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ÄÓØÅÂÍÎ Â²ÒÀªÌÎ
íîòàð³óñ³â Ìóêà÷åâà ³ Ìóêà÷³âùèíè

 ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì!
Ç òàêî¿ íàãîäè ùèðîñåðäíî áàæàºìî âàì, äî-

ðîã³ êîëåãè, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îïòèì³çìó, æèò-
òºâî¿ ñòàá³ëüíîñò³, íåâòîìíîñò³ òà óñï³õ³â ó äîá-
ðèõ ñïðàâàõ, ëþäñüêî¿ øàíè, ³ íåîäì³ííî – îñî-
áèñòîãî  ³ ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ òà ùàñòÿ.

Ïðèâàòèíèé íîòàð³óñ Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Â. ÃÅÐÖÓÑÊ²-ÒÎÐ-
ÆÀØ. Äåðæàâíèé íîòàð³óñ Ìóêà÷³âñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè (1990-2003 ð.ð.).

РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ питання про розширення послуг
Львівського Міжнародного аеропорту.Зокрема, мож�
ливість здійснення додаткових рейсів з Львова в Іта�
лію, Іспанію, Росію, Англію, Ізраїль, країни Закавказзя.

БРИТАНСЬКІ вчені винайшли годинник, який виз�
начає, як швидко старіє організм людини, відтак може
прогнозувати,  скільки їй залишилося прожити.

ЦЬОГО разу традиційного військового параду до Дня
незалежності України в  Києві не проводили. Натомість
його замінили парадом вишиванок, у якому взяли участь
близько 5 тисяч  учасників.

У В’ЄТНАМІ правоохоронці виявили  у лісі 82�річно�
го старика  і його 42�річного сина, які переховувалися
у джунглях з часу війни і таким чином провели там по�
над 40 років у повній ізоляції від цивілізованого світу.

УКРАЇНСЬКА пара Богдан і Анна Нисюренки з Хмель�
ниччини вирішили мандрувати  по світу автостопом і
таким чином безплатно проїхали 86900 км, побувавши
у 18 країнах світу.

ПЕНСІЙНИЙ фонд підрахував: у країні налічується
1019 народних депутатів�пенсіонерів, їхня середня пен�
сія перевищує 15 тис. грн. на місяць.

ВЗЯТИ участь в експедиції на Марс виявили бажан�
ня понад 100 тисяч чоловік, кожен третій з яких – аме�
риканець.

У ТУРЕЦЬКІЙ області Антальї на 59�му році життя
помер від інфаркту громадянин Румунії Флорін Чоаба,
відомий  як самооголошений "Король усіх циган".

У ЧЕРВНІ закінчився мораторій  на смертну кару у
Пакистані. У країні чекають   виконання смертного ви�
року  більш ніж 8 тисяч засуджених.

БОЛІВІЙСЬКОМУ індіанцю Флоресу Лаурту випов�
нилося  123 роки і він зафіксований як найстаріший
довгожитель планети.

² âåðåñíÿ, ÿê  ìè âæå çâèêëè, ïî-
÷èíàºòüñÿ íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê.
Öüîãî ðîêó â öåé äåíü çà øê³ëüí³
ïàðòè â Ìóêà÷åâ³ ñÿäóòü á³ëüø í³æ
9600 ó÷í³â. Ïîíàä 1040 ç íèõ – ó
ïåðøèé êëàñ! Ìàéæå  òèñÿ÷ þíà-
ê³â  ³ ä³â÷àò çàéìóòü ñâî¿ ì³ñöÿ â
íàâ÷àëüíèõ àóäèòîð³ÿõ  Ìóêà÷³âñü-
êîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó, ñå-
ðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàê-
ëàä³â  ì³ñòà ³ ðàéîíó.

² âåðåñíÿ ó íèõ ðîçïî÷èíàºòüñÿ
íîâèé ðîáî÷èé ð³ê îïàíóâàííÿ
çíàíü.

Ðàçîì ç íèìè â  öþ âåëüìè âàæ-
ëèâó  ñï³ëüíó ñïðàâó âïðÿãàþòüñÿ
³ äîðîñë³ – ïåäàãîãè, íàñòàâíèêè,
âèõîâàòåë³, áàòüêè…

 Ïîáàæàéìî ¿ì íà öüîìó øëÿõó
íàòõíåííÿ, ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³,  íå-
âòîìíîñò³, óäà÷³ ³ íåîäì³ííî –
óñï³õ³â!

Â²ÒÀªÌÎ Ç²
ÑÂßÒÎÌ ÇÍÀÍÜ!

ПОСМІХНІМОСЯ З НАГОДИ
Зібрали дитину  до школи. А по гро�

шах, як заміж віддали.

*  *  *
– Ви вже підготувалися до школи?
– Щоденник і ремінець купили.

*  *  *
Треба визнати:  поки що,  на жаль, ми

часто вчимося  для школи, а не для
життя (Сенека).

Культурно�мистецькі та спортивні заходи з нагоди відзначення Дня Дер�
жавного прапора України та 22�ї річниці народження незалежної Українсь�
кої держави розпочалися за кілька днів до цих дат.

Закінчення на 2
й сторінці
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Ùèðî â³òàºìî íàøèõ øàíîâíèõ ïàðò-
íåð³â ³ äðóç³â þðô³ðìè "Â³êòîð³ÿ" ç ïðî-
ôåñ³éíèì ñâÿòîì ³ çè÷èìî âàì, äðóç³, íàé-
êðàù³ ïîáàæàííÿ!

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ ãàçåòà "Ìóêà÷åâî".



Âàæêî ïîáà÷èòè íàä³þ ç ïîõì³ëëÿ. (Ïàòð³ê Î’Ðóðê).Âàæêî ïîáà÷èòè íàä³þ ç ïîõì³ëëÿ. (Ïàòð³ê Î’Ðóðê).Âàæêî ïîáà÷èòè íàä³þ ç ïîõì³ëëÿ. (Ïàòð³ê Î’Ðóðê).Âàæêî ïîáà÷èòè íàä³þ ç ïîõì³ëëÿ. (Ïàòð³ê Î’Ðóðê).Âàæêî ïîáà÷èòè íàä³þ ç ïîõì³ëëÿ. (Ïàòð³ê Î’Ðóðê). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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Øàíîâí³ îñâ³òÿíè Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó!
Íàïåðåäîäí³ 1 Âåðåñíÿ äåðæàâíîãî ñâÿòà – Äíÿ çíàíü Ìóêà÷³âñüêà

ðàéðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè ùèðîñåðäå÷íî â³òàº âàñ â³ä ³ìåí³ 23 òèñÿ÷íî-
ãî çàãîíó âåòåðàí³â ðàéîíó ç ïî÷àòêîì íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó.

Íåõàé â³í ñòàíå êðàùèì ³ ðåçóëüòàòèâí³øèì, í³æ ð³ê,ùî ìèíóâ,íåõàé
ñïîâíÿòüñÿ óñ³ âàø³ íàä³¿ ³ ñïîä³âàííÿ.

Ó ñâîþ ÷åðãó õî÷åòüñÿ âèñëîâèòè âïåâíåí³ñòü, ùî êåð³âíèêè âñ³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â Ìóêà÷³âùèíè çðîáëÿòü âñå ìîæëèâå äëÿ òîãî, ùîá
äî êîæíî¿ øêîëè ðàä³ñíî á³ãëè ä³òè ³ ñïîê³éíèìè áóëè ¿õ áàòüêè.

Øàíîâí³ îñâ³òÿíè! Áàæàºìî âñ³ì âàì äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿, òâîð÷îãî íàòõíåííÿ òà âàãîìèõ äîñÿãíåíü íà íåëåãê³é ïåäàãîã³÷í³é
íèâ³.

Âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ âàì, ó òàê³é âàæëèâ³é äëÿ ñóñï³ëüñòâà
ñïðàâ³, ÿê îñâ³òà ³ âèõîâàííÿ ìàéáóòíüîãî ïîêîë³ííÿ ãðîìàäÿí íàøî¿
íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè.

Íà çàïðîøåííÿ êåð³âíèöòâà øê³ë ïåðâèíí³ âåòåðàíñüê³ îñåðåäêè ãî-
òîâ³ âçÿòè ó÷àñòü ó çàõîäàõ ïî â³äçíà÷åííþ Äíÿ çíàíü.

Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè.

ÌÀÐØÀË Â²ÊÒÎÐ ÃÎÃÎËÜ  –
 «ÃÅÍÅÐÀË²ÑÈÌÓÑ

ÊÎÇÀÖÒÂÀ»
Çà âèäàòí³ çàñëóãè â ðîçáóäîâ³ Êîçàöüêîãî Ðóõó, çàê³í÷åíí³

òåðì³íó ñëóæáè ó  çâàíí³ «ìàðøàë» (ïðèñâîºíî 22.08.2009ð.)
òà ç íàãîäè ÕÕ²² ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, 23.08.2013ð.
Ãåòüìàíó ÃÎ «ÂÃÃÊ», ï’ÿòü ðàç Ãåðîþ Êîçàöòâ, Àêàäåì³êó 3-õ
ì³æíàðîäíèõ àêàäåì³é, íàùàäêó â³ðíîãî ñîðàòíèêà Áîãäàíà
Õìåëüíèöüêîãî,  Ãåòüìàíà Óêðà¿íè – Îñòàïà Ãîãîëÿ, Â³êòîðó
Ïåòðîâè÷ó Ãîãîëþ  ïðèñâîºíî   íàéâèùå  ñïåö³àëüíå  Êîçàöü-
êå  çâàííÿ «Ãåíåðàë³ñèìóñ Êîçàöòâà»

   Íàø³ ñåðäå÷í³, ùèð³ â³òàííÿ ³ íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ Ãåòüìàíó ÂÃÃÊ, Ãåíåðàë³ñèìóñó
Êîçàöòâà – Â³êòîðó Ãîãîëþ!

Ñëàâà Óêðà¿í³! Êîçàöòâó Ñëàâà!
Ïðåçèä³ÿ ³ Âåðõîâíà Êîçàöüêà Ðàäà ÃÎ

«Âñåóêðà¿íñüêå Ãâàðä³¿ Ãåòüìàíñüêå Êîçàöòâî».

У бібліотеках було влаштовано книжково�
ілюстративні виставки, тематичні полички,
літературний бомонд, а в міській картинній
галереї відкрито виставку з більш як 40 по�
лотен мукачівських художників. У День Дер�
жавного прапора в мотострілковій бригаді
урочисто підняли величезний синьо�жовтий
стяг. Того ж дня у православному храмі Киї�
вського патріархату відбулася молитва за
Україну. Її учасників – представників трудо�
вих колективів, громадських організацій
вітав заступник міського голови Михайло
Лабош. Відтак відбулася урочиста хода�па�
рад вишиванок, яка розтягнулася на добрий
кілометр  до центральної площі, мукачівці
вітали і малечу, і старших людей, дівчат і
жінок, юнаків і чоловіків у вишиванках.
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Урочисте зібрання з нагоди річниці Дня
Незалежності України відбулося в обласно�
му драмтеатрі. Присутніх, усіх мукачівців
тепло привітав з цим святом міський голова
Золтан Ленд’єл, а кращим з кращих городян
вручив Почесні грамоти, Грамоти та Подяки
й подарунки. Відтак відбувся урочистий кон�
церт кращих мистецьких колективів Мука�
чева.

У день свята на подвір’ї дитячої художньої
школи ім. Міхая Мукачеві з концертами вис�
тупали хорові колективи, народний цирк
«Дружба», народний «Диксиленд». А на на�
бережній Латориці цікаво пройшов патріо�
тично�оздоровчий захід «Я сильний духом.
Слава Україні!», під час якого сміливці ходи�
ли босоніж по розпеченому вугіллі…

Закінчення. Початок на 1й сторінці

Çäîðîâ’ÿ òîá³ ³ ùàñòÿ, íàø ëþáèé õëîï÷èê!
31 ñåðïíÿ âèïîâíþºòüñÿ 7 ðîê³â íàøîìó äîðîãîìó, ìèëîìó, äîáðîìó, ÷óéíîìó

ñèíî÷êîâ³, áðàòèêó, ëþáëÿ÷îìó îíó÷êîâ³

Àðòåì÷èêó ØÈÏÎÒ
Â³òàºìî Òåáå  íàøå ñîíå÷êî,  áàæàºìî Òîá³ ÿêíàéñêîð³øîãî îäóæàííÿ. Íåõàé Ãîñïîäü

Áîã Òåáå ëþáèòü, Ìàò³ð Áîæà îáåð³ãàº, à Òè, Àðòåì÷èê, âèðîñòàé ðîçóìíèì ³ ìóæí³ì
õëîï÷èêîì, äîáðèì ³ ùåäðèì íà ðàä³ñòü âñ³ì íàì – ð³äíèì ³ áàòüêàì. Áóäü â æèòò³ ùàñëè-
âèì òà óñï³øíèì, ùîá Òè íå çíàâ á³ëüøå í³ÿêî¿ á³äè, ùîá âñ³ Òâî¿ ìð³¿ çáóëèñÿ, à ðàä³ñòü,
ùàñòÿ ³ ëþáîâ áóëè ç Òîáîþ çàâæäè.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ìàìà, òàòî, ñåñòðè÷êà Àí³÷êà, áàáóñ³ Þëÿ ³ Ëàðèñà,
ò³òêà Îêñàíà, îäíîêëàñíèêè, êîëåêòèâ ô³ðìè «Àóäèò», ð³äí³, áëèçüê³ òà äðóç³.

ЗАВДЯКИ ВАШІЙ ДОПОМОЗІ
Äîðîã³ íàø³ çàêàðïàòö³!

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ õî÷åìî
ïîäÿêóâàòè âñ³ì íåáàéäó-
æèì ëþäÿì, ï³äïðèºì-
ñòâàì, îðãàí³çàö³ÿì, êîëåê-
òèâàì øê³ë òà äèòÿ÷èõ
ñàäê³â, óñ³ì ìàãàçèíàì òà
çàêëàäàì ãðîìàäñüêîãî
õàð÷óâàííÿ, öåðêâàì òà
ìîíàñòèðÿì, îðãàíàì äåð-
æàâíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
âñ³ì õòî áðàâ ó÷àñòü ³ íà-
äàë³ äîïîìàãàº íàì – çà
âàøó ï³äòðèìêó, çà âàø³ äîáð³ ñëîâà, ïîáàæàííÿ íàøîìó ñèíî÷êó Àð-
òåì÷èêó. Çàâäÿêè âàì Àðòåì÷èê ë³êóºòüñÿ â ²çðà¿ë³. Ïðîéøîâ  ïðîìåíåâó
òåðàï³þ, çàðàç ïðîõîäèòü ÷åòâåðòèé áëîê õ³ì³îòåðàï³¿, ïîïåðåäó ÷åêàº
éîãî äîâãîòðèâàëå ë³êóâàííÿ. Äÿêóâàòè Ãîñïîäó Áîãó ñòàí ñèíî÷êà çà-
äîâ³ëüíèé,â³í ìîëèòüñÿ ïåðåä êîæíîþ ïðîöåäóðîþ ³ â³ðèòü, ùî Áîã éîìó
äîïîìàãàº. Ìè â³ðèìî â íüîãî, â³í äóæå ìóæí³é õëîï÷èê. Ìè â³ðèìî,
ùî â³í áóäå çäîðîâèì. Â íàñ íàä³ÿ ëèøå íà Ãîñïîäà Áîãà. Äÿêóºìî âñ³ì
â³ä íàøî¿ ñ³ì’¿, â³ä Àðòåì÷èêà. Áàæàºìî âñ³ì ëþäÿì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
ùàñòÿ, ìèðó ³ áëàãîäàò³ êîæí³é ðîäèí³. Õàé Ãîñïîäü Áîã äîïîìàãàº âàì ó
âñüîìó!

 Õàé  Áîã áëàãîñëîâèòü âàñ!
 Â³òàºìî Òåáå, íàø ñèíî÷îê, Àðòåì÷èêó ç Äíåì íàðîäæåííÿ!

Враховуючи основні напрями ре�
формування і розвитку Збройних
Сил України на період до 2017 року
та відповідно до Законів України «
Про організацію оборонного пла�
нування» та «Про державні цільові
програми» у рамках середньостро�
кового оборонного планування роз�
робленого Концепцією реформу�
вання і розвитку Збройних Сил Ук�
раїни на період до 2017 року , яка
визначає основні напрями рефор�
мування і розвитку Збройних Сил
України відповідно до принципів і
пріоритетів держаної політики у
сфері національної безпеки і обо�
рони серед яких визначено і підви�
щення мотивації до військової
служби.

Підвищення мотивації до
військової служби передбачаєть�
ся шляхом:

� суттєвого підвищення рівня
грошового забезпечення військо�
вослужбовців , удосконалення си�
стеми грошового забезпечення та
приведення розмірів  посадових
окладів   військовослужбовців   у
відповідність   до   розмірів   поса�
дових   окладів державних служ�
бовців;

� підвищення   питомої  частки
основних  видів   грошового  за�
безпечення     у загальній структурі
грошового забезпечення з одно�

ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ
 І РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

часним впровадженням системи
стимулювання   військової   май�
стерності,   запровадження   ефек�
тивного   механізму преміювання
військовослужбовців за досягнен�
ня у службі та високі показники
підпорядкованих підрозділів і
військових частин;

� забезпечення військовослуж�
бовців житлом відповідно до по�
треб Збройних Сил  та  належних
умов  для  проходження  служби,
оздоровлення  і  відпочинку
військовослужбовців і членів їх
сімей;

� забезпечення      дотримання
передбачених      законодавством
державних соціальних гарантій
військовослужбовців , які звільня�
ються з військової служби у зв’яз�
ку із скороченням штатів або
здійсненням організаційних за�
ходів, за станом здоров’я , ство�
рення умов для їх адаптації до ци�
вільного життя , забезпечення
гідних пенсій військовим пенсіо�
нерам.

Забезпечення високої мотивації
до проходження військової служ�
би , у тому числі підвищення гро�
шового забезпечення , дасть змо�
гу відмовитись від строкової
військової служби та перейти до
комплектування Збройних Сил

виключно військовослужбовцями
за контрактом.

Для цього передбачається ство�
рити належні умови для проход�
ження військової служби профес�
ійними солдатами та сержантами,
докорінно змінивши весь уклад
військового життя шляхом внесен�
ня відповідних змін до статутів
Збройних Сил , інших норматив�
них документів і програм підготов�
ки, а також забезпечити належні
соціально�побутові умови військо�
вослужбовцям за контрактом.

З метою підвищення якості уком�
плектування Збройних Сил про�
фесійними військовослужбовцями
та уникнення помилок під час
відбору кандидатів передбачаєть�
ся запровадити для них інтенсив�
ну( терміном до трьох місяців) по�
чаткову військову підготовку , за
результатами якої ухвалювати�
меться рішення щодо укладення
контракту. Планується опрацювати
питання забезпечення на пільгових
умовах навчання у вищих навчаль�
них закладах військовослужбовців
за контрактом (під час проходжен�
ня військової служби).

Мукачівський об’єднаний
міський військовий комісаріат
проводить відбір громадян   Ук�
раїни,   що   виявили   бажання

проходити      військову   службу   за
контрактом у Збройних Силах Ук�
раїни на посадах рядового,  сер�
жантського  і старшинського скла�
ду.

Вимоги до кандидатів на
військову службу за контрак2
том:

На військову службу за контрак�
том приймаються громадяни Ук�
раїни, які пройшли професійний
відбір і відповідають встановле�
ним вимогам проходження
військової служби:

�   військовослужбовці,  які про�
служили на терміновій військовій
службі не менше трьох місяців;

�  громадяни призовного віку, які
мають освіту не нижче ніж серед�
ня і не проходили строкової
військової служби;

�   військовозобов’язані,   а   та�
кож   жінки,   які   не   мають
військових   звань офіцерського
складу, з відповідною освітою і
спеціальністю у віці від 18 до 40
років.

Умови проходження військо2
вої служби за контрактом в
Збройних Силах України:

� вихід на пенсію після 25 років
вислуги;

� можливість отримати безкош�
товно квартиру;

� безкоштовне медичне обслуго�
вування;

�   при   убуванні   у   відпустку
контрактник   отримує   додаткову
місячну грошову суму на оздоров�
лення;

� раз на рік оклад на вирішення
соціально�побутових питань;

�  стабільна грошове забезпечен�
ня від 1500 до 1700 грн., а в части�
нах ВМФ, спец.призначення , аеро�
мобільних військах подвійне гро�
шове забезпечення від 3000 до
4000 грн. за рахунок 100% премію�
вання в залежності від займаної
посади та інших чинників що впли�
вають на нарахування.

� можливість безкоштовно здо�
бути вищу освіту;

� безкоштовне 3�х разове харчу�
вання.

За більш детальною інформа�
цією з приводу призову на військо�
ву службу за контрактом пропоную
звертатись у Мукачівський об�
’єднаний міський військовий ком�
ісаріат незалежно від розташуван�
ня військової частини в якій ви
виявили бажання проходити
військову службу.

О.МОШКОВСЬКИЙ, військо2
вий комісар Мукачівського

об’єднаного міського військо2
вого комісаріату підполковник.
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Новые штрафы
для работодателей

Минсоцполитики разрабатывает законопроект, со�
гласно которому будет создан единый реестр вакансий,
куда все работодатели должны будут подавать инфор�
мацию о свободных рабочих местах.

Тех, кто пренебрежет требованием, ждет штраф.
“По закону работодатели и сейчас должны подавать

все вакансии в службу занятости. Но поскольку системы
штрафов нет, фактически эта обязанность не выполня�
ется”, — объяснил помощник министра соцполитики Па�
вел Кучер.

Суммы штрафов еще не определены, добавляет он.
“Возможно, сумма штрафа будет неодинаковой для раз�
ных вакансий, а будет некая градация”, — сказал чи�
новник.

Кроме того, уже введены штрафы для рекрутинговых
агентств, которые требуют деньги с соискателей за по�
иск вакансий (10 минимальных зарплат — 11470 грн.), и
для кадровых агентств, которые предоставляют услуги
по трудоустройству за рубежом без соответствующей
лицензии (23000 грн).

“Труд”

 Статистика засвідчує, що більшість
пожеж та надзвичайних подій, пов’я�
заних із вогнем, виникає у житловому
секторі громадян. За сухими цифра�
ми зведень очевидність: недостатній
рівень знань громадянами міста й
району правил пожежної безпеки. А
вчитуючись у обставини виникнення
лиха, бачиш елементарну необе�
режність та знехтування правил без�
пеки життєдіяльності. Бо основними
причинами пожеж, які виникають у
жилому секторі, е порушення правил
пожежної безпеки при монтажі та екс�
плуатації електромереж, підключенні
електропобутових приладів, необе�
режному поводженні з відкритим вог�
нем, експлуатації пічного опалення, ди�
тячі пустощі з вогнем…

А вони – результат безвідповідаль�
ного ставлення самої людини, доволі
часто самих господарів,  до свого жит�

ІЗ  ВОГНЕМ  НЕ  ЖАРТУЮТЬ
ла, хазяйства, а, часом, і власного здо�
ров’я та життя.

Тим часом, багатьох трагедій могло і
не бути, якби громадяни прислухали�
ся до порад інспекторів з держпожеж�
нагляду. Вони не обтяжливі: не палити
в ліжку, особливо в стані сп’яніння, не
користуватися несправними на�
грівальними, електричними та газови�
ми  приладами. Печі, вогнище на го�
роді не слід розпалювати  за допомо�
гою легкозаймистих речовин. І слід
якнайретельніше ховати сірники від
дітей.

