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НА ЛУГАНЩИНI оголосили карантин через ви�
явлену тут африканську  чуму свиней.

У СЕЛI Рокинi на Волинi  жителi  вiдсвяткували
110�рiчний день народження  сiльської старожи�
тельки Єфросинiї Павлюк.

ФРАНЦУЗЬКИЙ президент оскандалився  тим,
що пiймався на"лiвих" iнтимних стосунках з акт�
рисою Жюлi Гайє.

ГЛАВИ МЗС Росiї та США С.Лавров i Дж. Керрi
на переговорах у Парижi  обмiнялися
жартiвливими подарунками – двома картоплина�
ми i рожевою шапкою�вушанкою.

ЯПОНЦI збираються до 2020�го року створити
суперкомп’ютер, який  буде потужнiшим  за
найсильнiший сучасний у 30 разiв.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ Центральний банк передба�
чає на початку  осенi  ввести нову купюру 10 євро,
а до кiнця року  планує оновити всi банкноти євро.

ДВА шотландцi, Льюiс Шанд  i Джон Маккензi
зварили наймiцнiше у свiтi пиво з рекордною
мiцнiстю – 67,5.

У ПАРКУ  китайської провiнцiї Сичуань до 2016
року буде споруджено точну копiю знаменитого
океанського лайнера "Титанiк", який використо�
вуватимуть пiд атракцiони. Вартiсть проекту  165
млн. доларiв.

1,3 МЛН. гривень – таким тепер буде грошовий
вимiр  Нацiональної премiї України  iм. Тараса Шев�
ченка. Минулого року її сума становила  близько
300 тисяч гривень.

НА БIЛБОРДI поблизу  мiста Городище Черкась�
кої областi  зроблено  напис: "Якщо ти сiв за кер�
мо, випивши перед цим алкоголю,  то ти – ВИРО�
ДОК! Знайди бетонну стiну i вбийся. Дай жити
iншим!"

       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

       (Ò.:  3-15-57; 3-15-34; 3-15-36).

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñ-
íèêà ìàéíà.

     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðà-
âîâå çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ
á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü.

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ
äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó
ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.
У всі дні, крім суботи й неділі
з 8.30  до 17.30 год. і в інші дні
        та час за домовленістю
                            з клієнтом.

ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА

на газету “Мукачево”
на  2014>й рік

Залишайтеся з нами i надалi. Адже
ваша передплата — найвагомiша ча�
стка  фiнансового виживання нашої з
вами газети. Пiдписатися на газету
“Мукачево” можна у будь�якому по�
штовому вiддiленнi мiста i району або
безпосередньо у редакцiї.

Вартiсть передплати –
8 грн. на мiсяць.

Вiдповiдно на
3 мiсяцi — 24 грн.;

на пiвроку — 48 грн.;
на рiк — 96 грн.

Дякуємо за пiдтримку.
Редактор газети “Мукачево”

В.ДВОРНИЧЕНКО.

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС  61826

На жаль, демографічна статис�
тика в нашій області поки що не
покращилася. До редакції над�
ійшли нові статистичні дані щодо
демографії й позитивної тен�
денції не спостерігається.

Станом на 1 червня 2013 р. в
області проживало 1254,8 тис.
осіб. Упродовж січня — травня
відбувся загальний приріст насе�
лення на 409 осіб, що у розрахун�
ку на 1000 мешканців становило
0,8 особи. Природний рух насе�
лення області у січні — травні ми�
нулого року характеризувався
зниженням народжуваності та
зростанням смертності.

Протягом січня — травня в об�
ласті народилося 7099 дітей, тоді

НА ЗАКАРПАТТІ СПАД НАРОДЖУВАНОСТІ
Й ПРИРІСТ СМЕРТНОСТІ

як у попередньому році за такий
же період народилося 7 465
дітей. Кількість померлих осіб в
області за січень — травень 2013�
го року було 6 458, а за такий же
період минулого року померло 6
546 чоловік. Тобто, хоч за звітний
період  року померло трохи мен�
ше людей, ніж у минулому році,
однак природний приріст склав
лише 641 людину, тоді як за
відповідний період минулого
року він був 919 чоловік.

Структура причин смерті насе�
лення   не   змінилася.   Перше
місце посідають хвороби систе�
ми кровообігу, друге — новоут�
ворення, третє — зовнішні при�
чини смерті.

Як бачимо, зменшується
кількість померлих від хвороб
системи кровообігу, однак стало
більше тих, хто помер від раку.
Крім того, більше людей загину�
ло в автомобільних аваріях, від
утоплень і більше людей покінчи�
ли життя самогубством.

Якщо   ж   взяти   загалом   по
Україні, то, на жаль, у жодній об�
ласті не народжувалося більше
людей, ніж за відповідний період
минулого року, а народжувалося
більше, ніж помирало, лише в За�
карпатській, Рівненській областях
та місті Києві. Причому природ�
ний приріст порівняно з відпові�
дним періодом минулого року
найвищий саме в Києві, а не у нас.
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Ïîãðåáèíñüêèé: Óêðà¿íà ïðèñêîðåíèìè
òåìïàìè ðóõàºòüñÿ äî àíàðõ³¿

Країна прискореними
темпами рухається до
анархії і для поновлення по�
рядку необхідно відмовити�
ся від ультиматумів і поча�
ти діяти, керуючись вик�
лючно верховенством пра�
ва. Про це у ході прес�кон�
ференції заявив директор
Київського центру політич�
них досліджень і конфлікто�
логії Михайло Погребинсь�
кий, інформує ForUm. «Краї�
на прискореними темпами
рухається до анархії», – за�
явив Погребинський і до�
дав, що не можна було за�
побігти силове протистоян�
ня на вулиці Грушевського, і
до радикального розвитку
подій не мають відношення
закони, прийняті ВРУ 16
січня 2014.

