалити
верхні листочки, нашаткувати. Не варто
намагатися нашаткувати якомога тонше:
крупніше порізана капуста буде хрумкішою і збереже більше вітамінів. Крупно
потерти моркву. Змішати капусту з морквою, скласти в банку, злегка утрамбувати. У теплу воду для розсолу додати сіль,
перемішувати до повного розчинення.
Влити розсіл в капусту (рідина повинна
покрити шар капусти мінімум на 1-2 см).
Шийку банки зав’язати марлею, поставити банку у глибоку миску, в яку під час
бродіння виливатиметься сік. Залишити капусту на 3 дні в темному місці при
кімнатній температурі. 2-3 рази на добу
видаляти з поверхні піну, проштрикувати
капусту ножем або дерев’яною паличкою
по центру до самого дна для виходу вуглекислого газу. Якщо не випускати газ,
готова квашена капуста буде гірчити.
Дуже важливо, щоб під час бродіння капуста була вкрита рідиною. Якщо рідини зверху нема, то капусту треба просто
злегка утрамбувати. Через 3 дні злити
розсіл (капусту не віджимати). Додати в
нього горілку і цукор, перемішати. І знову
ним залити капусту. Герметично закрити
кришкою. Поставити в темне прохолодпо-корейськи «Кимчхи»
Капуста, квашена з виноградом,
Потрібно: капуста білокачанна – 3кг, не місце - в холодильник або погріб. Таку
базиліком та медом
морква (крупна) – 1-2 шт. часник – 1 го- капусту краще зберігати не довше 15-20
Потрібно: 1 кг білокачанної капусти, ловка.
днів, далі смак погіршується.

Наш День
Covid-19 на третьому місці:

Калейдоскоп

І
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від чого в цьому році помирали українці

з січня по серпень 2021 року
в Україні померло 439,4
тисячі людей.

Смерті від Covid-19 посіли третє
місце - після хвороб системи кровообігу та раку. Такі дані оприлюднила
Державна служба статистики.
Найчастішою причиною смерті
були хвороби системи кровообігу, від
яких померли 276 070 людей. Із них
- ішемічна хвороба серця - 192 343
людей; інсульт - 53 470; алкогольна
кардіоміопатія - 2 229 людей. Від раку
померли 49 021 людина. Від Covid-19
- 37 077.

Від грипу та пневмонії - 10,68 тис.
Хвороби органів травлення стали
причинами смерті 16 тисяч людей.
Ще 4 214 людини загинули від інфекційних хвороб, зокрема від туберкульозу - 1 905. Від СНІДу померло 1
546 українців.
18 627 громадян загинули через
зовнішні причини: ДТП - 2 200; утоплення - 1 269; пожежі - 808; випадкове отруєння - 1 033; отруєння алкоголем - 1 181.
Також з січня по серпень Держстатом було зафіксовано 4 099 само- населення у січні-серпні склало 245,9
тисячі людей. На 100 померлих в Украгубств та 848 умисних вбивств.
Загальне скорочення чисельності їні припадає 41 новонароджений.
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Жителів
Тернопільщини
стало ще менше

Ч

исельність наявного
населення у Тернопільській
області, за оцінкою на 1
вересня 2021 року, становила 1
025 475 осіб.

Упродовж січня-серпня кількість населення зменшилася на 5087 людей. Це
відбулося за рахунок природного скорочення - 5794 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст населення - 707
осіб.
У січні-серпні цього року в області народилося 4833 дітей, що на 311 менше,
ніж за аналогічний період 2020-го. І зареєстрували 10627 померлих, що на 959
осіб більше, ніж торік, повідомляє Головне управління статистики в області.

Ринок праці

В області працюють
іноземці
з 18-ти країн світу

У

Триває ПЕРЕДПЛАТА
«Нашого дня» на 2022 рік!