Як профілактичний засіб, наші ряту�
вальники надають господарям осель,
дачних ділянок, школярам у школах,
працівникам різноманітних установ
відповідні тематичні листівки, кольорові
плакати профілактичного змісту та ре�
комендації щодо дій у випадку виник�
нення пожежі. Це дуже дійовий засіб

застереження. Завдяки систематично�
му проведенню комплексних заходів,
інформаційно�роз’яснувальній роботі
щодо профілактики травмування та за�
гибелі людей на пожежах, можна попе�
редити нещастя.

Працівники Мукачівського міськрай�
відділу УДСНС сподіваються, що зер�
на знань пожежної безпеки, посіяні
нами на грунті людської недбалості та
ігнорування протипожежних вимог, бу�
дуть плідними, дадуть хороші сходи,
принесуть очікуванні результати. І по�
жеж у нашому місті й районі майже не
буде. А тому пам’ятайте: ваша безпека
– у ваших руках!

Коли ж виникне пожежа чи якась інша
небезпека, якнайшвидше  телефонуй�
те на рятівний номер – 101!

Дмитро ПЕХНЬО,
провідний інспектор Мукачівського

міськрайвідділу УДСНС

Ùå â äåñÿòèð³÷íîìó
â³ö³, ï³ñëÿ ãîñòðî¿ ïðî-
ñòóäè â ñ³÷íåâó õîëîä-
íå÷ó, ïî÷àëàñÿ ¿¿, ÿê
âîíà ç³ ñóìîì øóòêóâà-
ëà, «òðèäöÿòèð³÷íà
â³éíà» ç òóáåðêóëüîçîì,
êîòðèé ñïî÷àòêó óðàçèâ
ê³ñòêè ðóêè òà íîãè,
â³äòàê âèÿâèâ ñåáå ó
íèðêàõ òà ëåãåíÿõ. ¿¿
áåçê³íå÷íî îïåðóâàëè,
êîëîëè, ð³çàëè, ðîçòÿãó-
âàëè çàêîâóâàëè ó ã³ïñ,
ïðîòåçóâàëè â òîìó
÷èñë³ ó â³äîì³é ³ ñüî-
ãîäí³ áåðë³íñüê³é
êë³í³ö³ «Øàðèòå». Êîæ-
íèõ 6-8 ì³ñÿö³â âîíà
çìóøåíà áóëà çì³íþâà-
òè ì³ñöå ïðîæèâàííÿ -
õâîðîáà çàãîñòðþâà-
ëàñü â õîëîäíîìó ³ âî-
ëîãîìó êë³ìàò³.

ÂÎÃÎÍÜ ¯¯ Ï²ÑÅÍÜ
Ó ñåðïí³ Óêðà¿íà â³äçíà÷èëà 100-ð³÷÷ÿ ïàì’ÿò³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè - îäíî¿ ç âèäàòíèõ

æ³íîê ñâ³òó  ïîåòåñè ³ äðàìàòóðãà, ÷èÿ âèñîêà òâîð÷³ñòü íàëåæèòü ëþäñòâó.

«ßê ÿ óìðó, íà ñâ³ò³ çàïàëàº ïîêèíó-
òèé âîãîíü ìî¿õ ï³ñåíü...»

Ëåñÿ Óêðà¿íêà

ЗДАЄТЬСЯ  НІ ДО
ОДНОЇ ІЗ ВІДОМИХ
СВІТУ ТВОРЧИХ ОСОБИ�
СТОСТЕЙ ДОЛЯ НЕ
БУЛА НАСТІЛЬКИ ЖОР�
СТОКОЮ, ЯК ДО ЦІЄЇ
ТЕНДІТНОЇ, НІЖНОЇ І
БЕЗКІНЕЧНО ДОБРОЇ
ЖІНКИ.

Ïðî õâîðîáó ³ ìóæí³ñòü
Ëåñ³ Óêðà¿íêè íàïèñàíî
÷èìàëî. Âîíà ñàìà ³íîä³
äèâóâàëàñü, ÿê ¿é âäàâà-
ëîñÿ òâîðèòè â òàêèõ íå-
ñòåðïíèõ óìîâàõ, ìîâëÿâ,
ùî ïàðàäîêñ ¿¿ òâîð÷îñò³
ïîëÿãàº â òîìó, ùî â
«òåïë³ òà äîáð³ õî÷ ìåíå íà
ê³ëî÷îê ïîâ³ñüòå, í³÷îãî
íå õî÷åòüñÿ ðîáèòè, ³ ÿêùî
é ðîáëþ, òî ò³ëüêè ç «ïàò-
ð³îòè÷íîãî îáîâ’ÿçêó».
Õîò³ëà á çíàòè, ÷è á³ëüøå
º òàêèõ ëþäåé, ÿê ÿ?»
Ñóä³òü ñàì³...

Áåçê³íå÷íó íèçêó ì³ñöü,
äå ë³êóâàëàñÿ Ëåñÿ Óêðà¿-
íêà, çàâåðøèëî ãðóçèíñü-
êå Ñóðàì³ – íåâåëèêå
ã³ðñüêå ñåëèùå, ùî çíà-
õîäèòüñÿ áëèçüêî â³äîìî-
ãî êóðîðòó Áîðæîì³. Ïåâ-
íèé ÷àñ âîíà ïî÷óâàëà

ñåáå êðàùå, òà í³÷ íà 1 ñåð-
ïíÿ 1913 ðîêó ñòàëà ôà-
òàëüíîþ. Ïðî îñòàíí³ ìèò³
æèòòÿ Ëåñ³ ¿¿ ìàòè, â³äîìà
óêðà¿íñüêà ïèñüìåííèöÿ
Îëåíà Ï÷³ëêà, â ëèñò³ äî
Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿ ïî-
â³äîìëÿëà:

«ßêà áóëà òà îñòàííÿ
í³÷, êîëè ìîÿ ìåíøà äî÷-
êà ï³øëà ñòð³÷àòè ñòàðøó
ñåñòðó íà äâ³ðö³ â Ñóðàì³,
à ÿ çîñòàëàñÿ ç ìóæåì Ëå-
ñèíèì ïðè òîìó ñìåðòåëü-
íîìó ëîæ³, ÿ íå áóäó ãî-
âîðèòè... Âîíà ñïàëà ÿêè-
ìîñü òÿæêèì ñíîì, ïîò³ì
ïðîêèíóëàñü, âñå-òàêè
ìàéæå çîâñ³ì ñâ³äîìà
æäàëà ñåñòðó, àæ îñü ¿é
çàáðàêëî ïîâ³òðÿ, ³ òàê,
ðàïòîâî õàïàþ÷è éîãî,
îõîëîëà âîíà â íàøèõ ðó-
êàõ. Ñåñòðè çàñòàëè ¿¿ âæå
íåæèâîþ».

Áóëî Ëàðèñ³ Ïåòð³âí³
Êîñà÷ – Ëåñ³ Óêðà¿íö³ –
âñüîãî 42 ðîêè. Îáðàíèé
íåþ ïñåâäîí³ì ç’ÿâèâñÿ
ÿêáè â ïðèêëàä óëþáëåíî-
ìó äÿäüêîâ³ – â³äîìîìó
óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüíî-
ìó ³ ë³òåðàòóðíîìó ä³ÿ÷ó
Ìèõàéëó Äðàãîìàíîâó,
êîòðèé äðóêóâàâñÿ ï³ä
ïñåâäîí³ìîì Óêðà¿íåöü,
Óêðà¿íî, Óêðà¿íî.

Ó êîë³ ñâî¿õ â³äîìèõ ðî-
âåñíèê³â, íàðîäæåíèõ ó
1871 ðîö³ (Ãåíð³õ Ìàíí,
Ìàðñåëü Ïðóñò, Òåîäîð
Äðàéçåð, Ëåîí³ä Àíäðººâ,
Âàñèëü Ñòåôàíèê, Ìèêîëà
Âîðîíèé), Ëåñÿ Óêðà¿íêà
ïîì³÷åíà îñîáëèâèì Áî-
æèì ïåðñòîì – öå àáñî-
ëþòíî ãåí³àëüíà îñî-
áèñò³ñòü. Âñåñòîðîííüî
îáäàðîâàíà, ãàðìîí³÷íî
ðîçâèíóòà, âèêëþ÷íî òà-
ëàíîâèòà.

Âèñîò çíàíü âîíà äîñÿã-

ëà âèêëþ÷íî ñàìîîñâ³-
òîþ, àäæå í³ â øêîë³, í³ â
ã³ìíàç³¿, í³ â óí³âåðñèòåò³
íå â÷èëàñÿ æîäíîãî äíÿ.
Çíàëà á³ëüøå äåñÿòè ³íî-
çåìíèõ ìîâ, çîêðåìà,
ôðàíöóçüêó, í³ìåöüêó, àí-
ãë³éñüêó, ïîëüñüêó, ðîñ-
³éñüêó, áîëãàðñüêó, ³òàë-
³éñüêó, ³ñïàíñüêó. Ëåñÿ
Óêðà¿íêà âîëîä³ëà íåàáè-
ÿêèìè ìóçè÷íèìè äàíè-
ìè. Âîíà áóëà ïåðøîêëàñ-
íîþ ï³àí³ñòêîþ – äîêè
äîçâîëÿëà óðàæåíà õâî-
ðîáîþ ðóêà, ñêëàäàëà
âëàñí³ ³ìïðîâ³çàö³¿-êîìïî-
çèö³¿, ñêëàâøè ÷óäîâó ìó-
çè÷íó îðàòîð³þ «Ë³ñîâà
ï³ñíÿ». Äî òîãî æ äóæå
äîáðå ðîçóì³ëàñÿ â îáðà-
çîòâîð÷îìó òà òåàòðàëüíî-
ìó ìèñòåöòâ³, ñêóëüïòóð³,
àðõ³òåêòóð³. Âîíà íàâ³òü
ïî÷àëà áðàòè óðîêè æèâî-
ïèñó ó ïåòåðáóðçüêîãî
àêàäåì³êà. Íåþ íàïèñàíî
îë³ºþ äåê³ëüêà âäàëèõ
êàðòèí...

Òà ãîëîâíèì ìèñòåöò-
âîì Ëåñ³ Óêðà¿íêè, «ºäè-
íîþ çáðîºþ», áóëî ñëîâî.
² òóò âðàæàº áàãàòîã-
ðàíí³ñòü ¿¿ çàõîïëåíü – ïî-
åç³ÿ, ïðîçà, ë³òåðàòóðíà òà
ìóçè÷íà êðèòèêà, ïóáë³-
öèñòèêà, ³ñòîð³ÿ, åòíîãðà-
ô³ÿ, ôîëüêëîð, äðàìàòóð-
ã³ÿ, ïåðåêëàäè òâîð³â çà-
êîðäîííèõ ïîåò³â òà ïðî-
çà¿ê³â. Â 1893ð. ó Ëüâîâ³
âèéøëà ïåðøà çá³ðêà ïî-
åç³é Ëåñ³ Óêðà¿íêè «Íà
êðèëàõ ï³ñåíü», ÿê³é ²âàí
Ôðàíêî äàâ âèñîêó îö³í-
êó: «Â³ä ÷àñó Øåâ÷åíêî-
âîãî «Ïîõîâàéòå òà âñòà-
âàéòå», Óêðà¿íà íå ÷óëà òà-
êîãî ñèëüíîãî, ãàðÿ÷îãî
òà ïîåòè÷íîãî ñëîâà, ÿê ³ç
óñò ñå¿ ñëàáîñèëî¿, õâîðî¿
ä³â÷èíè». Ïðè æèòò³ ïîåòå-

ñè âèéøëè ùå «äâ³ çá³ðêè
– «Äóìè ³ ìð³¿», «Â³äãó-
êè». À ëåéòìîòèâîì âñ³º¿
¿¿ òâîð÷îñò³ ñòàëà íàçâà
ðàííüî¿ ïîåç³¿ «Contra
spem spero?» (Áåç íàä³¿
ñïîä³âàþñü!)

Ëåñÿ Óêðà¿íêà – ãëèáî-
êèé òà ïðîíèêëèâèé ë³ðèê,
àëå îñîáëèâî ïîòóæíî
çâó÷èòü ¿¿ òðèâîæíèé ãðî-
ìàäÿíñüêèé íàáàò, çâåðíå-
íèé äî ³íòåë³ãåíö³¿: Ìè ïà-
ðàë³òèêè ç áëèñêó÷èìè
î÷èìà, Âåëèê³ äóõîì, ñè-
ëîþ ìàë³, Îðëèí³ êðèëà
÷óºì çà ïëå÷èìà, Ñàì³ æ
êàéäàíàìè ïðèêóò³ äî
çåìë³.

¿¿ áîëÿ÷å âðàçèëè ïóñòî-
ïîðîæí³ áàëà÷êè «íàö³î-
íàëüíî ñâ³äîìî¿ åë³òè»,
êîòðà íå çíàþ÷è íà-
ñïðàâä³, í³ ³ñòîð³¿ íàðîäó,
í³ éîãî äóì ³ ñïîä³âàíü,
ðîáèòü ïîòóãè âåñòè ìàñè
«ìàí³âöåì áåç äîðîãè».
Ä³ñòàâàëîñü äåìàãîãàì òà
ïîë³òè÷íèì ïåðåâåðòíÿì:

Âêðà¿íà áà÷èëà íå ðàç,
ßê ò³¿ çàêîõàíö³ Íàäâå÷³ð
çàáóâàëè âñå, Ïðî ùî
ñï³âàëè âðàíö³.

Ëåñÿ Óêðà¿íêà íå áîÿëà-
ñÿ «÷åðâîíèõ íåîáà÷íèõ
ñë³â». Âîíà áëèçüêî ñòî-
ÿëà äî ñîö³àë-äåìîêðàòè÷-
íîãî ðóõó, ÷èòàëà Ê.Ìàð-
êñà ³ Ô.Åíãåëüñà, àëå ¿¿
íàñòîðîæóâàëî ÿêîá³íñòâî
òà æèðîíäèçì â ðîñ³éñü-
êèõ ñîö³àë-äåìîêðàòàõ,
³ãíîðóâàííÿ íèìè íàö³î-
íàëüíèõ ³íòåðåñ³â, ñòðåì-
ë³ííÿ çàãíàòè âñ³õ â
«îðãàí³çîâàíó êîøàðó». Â
ìàðêñèçì³ çàëèøàëîñü
äëÿ íå¿ áàãàòî «òåìíîãî,
íåâèÿñíåíîãî, íåäîìîâëå-
íîãî ³ â íàóêîâ³é òåîð³¿, ³ â
ïðàêòè÷íèõ âèâîäàõ ç íå¿.
Í³, ñå novum evangelium

âñå-òàêè ïîòðåáóº á³ëüøå
áåçïîñåðåäíüî¿ â³ðè, í³æ ¿¿
ó ìåíå º».

Øêîëó íàö³îíàëüíîãî
ñàìîï³çíàííÿ Ëåñÿ Óêðà¿-
íêà ïðîõîäèëà ïåðø çà âñå
ó ñ³ì'¿. Â äîì³ ïàíóâàâ
êóëüò «óêðà¿íñüêîñò³». Â
òîé æå ÷àñ òóò ÷àñòî áó-
âàëè ðîñ³éñüê³ ë³òåðàòîðè.
² ìàòè ³ Ëåñÿ çàéìàëèñÿ
ïåðåêëàäàìè ç ðîñ³éñüêî¿
³ íà ðîñ³éñüêó, ÿêîþ Ëåñÿ
Óêðà¿íêà âîëîä³ëà áåçäî-
ãàííî.

Ùî ñòîñóºòüñÿ âçàºìî-
â³äíîñèí óêðà¿íñüêîãî ³
ðîñ³éñüêîãî íàðîä³â, òî â
îäíîìó ³ç ëèñò³â Ëåñÿ Óê-
ðà¿íêà ãîâîðèòü òàê:

«Ïîðà ñòàòè íà òî÷êó,
ùî «áðàòí³ íàðîäè» – ïðî-
ñòî ñóñ³äè, çàâ'ÿçàí³,
ïðàâäà, îäíèì ÿðìîì, àëå
â ´ðóíò³ ðå÷³ çîâñ³ì íå ìà-
þòü ³äåíòè÷íèõ ³íòåðåñ³â,
³ ÷åðåç òå ¿ì êðàùå âèñòó-
ïàòè õî÷ ïîðó÷, àëå êîæ-
íîìó íà ñâîþ ðóêó, íå
ì³øàþ÷èñü äî ñóñ³äñüêî¿
«âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè».

Àïîôåîçîì òîðæåñòâó-
þ÷èì àêîðäîì òâîð÷îñò³
Ëåñ³ Óêðà¿íêè ñòàëà ¿¿
ñâ³òîâîãî ð³âíÿ äðàìàòóð-
ã³ÿ, óâ³í÷àíà áåçñìåðòíîþ
äðàìîþ-ôåºð³ºþ «Ë³ñîâà
ï³ñíÿ». «À ³ñòîð³þ Ìàâêè
ìîæå ò³ëüêè æ³íêà íàïè-
ñàòè, – ïîëåì³÷íî ³ ç ãîð-
ä³ñòþ ïèñàëà Ëåñÿ â ëèñò³
äî ìàòåð³, ç³çíàþ÷èñü, ùî
«ÿ òàêè ñàìà «íå ðàâíî-
äóøíà» äî ñå¿ ðå÷³, áî
âîíà ìåí³ äàëà ñò³ëüêè
õâèëèí åêñòàçó, ÿê ìàëî
ÿêà ³íøà...» Ïîòð³áíî ñêà-
çàòè, ùî òâ³ð íàïèñàíèé çà
12 äí³â!

Ó «Ë³ñîâ³é Ï³ñí³» – âñÿ
Ëåñÿ Óêðà¿íêà, âñÿ ¿¿ íà-
ö³îíàëüíà ñòèõ³ÿ, ô³ëî-
ñîôñüêà ãëèáèíà, òðèâîæ-
íà ³ í³æíà äóøà. Ñëîâàìè
Ìàâêè Ëåñÿ Óêðà¿íêà íà÷å
çâåðòàºòüñÿ äî íàñ:

Í³! ß æèâà! ß áóäó â³÷íî
æèòè!

ß â ñåðö³ ìàþ òå, ùî íå
âìèðàº!

Âîëîäèìèð ÁÓÐÁÀÍ.
“ÌÊ” â Óêðà¿í³”.

Ïåðåêëàä ç ðîñ³éñüêî¿
– Ò. ÐÈÁÀÐ.
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Нотаріат – це правовий інститут, носії якого
– нотаріуси – уповноважені державою
здійснювати і посвідчувати юридичні акти,
надаючи їм публічної сили. Однією із
функцій цього органу є забезпечення без"
спірності і доказової сили документів

Початок створення нотаріату має давні
витоки. В слові «нотаріус» міститься дієсло"
во «нотувати» (записувати, атестувати), тоб"
то з давніх давен під словом «нотаріус» мав"
ся на увазі писар. Передвісники нотаріусів
з’явилися в Стародавньому Римі.

Приблизно у 720 році до нашої ери (в пе"
ріод Нового царства) договірне право заз"
нало карколомних змін. З цього моменту
документ містить дату, природу здійснюва"
ної юридичної операції, перелік свідків
(фіксуються їхні прізвища, походження,
сімейні зв’язки, сфера діяльності) і головне
– підписи сторін і тієї особи, кого сьогодні
ми називаємо нотаріусом.

21 лютого 1945 року Народною Радою За"
карпатської України було прийнято Поста"
нову про організацію державних нотаріаль"
них контор та затверджено Положення про
Державний Нотаріат Закарпатської Украї"
ни. Цією Постановою було покладено поча"
ток організації нотаріальної справи на За"
карпатті в нових умовах: спочатку в умовах
специфічного державного утворення пере"
хідного періоду – Закарпатської України, а
потім в умовах включення Закарпаття до
складу УРСР. Таким чином, з 28 лютого 1945
року на Закарпатті став діяти єдиний дер"
жавний нотаріат.

Першопрохідцями нотаріальної діяльності

НОТАРІАТ  СЬОГОДНІ
, які розпочали свою роботу в  Мукачівській
державній нотаріальній конторі, були Це"
пурдей Г.І., Зеленко В.І., що мали на той час
належний  рівень професійної освіти. Ра"
зом із цим хочеться згадати імена таких
професіоналів своєї справи, як Данюка В.В.,
Петричко Ю.І., Дроботя А.Й., Мелеш М.М.,
які в свій час розбудовували державний
нотаріат УРСР, а згодом і незалежної Украї"
ни безпосередньо в місті Мукачеві та Мука"
чівському районі.

Глобальні перетворення у всіх галузях сус"
пільного життя призвели до кардинальних
змін у нотаріаті. 02 вересня 1993 року, рівно
20 років назад, в Україні був прийнятий За"
кон України «Про нотаріат», на основі якого
було започатковано інститут приватного но"
таріату. В місті Мукачеві першим нотаріу"
сом, який зареєстрував свою приватну
діяльність, був Петричко Юрій Іванович і
розпочав цю діяльність в липні місця 1995
року. На сьогоднішній день систему нотарі"
ату міста Мукачева та Мукачівського району
складають дві державні нотаріальні конто"
ри, а саме: Мукачівська державна нотарі"
альна контора та Мукачівська районна дер"
жавна нотаріальна контора та десятки при"
ватних нотаріусів. На державних та приват"
них нотаріусів рівноцінно покладені обов’яз"
ки вчиняти нотаріальні дії. І обмежень у вчи"
нення будь"яких нотаріальних дій на сьо"
годнішній день законом не передбачено.
Адже нотаріус, будь то державний чи при"
ватний, в першу чергу має бути фахівцем у
своїй справі, вільно володіти знаннями та"
ких галузь права як, Цивільне, Сімейне, Гос"

подарське. Міжнародне приватне право,
тощо.

В наш час стрімкого розвитку та технічно"
го прогресу, кожен нотаріус, без винятку,
повинен проходити, і проходить за відпові"
дним графіком, різноманітні курси підви"
щення кваліфікації, відвідує семінари, кур"
си, тощо. Не менш важливою є самостійно
робота нотаріуса у вивченні новел нотаріату
та юриспруденції України, що теж вагомо
підвищує рівень фаховості нотаріуса..

Що стосується оплати  дій приватного
нотаріусу, то в суспільстві на сьогоднішній
день склалося помилкове уявлення щодо
розміру плати за послуги, які надаються
приватними нотаріусами. Нотаріуси Украї"
ни, будь то приватні чи державні, при вико"
нанні своїх функціональних обов’язків кори"
стуються єдиною законодавчою базою. На"
рахування плати за вчинення нотаріальних
дій теж не є винятком. Державні та приватні
нотаріуси дотримуються вимог ДКМ «Про
державне мито» №7 від 21 січня 1993 року
та тарифів, затверджених Закарпатським
відділенням Української нотаріальної пала"
ти. На сьогоднішній день клієнти, що звер"
нулися до нотаріуса, як то приватного так і
державного, зіткнулися з підвищенням цін
на послуги нотаріуса. Даний факт аргумен"
тується тим, що змінами в чинному законо"
давстві України, на нотаріуса з січня місяця
2013 року покладені також обов’язки дер"
жавного реєстратора, щодо вчинення реє"
страційних дій в ДРРП. Тобто, нотаріус на
даний час виконує подвійну роботу: по"
свідчує угоди, правочини, видає свідоцтва

та в подальшому реєструє перехід права
власності у реєстрі прав власності.