«Абсолютно очевидно �
ситуація рухалася саме до
того, що сталося 19 січня і
триває сьогодні. У першу
чергу тому, що з самого по�
чатку лідерами Майдану
було обрано мову ненависті.
Це пов’язано з тим, що у
складі лідерів Майдану є
одна радикальна політична
сила ... Бачите, очевидно, що
Віталій Кличко не є українсь�
ким націоналістом. Але він
використовував лексику і

Ïîä³¿ â Êèºâ³. Êîìåíòóþòü ïîë³òîëîãè

гасла українських націо�
налістів. Яценюк також не є
радикальним націоналістом.
Але саме з його вуст звуча�
ли відповідні заяви. Я вже
мовчу про колишніх співро�
бітників ЦК України, про те,
що пан Тарасюк заявляв. Але
це природний шлях, по яко�
му йшли всі основні гравці
на Майдані», – пояснив екс�
перт.

Крім того, Погребинський
зазначив, що 19 січня зі сце�
ни Майдану виступаючі, зок�
рема активісти Автомайда�
ну, закликали людей йти до
будівлі парламенту, незва�
жаючи на те, що урядовий
квартал – під посиленою
охороною, а в ВРУ депутатів
немає, оскільки вони на кан�
ікулах до 4 лютого. «Те, що
потім говорилося: «Ми тут не
причому. Ми – проти», – в
першу чергу означає, що
вони просто злякалися. Вони
відчувають, що шанси на пе�
ремогу – невеликі і можна
просто загриміти за грати ...
А потім ми почули і від
лідерів парламентської опо�
зиції, що вони теж проти, і
потрібна мирна революція»,
– сказав він.

«На що здатні хлопці, всі
розуміли. Але якщо їх ніхто

не зупинив, це означає, що
розраховували на розвиток
такого сценарію: хлопці
йдуть, починають бійку,
«Беркут» на межі, не витри�
мує і йде в атаку, а потім наші
демократичні ЗМІ й інтелек�
туали показують всьому світу
розбиту голову чергового
Луценко і покличуть все сус�
пільство, весь Майдан піти
на штурм – і на спинах тих
обманутих людей вони
прийдуть до влади ... Сце�
нарій був зламаний тим, що
влада вирішила не відпові�
дати. А я вважаю, що цим
влада порушує закон, не
відповідаючи на таку агре�
сію. Але це виключно пол�
ітичне рішення, щоб світ по�
бачив, як веде себе на�
справді «мирний» Майдан»,
– вважає Погребинський.

Крім того, політолог заз�
начив, що всім було зрозум�
іло, що радикально налаш�
товані люди почнуть силове
протистояння з правоохо�
ронцями. «Я більш ніж упев�
нений, що до цього готува�
лися і навіть не два тижні або
два місяці. Ці хлопці готува�
лися все життя і повністю
дозріли до революції та шу�
кали привід взяти участь у
цій війні», – заявив він.

На думку Погребинського,
все відбувається саме так, і
з причини відновлення хо�
лодної війни між Заходом і
РФ. «Розраховано це на те,
що більшість населення Ук�
раїни, яке проти війни, ста�
не оцінювати що відбуваєть�
ся реально. І я дуже хочу, щоб
все закінчилося позитивом,
адже на Майдані багато
симпатичних людей, які хо�
чуть добра, європейського
життя. Я теж цього хочу. Те�
пер потрібно думати всім
сторонам, що робити, коли
бліцкриг революції не
відбувся і вже не відбудеть�
ся», – зазначив він.

Експерт також підкреслив,
що сьогодні ситуація скла�
лася таким чином, що опо�
зиція в переговорах повин�
на не ставити ультиматуми,
а шукати шляхи виходу.

«Влада може розмовляти
з позиції сили, хоча поки
вона цього не демонструє.
Генеральна лінія переговор�
ного процесу має полягати в
тому, що сторони погоджу�
ються з певними принципа�
ми, наприклад, діяти вик�
лючно в рамках верховен�
ства права», – пояснив пол�
ітолог.

Причини зіткнень в центрі Києва між мітингувальниками
і міліцією дуже важко оцінювати. Байдужість української
влади призводить до подальшої дестабілізації.

Сказати, що зараз саме відбувається на Європейській
площі на початку урядового кварталу, дуже непросто, тому
що неможливо це однозначно оцінювати. Але я весь час
кажу, що та байдужість, що українська влада не звертає
уваги на протестні настрої, що донині немає політичного
діалогу між владою і опозицією, призводить до подальшої
дестабілізації.