індекс - 68710

1 місяць – 34 грн. 50 коп.
3 місяці – 99 грн. 40 коп.
6 місяців – 192 грн. 80 коп.
12 місяців – 379 грн. 60 коп.
У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставку видання до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»
можна у будь-якому поштовому
відділенні або у листонош.

січні-вересні 2021 року в Тернопільському обласному центрі
зайнятості було видано (продовжено термін дії) 38 дозволів на застосування праці іноземних громадян. В
області іноземці працюють на виробництві (42%), у сільському господарстві (11,5%), в торгівлі (18,3%), сфері
обслуговування і надання послуг
(11%), переробній промисловості та
інших сферах (17,2%).
На 1 жовтня в області 43 роботодавців використовували працю 63 іноземців із 18 країн, зокрема, це - Польща, Турецька Республіка,
Німеччина, Таїланд, Азербайджан, Вірменія,
ФРН, Королівство Данія, США, Швейцарія,
Латвія, Франція, Китай, Болгарія, Білорусь,
Грузія, Італія та інші.
Майже дві третини іноземців, які офіційно
трудяться в області, обіймають керівні посади та належать до категорії «засновники та/
або учасники, а також бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні».

відповіді

Реклама: +38 (068) 364-08-54

Наш День
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Вітаємо!

Коханого чоловіка, доброго татуся, сина,
зятя, внука та брата

Михайла Вікторовича Колісника
із с. Котюжини Кременецького району

з 30-річчям!
Від душі вітаємо щиро,
Бажаємо щастя, здоров’я, добра,
Радості, спокою й миру,
Щоб доля щедрою й прихильною була.
Хай Твою життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел, Твій охоронець,
Хай буде з Тобою завжди.
Хай сонце сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає.
Хай Мати Пречиста стоїть на сторожі,
Господь у щоденних ділах допоможе!
Нехай зозуля кує щоліта:
Многая, многая, многая літа!
І ще побажаєм Тобі наостанок:
Нехай буде гарним кожнісінький ранок!

З любов’ю і повагою - дружина Марійка,
синочок Іванко, донечка Олександра,
батьки Віктор, Галина, Олександр, Зоя,
бабуся Марія, сестра Оксана з сім'єю.

Вітаємо!

Дорогеньку нашу маму, золоту бабусю,
лагідну і щиру прабабусю

Олександру Степанівну Довгалюк
з Тернополя

з 75-річчям!
Мамо і бабусю рідненька,
ластівко мила,
Вас щиро вітає вся наша родина:
І діти, й онуки, й малі правнучата,
Бо Ваша душа така щедра й багата.
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, спокою і миру.
Хай Вас ангели охороняють,
Невдачі й хвороби не дошкуляють.
Бажаєм у щасті, у радості житии
І на столітній ювілей усіх нас запросити.
Хай Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує Вам многії і благії літа.
Хай Добрий ангел дужими крильми
Вас міцно і надійно обіймає,
А ласкавий Господь від біди,
Тривог і зла завжди оберігає!
З повагою та любов’ю –
діти, онуки і правнучата.

Оголошення
Робота
Потрібні люди для обрізки
дерев з автовишки.
Хороша зарплата.
Телефон: (096) 81-44-416.

Продам
Аптечні меблі, нові. Стелажі, вітрини,
шафи під дитяче харчування,
косметичні засоби - недорого.
Телефон: (050) 55-42-271.

На завершення номера
ГОРОСКОП

Овен
Цей період досить глибоко і серйозно може загострити стосунки. Вам доведеться
визначитися, хто ж вороги, а
хто — справжні друзі.
Телець
Проблеми можуть виникнути в тих, хто в роботі робив
ставку на гроші та партнера,
а не на власні сили. Головне
— не втрачати цих шансів.
Близнюки
Доречними будуть заняття спортом, позбавлення
шкідливих звичок. При цьому не варто занадто відмовляти собі в природних радощах життя.
Рак
Не намагайтеся сховатися за спини інших людей,
оскiльки можете потрапити
в конфліктні ситуації. У ділових відносинах може відбутися остаточний перегляд
колишніх принципів.
Лев
Займаючись копіткою
працею, ви відчуєте себе щасливою людиною. Це найвдаліший момент, коли необхідно
навчитися читати чужi думки.
Діва
Тим, чиє життя повністю
залежить від партнера, бажано завчасно почати змінювати свій імідж, знайти сфери
для реалізації творчих можливостей.