Хочеться спростувати думку населення
про те, що до приватного нотаріуса фінан"
сово спроможні звертатися тільки заможні
громадяни. Всі збільшення оплат послуг
нотаріуса при вчинення нотаріальних дій,
спричинені відповідними змінами в зако"
нодавстві, якого неухильно дотримуються як
приватні так і державні нотаріуси. І тому,
хочеться наголосити ще раз, що жодних
відмінностей при нарахуванні плати за вчи"
нення нотаріальних дій у державних та при"
ватних нотаріусів не має. Більше того, при"
ватні нотаріуси також можуть використову"
вати у своїй діяльності пільги та зменшення
оплати для соціально незахищених верств
населення, які затвердженні законодавством
України. Використовувати таке право щодо
пільг на зменшення вартості оплати, чи не
використовувати, це вже питання вирішує
нотаріус виходячи зі своєї особистих мірку"
вань.

Для багатьох нотаріусів їх діяльність є
засобом життєвого існування. Але хочу вас
запевнити, що нотаріат – це не є бізнес,
нотаріат – це є поклик душі, це є можливість
допомагати людям у вирішенні різноманіт"
них питань.

 В. ГЕРЦУСКІ�ТОРЖАШ,
приватний нотаріус Мукачівського

міського нотаріального округу
Державний нотаріус Мукачівської

державної нотаріальної контори
(1990�2003 р.р.)

Цього ранку Єлизавета
Іванівна, як і у всі будні, одяг"
не свіжо накрохмалений і
охайно випрасуваний білос"
ніжний халат і піде по
відділеннях, яких у обласній
дитячій клінічній лікарні по"
над 20 структурних підроз"
ділів, до своїх маленьких
пацієнтів. З цього знайом"
ства головний лікар задовго
до роботи починає свій тру"
довий день. Коли вже пере"
ступить поріг робочого каб"
інету, вона в курсі всіх
справ…

А в мене свій клопіт: який
оригінальний сюрприз
піднести, чи б пак, за пре"
тендувати дуже поважній
людині? Аж є! Хіба це не чу"
дово буде, що я першим у
четвер, ще 29 серпня (день
виходу газети «Мукачево»),
подарую пахучий друкарсь"
кою фарбою, свіжий номер
часопису із замальовкою –
вітання зі словами: «Крице"
вого здоров‘я і нехай з Вами
завжди поруч буде тепло
дружніх сердець та натхнен"
не бажання жити і любити.
Щедрих Божих ласк і опіки
Пресвятої Богородиці». І на
додаток – квітку гірської ла"
ванди, запах якої іменинни"
ця обожнює. А Бог уподобав
Трійцю – ось третій сюрп"
риз – газетна замальовка.

На запитання редакційної
анкети: «Як Ви самі предста"
вилися б читачам?» голов"
ний лікар Мукачівської об"
ласної дитячої клінічної
лікарні Єлизавета Іванівна
Біров відповіла скромно:
«Щаслива жінка, дружина,
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Другого вересня наша добра знайома –

Єлизавета Іванівна Біров відзначатиме свій
і досі пахучий милим дитинством День народ�
ження. Це буде вересневий понеділок – пер�
ший робочий день місяця і перший день на�
вчання шкільної дітвори. У поєднанні  – дуже
символічний збіг обставин на гарний настрій:
усе подумки поринуло в дитинство – найщас�
ливішу пору життя.

мати, лікар, а в майбутньо"
му щаслива бабуся». Який
глибокий і значимий вміст у
цих словах!

Життя не носило її на ру"
ках, не колисало. Все що до"
сягла підкорювала самозви"
тягою. Як радісно вигукнула:
«Я народилася в мукачівсь"
кому Росвигові!» Безмежна
гордість! Адже це район її
дитинства і незабутніх
шкільних років. Коли по трасі
з Ужгорода заїжджаєте в
Мукачево, то першим Вас
зустрічає привітне Росвиго"
во. Воно лівим своїм крилом
притулилося до пасма
гірського ландшафту, на
схилах якого потопають  у
зелен"розмаї чепурні дачні
хатинки, які зеленими шата"
ми обступили яблуньки,
грушки, вишні… Краса –
очей зачарування. Тут ма"
ленька Лізонька зі своїми
росвигівськими ровесника"
ми збирала ягоди, милува"
лася нектарним запахом ла"
ванди. Так казковим птахом
промайнули дитячі роки.

Батьки Лізи Скиби (діво"
че прізвище) росвигівці Іван
Йосипович та Ізабелла Шан"
дорівна – прості робітники.
На мізерну зарплату ледь
кінці з кінцями зводили. На"
певне тому й народили одну,
як вказівний палець донеч"
ку, яку нарекли Лізонькою.
Вже тепер, крізь роки, Єли"
завета Іванівна скаже:

«У батьків я була одинач"
ка. Ні братиків, ані сестри"
чок. І коли батьки пішли за
межу життя, я  ніби залиши"
лася круглою сиротою – одна

на безмежному просторі
життя. Але зустріла на жит"
тєвому шляху добру серцем
і душею людину – майбут"
нього чоловіка Едмунда
Єдмундовича Бірова. Він
приласкав, приголубив і
привів у свою угорську ро"
дину. І горе з часом забуло"
ся. Далі продовжує сама
іменинниця:

– Мені, починаючи зі
шкільних років, увесь час та"
ланило на щирих душею лю"
дей. У Мукачівській двад"
цятій загальноосвітній школі
зустріла ніби свою другу
матусю – класного керівни"
ка, вчительку англійської
мови Валерію Золтанівну
Ірковську. З її допомоги вже
в шкільні роки вивчила анг"
лійську. Вчителька побачи"
ла мій потяг до професії ліка"
ря і підтримала мене у ви"
борі. У вільні години я за"
хоплювалася анатомією –
наукою про будову людсько"
го організму. Отже думка про
майбутню професію була
сформована вже в шкільну
добу…

Єлизавета Іванівна так за"
ворожливо розповідала про
свою шкільну юність і перші
кроки у самостійне життя, що
я не став її відволікати і вона
повела розмову далі:

– Школу № 20 закінчила з
двома четвірками і не дотяг"
ла до медалі. На той час це
було непогано, але не дава�

ло пільг при вступі  до вузу.
Я добре запам‘ятала слова
вчительки російської мови
та літератури Лідії Яківни
Копчі: «Життя – це складна
істина. Надіятися треба
тільки на себе». За це напут"
тя я і сьогодні їй завдячую.

І ось, шкільними нічними
серенадами під вікнами учи"
телів закінчувалася школа.
Попереду одна"однісінька
дорога – терниста стежина
у самостійне життя. У ті ра"
дянські часи, легше було
вступити до вузу тим моло"
дим людям, котрі за плечи"
ма мали вже два роки тру"
дового стажу. Ось і пішла
здобувати стаж. За допомо"
го тієї ж учительки та клас"
ного керівника В.З.Ірковсь"
кої влаштувалася на роботу
в ощадбанк, керуючою яким
була дуже розумна і поваж"
на в Мукачеві і області Анас"
тасія Василівна Мораліна.
Вона прищепила увагу до
конкретики, ощадливості.

В ощадбанку пройшов
перший рік мого стажуван"
ня. Керуюча ставилася до
мене, як до рідної доньки. І,
як з‘ясувалося пізніше, Ана"
стасія Василівна була под"
ругою Валентини Павлівни
Олесиної, яка на той час пра"
цювала головним лікарем
Мукачівської обласної дитя"
чої лікарні. Знаючи мій по"
тяг до медичної справи Мо"
раліна і попросила В.П.Оле"
сіну влаштувати мене на ро"
боту в лікарню. Так другий
рік виробничого стажу я по"
працювала реєстратором
підросткового кабінету.

І ось, дякуючи Всевишнь"
ому і добрим людям, я – сту"
дентка факультету лікарської
справи Ужгородського дер"
жуніверситету. Непомітно
проминули шість років в ав"
диторіях знань і універси"
тетській бібліотеці, де я
днювала і ночувала з книж"
ками. Дуже жалкувала, що так
швидко раптово скінчилося
цікаве студентське життя.
Переді мною, нарешті,
відкрилася широка дорога в

самостійність.
Почала дільничним педі"

атром. Робота важка. Плака"
ли хворі дітки, разом з ними
плакало моє серце. Та за
тими печалями приходили
радісні миттєвості – не було
межі ощасливленню, коли на
тебе з подякою світлі дитячі
оченята. Це була спільна пе"
ремога над недугою. За де"
в‘ять років роботи дільнич"
ним педіатром таких радіс"
них перемог було сотні. З
часом прийшла впевненість,
набувся досвід. І мені знову
поталанило: добрі люди у
1994 році запропонували
пройти спеціалізацію по ди"
тячій кардіоревматології. Я
успішно закінчила курси на"
вчання і цілих десять років
відпрацювала в лікарні кар"
діоревматологом. І по сьо"
годні консультую хворих на
цю недугу.

 Ще одна дата в календарі,
яка для мене була повною
несподіванкою – 10 лютого
2005 року. Мене призначають
на посаду головного лікаря
Мукачівської обласної дитя"
чої клінічної лікарні. Керува"
ти медичним закладом та"
кого масштабу не тільки
дуже престижно а й дуже
відповідально. Наведу лише
одну красномовну цифру:
нині лікувально"профілак"
тичною допомогою охопле"
но понад 300 тисяч діток За"
карпаття. І приємно зазна"
чити, що усім цим складним
і неспокійним господар"
ством ось уже восьмий рік
успішно керує скромна,
ввічлива до всіх, гарна ду"
шею жінка Єлизавета Івані"
вна Біров.

– Що за цей час вдалося
зробити головному ліка�
реві?

– У серпні 2006 року відчи"
нило двері відділення екст"
ремального лікування недо"
ношених новонароджених
діточок на 30 ліжок. За моєї
наполегливості було розши"
рено відділення реанімації
новонароджених з 4"х до 12"
ти ліжко"місць. Постійно ве"

деться клопітка робота по
оснащенню лікарняного зак"
ладу необхідними матері"
ально"технічними засоба"
ми. Ця база сьогодні у нас
на рівні академічних нови"
нок. Маємо комп‘ ютерну то"
мографічну діагностику,
безскальпельну лапароскоп"
ічну установку. Іде до завер"
шення будівництво нового
реабілітаційного відділення
для дітей з ураженнями не"
рвової системи.

Можемо сьогодні пораду"
вати населення області тим,
що у відділеннях реанімації
на озброєнні лікарів – най"
новіше сучасне устатку"
вання, на зразок науково"
дослідних інститутів.

За сприяння проектного
менеджменту залучаємо
кошти для габаритних нау"
ково"технічних втілень. До 15
вересня буде підписано вже
третю грандову угоду з
Євросоюзом.

За мою бутність встанов"
лені дві нові автономні газові
котельні, відкрита пральня,
у всіх відділеннях виконано
якісний ремонт приміщень.

Детальніше хочеться роз"
повісти про покращення
умов перебування в лікарні
матері і дитини. Я з горді"
стю можу констатувати про
відкриття пансіонату в реа"
білітаційному центрі. Тут
кожній матері і дитині на 3"4
тижні надається окрема
кімната, де можна приготу"
вати їжу. У приміщенні є
пральна машина"автомат,
холодильник, мікрохвильова
піч, кавоварка і вбиральня,
ліжка – усього дев‘ять таких
кімнат з усіма домашніми
зручностями.

А попереду нові плани. За
натхненну працю Указом
Президента України Єлиза"
веті Іванівні Біров присвоє"
но високе звання заслуже"
ного лікаря України.

Іван КОПЧА,
 член Національної
спілки журналістів

України.
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Полум’я вічної пам’яті  завжди живило
наш народ. Пригадую в школі на уроці
історії, коли вчителька розповіла нам
про подвиг селянина Івана Сусаніна,
який завів польський загін у непролазне
болото й загинув від удару шаблі, але й
загарбники не вибрались з того болота.
Загинули  всі. У Велику Вітчизняну війну
таких подвигів вчинили сотні, тисячі пат&
ріотів. Вони направляли охоплені вогнем
літаки на ворожі колони, власним тілом
закривали амбразури ворожих дотів і
дзотів, із зв’язками гранат кидались під
ворожі танки… Йшли на подвиг заради
визволення свого народу, своєї Батьків&
щини, вмирали визволяючи народи Євро&
пи від фашистського поневолення.  Ось
чому, практично,  у всіх країнах, які виз&
воляли радянські воїни, вершили подви&
ги в ім’я життя майбутніх поколінь, не
забувають небаченого подвигу, нечува&
ного героїзму й віддають шану іх твор&
цям ось уже 68 років поспіль.

   З того часу на нашій рідній Закар&
патській землі, як і в усьому світі наро&
дилось, виросло й зістарилось поколін&
ня людей, яке безпосередньо не стика&
лось з тими незабутніми подіями. Знає
про жахіття війни, героїзм нашого наро&
ду із книг, кінофільмів та з розповідей
учасників Великої Вітчизняної війни. Але
фронтовиків, партизанів, підпільників
стає все менше й менше. Сьогодні про

НЕ  ТРИВОЖТЕ  СПОКІЙ  МЕРТВИХ!
всенародний подвиг дізнаємося з кни&
жок, спогадів учасників війни, і з участі у
догляді за священними могилами воїнів&
визволителів нашого краю.

   Патріотами не народжуються. Ними
стають на уроках мужності, при прочи&
танні книжок, при перегляді кінофільмів,
при участі у вшануванні світлої пам’яті
полеглих за нашу волю, наше щастя,
мирне небо над нами. Я вчителька
історії, тепер на заслуженому відпочин&
ку. Добре пам’ятаю, як у нашій ЗОШ №
6, та інших навчальних закладах Мука&
чева право покласти вінок чи квіти пам&
’яті молодь виборювала відмінним на&
вчанням, зразковою поведінкою. У крає&
знавчих та історичних гуртках юнаки й
дівчата вивчали біографії героїв, вчиту&
валися у описи їх подвигів, навідували&
ся в сім’ї фронтовиків, записували спо&
гади учасників боротьби з фашизмом.
Не один рік учні нашої школи підтриму&
вали тісні зв’язки із командиром парти&
занського загону із з’єднання В.П.Руси&
на – І.І.Фабрицієм.  Не забували його і в
той період, коли Іван Іванович був при&
кований важкою недугою до ліжка.

   З дитинства мене, моїх товаришів по
школі, рідному містечку, навчанню, як і
моїх батьків, як і жителів всього нашого
краю виховували в дусі глибокої пошани
до могил предків. Навіть кинути папі&
рець, якусь паличку, камінець на цвин&

тар вважалося великим гріхом. Паплю&
жити, оскверняти могилу не смів ніхто,
бо ж то – гріх не спасенний.  Втім, так
вчили кожне молоде покоління всі наро&
ди світу. Слово «Табу!» у тубільців  не
дозволяло жодному живому наблизити&
ся до могили мертвих. А вони ж були ди&
кунами.  Спокійний сон  своїх померлих
родичів дотримували неухильно. Іще ре&
тельніше, аніж деякі теперішні народи.
Бо час од часу показують  по вітчизня&
ному  телебаченню, повідомляють у га&
зетах про акти вандалізму на кладови&
щах, паплюження  пам’ятників полег&
лим…

   Вважається, що мертві не можуть
себе захистити. Захистити непо&
рушність їх останків, цілісність їх могил
мають живі. Це свята справа. Але має&
мо чимало прикладів, які свідчать, що
ті, хто зазіхає на спокій почилих, навіть
тисячоліття тому, бувають покараними.
У 1922 році  англійський єгиптолог Г.
Картер разом з рядом інших вчених роз&
копав гробницю фараона Тутанхамона.
Коли було зламано печатки накладені
на вхід в усипальницю, вчені знайшли у
чотирьох кімнатах обстановку  малень&
кого палацу юного фараона і його непо&
рушену мумію, прикрашену дорогоцін&
ностями.  Досі невідомі причини, через
які усі, хто першими увійшли в кімнати
гробниці,невдовзі померли. Прикладів,

коли ті, хто порушує спокій мертвих,
помирають передчасно, можна навести
більше.

   Вивчаючи історію Підгорян я знайш&
ла гнівний лист тих, хто постраждав у
чорну ніч фашистського поневолення
краю. Вони ополчилися проти пам’ят&
ника на околиці Підгорян, що височить
«Як згадка тисячолітнього мадярського
ярма, серед сміття, на окраїні Підгорян
(не далеко від мосту), ще стовбичить
пам’ятник мадярської неволі, мов об&
смалений стовп, з мадярською короною
з обох боків. У одному з номерів «Закар&
патської правди» громадським органі&
заціям Підгорян уже було нагадано про
цей «дивний пам’ятник», який давно
треба було знести».

   На щастя тоді гарячі голови остудив
виступ міськрайонки «Прапор  перемо&
ги» у якому, було сказано, що то пам’&
ятник героїчним захисникам Мукачева,
які на цьому місці дали рішучу відсіч за&
гону австрійських карателів, що йшли
придушити в нашому місті виступ тру&
дящих Мукачева під час революції 1848
року.

 Поспіх ніколи не йде на користь, але
шкоди може завдати чимало. Помірко&
ваність же завжди на користь.

Ольга МУЧИЧКА,
ветеран освітянської ниви

ÒÀÌ, ÄÅ ËÅÆÀÒÜ ÃÅÐÎ¯, ÇÀÐÎÄÆÓªÒÜÑß ÏÀÒÐ²ÎÒÈÇÌ
«Ôàøèçì – öå â³éíà!»

– òàê îö³íèâ ïðèõ³ä äî
âëàäè Ã³òëåðà ³ éîãî
ñï³ëüíèê³â ó Í³ìå÷÷èí³
80 ðîê³â òîìó â³äîìèé
ôðàíöóçüêèé ïèñüìåííèê
Ðîìåí Ðîëàí. ², íà æàëü,
ö³ ñëîâà ñòàëè ïðîðî÷è-
ìè. Çà êîðîòêèé ñòðîê,
ïåðåâ³âøè åêîíîì³êó
êðà¿íè íà â³éñüêîâ³ ðåéêè,
ã³òëåð³âö³, ïðè ìîâ÷àçí³é
çãîä³ óðÿä³â âåëèêèõ äåð-
æàâ îêóïóâàëè Àâñòð³þ,
×åõîñëîâà÷÷èíó, Ïîëü-
ùó, Äàí³þ, Íîðâåã³þ,
Áåëüã³þ, Ãîëëàíä³þ,
Ëþêñåìáóðã, Ôðàíö³þ,
Þãîñëàâ³þ, Ãðåö³þ. Äàë³,
çàðó÷èâøèñü ï³äòðèì-
êîþ ôàøèñòñüêèõ ðå-
æèì³â ²òàë³¿ òà ²ñïàí³¿,
«äðóæí³õ» óðÿä³â Ðóìóí³¿
òà Óãîðùèíè, ïî÷àëè ãî-
òóâàòèñÿ äî ïîõîäó  íà
ñõ³ä.

   Íà ñâ³òàíêó ó íåä³ëþ
22 ÷åðâíÿ 1941 ðîêó ïî-
÷àëàñÿ ÷îðíà íàâàëà ôà-
øèçìó. Áåç îãîëîøåííÿ
â³éíè àðì³¿ Ã³òëåðà, à öå
190 äîáðå îçáðîºíèõ
äèâ³ç³é  ï³äñòóïíî ïîñó-
íóëè íà ÑÐÑÐ.  1226  äí³â
³ íî÷åé Óêðà¿íà áóëà îêó-
ïîâàíà  ôàøèñòñüêèìè
çàãàðáíèêàìè. Ñüîãîäí³
áàãàòî õòî çâèíóâà÷óº ó
íàïàä³ íà íàøó òîä³øíþ
êðà¿íó ã³òëåð³âö³â, çàáó-

âàþ÷è, ùî  ³ç 190 äèâ³ç³é
37 áóëè íå í³ìåöüêèìè.
Ñï³ëüíî ç ã³òëåð³âñüêèì
âåðìàõòîì, ç òàêîþ æ
àãðåñèâíî-áàíäèòñüêîþ
æîðñòîê³ñòþ íàêèíóëèñü
íà íàøó êðà¿íó â³éñüêà
Ðóìóí³¿, Ô³íëÿíä³¿, ²òàë³¿,

Óãîðùèíè, ²ñïàí³¿, Ñëî-
âà÷÷èíè, Õîðâàò³¿,
Ôðàíö³¿, Áåëüã³¿, Äàí³¿,
Í³äåðëàíä³â. Îäåñó ãðà-
áóâàëè é âèíèùóâàëè ¿¿
íàñåëåííÿ íå ëèøå í³ìö³.
Á³ëüøî¿ øêîäè òóò çàâ-
äàëè  ðóìóíñüê³ ôàøèñ-
òè. Â æîâòí³ 1941 ðîö³
ðâàëèñÿ äî Ìîñêâè  íå
ëèøå ñîëäàòè «âèùî¿
ðàñè», à ³ ¿õ ïîïë³÷íèêè  ç
ôðàíöóçüêîãî ëåã³îíó.
Áëîêàäó Ëåí³íãðàäà
çä³éñíþâàëè íå ò³ëüêè
í³ìö³, à ³ ¿õ ñàòåë³òè  –
ô³íñüê³ ôàøèñòè. Îêð³ì
ã³òëåð³âö³â òâåðäèíþ íà

Âîëç³  – Ñòàë³íãðàä
øòóðìóâàëè ðóìóíñüê³,
³òàë³éñüê³, óãîðñüê³, ñëî-
âàöüê³ é ³ñïàíñüê³ äèâ³ç³¿.
À ïåðø í³æ âñòóïèòè ó
á³é  ç ×åðâîíîþ Àðì³ºþ,
ãðàáóâàòè íàø³ ì³ñòà ³
ñåëà, êàòóâàòè, âáèâàòè

íàøèõ ìèðíèõ ëþäåé, óñ³
çàãàðáíèêè ïðèñÿãàëè íà
â³ðí³ñòü ôþðåðó Í³ìå÷-
÷èíè Àäîëüôó Ã³òëåðó.

   Îñü ÷îìó òàê âàæëè-
âî, ùîá ñüîãîäí³øíº ïî-
êîë³ííÿ íàøî¿ ìîëîä³ é ò³,
õòî ïðèõîäèòèìå ó íà-
ñòóïí³ äåñÿòèë³òòÿ, óñâ³-
äîìëþâàëè, ÿê³ âàæê³,
íåéìîâ³ðíî âèñíàæëèâ³
áóäí³ â³éíè, ïåðåäóâàëè
ñâÿòó Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè.
Æîäíà êðà¿íà ñâ³òó íå
âèíåñëà á òàêèõ íå÷óâà-
íèõ æåðòâ. Ò³ëüêè áðàòí³
íàðîäè Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó, ïîêëàâøè âåëè÷åçí³

æåðòâè íà â³âòàð áîðîòü-
áè ç ã³òëåð³âöÿìè òà ¿õ
ñîþçíèêàìè, äîáèëèñÿ
äëÿ âñüîãî ñâ³òó Ïåðå-
ìîãè íàä ôàøèçìîì, íàä
íàöèñòñüêîþ ³äåîëîã³ºþ
³ ïðàêòèêîþ ðàñèçìó é
ìàñîâîãî âèíèùåííÿ ëþ-

äåé òà ïîñÿãàííÿ íà æèò-
òÿ ö³ëèõ íàðîä³â, íà ñàìó
ìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ ¿õ
íà Çåìë³.