Це дуже небезпечна ситуація, і по тому, що відбувається
на Грушевського, ми це добре бачимо. Оцінити події зараз,
коли вони на наших очах відбуваються, непросто, але ска�
зати, що подібні події можуть призвести до людських жертв
як з боку тих, хто зараз прийшов на Грушевського, так і з
боку правоохоронних органів, це необхідно. І сказати, що
тільки політичне взаєморозуміння може вивести з цього
глухого кута, теж необхідно саме на тлі цих подій. Адже люди
на Майдані різні збираються – менш радикальні, більш
радикальні, і природно, єдиний рецепт, про який можна
говорити – це політичний діалог, якого ми два місяці не
бачимо. Влада чомусь вважає, що ці події самі собою роз�
смокчуться, що вона може ігнорувати вулицю, а так не буває.
Те, що влада відповідає на протестні настрої якимись нови�
ми законами репресивного характеру,це теж дуже серйоз�
но.

Прийняття цілого “букету” репресивних законів та
звільнення голови Адміністрації Януковича Льовочкіна – ці
дві події, безумовно не випадкові. Сергій Льовочкін, дійсно,
яскравий представник маніпулятивної політичної гри в ото�
ченні президента Януковича. Те, що він зараз дистанцію�
вався від прийняття рішень, говорить про те, що він у будь�
якому разі не хоче відповідати за той вектор, який прийня�
тий як вектор реакції на Майдан.
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Пільги з ПДВ

Продовжено до 1 січня 2015 року
дію пільг з ПДВ за операціями з по�
стачання:

� необроблених шкур та чиненої
шкіри без подальшої обробки та
операції з їх імпорту (п. 16 підрозд�
ілу 2 р. ХХ ПКУ);

� відходів та брухту чорних і коль�
орових металів, а також їх імпорту
(п. 23 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ);

� автомобілів швидкої медичної
допомоги, які придбані за рахунок
коштів бюджетів і призначені для
використання закладами охорони
здоров’я (п. 23 підрозділу 2 р. ХХ
ПКУ).

Стала постійною пільга з поста�
чання зернових та технічних культур,
крім їх першого постачання сільгос�
пвиробниками та підприємствами,
які придбали такі культури у сільгос�
пвиробників, яка перенесена в
п. 197.21 ПКУ. Раніше ця пільга діяла
до 31 грудня 2013 року і була вста�
новлена в п. 15 підрозділу 2 р. ХХ
ПКУ.

Введено нову тимчасову пільгу до
2015 року на постачання й імпорт па�
перу та картону для утилізації (ма�
кулатури та відходів) товарної по�
зиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД (п. 23
підрозділу 2 р. ХХ ПКУ).

Скасовано пільгу для ввезення на
митну територію України природно�
го газу за кодом 2711 21 00 00 згідно
з УКТ ЗЕД (її містив п. 197.14 ПКУ).
Таким чином, під час увезення при�
родного газу слід сплачувати
«імпортний» ПДВ.

Бюджетне відшкодування ПДВ
можна перенести в майбутні по�
даткові періоди

Платникам ПДВ надано право на
отримання бюджетного відшкоду�
вання коштами у майбутніх звітних
(податкових) періодах (змінено п.
200.6 ПКУ). З даного пункту ПКУ вик�
лючена норма, яка передбачала, що
якщо платник податку прийняв
рішення про зарахування повної або
часткової належної йому суми бюд�
жетного відшкодування у зменшен�
ня податкових зобов’язань з цього
податку, то зазначена сума не вра�
ховувалася при розрахунку бюджет�
ного відшкодування у наступних по�
даткових періодах.

Прискорене бюджетне відшко�
дування ПДВ платникам з пози�
тивною податковою історією
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З 01.01.2014 р. камеральна пере�
вірка звітності з ПДВ платників по�
датків із позитивною податковою
історією проводитиметься протягом
5 календарних днів із дня її подання
(п. 200.22 ПКУ) проти 30 календар�
них днів, що настають за граничним
терміном подання декларації із цьо�
го податку � для інших платників по�
датку.

До платників податків із позитив�
ною податковою історією відносять�
ся платники, які протягом 36 попе�
редніх місяців відповідали таким
критеріям:

� стосовно них не було рішення
органу доходів і зборів про анулю�
вання реєстрації платником ПДВ;

� вони своєчасно подавали
звітність із ПДВ;

� платник податку відповідає вста�
новленим п. 200.19 ПКУ критеріям,
які надають право на отримання ав�
томатичного бюджетного відшкоду�
вання ПДВ.

Порядок сплати податкового
зобов’язання переробними
підприємствами

У 2014 році переробні підприєм�
ства позитивну різницю між сумою
податкових зобов’язань і податково�
го кредиту звітного періоду, визна�
чену в декларації з ПДВ (код «0140»)
сплачуватимуть:

· 50% до спецфонду Держбюдже�
ту (ряд. 25.1);

· 50% на спецрахунок (ряд. 25.2).
Нова звітність з ПДВ
Починаючи із звітності за січень

2014 року або 1 квартал 2014 року
Декларацію з ПДВ слід подавати за
новою формою, затвердженою на�
казом Міністерства доходів і зборів
України від 13.11.2013 р. №678.

Для спрощення процедури запов�
нення податкової декларації з ПДВ
Міндоходів розроблено відповідну
покрокову інструкцію, в якій розпи�
сано порядок заповнення кожного
рядка Декларації..

Детальніше з Інструкцією запов�
нення податкової декларації з ПДВ
платники можуть ознайомитися за
адресою: http://minrd.gov.ua/
podatki�ta�zbori/zagalnoderjavni�
podatki/podatok�na�dodanu�vartist/
formi�zvitnosti/62974.html.