З 27 жовтня по 2 листопада

Терези
Якщо ви ще не знайшли
своєї соціальної ніші, то корисно буде закріпитися хоча
б на досягнутих рубежах.
Удасться укласти вигiдний
контракт.
Скорпіон
Якщо вам потрібна допомога юристів у вирішенні
спірних конфліктів, будьте
уважні. Краще скористатися
допомогою кількох фахівців.
Стрілець
Сферою спокуси будуть
романтичні відносини. Таємні романтичні зустрічі можуть стати причиною розладу в деяких сім’ях.
Козеріг
Ви прагнете оточити
турботою улюблених, дітей,
близьких i отримати доступ
до їхнього особистого життя.
Ви зможете забезпечити собі
центральну роль у сім’ї.
Водолій
Зірки попереджають, що
егоїзм може мати для вас негативні наслідки. Пам’ятайте
народну мудрість: краще синиця в руках, ніж журавель у
небі.
Риби
Несподівано може виявитися нечесна гра партнера.
Цей тиждень також можна назвати періодом змін у
шлюбних відносинах.

У Струсові відновили та
освятили давній некрополь

М

и, українці, здавна пишаємося тим, що вшановуємо
і не забуваємо наших
прадідів, підтримуємо зв’язок із
нашим минулим. Іноді час працює проти нас і пам’ять про певні
події, місця, людей затирається.
Саме тому важливо знати та
бачити те, що знову нагадуватиме нам про давнину. Культурні
пам’ятки, об’єкти, які були
очевидцями минулих епох, поступово руйнуються, і ми повинні
підтримувати їх у належному
стані, аби не втратити зовсім. А
якщо проявити достатньо зусиль
і терпіння, то можна врятувати
від забуття і відродити те, що
давно вважалося втраченим.
Саме так вчинили небайдужі мешканці села Струсів, що на Теребовлянщині. 14 жовтня там відбулося посвячення пам’ятного хреста на старовинному
цвинтарі, що поряд з храмом святого
Миколая ЧСВВ УГКЦ. Історія цього некрополю сягає аж XVII століття. На ньому поховані парафіяни зі Струсова та
навколишніх сіл (Варваринці, Різдвяни,
Бернадівка та Заздрість). У книзі «Йосиф Сліпий. Спомини», в якій - особисті
спогади патріарха УГКЦ, читаємо наступне: «В Струсові був колись монастир
оо. Василіян над Серетом з прегарною

церквою у візантійському стилі… Біля
тої церкви було кладбище, на якому похоронена моя найстарша сестра Марія,
замужна Янковська. Вона спочиває біля
заздрістянського учителя з женою… Над
гробом стоїть великий крицевий хрест».
Цвинтар існував до 30-х років XIX
століття. Відтоді він не отримував належного догляду і згодом його поглинув

ліс. З ініціативи небайдужих і зусиллями місцевих жителів, благодійників, які
перейнялися долею давніх поховань, у
2020 році кладовище відновили. Чагарники та дерева на території цвинтаря
вирубали, а саму ділянку впорядкували
і привели до ладу, бо зовнішній вигляд
кладовищ – моральне обличчя народу. Впорядкування цих місць має бути

спільною справою та турботою усіх живих. Це наша історія, це, як справедливо
кажуть, архів, де кожен надмогильний
знак, пам’ятник чи хрест з відповідним
написом – своєрідний документ. На
жаль, дуже багато з них не збереглося.
Але тепер прокладена стежка сюди не
повинна заростати.
Максим СКАСКІВ.