Äîðîãîþ ö³íîþ çàïëà-
òèëè ðàäÿíñüê³ ëþäè, â
òîìó ÷èñë³ é íàøà Óêðà¿-
íà çà ñâîº âèçâîëåííÿ â³ä
ôàøèñòñüêîãî óÿðìëåí-
íÿ.  Ò³ëüêè íà ïðèíåñåíå
âèçâîëåííÿ íàðîäàì çà-
ðóá³æíèõ  êðà¿í ïîëÿãëî
ïîíàä 1 ì³ëüéîí íàøèõ
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, ùå
çîâñ³ì þíèõ, ìîëîäèõ ³
ñòàðøèõ âî¿í³â. Òîáòî
â³ääàâ ñâîº æèòòÿ êîæåí
ñüîìèé ðàäÿíñüêèé ñîë-

äàò çà âèçâîëåííÿ ªâðî-
ïè â³ä ôàøèñòñüêî¿ îêó-
ïàö³¿. Çàãàëüí³ âòðàòè
ðàäÿíñüêèõ âî¿í³â  ó áîÿõ
çà ìåæàìè ÑÐÑÐ, ðàçîì
ç ïîðàíåíèìè ³ ïðîïàëè-
ìè áåçâ³ñòè, ñêëàëè ïî-
íàä 3 ì³ëüéîíè ñîëäàò ³
îô³öåð³â. Ïðè âèçâîëåíí³
Ïîëüù³ ïîëÿãëî 600 òè-
ñÿ÷ íàøèõ âî¿í³â, ×åõîñ-
ëîâà÷÷èíè – 140 òèñÿ÷,
Ðóìóí³¿ – 69 òèñÿ÷,
Àâñòð³¿ – 26 òèñÿ÷, Þãî-
ñëàâ³¿ – 8 òèñÿ÷… Òàêó
âåëè÷åçíó ö³íó çàïëàòèâ
íàø íàðîä çà âèçâîëåí-
íÿ  â³ä ôàøèñòñüêîãî
ìðàêîá³ññÿ 183 ì³ëüéîí³â
íàñåëåííÿ ªâðîïè é äâîõ
àç³àòñüêèõ êðà¿í.

Âåëèêó Â³ò÷èçíÿíó
â³éíó ÿ ïîâ³ê íå çàáóäó. Â
³ñòîð³¿ íàéñòðàøí³øèõ ³ç
âîºí, ÿêó ïåðåæèëî ëþä-
ñòâî, êîæåí  ìåòð çåìë³
ðÿñíî ïîëèòèé êðîâ’þ
ñîëäàò-ôðîíòîâèê³â,
ïàðòèçàí³â ³ ï³äï³ëüíèê³â.
Çà Âåëèêó Ïåðåìîãó íàä
ôàøèçìîì íàø íàðîä
çàïëàòèâ íå÷óâàíó æåð-
òâó – 27 ì³ëüéîí³â ñâî¿õ
êðàùèõ ñèí³â ³ äîíüîê.
Óêðà¿íà âòðàòèëà ó â³éí³
ïîíàä 8 ì³ëüéîí³â êðà-
ùèõ ñâî¿õ ãðîìàäÿí. Íå
ïàì’ÿòàþ ³ äíÿ, ùîá íå
ãèíóëè ìî¿ áîéîâ³ ïîáðà-
òèìè. Ïðàêòè÷íî ó êîæ-

íîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³,
ÿê³ äîâåëîñÿ áðàòè ç âå-
ëèêèìè é íå äóæå áîÿìè,
ëåæàòü ìî¿ áîéîâ³ äðóç³.
¯õ  áðàòí³ ìîãèëè  ïðè-
êðàøåí³ ïàì’ÿòíèêàìè,
ñòåëàìè, îáåë³ñêàìè…
Â³äðàäíî, ùî äîñ³ í³õòî
íå òðèâîæèâ ¿õ  â³÷íèé
ñïîê³é. Çâ³äñè, â³ä ¿õ ñâÿ-
òèõ äëÿ óñ³õ ôðîíòîâèê³â
ìîãèë, ïî÷èíàºòüñÿ ïàò-
ð³îòè÷íå âèõîâàííÿ, òóò,
ï³ä ÷àñ äîãëÿäó çà ìîãè-
ëàìè, çàðîäæóºòüñÿ ïàò-
ð³îòèçì ó ìîëîä³.

   Â³ðþ, áî çíàþ ìó-
êà÷³âö³â íå îäèí äåñÿòîê
ðîê³â, ùî é ó öüîìó ïðî-
ëåòàðñüêîìó ì³ñò³ ñïîâ-
íåíîìó êðàùèõ òðàäèö³é,
ì³ñò³, äå ïåðåâàæíà
á³ëüø³ñòü ãîðîæàí â³ðó-
þ÷à, í³êîìó  íå äàäóòü
ïîãëóìèòèñÿ íàä âî¿íà-
ìè-âèçâîëèòåëÿìè. À
ÿêùî âëàäíà âåðõ³âêà çà-
äóìàëà òàêå ñâÿòîòàöò-
âî, òî äóìàþ, ìè, âè-
áîðö³, ÿê³ îáðàëè ñîá³
ì³ñüêó âëàäó, ìàºìî ïðà-
âî çàæàäàòè ïî³ìåííîãî
ãîëîñóâàííÿ, ùîá æèòåë³
ì³ñòà çíàëè õòî º ãîíè-
òåëåì ìåðòâèõ, õòî çàç³-
õàº íà ¿õ â³÷íèé ñïîê³é.

Âîëîäèìèð ×ÅÕ,
æèòåëü Ìóêà÷åâà,

ó÷àñíèê Âåëèêî¿
Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

Çàëèøàéòåñÿ ëþäüìè! Ïåðåâ÷àòèñÿ ï³çíî. (À. Äàâèäîâè÷).Çàëèøàéòåñÿ ëþäüìè! Ïåðåâ÷àòèñÿ ï³çíî. (À. Äàâèäîâè÷).Çàëèøàéòåñÿ ëþäüìè! Ïåðåâ÷àòèñÿ ï³çíî. (À. Äàâèäîâè÷).Çàëèøàéòåñÿ ëþäüìè! Ïåðåâ÷àòèñÿ ï³çíî. (À. Äàâèäîâè÷).Çàëèøàéòåñÿ ëþäüìè! Ïåðåâ÷àòèñÿ ï³çíî. (À. Äàâèäîâè÷).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555529 ñåðïíÿ 2013 ð.

¹ 34 (985)¹ 34 (985)¹ 34 (985)¹ 34 (985)¹ 34 (985)

ñò.
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   Надає аудиторські, бухгалтерські,
   інформаційно – консультаційні   та юридичні послуги

м. Мукачево, пл. Миру, 19/1 Тел./факс (03131) 4�49�91, 5�41�16
www.audit.mk.uz.ua    E�mail: kilaru@audit.mk.uzhgorod.ua

Ми раді допомогти Вам!
З нами Ви завжди на крок попереду!!!

Â  ²  Ñ  Í  È Ê
Ìóêà÷³âñüêîãî Êëóáó Áóõãàëòåð³â

ßêùî íåìîæíà, àëå äóæå õî÷åòüñÿ, òî ìîæíà. (Øîëîì-Àëåéõåì) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 29 ñåðïíÿ 2013 ð.

¹ 34 (985)¹ 34 (985)¹ 34 (985)¹ 34 (985)¹ 34 (985)
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Обмеження підприємств у розрахунках готівкою
та інші зміни від НБУ

(коментар до постанови Правління НБУ
від 06.06.2013 р. № 210)

Коментована Постанова № 210 набирає чинності 1 вересня
поточного року. Тож розгляньмо, чого нам очікувати від змін.

Основна новина: НБУ встановив граничну суму розрахунків
готівкою для:

� підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня в
розмірі 10000 (десяти тисяч) гривень;

� фізосіб із підприємством (підприємцем) протягом одного дня
за товари (роботи, послуги) у розмірі 150000 (ста п’ятдесяти
тисяч) гривень;

� фізосіб між собою за договорами купівлі�продажу, які підляга�
ють нотаріальному посвідченню, у розмірі 150000 (ста п’ятде�
сяти тисяч) гривень.

Ці обмеження поширюються на розрахунки готівкою
підприємств (підприємців) між собою та/або із фізичними осо�
бами протягом одного дня за одним або декількома платіжними
документами. Як і раніше, кількість підприємств (підприємців) і
фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня
не обмежується.

Усе, що понад установлені обмеження, потрібно проводити
через: банки;  небанківські фінансові установи, які в установле�
ному законодавством порядку отримали ліцензію на переказ
коштів без відкриття рахунка;

Робити це пропонують шляхом перерахування коштів із поточ�
ного рахунка на поточний рахунок або шляхом унесення коштів
до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки.

Готівкою можна, як і раніше: платити бюджетам і державним
цільовим фондам; добровільно жертвувати й надавати благо�
дійну допомогу; використовувати кошти, видані на відрядження
(зрозуміло, крім госпвитрат).

Наразі обмеження на розрахунок між фізособою та підприєм�
ством стосуватимуться лише готівки за товари (роботи, послу�
ги).

До того ж варто зауважити, що з Положення про касові опе�
рації видалили механізм розрахунку для покарання за переви�
щення обмеження готівкових розрахунків. Ідеться про розра�
хункове визначення переліміту (за що світив штраф у подвійному
розмірі переліміту згідно зі ст. 1 Указу № 436). Тож чатувати на
порушників граничних сум розрахунків готівкою буде лише КпАП
в особі ст. 16315.

Зміни в порядку складання фінансової звітності
Наказ Мінфіну України від 27.06.13р. № 627

Серед великої кількості поправок, унесених практично до всіх
П(С)БО, було змінено і НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансо�
вої звітності». Зокрема:

� установлено, що одиниця виміру «тис. грн. без десятково�
го знаку» застосовується до всіх форм фін звітності, за ви�
нятком розділу IV Звіту про фін результати (Звіту про сукуп�
ний дохід) ф.№2 (а також розділу IVКонсолідованого звіту про
фін результати (Звіту  про сукупний дохід) ф.№ 2�к), грошові
показники якого потрібно наводити у гривнях з копійками;

� у зв’язку з тим, що в р.1400 Балансу  (Звіту про фінансовий
стан) ф.№1 наводиться у тому числі інформація про пайовий ка�
пітал, назву цього рядка змінено на «Зареєстрований (пайо�
вий) капітал. Таке саме стосується і р.1400 Консолідованого
балансу (Звіту про фінансовий стан) ф.№1�к.;

� доповнено перелік додаткових (вписуваних) рядків
фінзвітності, зокрема у Балансі і Звіті про рух грошових коштів;

� також уточнені назва та нумерація деяких додаткових рядків
Звіту про рух грошових коштів.

Набрав чинності: з 09.08.13 р.

Мінфін приводить нацстандарти у відповідність
до чинного законодавства: масштабні

 поправки в П(С)БО
Наказ Мінфіну України від 27.06.13р. №627

1. Змінена класифікація доходів в бух обліку (п.7 П(С)БО 15
«Дохід»). Віднині доходи в бухобліку класифікують за такими
групами:

� дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
без вирахування знижок, повернень і непрямих податків;

� чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) –
дохід за вирахуванням наданих знижок, вартості повернених
товарів, доходів, що належать комітентам і непрямих податків,
зборів;

� інші операційні доходи;
� фінансові доходи;
� інші доходи.
Таким чином, у бух обліку, маємо як і раніше 5 груп доходів, при

цьому замість вилученої групи надзвичайних доходів з’явив�
ся чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, по�
слуг). До речі, згадку про надзвичайні доходи та витрати вилу�
чено з усіх П(С)БО.

2. Уточнено порядок визнання доходів у разі безоплатного
отримання активу, який забезпечуватиме надходження еко�

номічних вигод протягом декількох звітних періодів. Згідно
абз. 2 п. 21 П(С)БО доходи від отримання такого активу по�
винні признаватися на систематичній основі (наприклад, у
сумі нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів,
коли надходять відповідні економічні вигоди.

3. «Осучаснено» визначення поняття «Справедлива
вартість» (п.4 П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»). Тепер нею
вважається сума, за якою можна продати актив або сплатити
зобов’язання за звичайних умов на певну дату.

П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємницт�
ва» також приведено у відповідність до вимог чинних норматив�
но�правових актів, зокрема, у ньому:

1. Вилучено згадку про можливість складання Фінзвіту
суб’єкта малого підприємництва за ф. №1�м і ф.№ 2�м суб�
’єктами, які складають фін звітність за МСФЗ, що зумовлене
вимогою п.1 р.IV НП(С)БО, згідно з яким підприємства, які зас�
тосовують МСФЗ, повинні складати фінзвітність за форма�
ми, затвердженими НП(С)БО 1. У зв’язку з цим із заголовної
частини Фінзвіту суб’єкта малого підприємництва вилучено поля
для зазначення того, за якими стандартами складено Фін звіт –
за  П(С)БО чи МСФЗ.

2. з п.2 р. І П(С)БО вилучено обмеження, яке забороняло
застосування П(С)БО 25 для складання Фінзвіту суб’єкта
малого підприємництва довірчим товариствам, страховим ком�
паніям, банкам, ломбардам, іншим фінансово�кредитним і не�
банківським фін установам, суб’єктам, які здійснюють обмін інва�
люти, виробникам та імпортерам підакцизних товарів, а також
суб’єктам, у статутному капіталі яких частка вкладів, що нале�
жить юр особам�засновникам і учасникам, які не є суб’єктами
малого підприємництва, перевищує 25%. Тепер ці суб’єкти ма�
ють право складати фін звітність за формами № 1�м і № 2�м
за умови, що вони відповідають критеріям суб’єктів малого
підприємництва та не зобов’язані згідно із законодавством
складати фінзвітність за МСФЗ.

3. у п.4 р.І П(С)БО 25 з’явилася згадка про те, що суб’єкти
малого підприємництва інформацію про сукупний дохід у фін
звітності не розкривають.

Набрав чинності: з 09.08.13 р.

Трансфертне ціноутворення —
із вересня 2013 року

Із 1 вересня 2013 року набирає чинності Закон України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфер�
тного ціноутворення» від 04.07.2013 р. № 408�VII.

Під трансфертним ціноутворенням мається на увазі сис�
тема визначення звичайної ціни товарів і результатів робіт
(послуг) у передбачених Податковим кодексом контрольо�
ваних операціях.

Згідно з нововведеннями, звичайні ціни для податку на прибу�
ток і ПДВ застосовуються до так званих контрольованих опе�
рацій, у яких беруть участь:

� пов’язані особи — нерезиденти; пов’язані особи — резиден�
ти, які задекларували збиток із податку на прибуток за попе�
редній звітний рік або станом на початок звітного року застосо�
вують спеціальні режими оподаткування, сплачують податок на
прибуток підприємств або ПДВ не за основною ставкою, що не
були платниками податку на прибуток підприємств або ПДВ на
початок року;

� нерезиденти, які сплачують податок на прибуток (корпора�
тивний податок) за ставкою на 5 і більше процентних пунктів
нижче за українську.

Згадані вище операції визнаються контрольованими за умо�
ви, що річна сума розрахунків платника з кожним контрагентом
становить не менше ніж 50 млн грн. (без урахування ПДВ).

Звітним періодом для цілей податкового контролю за транс�
фертним ціноутворенням є календарний рік. Платники по�
датків, які протягом звітного періоду здійснювали контро�
льовані операції, зобов’язані подавати звіт про контро-льо�
вані операції до 1 травня року, наступного за звітним, в елек�
тронному вигляді.

Штрафні санкції за порушення норм ст. 39 «Трансфертне ціно�
утворення» Податкового кодексу, учинені в період із 1 вересня
2013 року по 1 вересня 2014 року, застосовуються в розмірі 1 грн.,
окрім неподання до податкового органу:

� звіту про контрольовані операції — штраф у розмірі 5% від
загальної суми контрольованих операцій;

� обов’язкової документації по контрольованих операціях —
штраф у розмірі 100 мінімальних зарплат.

Облік фінансових казначейських векселів
(коментар до Закону України від 04.07.2013 р. № 391�VІІ)

Суть нововведення: запроваджено бюджетне відшкодуван�
ня ПДВ шляхом видачі фінансових казначейських векселів стро�
ком обігу до 5 років і дохідністю розміром 5%. Суму ПДВ, що підля�
гає відшкодуванню з бюджету, платник ПДВ зможе отримати в
тому числі фінансовим векселем на суму такого відшкодування.
Вексель видаватиме орган, який здійснює казначейське обслу�
говування бюджетних коштів, на підставі висновку органу Міндо�

ходів. Після спливу строку, на який видано вексель, він пред’яв�
ляється платником до платежу зазначеному казначейському
органу. Останній виплачує платнику кошти з урахуванням нара�
хованих процентів.

Зміни набрали чинності з 27.07.2013 р

Хто і як сплачуватиме екологічний податок
за утилізацію автомобілів

(коментар до Закону України від 04.07.2013 р.
№ 422�VII, далі — Закон № 422)

З 1 вересня 2013 року впроваджується екологічний пода�
ток за утилізацію транспортних засобів. Унаслідок цього
вартість найбільш ходових автівок (з об’ємом двигуна від 1000 до
2000 см3) зросте в середньому на 7 000 грн. — для нових авто�
мобілів і майже на 15 000 грн. — для автомобілів б/в.

Сплачувати новий екоподаток доведеться за переважну
більшість чотириколісних транспортних засобів (окрім трак�
торів), а також за кузови до них.

Сплачувати податок повинні особи, які:
� імпортують в Україну транспортні засоби та/або кузови до

них;
� виробляють автомобілі на митній території України для їх

продажу на внутрішньому ринку;
� придбавають авто в осіб, які не є платниками екоподатку за

утилізацію згідно з пп. 240.6.1 Податкового кодексу України в
редакції Закону № 422. До останніх належать дипломатичні
представництва або консульські установи іноземних держав,
міжнародні організації, які користуються привілеями й імунітетом
згідно із загальновизнаними принципами та нормами міжнарод�
ного права, а також працівники таких представництв, установ,
організацій та члени їх сімей.

Решту осіб, які звільнені від сплати податку за утилізацію транс�
портних засобів, перелічено в у пп.пп. 240.6.2–240.6.7 ПКУ. Зок�
рема звільнення поширюється на осіб, які:1) узяли на себе
зобов’язання утилізувати зняті з експлуатації транспортні засо�
би за визначеною технологією1 та виробляють (виготовляють)
на території України транспортні засоби, які класифікуються за
кодами товарних позицій 8702, 8703, 8704 та 8705 за УКТ ЗЕД;
2) придбавають на території України автомобілі, що вперше за�
реєстровані (перереєстровані) до 01.09.2013 р., у їх власників
чи осіб, зазначених вище в п. «1», а також продають такі авто�
мобілі після 01.09.2013 р. тощо.

Закон прописано таким чином, що «утилізаційний податок»
потрібно сплатити задовго до того, як автівка відживе своє.

Ставка податку встановлена в гривнях і залежить від виду
транспортного засобу.

Податок сплачується за місцем перебування платника подат�
ку на податковому обліку в конт-ролюючих органах (пп. 250.2.4
ПКУ).

Довідку про сплату податку власнику авто видає: особа, яка
здійснює виробництво (виготовлення) і реалізацію транспор�
тних засобів на внутрішньому ринку України та не взяла на себе
зобов’язання забезпечити утилізацію таких транспортних за�
собів або була виключена з реєстру осіб, які взяли на себе зобо�
в’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспор�
тних засобів у разі придбання нового авто в Україні; орган мит�
ниці в разі імпорту автомобіля в Україну. При цьому контролюю�
чий орган перед тим, як видати довідку, перевіряє правильність
обчислення та повноту сплати особою податку за утилізацію та
проставляє в митній декларації відмітку про сплату податку за
утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів; орган
внутрішніх справ — у разі перереєстрації транспортного засо�
бу, придбаного в особи, визначеної пп. 240.6.1 ПКУ (дипредстав�
ництва, консульські установи тощо).

Довідку про звільнення від сплати податку видає особа, яка
здійснює виробництво (виготовлення) і реалізацію транспорт�
них засобів, що взяла на себе зобов’язання забезпечити утилі�
зацію знятих з експлуатації автомобілів, чи орган митниці (якщо
імпортер звільнений від сплати «податку з утилізації»).

Надалі під час переходу права власності на транспортний
засіб, з якого сплачено податок за утилізацію або не сплачено
такого податку у зв’язку зі звільненням, попередній власник
транспортного засобу передає наступному власникові довідку
про сплату податку чи довідку про звільнення від сплати податку
(п. 250.15 ПКУ). Якщо власник авто втратить або пошкодить до�
відку, орган МВС повинен безкоштовно видати йому її дублікат
(пп. 250.18.2 ПКУ).

Орган внутрішніх справ здійснює держреєстрацію (перереє�
страцію) транспортного засобу на підставі такої довідки. Інакше
кажучи, не маючи на руках потрібної довідки, автомобіль просто
не зареєструють.

Це правило не поширюється на перереєстрацію авто�
мобілів, що були придбані до 1 вересня 2013 року
(пп. 250.18.3 ПКУ).

Ç ïîâàãîþ,
êîëåãè ÏÏ “Êëóá áóõãàëòåð³â”
³ ÏÏ “Àóäèò”

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß
×ÀÐ²ÂÍÓ, ÌÈËÓ, ÒÓÐÁÎÒËÈÂÓ, ×ÓÉÍÓ ÍÀØÓ ÊÎËÅÃÓ

ÒÎÐÈÍÅÖÜ Ìàðèíó Âàëåð³¿âíó
Áàæàºìî Òîá³ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, ùåäðî¿ äîë³, ñïðàâæíüîãî ëþäñüêîãî

ùàñòÿ, äîñòàòêó, ãàðíîãî íàñòðîþ, äóøåâíîãî ñïîêîþ òà ìèðó.
Õàé ùàñòÿ ñüîãîäí³ çîðåþ ñâ³òèòü,
Äëÿ Òåáå – óñ³ íàé÷àð³âí³ø³ êâ³òè,
Ëàñêàâ³, í³æí³ ³ äîáð³ ñëîâà,
Õàé ìîëîä³ñòü é êðàñà Òâî¿ ïðîöâ³òàþòü,
À äîëÿ óñï³õ áåçö³ííèé íåñå,
Òåïëîì ³ ëþáîâ’þ çàâæäè î÷³ ñÿþòü,
É çàäóìàíå çä³éñíèòüñÿ.



Îò ïîëüçû äî ñïðàâåäëèâîñòè òàêæå äàëåêî, êàê îò çåìëè äî çâåçä. (Ëóêàí).Îò ïîëüçû äî ñïðàâåäëèâîñòè òàêæå äàëåêî, êàê îò çåìëè äî çâåçä. (Ëóêàí).Îò ïîëüçû äî ñïðàâåäëèâîñòè òàêæå äàëåêî, êàê îò çåìëè äî çâåçä. (Ëóêàí).Îò ïîëüçû äî ñïðàâåäëèâîñòè òàêæå äàëåêî, êàê îò çåìëè äî çâåçä. (Ëóêàí).Îò ïîëüçû äî ñïðàâåäëèâîñòè òàêæå äàëåêî, êàê îò çåìëè äî çâåçä. (Ëóêàí).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777729 ñåðïíÿ 2013 ð.

¹ 34 (985)¹ 34 (985)¹ 34 (985)¹ 34 (985)¹ 34 (985)

ñò.

1.Михно Ганна Василівна – 1922 р.н.
2.Бояркіна Зоя Мар'янівна  – 1927 р.н.
3.Височина Єлізавета Іванівна – 1931 р.н.
4.Стегура Ружена Михайлівна – 1934 р.н.
5.Цильо Марія Іванівна – 1938 р.н.
6.Кость Ілля Ілліч – 1958 р.н.
7.Гойдаш Ганна Василівна – 1950 р.н.
8.Росул Петро Михайлович  – 1947 р.н.
9. Дудаш Євгеній Ілліч – 1931 р.н.
10.Філіппова Галина Геннадіївна – 1924 р.н.
11.Стеблак терезія Мигалівна – 1942 р.н.
12.Бродюк Григорій Григорович – 1940 р.н.
13.Волошин Дашід Аттілович – 1999 р.н.
14.Фегер Томат Костянтинович – 1935 р.н.
15.Рац Берталон Рудольфович – 1965 р.н.
16.Деме Ганна Степанівна –1943 р.н.