Мукачівська ОДПІ інформує: Зміни
в оподаткуванні з 1 січня 2014 року
по податку на прибуток

Ставки податку
Зниження ставки податку на при�

буток відбуватиметься поступово
протягом трьох років. У 2014 році
ставка податку становить 18%, у 2015
р. становитиме 17%, у 2016 р. – 16%.

Звітний період
Базовим податковим (звітним)

періодом з податку на прибуток є ка�
лендарний квартал або календарний
рік. Всі платники податку на прибу�
ток повинні звітувати до контролю�
ючих органів за підсумками звітно�
го року, тобто подавати річну декла�
рацію з цього податку.

Виключенням є платники податку
на прибуток, визначені в абзацах 8
та 9 пункту 57.1 Податкового кодек�
су. Тобто, платники авансових
внесків з податку на прибуток, які за
підсумками звітного року отримали
прибуток, а за перший квартал по�
точного року не отримали прибуток
або отримали збиток та платники,
які за підсумками звітного року не
отримали прибуток або отримали
збиток, а за перший квартал поточ�
ного року отримали прибуток, по�
винні подати декларацію з податку
на прибуток за підсумками першого
кварталу, першого півріччя, трьох
кварталів та за рік і повинні перера�
хувати авансові внески з цього по�
датку відповідно до пункту 57.1 По�
даткового кодексу.

Оподаткування операцій з
цінними паперами

З 1 січня 2014 року за операціями
з цінними паперами та деривати�
вами, придбаними до 1 квітня 2011
року, доходи та витрати визначають�
ся відповідно до норм пунктів 153.4,
153.8, 153.9 статті 153 Податкового
кодексу. Раніше такі операції відоб�
ражалися в обліку за правилами, які
діяли на дату придбання таких
цінних паперів.

При цьому, прибуток або збиток
від розміщення боргових цінних па�
перів відображається у складі до�
ходів або витрат того звітного по�
даткового періоду, у якому відбуло�
ся погашення або викуп таких цінних
паперів.

Збиток за операціями з цінними
паперами, який обліковується на
01.01.2014 р., не враховується при
визначенні фінансового результату
за такими операціями за результа�
тами звітних періодів 2014 року.

Відображення податкових

різниць у фінансовій звітності
Починаючи із звітності за

відповідні періоди 2014 року плат�
ники податку на прибуток мають пра�
во а не обов’язок відображати тим�
часові та постійні курсові різниці у
складі фінансової звітності, яка по�
дається до органів Міндоходів.

Облік нематеріальних активів
Обмежено термін експлуатації тих

нематеріальних активів, на які у пра�
вовстановлюючих документах не
встановлено строку їх експлуатації.
Для таких нематеріальних активів
термін експлуатації визначається
платником податку самостійно, і він
не повинен становити менше 2 та
більше 10 років безперервної експ�
луатації. Раніше такий строк стано�
вив 10 років.

Оподаткування безнадійної за�
боргованості

Прострочена кредиторська за�
боргованість юридичної особи, яка
непогашена внаслідок недостатності
майна боржника, для погашення якої
були вжиті заходи примусового стяг�
нення майна боржника, вважається
безнадійною. До цього часу безна�
дійною вважалась лише тільки така
заборгованість фізичних осіб.

Змінено порядок визначення
доходів та витрат підприємства�
ми житлово�комунального гос�
подарства

З 1 січня 2014 року зупиняється
дія пункту 13 підрозділу 4 розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового
кодексу, згідно з яким збільшення
доходів житлово�комунальних
підприємств від надання житлово�
комунальних послуг здійснювалось
за датою надходження коштів від
споживачів. Відповідно витрати на
придбання товарів, робіт, послуг у
собівартості реалізованих житлово�
комунальних послуг визначалися по
мірі їх оплати.

Починаючи з 2014 року дохід та
відповідно витрати від надання по�
слуг та виконання робіт житлово�ко�
мунальними підприємствами буде
визначатися у загальному порядку,
за датою складання акта або іншого
документа, який підтверджує вико�
нання робіт або надання послуг.

Інформаційно�комунікаційний
сектор  Мукачівської ОДПІ ГУ Мін
доходів  у Закарпатській області

БИЗНЕС МОЖЕТ
СПАТЬ

 СПОКОЙНО
В Кабмине решили про�

длить мораторий на про�
верки малого и среднего
бизнеса. Как отметил гла�
ва Миндоходов Александр
Клименко, с подобной
инициативой выступили
сами бизнесмены, рабо�
тающие по упрощённой
системе налогообложе�
ния. “В правительстве ре�
шили поддержать иници�
ативу, — сказал Климен�
ко. — Уверен, что этот шаг
стимулирует рост и раз�
витие малого бизнеса. Это
позволит увеличить от�
числения в бюджет”.

Как пояснили эксперты,
мораторий был введён
ещё в 2012 году с целью
экономии. С одной сторо�
ны, проверять огромное
количество частников и
мелких предприятий —
это большие затраты. С
другой — экономический
эффект от таких проверок
минимален. В ходе приня�
тия Налогового кодекса
возникло предложение
ввести данный морато�
рий. Он позволяет госу�
дарству сэкономить зат�
раты на проверки, а биз�
нес получает возможность
спокойно развиваться, не
опасаясь, что нагрянут с
проверкой.