Â²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜ
ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 19.08.2013 р.  по  25.08.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
3-ãî âåðåñíÿ ñâÿòêóº ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ

íà÷àëüíèê øòàáó öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè Ìóêà÷³âñüêîãî
äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

ßÌ×ÓÊ
Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Ïðèéì³òü íàø³ íàéùèð³ø³ ïðèâ³òàííÿ ç ö³º¿ íàãîäè!
Ó öåé ÷óäîâèé äåíü ìè õî÷åìî â³ä ùèðîãî ñåðöÿ ïîáà-

æàòè Âàì áîãàòèðñüêîãî çäîðîâ’ÿ, òâîð÷îãî íàòõíåííÿ,
íåâïèííîãî ðóõó âïåðåä, íàä³éíèõ ³ â³ðíèõ ñîðàòíèê³â ó
Âàø³é  ä³ÿëüíîñò³!

Áàæàºìî, ùîá æèòòÿ  çàâæäè áóëî íàïîâíåíå ðàä³ñòþ
òà ùàñòÿì.  Íåõàé Âàñ çàâæäè ñóïðîâîäæóº óñï³õ,
ñòàá³ëüí³ñòü òà äîñòàòîê. Íåõàé íåâè÷åðïíà åíåðã³ÿ, îï-
òèì³çì ³ íàäàë³ áóäóòü Âàøèìè ïîñò³éíèìè ñóïóòíèêàìè
â æèòò³, à äîëÿ ïîäàðóº áàãàòî ñâ³òëèõ ë³ò ó ìèð³ òà äîá-
ðîáóò³!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî

 äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß
íàøîãî ÷óäîâîãî êîëåãó

ÊÓÍÅÂÈ×À  Ðîìàíà Þð³éîâè÷à
Íàø êîëåêòèâ øëå Òîá³ â³òàííÿ â öåé ÷óäîâèé Äåíü

Òâîãî íàðîäæåííÿ!
Áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ïàëêîãî êîõàííÿ, îï-

òèì³çìó, äóøåâíîãî òåïëà, íîâèõ ïë³äíèõ óñï³õ³â òà
ãàðíîãî íàñòðîþ.

Áàæàºìî çàâæäè çàëèøàòèñÿ òàêèì æå íåâãàìîâ-
íèì, åíåðã³éíèì òà âåñåëèì.

Õàé êîæåí äåíü ÿñí³º íåáîì ÷èñòèì,
Ñâ³òàíêè ñÿþòü, ñêóïàí³ â ðîñ³,
Ó ñåðö³ ðàä³ñòü ðîçêâ³òà ³ñêðèñòà,
² ìð³¿ õàé çáóâàþòüñÿ óñ³.
Õàé ìîëîä³ñòü Òâîÿ ùå äîâãî êâ³òíå,
Óñì³øêà ñÿº íà Òâî¿õ óñòàõ,
² ëèø õîðîøå, ðàä³ñíå, ïðèâ³òíå,
Òîá³ â æèòò³ ïåðåòèíàº øëÿõ!

Æèâè, êîõàé, ðàä³é æèòòþ!
Ç ïîâàãîþ,

êîëåãè ÏÏ “Êëóá áóõãàëòåð³â” ³ ÏÏ “Àóäèò”

ÁÓÄÜ Â  ÆÈÒÒ²  ÙÀÑËÈÂÈÌ!
28 ñåðïíÿ âèïîâíèëîñÿ 11 ðîê³â

íàøîìó äîðîãîìó, ðîçóìíîìó,
ââ³÷ëèâîìó, ëþáèìîìó ñèíî÷êó,
÷óéíîìó îíó÷êîâ³, ïðåêðàñíîìó
áðàòèêîâ³

ÍÎÐÁÅÐÒÓ ÏÅÒÀÕÓ.
Âñ³ ìè áàæàºìî Òîá³, äîðî-

ãåíüêèé íàø Íîðáåðò, ðîñòè çäî-
ðîâèì, ðîçóìíèì, äîáðèì ³ êðà-
ñèâèì íà ðàä³ñòü áàòüêàì òà ð³äíèì. Áóäü â æèòò³
ùàñëèâèì, óñï³õè çàâæäè ìàé, ³ íàóêè äîáðå â øêîë³
ï³çíàâàé. Ùîá â æèòò³ íå çíàâ Òè ãîðÿ ³ á³äè. Õàé
Ìàò³ð Áîæà òåáå îáåð³ãàº, ì³öíå çäîðîâ’ÿ ïîñèëàº,
õàé ìàéáóòòÿ áóäå ãàðíèì ³ ñâ³òëèì, õàé òåáå ëþá-
ëÿòü ³ øàíóþòü âñ³ íà ñâ³ò³.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – áàòüêè, ñåñòðè÷êà Êåòð³í,
áàáóñ³ Ìàð³ÿ é Ìàðòà, ä³äóñ³ Éîñèï òà Â³êòîð.

Чотириногі  друзі, стають
членами сім’ї зазвичай, але
бувають випадки, коли саме
собака – незамінний і над�
ійний колега.

КРАЩІ КІНОЛОГИ ОБЛАСТІ
Мова — про службових

чотирилапих, які вміють
охороняти,захищати, спів�
працювати, шукати та навіть
розкривати злочини.

Днями у Мукачеві вміння
своїх волохатих підопічних на
базі кінологічного центру
УМВС області демонструва�
ли кінологизі всього краю.  У
змаганнях,мета яких відібра�
ти кращих для участі у рес�
публіканських суперництвах,
взяли участь 13к оманд
(кінолог + службовий соба�
ка), які змагалися у загальній
і спеціальній підготовці. Журі
оцінювало виконання соба�
ками команд кінологів, подо�

лання смуги перешкод, воло�
діння спеціальними навика�
ми із затримання умовного
злочинця, який чинить опір
чи, застосовуючи зброю,
здійснює втечу.

Як зауважує начальник
кінологічної служби УМВС
Олександр Лазар, інколи
потрібні роки, щоб вивчити
тварину і вміти розбирати�
ся у навіть незначних змінах
характеру своїх підопічних. А
також змусити її демонстру�
вати свої вміння перед інши�
ми.

Звісно, не всі чудово впо�
ралися із завданням. Найб�
ільше балів отримали і,

відповідно, посіли перше
місце –  інспектор�кінолог
Семен Поцко із своєю вихо�
ванкою, собакою Діною,
«срібло» дісталося Івану Ле�
шаничу і його Альфі, а
«бронзу», за кількістю на�
браних балів, вибороли Ва�
силь Тарахонич і його Мух�
тар.

Нагороди переможцям
вручив заступник   началь�
ника   УМВС полковник    мілі�
ції    Михайло Немеш, який
побажав призерам не зупи�
нятися на досягнутих ре�
зультатах, вручив учасникам
грамоти, медалі, а перемож�
цю — кубок.

Наталія МАШІКО,
Мукачівський МВ УМВС

ßÊ ÑÏÐÈÒÍÈÉ ÌÎËÎÄÈÊ ÑÂÎÞ ×ÀÑÒÓÂÀËÜÍÈÖÞ ÎÁ²ÊÐÀÂ
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ ÕÐÎÍ²ÊÀ

Французи стверджують, що у всіх
проблемах потрібно шукати жіночий
слід. Недарма ж їхнє прислів’я крас�
номовно гласить: «Шерше ля фам»,
себто «Шукайте жінку». У випадку, що
трапився у місті над Латорицею, на�
впаки «наслідили» представники силь�
ної половини людства. Та ще й досить
неблагородно.

Недавнього ранку, повертаючись з
риболовлі, 33�річний мукачівець Ва�
силь зустрів біля одного з магазинів
своїх знайомих, серед яких була і 50�
річна місцева жителька. Чоловік мав
намір відмітити цю зустріч, але не мав
при цьому грошей. Тож щедра пані зго�
лосилася почастувати компанію своїм
коштом.

Жінка вийняла кредитну картку і зня�
ла з неї потрібну суму. Згодом випивка
закінчилася, а знайомі бажали продов�
жити відпочинок. Добре сп’яніла час�
тувальниця, цілком довірившись мало
знайомому молодику, віддала йому
свою кредитну картку і назвала пін�код
до неї.

Коли, заснувши після тривалого за�
стілля, мукачівка прокинулася, то по�
бачила, що чоловіків у будинку немає.
А на мобільному телефоні жінки було
5 непрочитаних СМС�повідомлень
про те, що її карткою протягом дня
скористались 5 разів. Обшукавши
весь будинок, кредитної картки гос�
подиня так і не знайшла. Тоді і вирі�
шила звернутись по допомогу до

дільничного інспектора Василя Га�
бовди.

Спритника, котрий «обчистив» жінку,
відразу знайшли. Ним був згаданий
33�річний мукачівець Василь, якому
власниця сама довірила свою картку і
назвала пін�код до неї. Наразі його
притягають до кримінальної відпові�
дальності за ознаками статті 185 ККУ
«Крадіжка». До речі, Василь вже був
судимий і неодноразово потрапляв у
поле зору міліції. Поки що триває пе�
ревірка стосовно його причетності до
скоєння інших правопорушень на тери�
торії Мукачівщини.

Наталія МАШІКО,
Мукачівський МВ УМВС

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßÞ!
Ïåðøå âåðåñíÿ – öå îñîáëèâå

ñâÿòî, òîìó ùî 1 âåðåñíÿ – öå
äåíü çíàíü. ßêùî çàáóòè ïðî
ñòåðåîòèïè òà øòàìïè, òî öå ñâÿ-
òî çì³í, ñâÿòî ïîçèòèâíîãî ðîç-
âèòêó, ñâÿòî ï³çíàííÿ íîâîãî òà
íåâ³äîìîãî, âîäíî÷àñ, ç³ çáåðå-
æåííÿì çâ’ÿçêó ç ìèíóëèì. Ó öåé
äåíü õî÷åòüñÿ îñîáëèâî òåïëèìè
ñëîâàìè ïðèâ³òàòè âñ³õ ëþäåé, ÿê³
ìàþòü áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ äî
îñâ³òè,îñîáëèâî òåïë³ ïðèâ³òàííÿ êî-
õàí³é äðóæèí³ âèêëàäà÷ó óêðà¿íñüêî¿
ìîâè òà ë³òåðàòóðè –

ÃÎËÎÌÁ Òåòÿí³ Ìèêîëà¿âí³
Ó öåé ñâÿòêîâèé îñ³íí³é äåíü
Òåïëà ³ ñîíå÷êà ïîáàæàòè
² ùîá ðàä³ñíî òîá³ áóëî êîæåí äåíü!
Áàæàþ çäîðîâ’ÿ, äîáðà, äîâãîë³òòÿ,
Õàé âèñòà÷èòü ùàñòÿ íà ö³ëå ñòîë³òòÿ!
Õàé ñêð³çü áóäå ëàä – íà ðîáîò³, â ñ³ì’¿,
² ðàä³ñòü íà ñåðö³, ³ õë³á íà ñòîë³.
Õàé ñì³õîì é âåñåë³ñòþ ïîâíèòüñÿ õàòà,
Ðîäèíà õàé áóäå çäîðîâà é áàãàòà!
² ìð³é, ³ áàæàíü, ³ íàñíàãè òâîðèòè,
Ùîá ñåðöþ õîò³ëîñÿ æèòè é ëþáèòè!
Õàé ó÷í³ øàíóþòü, ïîâàãó äàðóþòü,
Çëàãîäà é ìèð ó æèòò³ õàé ïàíóþòü!

×îëîâ³ê  Ìèõàéëî Ãîëîìá

У чергову частину Мукачівського міського відділу
міліції звернувся 42�річний місцевий житель. Чоловік
прийшов, аби повідомити жахливу новину: близько
півночі у його п’ятирічного сина стріляв невідомий. За�
явник зауважив: в руках «стрілка» був предмет, схожий
на пістолет. На місце пригоди відразу виїхала слідчо�
оперативна група.

Факт стрілянини підтвердився. З’ясувалося, що у хлоп�
чика з пневматичної зброї стріляв 37�річний охоронець
однієї з місцевих фірм. Дитина отримала незначні тілесні

У П’ЯТИРІЧНУ ДИТИНУ СТРІЛЯВ МІСЦЕВИЙ ОХОРОНЕЦЬ
ушкодження в праву ногу. Від медичної допомоги батько
потерпілого відмовився.

Пояснити свій вчинок охоронець, який серед ночі відкрив
стрільбу по неповнолітньому, обґрунтовано не зміг. За
свідченнями очевидців, він перебував у стані алкогольного
сп’яніння.

Слідчі Мукачівського МВ УМВС вилучили зброю, з якої
був здійснений вистріл. Цю подію внесено до Єдиного реє�
стру досудових розслідувань, триває перевірка, повідоми�
ла Наталія Машіко.



 Допоможемо Вам вигідно зняти
або здати в оренду квартиру в Му�
качеві. Тел. 066�0728915

 Здам у найм  2�кімн. квартиру
умебльовану  у районі Окружної.
Тел. 063�2053705, 063�1747370, 066�
402836.

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в новобу�
дові  у центрі міста  на вул. Пар�
канія,  2 усіма зручностями,
умебльована і з побутовою тех�
нікою. Зверт. 050�2158654.

     Здається в оренду частково
умебльована 2�кімнатна квартира
з автономним опаленням  в Росви�
гові. Тел. 0502650432.

Продається магазин�павіль�
йон  на пероні автостанції –
близько 40 кв. м., обладнаний
під торгівлю.

Зверт 0992671906.

     Продам торгову точку на ринку
“Росвигово”, 24 кв.м. Єдіючий
бізне. тел.: 097 677 99 89
     Візьму в оренду  офісне при�

міщення  до 25 кв.м. площею з ре�
монтом. Зверт. 098�1508076.
     Продаються виробничі й офісні

приміщення, а також обладнання по
обробці  природного каменю  (для
виготовлення пам’ятників і т.д.)

Тел. 095�1912128.
     Продаються магазини у Мука�

чеві  на вул. Духновича та в старо�
му Пасажі з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здається в оренду приміщення

під комерцію (магазин, офіс тощо)
на вул Ужгородській, в районі уні�
верситету. Площа – 60 кв. м. ( мож�
ливо частинами).  Тел. 095�1358708.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  тор�

гову площу у магазині «Універсам�
Тарту» на вул. Данченко,2� а у Рос�
вигові.  Зверт.: 050�5530508

Продається окремий про!
мисловий об’єкт  в Мукачеві,
(незавершене будівництво).

    Тел. 095 484 58 82.

Здаються в оренду торгові
приміщення з повним євроре�
монтом, площею 150 кв. м. та 80
кв. м. в центральній частині
Мукачева у старому пасажі біля
магазину «Беатріса», та по вул.
Духновича. Звертатися за тел.:
050 504 86 34, 050 582 00 85.

     Здаються в оренду офісні при�
міщення в районі Паланок.
Т : (03131) 3�15�73, 099�733�91�96.

Здається в оренду магазин
по вул. Пархоменка 47 кв. м.
Тел: 3!24!00, 067!312!37!15

ТЕРМІНОВО:
набираємо будівельників, зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів,опікунок, робіт�
ників на сільське господарство.
Допомога в отриманні поль�
ських шенген та робочих віз,
термінова реєстрація в кон�
сульстві.

Ліцензія МПСП № АВ 389098.
м.Мукачево вул.Недецеї, 2.

Тел. 0975500127,
0501357373

авто, бруківка, Держ . Акт на земель!
ну ділянку. Ціна за домовленістю.

Зверт. 050!66!05022.
     Терміново продається 2 кім. квар�

тира на 3 поверсі 40 м.кв., середній
стан, стартова ціна 13500 у.е.

Тел. 0661543416
     Продається особняк у центральній

частині м. Свалява – двоповерховий
спарений будинок  на два входи (за�
гальна площа 270 кв.м., житлова�128
кв.м., 2 холи, літня кухня, зимовий сад,
зем. ділянка 4,3 сотки. Т. 0507224512
     будинок в центрі Мукачева загаль�

ною пл. 230 кв.м. і житловою�170  кв.м.,
земельна ділянка 4 сотини, є гараж,
господарські приміщення. Стартова
ціна 190 тис . у.о.  Тел. 099�34�62800
     Продається особняк 10 м на 10 м,

3�кімнатний з усіма комунальними
зручностями по вул. Л. Шевцової,3.
Плюс – літня кухня з кімнатою, 7сотин
землі. Тел.066�4670618. 3�94�72.
     Продається добротний будинок

з гаражем та прибудовами в с.
Нижній Коропець по вул. Горького. 25
сотин землі, всі комунікації. Тел.:
095 337 64 50.
     Продається добротний будинок з

гаражем та господарськими прибудо�
вами в  Нижньому Коропці по вул. Горь�
кого, 25 сотин землі, всі комунікації.
Зверт. 095�3376450 (Оксана).
     Продається  2!поверх.  будинок в

смт. Чинадієво по вул. Духновича.
15 сот землі, всі комунікації, виног!
радник, фруктові дерева. Ціна 35
000 у.о. (торг).    Тел.: 099 771 94 55.

     Продается 3�єтажній котедж
общ. площадью 450 кв. м. , распо�
ложенный в г. Хусте на приватизи�
рованном земельном участе пл. 10
соток. Имеются все комунальные
коммуникации. Цена договорная.

Обращ. 099�37�72542.

     Продам, або здам у найм
умебльований будинок в с. Клю!
чарки сімейній парі на договірних
умовах. Звертатися 050!
2733765.

     В селі Обава на центральній вулиці
продається приватизована земельна
ділянка 0,25 га під забудову. Довідки
тел.: 095�840�40�13.
     Продається в Мукачеві (в районі

пивзаводу)  будинок цегляний з усіма
комунальними зручностями і госпо�
дарськими будівлями з загальною зе�
мельною ділянкою 10 сотин. Зверта�
тися 3�64�40, 050�523�08�50.

     На околиці Мукачева(3 км.)  в Ст.
Давидкові, у  500 метрах від траси
Київ�Чоп  2 спарених ділянки (20 со�
тин). Одна ділянка  забудована, дру�
га – для перспективного будівницт�
ва. У будинку – 3 окремі кімнати, дві
кухні, ванна, комора, веранда,
підвал, у дворі – колодязь, каналіза�
ція, електрика, газ, великий сад,
ловгош, виноградник. Ціна – догові�
рна. Зверт 050 17 17 572.

     Продається двохкімнатний буди�
нок  з присадибною ділянкою в с. Коль�
чино. Тел.: 7�10�32.
     Продається недобудований  2�по�

верховий будинок (156 кв. м) у смт.
Кольчино по вул. Шелестівській. Із зе�
мельною ділянкою 20 сотин, виноград�
ник, сад. Стартова ціна 30 тис у.о.
Звертатися по тел. 066�00�46�326.
     Продається земельна ділянка

на Ловачці (5,5 сотин), є сад, виноград�
ник, недобудований підвал.

Зверт. 2�34�80.
     Продається приватизована ділян�

ка 10 сотин в урочищі "Шайби" біля  лісу.
Тел: 050�71�99�704, 2�27�41 Володя.
     Продається  ДЕШЕВО(!) житло!

вий будинок в урочищi Ловачка;
0,03 га приватизованої дiлянки, ви!
ноградник, фруктовий сад.

 Т.: 050!6714841.
     Продається у Лісарні  земельна

ділянка 41 сот. І нежилий будинок. По�
ряд струмок, водоймище. Ціна 33 тис
у.о. Дзвонити 4�26�02.
     Продається приватизована  зе�

мельна ділянка 0,25 га під будівництво

 ÇÂÅÐÒÀÉÒÅÑß ÇÀ ÀÄÐÅÑÀÌÈ:     ì.Ìóêà÷åâî, âóë.Ìèðó, 19 «À», êàá. 2 (ðåêë.â³ää³ë). Òåë./ôàêñ:  2-32-46; âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè).     Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: 5-47-68.5-47-68.5-47-68.5-47-68.5-47-68.

ÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍß
  Ïðîäàæ

“Íàéá³ëüø ö³ííèì äëÿ òèõ, õòî ðîáèòü ãðîø³, º ñâîº÷àñíî îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ”. (À.Ìîðãàí, àìåðèêàíñüêèé ì³ëüÿðäåð.)88888
ñò.

  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

     Ïðîäàºòüñÿ 1-ê³ìí. êâàðòèðà
íîâîãî ïëàíóâàííÿ, 39 êâ ì. íà âóë.
Ðóñüê³é íà 4-ìó ïîâåðñ³ 5-ïîâåðõî-
âîãî áóäèíêó. Ï³äãîòîâëåíà äî ºâðî-
ðåìîíòó. Çâåðò. 0660242524.
     Продається  дешево 1�кімнатна

квартира (5х6 м.), кухня, сарай, огород
в Берегові на вул. І. Франка, 59�4 «А»
(біля кінотеатру, недалеко від басей�
ну. Подробиці –по телефону 097�
7383936, 066�0561825.
     Квартира 1�кімн. квартира по вул.

Руська  на 4�му поверсі 5�ти поврехо�
вого будинку, 41 кв. м., два балкони,
нове планування, вставлені вікна,
двері, нова електропроводка.

 Тел.: 066 024 25 24. (15 тис. у.о.).
     Розміняю 2�кімн. квартиру з усіма

комунальними зручностями  у цент�
ральній межі міста з городом і палісад�
ником на 1�кімнатну  з усіма зручнос�
тями (крім вул. Франка) з незначною
доплатою. Звертатися 050�9141031
     Продається 2�кімнатна квартира  в

Мукачеві на вул. Одеській (ДОС) пл. 43
кв.м., 2 балкона, євроремонт, автон.
опалення. Дзвонити 050�9444185.
     Продається  2�кімн. квартира (54

кв.м.) у цегляному будинку  на вул. К.Ка�
рого у затишному місці. Євроремонт,
автоном. опалення, паркет, роздільні
кімнати, балкон, велика лоджія – все
засклене. Дзвонити 0502313973.
     Терміново продам 2�кімнатну квар�

тиру на 4 поверсі 5�поверхового цег�
ляного будинку на вул. Чернишевсько�
го в Мукачеві, р�н Паланок. Вартість �
23 тис. у.о. Кімнати окремі, два балко�
ни, лоджія, є кладовка. Ванна та туа�
лет окремо. Великий коридор.

Переваги: квартира тепла, розта�
шована у зеленому районі міста. По�
руч садочок та вищий навчальний зак�
лад. Є кілька магазинів. Від кінцевої
зупинки автобуса � 5 хв. Хороші сусіди.
Із балконів квартири видно замок «Па�
ланок».

Стан квартири: потрібен ремонт,
центральне опалення відімкнене.

Тел. 0506001388 Альона.

      Продається  або розмінюєть�
ся  на 2�кімн. квартиру в Мукачеві з
доплатою будинок  в Чинадієві  на
вул. Гойди 9152 кв.м.) 15 сотин
землі, літня кухня (Ціна договірна)

Зверт.  0663800128.

     Продається 2�кімнатна квартира
50 в. м. на 5�му поверсі 9�поверхового
будинку  в районі педінституту.  Вікна –
на тиху зелену зону.       В квартирі –
паркет, кахель, домофон. Ціна 26 тис.
у.о.  Дзвонити 099 946 37 90
      Продається  2�кімн. квартира  у

цегляному будинку на 3�му поверсі,
космет. Ремонт. Тел. 050�7626384.
     Продається  квартира– 37 кв. м. на

другому поверсі цегляного будинку в
районі "Пентагона".  Т. 050�9847337.

     Продається 2!кімн . кварти!
ра  (58 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. Ціна
договірна.
Т. 095!4604332, 0954751346.

     продається КВАРТИРА  160 кв. м. у
самому центрі міста. Чеський будинок
з євроремонтом. Зверт. 095�3506694.
     Продається  2�кімнатна квартира

в Мукачеві  на вул. Одеській, 4�й, 2 по�
верх 4�поверхового будинку. Дах над�
ійно критий. Автономне опалення, ме�
талопластикові вікна і нові двері.
Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.

     Продається або розмінюєть!
ся на 2!х кімнатну квартиру  бу!
динок у с.Дiлок на вул.
Гагарiна,98, плюс земельна
дiлянка площею 1 га, госпо!
дарськi будiвлi, сад.

Зверт. по тел.  096 442 17 35.

     Продається недорого невели�
кий будиночок у Мукачеві.

Дзвонити 095�137�70�56.
     Продається  добротний  гарний

будинок чеської побудови і плану!
вання,  заг. пл. 200 кв.м.,  ЄВРОРЕ!
МОНТ, дорогі меблі, гараж на два

     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ äî-
ðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà Iòàëiÿ).
Öiíà äîãîâiðíà. Çâåðò.: 0955338189.

  Îðåíäà

     УТЕПЛЕННЯ  ЖИЛИХ І
ПРОМИСЛОВИХ СПОРУД
ПЕРЛІТОВОЮ ШТУКАТУР!
КОЮ. Екологічно, швидко,
надійно!

Звертатися: 0505013003,
067!5413003,063!4133131.

     ВЕЛОТРЕНАЖЕР.  Звертатися за
тел 3�54�37. 050�8215529.
     Продаються два кольорові теле�

візори ,б�к. «Електрон»  і «Весна» у ро�
бочому стані. Тел. 3�50�84.
     Продається  4�секційний котел для

опалення будинку (на дровах) (23 RdN)
200�250 кв.м. чеського виробництва
марки VIADRUS.  Тел. 095�8644642.

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

 «Лідер!306  МОНО»
Зверт. 050!68!50818.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

слюсарі, сантехніки, елект�
рики на постійне місце

роботи. Інформація
по тел. 0509425800.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099!3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

РЕСТОРАН ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

Кухаря�мангальщика, офіціанта,
прибиральницю.

Тел. 0992423969.

     Продається «Шкода�Октавія» 4х4
(біла, в доброму стані) та бджолопас�
іка. Довідки тел.: 097! 474–81!81.
     Продається  «Шкода�Октавія»

білого кольору  в доброму технічному
стані та бджоло пасіка у с. Вишково
Хустського району. Тел.  0974748181.
     Продається  "Москвич"�2140  з

ст. ціною 500 у.о.  с. Н. Давидково, вул.
Набережна, 36. Зверт. 0509710433.

  Êóïëþ

  Продається дитяча меблева
«стінка» з вмонтованим комп’ютер�
ним столиком , світлого кольору ,
польського виробництва. Зверт.
050�80�222�74.

      Металева плита «Алма�Ата» на
рідкому паливі, та плита «Перемо�
га». Тел. 4�10�09.
     Для любителів собак пропону�

ються цуценята.
Зверт 066�034 30 33.

     Телевизор фирмы
PANASONIC 17 system/ russin
text CATVHXPER!band tx!21 FIT,
экран 52 см диагональ. Цена
750 грн; хорошее состояние.
Моб тел.: 0508855557 Алла
     Пылесос lG cyking 2000 w c

голосовой информацией о ре!
жимах, серия V!K8501CTU, но!
вый. Цена 500 грн . Конт. теле!
фон: 0508855557
     микроволновая печь фирмы

SHARP КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА.
ЦЕНА 450, очень в хорошем со!
стоянии. Телефон: 0508855557

     Продаються  кімнатні квіти  «Мо�
нетне дерево» висотою понад 1 м.,
кактус — до 1 м. Кущовий фікус.

Зверт. 0990537823.
     Продається периста пальма фінік

канарський. Тел. 0990320333.
     Продаються меблі (спальний ком�

плект) у хорошому стані.
Зверт. 095�2055531.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

Если у вас проблемы с затоп!
лением подвалов – возмож!
но решение вопроса.

Тел.: 066 923 66 50.

ШУКАЮ РОБОТУ
Інженера з охорони праці, на�

чальника (інспектора) відділу
кадрів. Освіта 6 досвід роботи,
посвідчення, знання законодав�
ства України, володіння ПК.

Зверт. 050!130!8894.

     2�х, 3�х кімнатну квартиру. Дзво�
нити 0673126837.
     1�2�кімн. квартиру у центрі

міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

НА РОБОТУ
В м. СУМИ ПОТРІБНІ

Зварювальники на напівавто�
матах, слюсарі�складальники
металоконструкцій і маляри по
фарбуванню металів.

Звертатися 099!2850928.

  Ðîáîòà

ШВИДКО,
НАДІЙНО І НЕДОРОГО
Робимо Шенгенську візу.
Звертатися 0660854126

(Оксана Леонідівна)

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
 По догляду за одинокими та

престарілими людьми, які меш�
кають у власному житлі.

Зверт. 066!0343033.

  Продаються  дві дійні кози і
дві козочки. Дзвонити 0992175426.

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
по прибиранню приватного

житла та догляду за
кімнатними рослинами.
Дзвонити 0993755221.

Мережа бару!піцерії
 “Спорт!бар “ДОПИНГ”+

”Бобо!піца”
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

бажаючих працювати

БАРМЕНАМИ
та ОФІЦІАНТАМИ.

Пропонуємо безкоштовне на�
вчання даним професіям, ви�
соку заробітну плату (плюс про�
цент від виручки) та офіційне
працевлаштування

Зверт. 066 369 72 72

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ –

у власний будинок в
с.Ракошино. Охайна та порядна

дівчина чи жінка віком
до 40 років.

Тел.: 050 885 55 57 (Алла)

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
МАЙСТЕР З ВИГОТОВЛЕННЯ

МЕТАЛО!ПЛАСТИКОВИХ
ВІКОН ТА КОНСТРУКІЦІЙ

Тел.: 095 897 05 91

НАДАЄМО
ГРОШОВІ ПОЗИКИ
 під заставу без довідки

про доходи .
Тел.: 0661543416

по вул. Червона Гора., с. Лавки.  Тел.
050�5530508.
     Продається земельна ділянка  пл.

0,6 га для садівництва або під забудо�
ву в районі  вул. Великогірної  (недале�
ко від дороги та комунікацій).   Зверт.
095�8610797.
     продається приватизована зе�

мельна ділянка в с. Іванівціна вул. Лесі
Українки, 7 сотин , є фундамент 11х14
м. з будматеріалами.    Є газ. Світло, по�
ряд річка.

 Тел. 095�3283911, 0502739597
     Продається  (НЕДОРОГО!) ділянка

під забудову у селі Ракошино. Комуні�
кації поряд. Тел. 050�1010969.



ПАТ «Мукачівському заводу ЗБВіК»

 ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:
� формувальники залізобетонних виробів – 4 чол.;
� верстатники деревообробних верстатів – 6 чол.
   (посвідчення або ПТУ);
� машиніст (кранівник) баштового, козлового,
     мостового кранів – 1 чол.;
� інженер  виробничо�планового відділу
    по залізобетону. З будівельною вищою освітою.;
� токар;
� рамник пилорами Р�63;
� рамник стрічкової пили;

За довідками звертатися за адресою:
м. Мукачево, вул. Духновича, 105 (завод ЗБВіК

біля з/д переїзду) Тел.: 2-15-85

Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999929  ñåðïíÿ 2013 ð.

¹ 34 (985)¹ 34 (985)¹ 34 (985)¹ 34 (985)¹ 34 (985)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

     Терміново продається 1 к. квартира, 38,8 кв.м., в
р�ні "Росвигово", цегляний будинок, середній стан,
ст.ціна 17000 у.о., торг. 0661543416
     Продається 2 к. квартира, 3 поверх, 45 кв.м., в р�

ні "Підгоряно", ст.ціна 18000 у.о., торг. 0661543416
     Терміново продається 1 к.квартира, 1 поверх, 33

кв.м., в р�ні "Доси", ст.ціна 13500 у.о. 0661543416
     Продається старий декоративний кірпіч 1850

року, в кількості 12000 шт., ціна договірна, 0661543416
     Продається або здаеться в оренду восьмигрян�

ник на ринку ГІД при вїзді на овочевий базар, пл. 30
кв.м., ціна договірна � 0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

     Продаж скла: віконного (2,3,4,5,6,8,10 мм),
візерункового, енергозберігаючого, антибліково-
го,тонованого, тріплекс, лакобель та дзеркал різних
форм та відтінків

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

     Прирізка, вигинання та доставка скла
     Професійна обробка, свердління отворів, фа-

цет
     Художня обробка, піскоструй
     Ультрафіолетова поклейка виробів зі скла
     Продаж обладнання для обробки скла та виго-

товлення склопакетів.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачений Сертифікат на землю  ФМ № 511749,

виданий  КСП "Нива" на ім’я Добош Ганна  Георгіївна,
вважати недійсним.

     Втрачений Сертифікат на землю  ФМ 604425, ви�
адний КСП "Нива" на ім’я Шніцер Василь Михайлович,
вважати недійсним .

     Втрачений Сертифікат на землю на ім’я Цедрик
Ганна Андріївна, м. Кленовець, вул. Корятовича, 23, ви�
даний КСП "Нива", вважати недійсним.

Управляюча компанія
ТОВ "І.Т.В. Сервіс Плюс"

прийме на роботу працівників
на наступні посади :

� інженер по охороні праці та техніці безпеки;
� бухгалтер;
� бухгалтер�комірник;
� касир;
� секретар�діловод;
� слюсар�сантехнік;
� електрик;
� водій.

Звертатися по суботах з 10.00 год. по 12.00
год. до заступника директора за адресою :

м.Мукачево, вул.Ужгородська, 17.



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³” îáë³êîâóº Âàø³ âèêëèêè: êîæåí äåñÿòèé – ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!!!. Òåë.: , 5-33-33.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

34 (985)34 (985)34 (985)34 (985)34 (985)
 10 10 10 10 10 29 ñåðïíÿ 2013 ð.
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Ëþäèíà íå çàñëóãîâóº Áîãà. (Àíðè Ðåíüº).Ëþäèíà íå çàñëóãîâóº Áîãà. (Àíðè Ðåíüº).Ëþäèíà íå çàñëóãîâóº Áîãà. (Àíðè Ðåíüº).Ëþäèíà íå çàñëóãîâóº Áîãà. (Àíðè Ðåíüº).Ëþäèíà íå çàñëóãîâóº Áîãà. (Àíðè Ðåíüº).

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

×åêàºìî Âàñ çà àäðåñîþ: ì.Ìóêà÷åâî, âóë. ßð.Ìóäðîãî, 1-3
òåë.: 4-30-34; 5-46-31

   Äîäàòêîâ³ âíåñêè  äîïóñêàþòüñÿ.
% ñïëà÷óþòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî Ïðè äîñòðîêîâîìó ðîç³ðâàíí³ äîãîâîðó % íå íàðàõîâóþòüñÿ.
Ì³í³ìàëüíà ñóìà âêëàäó 1 000,00 ãðèâåíü. Ì³í³ìàëüíà ñóìà ïîïîâíåííÿ 500,00 ãðèâåíü.

ÄÅÏÎÇÈÒÍ² ÂÊËÀÄÈ
ÍÀÑÅËÅÍÍß

ÀÊÖ²ß!!!

ÀÊÖ²ß!!!

Ó ÃÐÈÂÍ² – 18,5 % Ð²×ÍÈÕ
Ó ÄÎËÀÐÀÕ ÑØÀ – äî 8 % Ð²×ÍÈÕ

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 2 ÂÅÐÅÑÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.15 Õî÷ó âñå çíàòè. 07.25 Åðà
á³çíåñó. 07.30, 08.20 Ä/ô "Â.Ãàëê³í.
Ïåðåðâàíèé ïîë³ò". 08.45 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.00 Â³äêðèòèé Øåâ÷åíê³-
âñüêèé óðîê. 09.45 Ï³äñóìêè òèæ-
íÿ. 10.25 Áåç öåíçóðè. 10.55 Íåõàé
Âàì áóäå êîëüîðîâî! 12.00 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 12.15 Áëèæ÷å äî íàðîäó.
12.45 Êîíòðîëüíà ðîáîòà. 13.15
Ïðàâî íà çàõèñò. 13.35 Òåìíèé ñè-
ëóåò. 13.45 Â³êíî â Àìåðèêó. 14.15
Â³äêðèòèé Øåâ÷åíê³âñüêèé óðîê.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.25 Æèòòÿ íà ð³âíèõ.
15.40 Äí³ êîðåéñüêîãî òåëåáà÷åííÿ
â Óêðà¿í³. Õ/ô "Äîêòîð Äæàìï". 16.45
Ñ³ëüðàäà. 17.00 Àãðî-News. 17.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 17.25 Ô³íàíñîâà ïåð-
ñïåêòèâà. 17.35 Îñòàííº ïîïåðåä-
æåííÿ. 18.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.20 Êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà äî Äíÿ Îäåñè. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà äî Äíÿ Îäåñè (ïðî-
äîâæåííÿ). 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-
êóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 23.20 Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìî-
ðà". 00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå.

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.35 "ÒÑÍ". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Cèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 10.55 Õ/
ô "Í³÷ ó ìóçå¿" (1). 13.05 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 4". 14.05, 04.05 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.10 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³
îäíà í³÷" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 3" (1). 22.30, 04.55
"Ãðîø³". 23.50 Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé
â³ê, àáî Âñ³ ÷îëîâ³êè ñâî... 5 ðîê³â
ïî òîìó". 03.15, 03.40 "Ìàøà ³ ìî-
äåë³ - 2".

IÍÒÅÐ
06.05, 01.20 Ä/ô "Ï'ÿòü ñìåðòåé
àêàäåì³êà Êîðîëüîâà". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10 Õ/ô "Æèò-
òÿ ï³ñëÿ æèòòÿ". 11.05, 12.20 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè..." 13.15 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.40 "Æäè ìåíÿ". 18.00 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ
"ßñì³í". 20.00, 02.10 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "Ñòàíèöÿ". 22.35, 04.45 Ò/
ñ "Îòàìàí". 02.40 Õ/ô "Îñòàíí³é çà-
ìîê".

 ICTV
06.20, 07.25 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.30 Ò/
ñ "Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.35 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-
êè. 09.30 Ò/ñ "Áðèãàäà" 1-3 ñ. 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Ò/ñ "Áðèãàäà"
4-8 ñ. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 22.10 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 23.15 Ñâî-
áîäà ñëîâà. 01.20 Õ/ô "ßìàêàñ³".
02.55 Ïðî-Ziêàâå. Ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!".
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 01.30 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
15.05 Ò/ñ "ßñì³í". 16.00 "Çà íàøèõ
÷àñ³â". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Íàðå÷åíèé". 22.45 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.15 Í³÷í³ íîâèíè. 23.25
Ò/ñ "Êîðîë³âñüêèé áóð'ÿí". 00.30
"Á³ëë Ãåéòñ. ²ñòîð³ÿ óñï³õó".

ÑÒÁ
06.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.35,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
10.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ïåðøå êîõàí-
íÿ ç³ðîê". 10.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ö³íà
ùàñòÿ - äèòèíà". 11.55 Õ/ô "Äæåí-
òëüìåíè óäà÷³" (1). 13.40 "Îäèí çà
âñ³õ". 14.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.15 "Êóá - 4". 22.25 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 4". 23.55 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(1). 00.55 Õ/ô "×åðãîâèé ÿíãîë - 2"
(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.05 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10 Ò/ñ
"Ñèëà Â³ðè" (1). 13.00 Ëþáëþ! ×å-
êàþ! 14.00, 17.20, 21.40 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00,
04.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïî-
ö³ëóíîê!" (1). 19.20, 03.25 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êàð-
ïîâ" (1). 23.10 Õ/ô "Ðîá³í Ãóä" (2).
01.45 Õ/ô "Ñåðöå äðàêîíà: Íîâèé
ïî÷àòîê" (1).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 08.55 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1).
10.00 Ò/ñ "Øïèãóíêà" (1). 11.20 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
13.15 Ò/ñ "Ïîëîâèíêè" (1). 13.40 Ò/ñ
"×åìï³îíêè" (1). 14.45 Ò/ñ "Ìàëåíüê³
òàºìíèö³" (1). 17.00 Ó ÒÅÒà ïàðà.
18.15 Ìîäó íàðîäó. 19.00 Ò/ñ "Êðåì"
(1). 20.00 Â³òàëüêà 21.00 Äàéîø ìî-
ëîäüîæ!. 21.30 Á³éö³âñüêèé Êëóá.
22.30 Ó ÒÅÒà Õîðîøî. 23.15
Äóðíºâ+1. 23.40 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 00.15 Âàëºðà TV. 00.45 Òåîð³ÿ
çðàäè. 01.35 Òâîþ ìàìó!. 02.25 Äî
ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 14.30  - ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ. 14:30
-  "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16.30 -  "×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð" .17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô.
18.15 - Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ"
.19.25 -   "Ñïîðò ×àñ". 19.30 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà .
19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 20.00 - Õ/
ô. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 -
ïðîãðàìà " Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.10, 06.55 Teen Time.06.15 Ïåêåëü-
íå ïîáà÷åííÿ. 07.00, 07.35, 08.35
Ï³äéîì. 07.30, 08.30, 00.20 Ïîãîäà.
09.00 Õ/ô "Àñòåð³êñ ³ Îáåë³êñ ïðîòè
Öåçàðÿ" (1). 11.25 Õ/ô "Àñòåð³êñ ³
Îáåë³êñ íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ" (1).
13.45 Õ/ô "Àñòåð³êñ ³ Îáåë³êñ ó Áðè-
òàí³¿" (1). 16.00 Øàôà. 17.00 Ãîëîäí³

07.40, 09.15 Ãîëîâíà ïðîãðàììà.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 10.10 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.20 Ò/ñ "Áðèãà-
äà" 9-10 ñ. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00
Ò/ñ "Áðèãàäà" 11-15 ñ. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 22.10
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
23.15 Õ/ô "Í³êîëè íå çäàâàéñÿ-2"
(2). 01.20 Íàâ÷³òü íàñ æèòèè. 02.10
Ò/ñ "Â³äüîìñüêå ëåçî". 03.00 Õ/ô
"Ï³äâîäíå ì³ñòî" (2).

ÎÐÒ
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!". 09.55, 02.55 "Ìîäíèé âèðîê".
11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55 "Äîáðîãî
çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20,
01.30 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.15
Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 15.05 Ò/ñ
"ßñì³í". 16.00 "Çà íàøèõ ÷àñ³â".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Íàðå÷åíèé". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.15 Í³÷í³ íîâèíè. 23.25 Ò/ñ
"Êîðîë³âñüêèé áóð'ÿí". 00.30 "Pink
Floyd". "²ñòîð³ÿ "Wish you were
here".

ÑÒÁ
05.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 06.40,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 08.30 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Êóäè
çíèêàþòü ç³ðêè". 09.40 Õ/ô "Ìð³ÿòè
íå øê³äëèâî" (1). 11.35 "Õîëîñòÿê -
3". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00, 22.25 "Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ
- 2". 23.25 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 01.15 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).
02.05 Ò/ñ "×åðãîâèé ÿíãîë-2" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 04.05 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
13.00, 17.20, 21.40 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1). 12.00,
05.00 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
14.30 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 15.30

Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê!" (1).
19.20, 04.25 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 23.10 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïîâåð-
íåííÿ" (1). 02.00 Õ/ô "Ðîá³í Ãóä" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 08.55 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1).
10.00 Ò/ñ "Øïèãóíêà" (1). 11.50 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).

Ðîêñîëàíà - 3" (1). 13.05, 02.35 "Íå
áðåøè ìåí³ - 4". 14.00, 01.45
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.05 Ò/
ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 16.45,
04.15 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.30,
04.55 "²ëþç³ÿ áåçïåêè. Õòî
â³äïîâ³ñòü çà áàçàð". 23.45, 00.55
Ò/ñ "Ãðà ïðåñòîë³â - 2" (3). 03.25,
03.50 "Ìàøà ³ ìîäåë³ - 2".

IÍÒÅÐ
05.30, 22.35, 04.50 Ò/ñ "Îòàìàí".
06.15, 19.00 Ò/ñ "ßñì³í". 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10,
20.30 Ò/ñ "Ñòàíèöÿ". 11.20, 12.20,
04.15 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...". 13.30
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.35 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 15.40 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â
Óêðà¿í³". 16.40 Ò/ñ "Íàëîæíèöÿ".
18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 20.00, 02.15 "Ïîäðîáèö³". 01.20
Ä/ô "Âàõòàíã Ê³êàá³äçå: òàºìíèö³
òá³ë³ñüêîãî õóë³ãàíà". 02.45 Õ/ô
"Êàò".

 ICTV
05.20 Ñâ³òàíîê. 06.20, 07.30 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.30 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Íåñåêðåòí³
ôàéëè. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
10.20, 16.30 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.05, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 14.30, 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Òàºìíèé á³ê ì³ñòà"
(2).  01.05 Ñòîï-10. 01.55 Ò/ñ
"Â³äüîìñüêå ëåçî". 02.45 Õ/ô "Í³êî-
ëè íå çäàâàéñÿ-2" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 01.30 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
15.05 Ò/ñ "ßñì³í". 16.00 "Çà íàøèõ
÷àñ³â". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Íàðå÷åíèé". 22.45 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.15 Í³÷í³ íîâèíè. 23.25
Ò/ñ "Êîðîë³âñüêèé áóð'ÿí". 00.30 "ßê
Ñò³â Äæîáñ çì³íèâ ñâ³ò".

ÑÒÁ
05.15 "×óæ³ ïîìèëêè. Ä³â÷èíà áåç
ìèíóëîãî". 06.00, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!" 07.40, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.05 "Âðÿòóéòå
íàøó ñ³ì'þ - 2". 11.55 "Õîëîñòÿê -
3". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô - 3". 00.15
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.15 Ò/ñ "×åð-
ãîâèé ÿíãîë - 2" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
13.00, 17.20, 21.40 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1). 12.00,
04.15 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
14.30 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 15.30
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê!" (1).
19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 23.10 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïîâåð-
íåííÿ" (1). 02.00 Ò/ñ "Ïîæåæíèêè
×èêàãî" (1).