Эксперимент, по мне�
нию специалистов, полу�
чился удачным, поэтому
его решили продлить. В
следующем году продол�
жится работа и над упро�
щением налоговых проце�
дур. С 1 января “упро-�
щенцы” получат возмож�
ность вести книги учёта в
электронном виде. Кроме
того, будет введена сис�
тема электронных прове�
рок.
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В останній день січня 2004
р. на 90�му році життя пе�
рестало битися золоте сер�
це  Михайла Максимовича
Дашковського.   Відійшов у
вічність ветеран Великої
Вітчизняної війни й праці,
талановитий журналіст,
блискучий керівник,  орган�
ізатор і першопроходець,
засновник   хустської окруж�
ної газети «Сталінське сло�
во», відтак редактор мукач�
івської міськрайонної газе�
ти «Прапор перемоги»… Ось
уже десять років поспіль про
Михайла Максимовича
йдеться лише у минулому
часі – був, писав, говорив…
Так, був він високоінтелек�
туальною  Людиною�Прав�
доборцем, який сповна
відчув смак журналістсько�
го хліба, не зрадивши об�
раній професії ні на мить,
до останку життя… Він умів
слухати, допомагав словом
і ділом. У закарпатську жур�
налістику  увійшов як побор�
ник правди і справедливості
в суспільстві і між людьми,
невгамовний сівач зерен
добра і любові на газетній
ниві.  І сьогодні його вро�
жайний лан радує нас і пе�
чалить, бо ж з його відхо�
дом  за межу вічності  бачи�
мо, скільки ще недоорано і
недосіяно, не всі творчі за�
думи вдалося звершити…

У жовтні 2014 року випов�
нюється столітній ювілей
лицареві журналістського
слова, воїну, захиснику Бать�
ківщини в роки Вели�
кої Вітчизняної війни,
організатору у возз’єднано�
му з своєю матір’ю – Украї�
ною Закарпатті хустської
районної газети «Сталінсь�
ке слово», редактору мукач�
івської міськрайонної газе�
ти «Прапор перемоги»,
дбайливому, терплячому
наставнику молоді, вихова�
телю плеяди журналістських
кадрів краю, члену Націо�
нальної Спілки журналістів
України, заслуженому пра�
цівникові культури Украї�
нської РСР, першому лауре�
ату обласної премії імені
Олекси Борканюка, старій�
шині журналістського брат�
ства не тільки в Закарпатті,
а й Україні Михайлу Макси�
мовичу Дашковському.

Він народився 12 жовтня
1914 році в селі Колоденка
Томашпольського району на
Вінниччині в сім’ї залізнич�
ника. По закінченні семи�
річної школи пішов на курси
трактористів, відтак робота
в полі. І знову навчання в
Комаргороді. По закінченні
Верхівського сільськогоспо�
дарського технікуму агроно�
ма�буряковода Михайла
Дашковського призначили
дільничним агрономом Туль�
чинської машинно�трактор�
ної станції. Тут молодий
спеціаліст показав себе
знаючим, вимогливим фа�
хівцем, до слова якого при�
слухалися. Незабаром кол�
госпна молодь обрала його
своїм комсомольським сек�
ретарем. Перші дописи в
районній газеті «Червоної
Тульчинщини» за підписом
сількора Михайла Даш�
ковського з’явилися ще в
1937 році. Тяжіння до літе�
ратурного слова привело
молодого агронома  в рай�
онну газету, де він на все
своє свідоме життя побра�
тався з журналістикою.
Вдумливого, енергійного, не
байдужого до колгоспного
життя старшого агронома
МТС  у квітні 1939 року зап�
росили на роботу в редакц�
ійний штат,  на посаду заві�
дуючого відділом сільсько�
го господарства. Тут злили�
ся�сплавилися воєдино аг�
роном за фахом  і журналіст
за характером  і покликан�
ням. При  його керівництві
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До 100�річчя з дня народження  старійшини журналістського братства
Закарпаття і України М.М.Дашковського.

відділом на сторінках рай�
онки  піднімалися  пробле�
ми, за характером  складні,
суспільно дуже вагомі, за які
брався Михайло Максимо�
вич і високопрофесійно
висвітлював їх. Він чесно,

безкомпромісно, сяжисти�
ми кроками торував свою
стежку в журналістиці. Тоді
ж наріжними каменями у
його  газетярський харак�
тер лягли наука щирості й
мудрості, доброти й завид�
ної працьовитості, любов до
людей чесних, самовідда�
них трударів. У 1940 році
Михайло Дашковський став
заступником редактора
«Червоної Тульчинщини».

Серед сотень тисяч доб�
ровольців, які з віроломним
нападом фашистської
Німеччини на нашу країну,
за покликом  честі, совісті,
патріотизму,   зі зброєю в
руках піднялися на священ�
ну війну з окупантами, був і
білобілетник Михайло Даш�
ковський. З його зором в
армію не брали. Та пере�
могла наполегливість. І з
перших днів війни Михайло
Дашковський,  воїн 255�ї
стрілецької дивізії,  в рай�
оні Дніпропетровська,
вперше бився із гітлерівця�
ми. За Велику Вітчизняну
війну він   відчув усе, що ви�
пало на долю нашої армії, –
і гіркоту відступу, і радість
наступу, і визволення Украї�
ни, Європи. В одному з боїв
під час Ізюм�Барвінківської
наступальної операції його
було поранено.