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 08.55 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1).
10.00 Ò/ñ "Øïèãóíêà" (1). 11.50 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
13.40 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1). 14.45 Ò/ñ
"Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 17.00 Ó ÒÅÒà
ïàðà. 18.15 Ìîäó íàðîäó. 19.00 Ò/ñ
"Êðåì" (1) . 20.00 Â³òàëüêà. 21.00
Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.30 Á³éö³âñüêèé
Êëóá. 22.30 Ó ÒÅÒà Õîðîøî. 23.15
Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.15 Âàëºðà
TV. 00.45 Òåîð³ÿ çðàäè. 01.35 Òâîþ
ìàìó! 02.25 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
.10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"  11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/ñ . 14:00 -
Ì/ô. 14:30 -  "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16:30 -  "×ÀÑ". 16:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Äîê/ñ  . 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -
"Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 20.00 - Äîê/ñ. 20.45
- "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà
â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30 - Íî-

³ãðè. 17.55, 21.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1).
19.00, 00.15 Ðåïîðòåð. 19.05 Àá-
çàö!. 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð Ìàêñ" (1).
22.00 Ñï³âàé, ÿêùî çìîæåø ¹1.
23.35 Âåëèê³ ïî÷óòòÿ. 00.25 Ò/ñ "Ùî-
äåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.15 Ò/ñ "Êó-
ï³äîí" (1). 02.05 Ò/ñ "Ìèë³ îøóêàí-
êè" (2). 02.55, 04.00, 05.00 Çîíà íî÷³.
03.00, 04.05 Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 3 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.30, 08.20 Ä/ô "Â.Òèõîíîâ. Ìèò-
òºâîñò³ òðèâàë³ñòþ â æèòòÿ". 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.25 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.40 Êîð-
äîí äåðæàâè. 10.00 Â³äêðèòòÿ òðå-
òüî¿ ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
ñüîìîãî ñêëèêàííÿ. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.35 Øåô-êó-
õàð êðà¿íè. 13.25 Ñâ³òëî. 13.45 Õàé
ùàñòèòü. 14.15 Êðîê äî ç³ðîê. 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.45 Äí³ êîðåéñüêîãî
òåëåáà÷åííÿ â Óêðà¿í³. Õ/ô "Ñåóë".
17.30 Äí³ êîðåéñüêîãî òåëåáà÷åííÿ
â Óêðà¿í³. Ò/ñ "Ïîäîðîæ" 1ñ. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.10 Ïðî ãîëîâíå. 19.30
Äîðîñë³ ³ãðè. 20.30 "Ïîñâÿòà ó ñòó-
äåíòè" â Õàðêîâ³. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 "Ïîñâÿòà ó ñòó-
äåíòè" â Õàðêîâ³ (ïðîäîâæåííÿ).
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Óìîðà". 00.20 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.05 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.05 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.20 Ò/ñ
"Ïîäîðîæ" 1ñ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.55 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Cèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 11.00,
20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 3" (1). 13.00 "Íå áðåøè ìåí³ -
4". 14.00 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
15.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1).
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.30,
04.45 "Ì³ëüéîíåð. Æèòòÿ ñïî÷àòêó"
- "Âàäèì Íåñòåð÷óê". 00.10, 01.20
Ò/ñ "Ãðà ïðåñòîë³â - 2" (3). 02.15 Õ/
ô "Ñê³ëüêè ó òåáå?". 03.55, 04.20
"Ìàøà ³ ìîäåë³ - 2".

IÍÒÅÐ
05.30, 22.35, 04.50 Ò/ñ "Îòàìàí".
06.15, 19.00 Ò/ñ "ßñì³í". 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10,
20.30 Ò/ñ "Ñòàíèöÿ". 11.20, 12.20,
04.15 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...". 13.30
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.35 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 15.40 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â
Óêðà¿í³". 16.40 Ò/ñ "Íàëîæíèöÿ".
18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 20.00, 02.15 "Ïîäðîáèö³". 01.20
Ä/ô "Îëüãà Îñòðîóìîâà. Êîõàííÿ
çåìíå". 02.45 Õ/ô "Ìåæà îäåðæè-
ìîñò³".

 ICTV
06.20, 07.30 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.30 Ò/
ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".

13.40 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1). 14.45 Ò/ñ
"Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1) .17.00 Ó
ÒÅÒà ïàðà. 18.15 Ìîäó íàðîäó.
19.00 Ò/ñ "Êðåì" (1). 20.00 Â³òàëü-
êà. 21.00 Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.30
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 22.30 Ó ÒÅÒà
Õîðîøî. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
00.15 Âàëºðà TV. 00.45 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 01.35 Òâîþ ìàìó! 02.25 Äî
ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î"
.10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"  .10:55 -
ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð).
11.05- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðî-
ãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ
. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  ïðîãðàìà "Òîï
õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 -  "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 -
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð".  17:05 - Äîê/ñ  . 17.50 -  Ì/
ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î". 21.30 - Íîâèíè "×àñ".
22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ .
23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î"

Íîâèé Êàíàë
06.15 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ. 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30, 08.30,
00.05 Ïîãîäà. 09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì" (1). 11.05, 17.55, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè" (1). 13.25, 14.35 Kids'
Time. 13.30 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá" (1).
15.00 Ò/ñ "Äðóç³" (1). 16.00 Øàôà.
16.55 Ãîëîäí³ ³ãðè. 19.00, 00.00 Ðå-
ïîðòåð. 19.05 Àáçàö! 20.00 Ò/ñ "Ñó-
ïåð Ìàêñ" (1). 22.00 Çíàéäè Êðàé-
íüîãî. 23.20 Âåëèê³ ïî÷óòòÿ. 00.10
Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.05
Ò/ñ "Êóï³äîí" (1). 01.55 Ò/ñ "Ìèë³
îøóêàíêè" (2). 02.30, 03.35, 04.40
Çîíà íî÷³. 02.35 ²âàí Ìàçåïà. 03.40
Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé. 04.10 ×åðâî-
íà Çåìëÿ (Terra Vermelha).

ÑÅÐÅÄÀ, 4 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.15 Õî÷ó âñå çíàòè. 07.25 Åðà
á³çíåñó. 07.30, 08.20 Ä/ô "Ò.Âàñèëü-
ºâà. Ó ìåíå àíãåëüñüêèé õàðàêòåð".
08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.05 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.30 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.35
Óðÿä íà çâ"ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè.
10.15 Ïîãîäà. 10.20 Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî! 11.30 Ïðàâîñëàâ-
íà åíöèêëîïåä³ÿ. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30 Ïðåì"ºðà.
Ä/ô "Îðèã³íàë ç ïåðèôåð³¿". 13.10 Õ/
ô "Êîë³¿âùèíà" (1). 14.15 Óêðà¿íñü-
êà ï³ñíÿ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.35
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.50 Äí³
êîðåéñüêîãî òåëåáà÷åííÿ â Óêðà¿í³.
Õ/ô "Äðóãà ïîëîâèíà". 17.25 Äí³
êîðåéñüêîãî òåëåáà÷åííÿ â Óêðà¿í³.
Ò/ñ "Ïîäîðîæ" 2ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñî-
âà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.10 Ïîãîäà. 19.15 Ïðî ãî-
ëîâíå. 19.35 Ïîãîäà. 19.45 Êîíöåð-
òíà ïðîãðàìà "ß ëþáëþ òåáå, Óê-
ðà¿íî!" (÷.1). 20.50 Ìåãàëîò. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà "ß ëþáëþ òåáå,
Óêðà¿íî!" (÷.2). 22.45 Ïîãîäà. 22.50
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Óìîðà". 00.20 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-

ðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.05 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.05 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.20 Ò/ñ
"Ïîäîðîæ" 2ñ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.30, 04.40 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêî-
íîì³÷íà ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ
"Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
11.00, 20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
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ñò.

    (íà 2.09.2013 - 8.09.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ÑÒÁ
05.20 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè"
(1). 06.25 Õ/ô "Ìåäîâèé ì³ñÿöü" (1).
08.00 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 09.00
"¯ìî âäîìà". 10.05 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò".
10.45 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 15.10
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 19.00 "Õ-Ôàêòîð
- 4". 21.50 Õ/ô "²âàí Âàñèëüîâè÷
çì³íþº ïðîôåñ³þ" (1). 23.45

"Äåòåêòîð áðåõí³ - 4". 01.00 Õ/ô
"Øèðë³-Ìèðë³" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 07.10, 04.55 Ò/ñ "Á³ãëü" (1).
07.00, 19.00, 03.50 Ïîä³¿. 07.50,
09.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00 Ëþá-
ëþ! ×åêàþ!. 11.00 Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå
ðîçêðèòî" (1). 14.00, 17.00, 19.20 Ò/
ñ "Ë³êè ïðîòè ñòðàõó" (1). 22.20 Õ/ô
"Ïðèïóñòèì³ æåðòâè" (1). 00.20 Õ/ô
"Â³ää³ë. Ï'ÿòíèöüêèé" (2). 02.20,
04.10 Ò/ñ "Çâ³ðîá³é - 2" (1). 06.25
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/
ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ
"Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1). 11.25 Ì/ô "Âîðó-
øè ëàñòàìè, Ñåìì³!" (1). 12.50 Ì/ô
"Âîðóøè ëàñòàìè, Ñåìì³ 2" (1).
14.50 Îáåðåæíî, ä³òè!. 15.50 Êîðî-
ëåâà áàëó 3. 17.05 Õ/ô "Àðòóð ³
ì³í³ïóòè" (1). 19.10 Õ/ô "Ôàíòàñòè÷-
íà ÷åòâ³ðêà" (1). 21.20 Â³òàëüêà.
22.00 Þæíîå Áóòîâî. 23.00 Õ/ô
"Ôîáîñ. Êëóá ñòðàõó" (3). 00.30 Õ/
ô "ßê êîõàòèñÿ ³ç æ³íêîþ" (3). 02.15
Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 10:55 -
"Ñïîðò ×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -
"Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 -
Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 -  Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Êîíöåðò. 19:00 - Íîâè-
íè "×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 20:05 -  Ò/
ñ. 21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô .
01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
06.30 Êóõíÿ äëÿ äâîõ. 08.15 Ìÿñî-
óïêà. 09.15 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³.
11.00 Øóðî÷êà. 12.00 Ðóä³. 13.05
Çíàéäè Êðàéíüîãî. 14.05 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè" (1). 18.00 Ì/ô "Øðåê íàçàâæ-
äè" (1). 19.50 Õ/ô "Ì³ñòåð ³ ì³ñ³ñ
Ñì³ò" (1). 22.10 Õ/ô "Á³ëÿâêà â çà-
êîí³" (1). 00.05 Õ/ô "Íåñê³í÷åííèé
ñâ³ò" (2). 03.25, 04.25 Çîíà íî÷³.
03.55 Ëåîïîëüä, àáî âòå÷à â³ä ñâî-
áîäè. 04.20 Ìîëüôàð. 04.40 Óí³âåð-
ñèòåòè ìèëîñåðäÿ. 04.55 Õòî ãî¿â
ðàíè êîçàêàì?

ÍÅÄ²Ëß, 8 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

09.00 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 09.50
Îêîëèöÿ. 10.25 Ïîäîðîæóé ñâ³òîì
ç Þ.Àêóí³íîþ. 10.50 Êðîê äî ç³ðîê.
11.45 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 12.30
Áëèæ÷å äî íàðîäó. 13.00 Â ãîñòÿõ
ó Ä.Ãîðäîíà. 13.50 Êàðàîêå äëÿ
äîðîñëèõ. 14.35 Çîëîòèé ãóñàê.
15.00 Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ. 15.35
Êðèâå äçåðêàëî. 17.05 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Òèæäåíü. 17.35 Êðèâå äçåð-
êàëî. 19.30 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîá-
ëåâî. 20.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò.
20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.45 Ôåñòèâàëü
ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00 Åðà á³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèê-
ëèê. 23.55 Òîê-øîó "Äðóæèíà".
01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 02.00 Star-
øîó. 03.35 ßê öå?

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "ßê óïîëþâàòè
ì³ëüéîíåðà" (1). 07.50, 10.00
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò +".
09.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 11.00,
05.05 "Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì". 12.00,

(2). 05.10 Ä/ô "Ïîòîéá³÷íèé ñâ³ò.
Ïðîêëÿòòÿ".

 ICTV
05.15 Ñâ³òàíîê. 06.20, 07.30 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.30 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.35 Ç³ðêà YouTube.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.15,

16.30 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåç-
ïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.05,
22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.30, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.35
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 23.55 Õ/ô "Ðèíã
áîëþ" (2). 01.40 Ò/ñ "Â³äüîìñüêå
ëåçî". 02.30 Õ/ô "Çàìêíåíèé" (2).

ÎÐÒ
11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55 "Äîáðîãî
çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.15 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð". 15.05 "Çà ³ ïðîòè".
Òîê-øîó. 16.00 "×åêàé íà ìåíå".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45 "Ëþäè-
íà ³ çàêîí". 18.55 "Ïîëå ÷óäåñ". 20.00
"×àñ". 20.30 "Âåæà". 23.05 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 00.05 "Âñå àáî í³÷îãî: Íå-
â³äîìà ³ñòîð³ÿ Àãåíòà 007". 01.45 Õ/
ô "Âàì ùî, íàøà âëàäà íå ïîäî-
áàºòüñÿ?!" 03.15 Õ/ô "Õòî çàïëàòèòü
çà óäà÷ó".

ÑÒÁ
05.10 "×óæ³ ïîìèëêè". 06.40, 01.45
Õ/ô "Çåìëÿ Ñàíí³êîâà" (1). 08.30,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.55 Õ/ô "Ùàñëèâî¿ äîðî-
ãè!" (1). 12.00 Õ/ô "²íäóñ". 18.00,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.40
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþ-
þòü âñ³!-6". 00.10 "Êóá - 4".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Õ/ô "Â³ää³ë. Ï'ÿòíèöüêèé" (1).
07.00, 17.00, 19.00, 03.15 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
13.00, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1). 12.00, 04.10
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.30 Ò/
ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 15.30, 02.35 Ùè-
ðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê!" (1).
19.20, 03.35 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 23.00 Ò/ñ "Ìåíòîâñêèå â³éíè
- 7" (2). 05.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 08.55 Ò/ñ "Ðàíåòêè"
(1). 10.00 Ò/ñ "Øïèãóíêà" (1). 11.50
Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè"
(1). 13.40 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1). 14.45
Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 16.55
Ó ÒÅÒà ïàðà. 17.55 4 âåñ³ëëÿ. 19.00
Ò/ñ "Êðåì" (1). 20.00 Â³òàëüêà. 21.00
Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.30
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 22.30 Ó ÒÅÒà
Õîðîøî. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
00.15 Âàëºðà TV. 00.45 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 01.35 Òâîþ ìàìó! 02.25 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î" ..
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.00 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-  "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Ì/ô. 14.00 -  "
Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 -  "×ÀÑ". 14:45 -
Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 -  "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñ. 17.50 - Ì/ô. 18:10 - Ò/
ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -
"Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 20.00 -"Òî÷êà çîðó"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåðïðîñò³ð".
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21:55 -
"Ñïîðò ×àñ". 22:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ. 23:50 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.10, 06.55 Teen Time. 06.15 Ïå-
êåëüíå ïîáà÷åííÿ. 07.00, 07.35,

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
13.00, 17.20, 21.40 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1). 12.00,
04.15 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
14.30 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 15.30
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê!" (1).
19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 23.10 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïîâåð-
íåííÿ" (1). 02.00 Ò/ñ "Ïîæåæíèêè
×èêàãî" (1).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 08.55 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1).
10.00 Ò/ñ "Øïèãóíêà" (1). 11.50 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
13.40 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1). 14.45 Ò/ñ
"Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 17.00 Ó ÒÅÒà
ïàðà. 18.15 Ìîäó íàðîäó. 19.00 Ò/ñ
"Êðåì" (1). 20.00 Â³òàëüêà. 21.00
Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.30 Á³éö³âñüêèé
Êëóá. 22.30 Ó ÒÅÒà Õîðîøî. 23.15
Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.15 Âàëºðà
TV. 00.45 Òåîð³ÿ çðàäè. 01.35 Òâîþ
ìàìó! 02.25 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 10.55 -
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
"×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/ñ. 13:45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ" (ïîâòîð). 14:00
- Ì/ô. 14:30 -  "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16:30 -  "×ÀÑ". 16:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Äîê/ñ. 17:50 - Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ.
19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³"
.20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ. 22:50 -
Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (1).
11.00, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè"
(1). 13.20, 14.30 Kids' Time. 13.25
Ì/ñ "Ãóáêà Áîá" (1). 14.55 Ò/ñ
"Äðóç³" (1). 15.50 Øàôà. 16.50 Ãî-
ëîäí³ ³ãðè. 19.00, 00.15 Ðåïîðòåð.
19.05 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð
Ìàêñ" (1). 22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
23.10 Âåëèê³ ïî÷óòòÿ. 00.25 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.15 Ò/ñ
"Êóï³äîí" (1). 02.10 Ò/ñ "Ìèë³ îøó-
êàíêè" (2). 03.00 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé.  03.05, 04.00, 04.50 Çîíà
íî÷³. 03.10 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ. 04.05
Çèìà íàä³¿. 04.25 Ìîº ñåðöå íîæà-
ìè ïðîéìàº. 04.55 Ìåäèöèíà Êè¿-
âñüêî¿ Ðóñ³.
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10.45 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.35 Êðèâå äçåðêàëî. 15.00 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15 Äí³ êî-
ðåéñüêîãî òåëåáà÷åííÿ â Óêðà¿í³.
Õ/ô "Áþðî çíàõ³äîê". 16.35 Äí³ êî-
ðåéñüêîãî òåëåáà÷åííÿ â Óêðà¿í³.
Ò/ô "Íàðîäæåíà â..." 18.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàí-
ñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.10 Ïðî ãîëîâíå. 19.40 "Íàä-
âå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 20.40 Ôåñ-
òèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.35 Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Ôåñòèâàëü ãóìî-
ðó "Óìîðà". 00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.05 Òå-
ëåÀêàäåì³ÿ.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
"ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Cèëà. Ïîâåð-
íåííÿ äîäîìó" (1). 11.00 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1).
13.00 "Íå áðåøè ìåí³ - 4". 14.00
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.05 Ò/ñ
"Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 16.45, 04.05
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15 "Ñêàçî÷íàÿ
Ðóñü". 21.00 "Õî÷ó â â³àãðó". 23.05
Õ/ô "Çàì³æ çà äâà äí³" (1). 01.10 Õ/ô
"Êîõàíåöü Ëåä³ ×àòòåðëåé" (3). 02.50
Ä/ô "Ì³êðîêîñìîñ" (2). 04.30 Õ/ô
"Ïîïåëþøêà - ñóïåðç³ðêà".

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Îòàìàí". 06.15 Ò/ñ
"ßñì³í". 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10 Ò/ñ "Ñòàíèöÿ". 11.20,
12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...". 13.30,
04.40 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.55
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.55 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.55 Ò/ñ
"Ñòðàõ ó òâîºìó áóäèíêó". 18.00
Õ/ô "Òàì, äå º ùàñòÿ äëÿ ìåíå".
20.00, 02.05 "Ïîäðîáèö³". 20.30,
23.00 Øóñòåð Live. 21.00 Ôóòáîë.
Çá³ðíà Óêðà¿íè - çá³ðíà Ñàí-Ìàðè-
íî. 00.35 Õ/ô "Âë³òêó ÿ â³ääàþ ïå-
ðåâàãó âåñ³ëëþ". 02.35 Õ/ô "Ô³ðìà"

âèíè "×ÀÑ" . 21.55 -  "Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ
.22.50 - Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (1). 11.05,
17.55, 21.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1).
13.25, 14.35 Kids' Time. 13.30 Ì/ñ
"Ãóáêà Áîá" (1). 14.55 Ò/ñ "Äðóç³"
(1). 15.55 Øàôà. 16.55 Ãîëîäí³ ³ãðè.
19.00, 00.15 Ðåïîðòåð. 19.05 Àá-
çàö!. 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð Ìàêñ" (1).
22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.10
Âåëèê³ ïî÷óòòÿ. 00.25 Ò/ñ "Ùîäåí-
íèêè âàìï³ðà" (2). 01.15 Ò/ñ "Êóï³-
äîí" (1). 02.10 Ò/ñ "Ìèë³ îøóêàíêè"
(2). 03.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
03.35, 04.00 Çîíà íî÷³. 03.45 Ñòà-
íîâëåííÿ óêðà¿íñüêîãî í³ìîãî ê³íî.
04.05 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Íà-
â³ùî ïåðåêëàäàòè Âåðã³ë³ÿ.

×ÅÒÂÅÐ, 5 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.30, 08.20 Ä/ô "Òðè æèòòÿ Â.Ñó-
õîðóêîâà". 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.50 Êíèãà.ua. 10.10
Ïîãîäà. 10.15 Íåõàé Âàì áóäå êî-
ëüîðîâî! 11.30 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç
Í.Ãîðîäåíñüêîþ. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30 Àóä³ºí-
ö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß. 12.50 Õ/ô
"Äàëåêèé ãîëîñ çîçóëüêè" (1). 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.45 Äí³ êî-
ðåéñüêîãî òåëåáà÷åííÿ â Óêðà¿í³.
Õ/ô "Éîñó". 17.20 Äí³ êîðåéñüêîãî
òåëåáà÷åííÿ â Óêðà¿í³. Ò/ñ "Ïîäî-
ðîæ" 3ñ. (çàêë.). 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñî-
âà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.05 Îñòàííº ïîïåðåäæåí-
íÿ. 19.30 Ïðî ãîëîâíå. 19.50 Ôåñ-
òèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 20.55 Îô-
³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Ôåñòè-
âàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Ôåñòèâàëü ãóìî-
ðó "Óìîðà". 00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.05
ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.05 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Cèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 11.00,
20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 3" (1). 13.00, 04.10 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 4". 14.00, 05.00 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³
îäíà í³÷" (1). 16.45, 03.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 22.30 "Êîõàííÿ áåç êîð-
äîí³â". 00.20 Ò/ñ "Ãðà ïðåñòîë³â - 2"
(3). 01.40 Ä/ô "Ì³êðîêîñìîñ" (2).
02.55, 03.20 "Ìàøà ³ ìîäåë³ - 2".

IÍÒÅÐ
05.30, 22.35, 04.50 Ò/ñ "Îòàìàí".
06.15, 19.00 Ò/ñ "ßñì³í". 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10,
20.30 Ò/ñ "Ñòàíèöÿ". 11.20, 12.20
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...". 13.30 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.35 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.40 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 16.40 Ò/ñ "Íàëîæíèöÿ". 18.00
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 02.05 "Ïîäðîáèö³". 01.20 Ä/
ô "Êëàðà Ëó÷êî. Òðè çóñòð³÷³". 02.35
Õ/ô "Äæåíí³ôåð 8".

 ICTV
05.15 Ñâ³òàíîê. 06.15, 07.40 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.25 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ïðîâîêàòîð.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.20,
16.30 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåç-
ïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.05,
22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.25, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.20
Õ/ô "Çàìêíåíèé" (2). 01.10 Íåñåê-
ðåòí³ ôàéëè. 02.10 Ò/ñ "Â³äüîìñüêå
ëåçî". 03.00 Õ/ô "Òàºìíèé á³ê ì³ñòà"
(2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 01.30 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
15.05 Ò/ñ "ßñì³í". 16.00 "Çà íàøèõ
÷àñ³â". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45,
00.30 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55,
02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Íàðå÷åíèé". 22.45
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.15 Í³÷í³ íîâè-
íè. 23.25 Ò/ñ "Êîðîë³âñüêèé áóð'-
ÿí".

ÑÒÁ
05.00, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 06.30,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 07.55 "Õîëîñòÿê - 3". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.40
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 01.05 Ò/ñ
"Äîêòîð Õàóñ" (1). 02.00 Ò/ñ "×åðãî-
âèé ÿíãîë - 2" (1).

08.35 Ï³äéîì. 07.30, 08.30, 00.20
Ïîãîäà. 09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì"
(1). 11.00, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Âîðîí³-
íè" (1). 13.20, 14.25 Kids' Time.
13.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá" (1). 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³" (1). 15.50 Øàôà. 16.50 Ãî-
ëîäí³ ³ãðè. 19.00, 00.15 Ðåïîðòåð.
19.05 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð
Ìàêñ" (1). 22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
23.10 Âåëèê³ ïî÷óòòÿ. 00.25 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.15 Ò/ñ

"Êóï³äîí" (1). 02.10 Ò/ñ "Ìèë³ îøó-
êàíêè" (2). 03.00, 03.45 Çîíà íî÷³.
03.05 Ñåìåðåíêè. 04.00 Ñòàíîâ-
ëåííÿ óêðà¿íñüêîãî í³ìîãî ê³íî.
05.00, 05.30 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.