Одужавши у Сєрноводсь�
кому госпіталі Михайло
Дашковський потрапив у
запасний артилерійський
полк  11�го стрілецького кор�
пусу, де його,  старшого сер�
жанта призначили коман�
диром  відділення батареї
управління. У цьому
підрозділі, що видавав ар�
тилерійським батареям ко�
ординати закритих цілей в
тилу ворога,  Михайло Мак�
симович дослужився до
звання старшини. Звістка
про Перемогу над гітлерів�
цями застала гвардії стар�
шину, кавалера кількох бой�
ових нагород, Михайла
Дашковського на території
Чехословаччини. Як згаду�
вав Михайло Максимович у
повоєнний час,  йому  тільки
раз, а саме у вересні 1944
року,  довелося згадати
журналістську професію.
Тоді гвардії старшину Ми�
хайла Дашковського  викли�
кав  командир корпусу ге�
нерал�майор Іван Терентій�
ович Замерцев і подавши
три списаних аркуші сказав:
«Оце перечитай уважно,
виправ, де треба,  макси�
мально скороти й передру�
куй на машинці». То були
листи�пояснення команди�
ра корпусу  Верховному Го�
ловнокомандуючому Йосипу
Сталіну й маршалові Геор�
гію Жукову. Член військової
ради 4�го Українського
Фронту Лев Мехліс  нео�
бґрунтовано звинуватив ко�
мандира корпусу в упущенні,
і Сталін зажадав пояснення.

Михайло Максимович спра�
вився з дуже відповідаль�
ним завданням, і  генерал
залишився задоволений.
Сталін і Жуков розібралися
у всьому й командир корпу�
су не був покараний.

Після демобілізації
М.М.Дашковський  напра�
вився в Київ, де вже через
тиждень одержав призна�
чення на посаду редактора
броварської районної газе�
ти «Стахановець». За
якийсь час його направили
в Харків  на шестимісячні
курси газетних працівників.
Тут Михайло Дашковський
вчився  з тими, хто хотів
бути  обізнаний з журналі�
стикою досконало, – Яковом
Лавренком, Василем Боль�
шаком, Іваном Чендеєм,
Дмитром Цмокаленком, Се�
меном Паньком… По закін�
ченні курсів Михайло Даш�
ковський одержав призна�
чення на посаду редактора
хустської окружної газети
«Сталінське слово». Ставши
керівником редакційного
колективу, якого практично
не було,  Михайло Макси�
мович, як дбайливий саді�
вник,  турбувався про мо�
лоді кадри, виявляв
справді батьківське став�
лення до початкуючих жур�
налістів, переважно із сту�
дентської й учнівської мо�
лоді, слугуючи їм взірцем
людяності, відданості об�
раній професії. Та й до всіх
дописувачів він був надзви�
чайно щирим та турботли�
вим, бо це головне – жити
не для себе, а для тих, хто
поруч.

Молодий редактор був
справжнім організатором,
особистістю в самому висо�
кому сенсі цього слова, не�
сприйнятливим до присто�
совництва або фальші. Його
редакторське перо дуже
вдумливо, обережно прохо�
дилося по поезіях молодих
поетів Миколи Рішка,  Ва�
силя Вовчка,  Павла Надо�
бенка, літературних пробах
Володимира Янкіна, Дмит�
ра Лазаря, дописах учня
місцевої десятирічки Оме�
ляна Довганича. Уже після
першої розмови з Михай�
лом Максимовичем почат�
куючий літератор  Дмитро
Лазар приніс у редакцію
загальний зошит у чорній
цератовій обкладинці. То

були поезії, написані його
товаришем по гімназії
Дмитром Вакаровим. Як
пригадував пізніше Михай�
ло Максимович, не можна
було без хвилювання  чита�
ти закличні вірші юного по�

ета, який віддав своє моло�
де життя за світлий день
рідного краю, за щасливу
годину його визволення.
Поезія Дмитра Вакарова,
яка вперше побачила світ
через два роки після його
загибелі у концентраційно�
му таборі, стала справж�
ньою окрасою хустської
районки. Тут у березні 1952
року було надруковано пер�
ший вірш вихованця Хус�
тського педучилища Васи�
ля Вовчка. То був «Привіт з
Донбасу» – слово до зем�
ляків, молодих закарпатців,
що виїхали на будівництво
комсомольських шахт.

Для тих, хто працював під
началом  і поруч з Михай�
лом Максимовичем у Хусті,
на все життя залишилися
гарт і професіоналізм шко�
ли Дашковського. Це і є
найвищим мірилом редак�
торського таланту, яким оц�
інила  історія закарпатської
і української журналістики
його діяльність. Павло На�
добенко, Омелян Довганич,
Микола Рішко не довго «за�
сиділися» в хустській ре�
дакції. Перші двоє стали
науковцями ужгородського
держуніверситету. Микола
Рішко – заступником  редак�
тора обласної газети «За�
карпатська правда». Іван
Драгунський став корес�
пондентом тієї ж газети,
відтак  він виписався у рес�
публіканські журналісти, з�
під його пера вийшло кілька
книжок. Прикметно, що коли
М.М. Дашковський  у 1956
році, після здобуття в Києві
вищої освіти, був затверд�
жений редактором мукачі�
вської міськрайонної газе�
ти «Прапор перемоги», його
редакторське крісло в
хустській районці зайняв
Павло Надобенко, а через
два роки, віддавши перева�
гу роботі в університеті, він
поступився місцем очільни�
ка редакційного колективу
ще одному талановитому
вихованцю Михайла Даш�
ковського – хустянину Ми�
хайлу Івановичу Гуку.

20 липня 1956 року

М.М.Дашковський очолив
редакційний колектив мука�
чівської міськрайонної газе�
ти «Прапор перемоги», яка
під його началом стала од�
нією з  найавторитетніших
газет краю, а її разовий ти�

раж досягав 30�ти тисяч
примірників. Виходив «Пра�
пор перемоги» чотири рази
на тиждень. Тут повною
мірою розкрився  талант
Михайла Дашковського –
організатора й журналіста –
газета вирізнялася не лише
гострими, цікавими матер�
іалами, а й оформленням,
неодноразово брала участь
у конкурсах, сама організо�
вувала їх. Досвід мукачівсь�
ких журналістів вивчали ко�
леги з інших редакційних
колективів  краю, охоче бра�
ли участь у керованій Ми�
хайлом Максимовичем
школі журналістської май�
стерності. Як справжній ре�
дактор, Михайло Дашковсь�
кий  був не лише творчим
ядром колективу, а й остан�
ньою надією кожного, хто
шукав правди, потребував
допомоги. Двері його кабі�
нету не закривалися: він
знаходив час вислухати лю�
дину, вирішити її проблему.

Михайло Максимович
був ветераном війни і вете�
раном праці. Його творчість
добре знана читачам хус�
тської, мукачівської
міськрайонок. Друкувався
він в обласних, республі�
канських газетах і журналах.
Читачі, особливо ті, котрі
дружили з газетою «Прапор
перемоги» не роки,  а деся�
тиліття, добре знали твор�
чий почерк Дашковського�
журналіста. Бо з його
творів,   написаних вдумли�
вим, виваженим пером,
проступав вимогливий до
кожного написаного рядка
непохибний, знаючий, дос�
конало обізнаний з темою,
автор. Читач дізнавався, що
тішило автора, що непокої�
ло і збурювало. Газетні вис�
тупи Михайла Дашковсько�
го не були позбавлені жит�
тєвих турбот. Він охоче теп�
ло й щиро писав про людей
праці, всебічно висвітлював
передовий досвід, для по�
пуляризації якого започат�
кував газетні сторінки�пла�
кати, розмірковував про
щоденний обов’язок люди�
ни перед суспільством, ви�

ховував почуття відпові�
дальності. Загалом усі жур�
налістські доробки Михай�
ла Максимовича повчальні,
естетичні й мудрі. З�під
пера Михайла Дашковсько�
го вийшли книги «Наша
школа журналістської май�
стерності» (Ужгород, видав�
ництво «Карпати», 1982), «А
було це так…» (Київ, видав�
ництво «Україна», 1992). Він
редагував десятки книг, се�
ред яких «Золоте жниво»,
«Здрастуй, новий день»,
«Ростіть здоровими, діти!»,
«Сіємо зерна мудрості»,
«Покликані незрадливою
пам’яттю»…

На навчання на факульте�
ти журналістики в Націо�
нальні університети Києва,
Львова Михайло Дашковсь�
кий рекомендував багатьох
випускників шкіл, вчорашніх
воїнів, талановитих робсіль�
корів. Серед них Віктор
Дворниченко, сьогоднішній
редактор мукачівської
міськрайонної газети «Му�
качево», Микола Рішко,
нинішній редактор газети
«Мукачівська Ратуша», Воло�
димир Горішняк,  редактор
провідного журналу
Міністерства оборони Ук�
раїни  «Військо України»,
Василь Горват, який був ре�
дактором «Молоді Закар�
паття». Маргарита Лукеча
започаткувала журнал у
Києві,  Володимир Кандель
створив російськомовну га�
зету у США, Юрій Клованич
заснував обласну газету
«Старий замок»… Ціла пле�
яда учнів Михайла Даш�
ковського успішно трудила�
ся в обласних і республі�
канських газетах і журналах.
Серед них Вадим Дру�
жинін,  недавній заступник
газети «Новини Закарпаття»
Ілля Попович…  Редакційні
колективи багатотиражок
очолювали Іван Копча, Ва�
силь Верес, Ядвіга Балога,
Сільвія Гелетей… У 1976
році Михайло Максимович
поступився  редакторським
кріслом  своєму вихованцеві
Людвигу Бучинчику, який
перевів редакційний колек�
тив у нову двоповерхову бу�
дівлю, створив максимум
зручностей для творчої ро�
боти журналістів.

Груди учасника Великої
Вітчизняної війни Михайла
Дашковського прикрашали
5 орденів та півтора десят�
ка медалей – переконливе
свідчення того, що він був
людиною хороброю.  У жур�
налістиці, якій віддав 61 рік
свого полум’яного життя,
Михайло Дашковський ру�
хався не службовими схо�
динками, а по щаблях освоє�
ння нових і нових незвіда�
них пластів. Він був автори�
тетом для всіх, хто працю�
вав чи то під його началом,
чи поруч з ним. Не за поса�
дою, не за рангом, хоча в
«Прапорі перемоги» про�
працював 33 роки: двадцять
редактором та ще 13 літе�
ратурним редактором, а за
тими вимогами, за якими
жив і творив. Для мукачівсь�
ких та й багатьох обласних
журналістів М.М.Дашковсь�
кий залишиться прикладом
вірності  журналістській
професії, громадянській
позиції. Його пам’ятають як
представника покоління, яке
не зрадило ні минулому, ні
майбутньому.