ÑÓÁÎÒÀ, 7 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

08.15 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 08.30
Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 09.05 Æèòòÿ
íà ð³âíèõ. 09.20 Ïðàâîñëàâíèé
â³ñíèê. 09.50 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?
10.20 Äí³ êîðåéñüêîãî òåëåáà÷åííÿ
â Óêðà¿í³. Õ/ô "Ì³ñòî æóðàâë³â".
12.00 ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ?. 13.05
Ðîÿëü â êóùàõ. 13.30 Êðèâå äçåð-
êàëî. 15.25 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 16.25
Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 17.15 Çîëî-
òèé ãóñàê. 17.45 Êðèâå äçåðêàëî.
20.30 Ñëîâî ðåã³îíàì. 20.40 Êàáì³í:
ïîä³ÿ òèæíÿ. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Áåç öåíçóðè.
22.00 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñó-
ïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Êîí-
öåðò Á.Ê³ðêîðîâà "Â³ä ñåðöÿ äî ñåð-
öÿ". 01.45 "Íàùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñü-
êîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì. 02.40 Õ³ò-ïà-
ðàä "Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.25 "Ðåìîíò +". 07.15, 19.30 "ÒÑÍ".
08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî
òàì?". 10.00 Ì/ô "Åíãð³ Áåðäñ".
10.05 Õ/ô "Øêîëà ñóïåðãåðî¿â" (1).
12.05 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ".
13.05 "Êîõàííÿ áåç êîðäîí³â". 14.55
"Ø³ñòü êàäð³â". 15.50 "Õî÷ó â â³àã-
ðó". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà - 3".
20.00 Õ/ô "Í³÷ ó ìóçå¿ -2" (1). 22.15
Õ/ô "Ïðåêðàñíà Àíæåëiêà" (1). 00.25
Õ/ô "Ïëîòü i êðîâ" (3). 02.40 Õ/ô
"Êîõàíåöü ëåä³ ÷àòòåðëåé" (3). 04.20
Õ/ô "Äâàäöÿòü äåâ'ÿòü ³ âñå ùå
íåçàéìàíà" (3).

IÍÒÅÐ
06.05, 04.25 Õ/ô "Êóð'ºð" (1). 07.35
Øóñòåð Live. 09.30 "Âñå äëÿ ìàìè".
10.00 "Ë³òíÿ êóõíÿ". 11.00 Õ/ô "Âë³òêó
ÿ â³ääàþ ïåðåâàãó âåñ³ëëþ". 13.00
Õ/ô "Íàðå÷åíèé çà îãîëîøåííÿì".
15.10 Ò/ñ "Ñîíÿ÷íå çàòåìíåííÿ".
19.05, 20.30 Õ/ô "Îñ³íí³é âàëüñ".
20.00, 03.45 "Ïîäðîáèö³". 23.25 Õ/ô
"Çäèâóé ìåíå". 01.15 Õ/ô "Òàì, äå º
ùàñòÿ äëÿ ìåíå". 02.50 Ä/ô "Ìàéîð
Âèõîð. Ïðàâäèâà ³ñòîð³ÿ".

ICTV
06.40 Êîçèðíå æèòòÿ. 07.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 08.50 Ç³ðêà
YouTube. 10.00 Äà÷à. 10.40 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 11.45 Äèâèòèñÿ
óñ³ì!. 12.50 Íàøà Russia. 13.45 Ò/
ñ "Øòðàôáàò" 1-5 ñ. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè ç Êîñòÿíòèíîì Ñòîãí³ºì.
20.00 Õ/ô "Çàõèñíèê". 21.55 Õ/ô.
"Ïàðêåð" Ïðåì'ºðà. 00.15 Õ/ô "Òðè-
íàäöÿòü" (2). 02.10 Õ/ô "Ðèíã áîëþ"
(2).

ÎÐÒ
06.15 Õ/ô "Äçâîíÿòü, â³ä÷èí³òü
äâåð³". 07.35 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðè-
ãîäè". 08.00 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþá-
ëåíà!". 08.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.55 "Âñ³ òðîôå¿ Îëåíè
Ïðîêëîâî¿". 11.15 "²äåàëüíèé ðå-
ìîíò". 12.10 "ªðàëàø". 12.50, 17.15
Õ/ô "Ä'àðòàíüÿí ³ òðè ìóøêåòåðè".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.00 "Óãà-
äàé ìåëîä³þ". 18.35 "Õâèëèíà ñëà-
âè. Äîðîãà íà Îë³ìï!" 20.00 "×àñ".
20.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.10
"Âñòèãíóòè äî ï³âíî÷³". 23.10 Õ/ô
"Ðîìîâèé ùîäåííèê". 01.25 Ò/ñ "Çà-
ìîðîæåíà ïëàíåòà". 02.15 "Òèõèé
ä³ì". 02.40 Õ/ô "Êóäè çíèê Ôîìåí-
êî?" 03.55 "Ïîëå ÷óäåñ".

04.40 "Ñìàêóºìî". 12.35 "Ø³ñòü
êàäð³â". 13.00 Õ/ô "Ïðåêðàñíà
Àíæåëiêà" (1). 15.10 Õ/ô "Ä³ì áåç
âèõîäó" (1). 19.30 "ÒÑÍ-òèæäåíü".
20.15 "Âåëèêèé ïåêàðñüêèé òóðí³ð".
22.05 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.10 Õ/ô
"Áóðëåñê" (2). 01.25 Õ/ô "Äåñü" (2).
03.10 Õ/ô "Äâàäöÿòü äåâ'ÿòü ³ âñå
ùå íåçàéìàíà" (3).

IÍÒÅÐ
05.50 Ò/ñ "Ñîíÿ÷íå çàòåìíåííÿ".
09.25 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñü-
êîãî". 10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Íàçàä ó
ÑÐÑÐ". 11.00 "Øàëåíå âåñ³ëëÿ".
12.00 Õ/ô "Îñ³íí³é âàëüñ". 16.05 Õ/
ô "Áåðåãè êîõàííÿ". 18.05 Õ/ô "×åò-
âåðòèé ïàñàæèð". 20.00, 04.25
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 21.30 Õ/ô "Ïî-
÷óé ìîº ñåðöå" (1). 23.50 Õ/ô "Ùî
ïðèõîâóº êîõàííÿ" (2). 01.20 Õ/ô
"Íàðå÷åíèé çà îãîëîøåííÿì". 02.55
Õ/ô "Çäèâóé ìåíå".

 ICTV
07.05 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 08.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.20
Äà÷à. 09.05 Õ/ô "ßìàêàñ³". 11.00
Êîçèðíå æèòòÿ. 11.30 Ìàêñèìóì â
Óêðà¿í³. 12.10 Ò/ñ "Áðèãàäà". 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 19.55 Íàøà Russia.
21.00 Ãîëîâíà ïðîãðàììà. 23.00 Õ/
ô "Êðèêóíè-2. Ïîëþâàííÿ" (2). 00.55
Õ/ô "Âîãîíü ³ç ïåêëà" (2). 02.45 Õ/ô
"Ì³ñòåð Ìàòóñÿ çàãîíó". 04.05 Ò/ñ
"Ñïîãàäè ïðî ìèíóëå".

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè. 05.10
"Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 05.35 Õ/ô "Âèêðà-
äåííÿ". 07.00 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí".
07.35 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.55
"Çäîðîâ'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè".
09.35 "Äîêè âñ³ âäîìà". 10.30 "Ôà-
çåíäà". 11.15 Ò/ñ "Ñèí³ íî÷³". 15.15
"ÊÂÊ". Ïðåì'ºð-ë³ãà. Ô³íàë. 16.55
"Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä". 20.00 Íå-
ä³ëüíèé "×àñ". 21.00 "Äâ³ ç³ðêè".
23.05 Õ/ô "Çì³ºëîâ". 01.05 Õ/ô "Âå-
ñåëèé êàëåéäîñêîï". 02.25 Õ/ô "Áðå-
ëîê ç ñåêðåòîì".

ÑÒÁ
05.20 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè"
(1). 07.20 Õ/ô "Ïðèáîðêóâà÷êà
òèãð³â" (1). 09.15 "¯ìî âäîìà". 10.20
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.20 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³ ñõóäíåííÿ". 12.20
"ÌàñòåðØåô - 3". 16.05 "Õ-Ôàêòîð -
4". 19.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 20.05 "Îäèí çà âñ³õ". 21.20
Õ/ô "Ì³é òàòî - ëüîò÷èê" (1). 23.15 Õ/
ô "Ïñèõîïàòêà" (2). 01.35 Õ/ô "Ùàñ-
ëèâî¿ äîðîãè!" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.50 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô "Ïðèïóñòèì³
æåðòâè" (1). 09.00 Ñâ³ò íà ñìàê.
10.00, 11.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê. 12.00,
15.00 Ò/ñ "Ë³êè ïðîòè ñòðàõó" (1).
19.00, 03.35 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00,
21.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 22.30
Comedy Woman. 23.30 Âåëèêèé
ôóòáîë. 01.15, 04.25 Ò/ñ
"Ìåíòîâñüêèå â³éíè - 7" (2). 05.10
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 07.10 Ìàëÿòà-òâ³éíÿ-
òà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Ì/ñ
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ
"Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1). 11.20 Ì/ô "Áîëò
òà Áë³ï ïîñï³øàþòü íà äîïîìîãó"
(1). 12.45 Õ/ô "Àðòóð ³ ì³í³ïóòè" (1).
14.50 Îäíà çà âñ³õ. 15.50 Õ/ô "Ôàí-
òàñòè÷íà ÷åòâ³ðêà" (1). 18.00 Ìîäó
íàðîäó. 20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
21.00 Â³òàëüêà. 22.00 Þæíîå Áóòî-
âî. 23.00 Õ/ô "Ìîñêâà íå Ìîñêâà"
(1). 01.00 Ïðîô³ëàêòèêà.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
"Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ" .
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Õ/ô. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/
ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/
ô. 18:30 - Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7
äí³â". 21.15 - "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
22:00 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35
- Õ/ô . 01.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

09.35 Ì/ô "Íîâ³ ïðèãîäè Ïîïåëþø-
êè" (1). 11.05 Ñï³âàé, ÿêùî çìîæåø.
.12.50 Ìà÷î íå ïëà÷óòü 14.10 Áî-
æåâ³ëüíèé àâòîñòîï. 15.10 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè" (1). 16.10 Ì/ô "Øðåê íà-
çàâæäè" (1). 18.00 Õ/ô "Á³ëÿâêà
â çàêîí³" (1). 20.00 Õ/ô "Á³ëÿâêà â
çàêîí³-2" (1). 22.00 Õ/ô "Ïàðóáî÷à
âå÷³ðêà ó Âåãàñ³" (2). 23.55 Õ/ô
"Íåñê³í÷åííèé ñâ³ò" (2). 03.35, 04.30
Çîíà íî÷³. 03.40 Ïîäîðîæ ó âòðà-
÷åíå ìèíóëå. 04.10 ßãîòèíñüêå
ë³òî. 04.20 Â³ð ìåí³.
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ОВЕН (21.03�20.
04). Зростають шанси
на кар'єрне просуван�
ня. Можливо, вам зап�

ропонують зайняти більш ви�
соку посаду, що позитивно
відіб'ється на вашому матері�
альному становищі. Можливі
часті сварки в родині.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Зараз можна
піднімати найбільш
гострі питання, які ра�

ніше приводили лише до
конфліктів. Гарний час для
розвитку ділового партнер�
ства.

БЛИЗНЮКИ (22.
05� 21.06). Вам захо�
четься одержати як�
найбільше вражень.

На вас можуть впливати
люди, що живуть в інших
містах, з якими ви, можливо,
спілкуєтеся тільки телефо�
ном або в Інтернеті.

РАК (22.06�23.07).
Певні коректування в
способі життя відразу
ж позитивно відіб'ють�

ся не тільки на продуктивності
роботи, але й на стані здоро�
в'я.

ЛЕВ (24.07�23.
08). Можливо, ви
раптом піймаєте
себе на думці, що

заздалегідь знаєте, що скаже
або як поведеться та або інша
людина. У спілкуванні з при�
ятелями, сусідами і далекими
родичами можуть виникнути
непорозуміння.

ДІВА (24.08�23.
09). Легке відношен�
ня до життя і вміння по�
зитивно оцінювати

будь�які проблеми дозволить
вам легко і невимушено до�
могтися рішення хвилюючих
вас питань.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Ви зможете
поліпшити свої парт�
нерські відносини.

Найбільш напружена в хвилю�
юча тема цього тижня � гроші.
У цей період  коштів може не
вистачити для задоволення
ваших потреб.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Ви добре ро�
зумієте потреби і по�
чуття інших людей і

вловлюєте всі відтінки їхньо�
го настрою. Це може дуже
придатися як у контактах на
роботі, так і в особистих відно�
синах. Не йдіть напролом,
навіть якщо ситуація здаєть�
ся вам конфліктною.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12).  Основна
схильність – ак�
тивність і боротьба.

Перешкоди здадуться вам
бажаними випробуваннями і

з наснагою  переборються.
КОЗЕРІГ (22.12�

20.01). Необхідний
спокійний вдумливий
аналіз ситуації, як у

сфері особистих відносин, так
і в робочому процесі. Можна
мирно влагодити будь�які
спірні питання, зараз у вас на�
багато більше можливостей
для взаєморозуміння і комп�
ромісу.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Тиждень гар�
них перспектив для
тих, хто настроєний

на серйозні і тривалі відноси�
ни. Легкий флірт переростає
в більш інтенсивне почуття.
Прекрасно рухаються справи
в людей творчих і ініціативних.

РИБИ (20.02�20.
03). На вас чекає
фонтан блискучих
можливостей. З'яв�
ляться нові знайомі.

Добре йдуть справи в тих, хто
стежить за подіями на роботі.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 02.09.13 – 8.09.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 35
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 18
     äiâ÷àòîê – 17
     îäðóæèëîñÿ –

14 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè;
ïîìåðëî – 16 îñ³á.

Í. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Ñàìûé äåøåâûé è íà-
äåæíûé  ñïîñîá ðàçìèíè-
ðîâàòü ìèííîå ïîëå –
ýòî çàñåëÿòü åãî êîíîï-
ëåé.

Íåëüçÿ áûòü îäíîâðå-
ìåííî  âåñåëûì, òðåç-
âûì è óìíûì.

Ïî óòî÷íåííîé  òåîðèè
èñòîðè÷åñêîãî ìàòåðèà-
ëèçìà ìåæäó ñîöèàëèç-
ìîì è êîììóíèçìîì  íå-
èçáåæíà  ïðîìåæóòî÷íàÿ
ñòàäèÿ – àëêîãîëèçì.

Èç õàðàêòåðèñòèêè: "…
Ñêëîíåí  ê óïîòðåáëåíèþ
ëàêîêðàñî÷íûõ  èçäåëèé".

– ×òî òû òàêîé  êèñëûé?
– Æåíà ñêàçàëà, ÷òî  óé-

äåò îò ìåíÿ, åñëè ÿ íå
ïåðåñòàíó  åé èçìåíÿòü.

– Äà, ïëîõè òâîè äåëà.
– Åùå áû, ìíå åå áóäåò

òàê íåäîñòàâàòü.

Îäíàæäû Ñîêðàòà
ñïðîñèëè, êàêàÿ ÷àñòü
òåëà ñàìàÿ íå÷óâñòâè-
òåëüíàÿ.

– Íîñ. Ìîÿ áàáóøêà âñþ
æèçíü âîäèëà äåäóøêó çà
íîñ, à îí ýòîãî ñîâåðøåí-
íî íå ÷óâñòâîâàë.

"Êàê îáìàí÷èâà  ïðèðî-
äà" – ïîäóìàë  åæèê, ñëå-
çàÿ ñ êàêòóñà.

Ëèñà  âûøëà çàìóæ çà
åæèêà.

– Íó êàê? – ñïðàøèâàþò
åå.

– Êîëêî, íî ïèêàíòíî!

Ñûí ñïðàøèâàåò ó
îòöà

– Ïàïà, à ãäå åæèêè æè-
âóò?

– À ôèã åãî çíàåò.
– Ïàïà, à ïî÷åìó åæèê

êîëþ÷èé?
– À ôèã åãî çíàåò.
Ïàïà, à  êòî èõ íàçâàë

åæèêàìè?
– À ôèã åãî çíàåò.
Ìàòü ãîâîðèò ñûíó:
– Îòñòàíü îò ïàïû!
Ïàïà.
– Äà ïóñòü ñïðàøèâàåò!

Êòî æå åìó âñå ïðî åæåé
ðàññêàæåò.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

âñòàëè ä³â÷àòà  ç íèæíüîãîðîäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Àâ-
òîðóõ" ó Ðîñ³¿. "Øâèäê³ñòü – íå ãîëîâíå" – çàÿâèëè
âîíè  ³ âèéøëè íà ôåäåðàëüíó òðàñó ìàéæå ãîëÿ-
êîì. Äîðîæí³ çíàêè, ÿê³ òðèâàëè àêòèâ³ñòêè, ãîëîãî
ò³ëà íå ïðèêðèâàëè, ÷îìó áóëè äóæå ðàä³ ïðî¿æäæà-
þ÷³ ìèìî âîä³¿, ÿê³ ç òàêî¿ íàãîäè ìèìîâîë³ çìåí-
øóâàëè øâèäê³ñòü. Ùî ñàìå é ñòàâèëè çà ìåòó ñèì-
ïàòè÷í³ ä³â÷àòà. Òîãî äíÿ íà òðàñ³ íå áóëî çàô³êñî-
âàíî æîäíî¿ íåïðèºìíî¿ ïðèãîäè.

Грудьми на захист Правил дорожнього руху

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

ÇÀËÅÆÍÎÑÒÅÉ ² ÇÀÉÂÎ¯ ÂÀÃÈ
До нас знову приїде вiдомий лiкар, який вже бага�

тьом  закарпатцям повернув  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ,  8 ВЕРЕСНЯ, о 13�й год. в приміщенні
Мукачівської міської центральної бібліотеки (біля
Центральної аптеки); (тел. 096�435�37�33; 067�422�
54�74) того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст, (готель
“Хуст”)   (тел. 4�31�53, 096�435�37�33; 067�422�
54�74)  лiкар�психотерапевт з бiльш  як двад�
цятирiчним стажем, провідний спеціаліст Кримської
асоціації лікарів�психотерапевтів

Валерiй Михайлович СЕМЕНОВ
çîâñiì áåçáîëiñíî, àíîíiìíî é iíäèâiäóàëüíî  ïîçáà-
âèòü Âàñ àëêîãîëüíî¿, íiêîòèíîâî¿, ³ãðîâî¿ çàëåæíîñ-
òåé òà çàéâî¿ âàãè. Çà áàæàííÿì ïàöiºíòà ëiêàð ïðîâî-
äèòü ïñèõîôàðìîáëîêóâàííÿ.
Ïåðåä ñåàíñîì  áàæàíî äâi-òðè äîáè íå âèïèâàòè ñïèð-
òíîãî, êóðöÿì — îäíó äîáó íå êóðèòè, áàæàþ÷èì ñõóä-
íóòè òðåáà ïðèõîäèòè íàòîùàê.
Òiëüêè îäíà çóñòði÷ ç âèñîêîêâàëiôiêîâàíèì
ëiêàðåì  – i äî Âàñ ïîâåðíåòüñÿ ðàäiñòü æèòòÿ.

ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!

Ó ðàìêàõ çàãàëüíîì³ñüêèõ ìàñîâèõ
çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ Äíþ Íåçàëåæ-
íîñò³ Óêðà¿íè, â ìóêà÷³âñüêîìó Çàì-
êó “Ïàëàíîê” ïðîéøëà âèñòàâêà
òâîð³â ìèñòåöòâà ëþäåé ç îñîáëèâè-
ìè ïîòðåáàìè òà àóêö³îí ðîá³ò ïðî-
ôåñ³éíèõ ìèòö³â Çàêàðïàòòÿ «Â ðî-
äèí³ ºäèí³é», ñïðÿìîâàí³ íà âèñâ³ò-
ëåííÿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó òà äîïî-
ìîãó ëþäÿì ç îñîáëèâèìè ïîòðåáà-
ìè.

²í³ö³àòîðîì òà îðãàí³çàòîðîì ìè-
ñòåöüêî¿ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ âèñòóïèëè
Ìóêà÷³âñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
«Ìóêà÷³âñüêå Òîâàðèñòâî îñ³á ç
îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè «Çëàãîäà»,
ñï³ëêà “ÑÒ²Ìóë”, à òàêîæ â³äîìà õó-
äîæíèöÿ Â³îð³êà Â³ëëàøåê. Áëàãî-
ä³éíà àêö³ÿ «Â ðîäèí³ ºäèí³é» ïðîõî-
äèëà çà ï³äòðèìêè ³ ñïðèÿííÿ ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Çîëòàíà Ëåíä’ºëà. 

Ìèñòåöüêà âèñòàâêà ðîá³ò ³ç ñàìî-
ãî ïî÷àòêó ñóïðîâîäæóâàëàñü êîí-

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ËÞÄßÌ Ç ÎÑÎÁËÈÂÈÌÈ
ÏÎÒÐÅÁÀÌÈ ×ÅÐÅÇ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ

öåðòíîþ ïðîãðà-
ìîþ, ó÷àñòü ó ÿê³é
âçÿëè ó÷í³ äèòÿ÷î¿
øêîëè ìèñòåöòâ ¹2
òà ÷ëåíè ñï³ëêè
“ÑÒ²Ìóë”. Äî ì³êðî-
ôîíó, òàêîæ, çàïðî-
øóâàëèñü íåîäíîðà-
çîâ³ ëàóðåàòè âñåóê-
ðà¿íñüêèõ ìóçè÷íèõ
êîíêóðñ³â.

Âèñòàâêà âêëþ÷à-
ëà â ñåáå ìàéñòåð-
êëàñ ç îáðàçîòâîð÷îãî òà ïðèêëàä-
íîãî ìèñòåöòâà äëÿ ä³òåé ç îñîáëè-
âèìè ïîòðåáàìè, ïðîäàæ õóäîæí³õ
ðîá³ò ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáà-
ìè. Íà âèñòàâö³ - àóêö³îí³ ïðîâîäè-
ëàñü ëîòåðåÿ, äå ìîæíà áóëî âèãðà-
òè îäíó ç â³äîìèõ ðîá³ò ìèòö³â Çà-
êàðïàòòÿ ÷è õóäîæíèê³â ç îñîáëèâè-
ìè ïîòðåáàìè. 

Äî îðãàí³çàö³¿ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ áóëè

çàëó÷åí³ é ìåöåíàòè. Òàê, äî ïðèêëà-
äó, ÒÎÂ “ÀÂÅ-Ìóêà÷åâî” ïîäàðóâà-
ëî 5000 ãðèâåíü ëþäÿì ç îñîáëèâèìè
ïîòðåáàìè, ó÷àñíèêàì àêö³¿. 

Ç â³òàëüíèìè ñëîâàìè, äî ïðèñóòí³õ
çâåðíóëèñÿ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëî-
âè ì³ñòà Ìóêà÷åâà ²ãîð Ðàäèø òà íà-
ñòîÿòåëü Ñâÿòî-Òðî¿öüêîãî õðàìó
ì³ñòà ïðîòî¿ºðåé ßðîñëàâ.

 Ì. Ð²ØÊÎ

Поэтому с 1 сентября в среднем
на 15% подорожает отправка по�
сылок без объявленной стоимос�
ти в пределах области и Украины.

С 1 СЕНТЯБРЯ ПОДОРОЖАЕТ ОТПРАВКА ПОСЫЛОК
Такое решение было принято Национальной комиссией, осуществля�

ющей регулирование в сфере связи и информации, после обращения
«Укрпочты». В госпредприятии жалуются на увеличение расходов при
предоставлении услуг.

Останутся без изменений лишь та�
рифы на пересылку внутри страны
писем, открыток и бандеролей ве�
сом до 2 кг.

Кроме того, из�за повышения на
27% тарифов Всемирного почтово�
го союза возможно изменится цена
международных почтовых услуг. В
частности, пересылки открыток,
писем и посылок без объявленной
стоимости.

“ФАКТЫ”

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi
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