Помер Михайло Макси�
мович Дашковський 31 січня
2004 року на 90�му році жит�
тя. Похований на Централь�
ному кладовищі Мукачева.

 Михайло БЕЙРЕШ,
член Національної
спілки журналістів

України

М. ДАШКОВСЬКИЙ – на фото зліва
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І ось, нарешті, XIX Мукач�

івський фестиваль «Черве�
не вино» стартував. На ве�
ликій сцені перед драмте�
атром його відкривали но�
ворічно�різдвяними інсце�
нівками артисти обласного
російського державного
драматичного театру.
Відтак з вітальним словом
виступив міський голова
Мукачева Золтан Ленд’єл.
Опісля сцену «окупували»
колядники. А тим часом на
фестивальному майдані по�
вним ходом йшло дегусту�
вання широкого спектру
вин, біля сімдесяти. Що
цікаво, напередодні, в п’ят�
ницю, падав дощ і так не
хотілося, щоб він продовжу�
вався і в наступні дні. Не�
бесна канцелярія ніби почу�
ла і всі наступні дні стояла
гарна сонячна погода.
Вибір перед десятками ти�
сяч відвідувачами, як зав�
жди в останні роки, стояв
досить великий, адже свої
вина представили понад
дев’яносто виноробів краю.
Я зауважив, що торік одно�
го з кращих виноробів Бе�
регівщини, неодноразового
лауреата «Червеного вина»
Андраша Варгу «відправи�
ли» торгувати�презентувати
своє вино насамкінець ву�
лиці Пушкіна. Першого дня
він скрушався, мовляв, не
матиме клієнтів. Коли ж на�
ступного дня я підійшов до
його намету, він посміхнув�
ся: «Хто знає моє вино,
знайшов мене і тут. Отож, не
нудьгую». А цього року Анд�
рашові виділили місце на
іншому кінці майдану – пе�
ред Центральною бібліоте�
кою. І знову всміхався: «Не
нудьгую…». Зрештою, це
можна пояснити і тим, що
«Червене вино» стало в Ук�
раїні, я би сказав, культовим
фестивалем. Хто хоч раз тут
побував, обов’язково повер�
тається. Люди спеціально
беруть відпустки саме на ці
дні, за місяць наперед бро�
нюють місця в готелях, у дні
фестивалю годі найти
вільний номер. І сьогодні,
зауважмо, кожен солідний
винороб, пропонує покупцеві
ще й візитку, адже знає, що
потреба в гарному вині
січнем не вичерпається й
клієнти з усіх куточків Украї�
ни приїздитимуть, дзвони�
тимуть будь�якої пори року.

Веду до того, що закар�
патські винороби завдяки

насамперед «Червеному
вину», а відтак і винним фе�
стивалям в Ужгороді, Бере�
гові, Виноградові знайшли
можливість виробляти вино
не тільки на власні потреби,
як було колись, а і заробля�
ти на цьому. Зрештою, як для
нас, тут головне і не на�
стільки фінанси, як пропа�
ганда чудового закарпатсь�
кого вина. Колись в усьому
Союзі славилися «Троянда
Закарпаття», «Середнянсь�
ке», «Променисте», «Берегі�
вське», але це в далекому
минулому. «Дякуючи» нашій
Верховній Раді з її лобіста�
ми крупних виноробних кон�
цернів з їх хімічним вином,
збанкрутіли, або на межі
банкрутства потужні колись
закарпатські винрадгоспи,
які виробляли справді якіс�
не вино. Тому славу закар�
патського вина втримують
наші приватні винороби.
Приїхали діти, які живуть у
Києві, спеціально на фести�
валь. Гануся каже, що коле�
гині кожного дня по моліль�
нику нагадують: не забудь
привезти «Лагідного» від
Райчинця. Навіть прізвище
пам’ятають. Цього ж року
Ганна, подегустувавши вина
у Василя Анталовського,
Карла Шоша не втрималась
і закупила кілька пляшок
(тільки для свого дому) «Сон�
ця в бокалі», «Сливовиці»…
Одкровенням для неї було те,
що Карло Шош торік здобув
три золоті медалі на Все�
світньому фестивалі вина в
Парижі. Виходить, вино
власного виробництва за
кордон вивозити можна, а в
Україну – ні. Адже в сусідніх
державах, зокрема, Угор�
щині, Словаччині, Австрії,
Румунії є чимало бажаючих
взяти участь в нашому фес�
тивалі «Червене вино», але
українська митниця завжди

запалює перед ними черво�
не світло.

З Іваном Урстою, котрий з
Великих Берегів, що на Бе�
регівщині, ми добре знай�
омі ще з 60�х років минулого
століття. Тож часто підходжу
до його намету, біля якого
завжди натовп, просто  по�
здороватися, послухати його
лекції, без перебільшення,
про вино, його лікувальні
властивості тощо. Ото в не�
ділю він спілкувався з дво�
ма поважними чоловіками.
Мені представив їх як біло�
руських генералів. Один із
них, пан Дмитро, запропону�
вав випити його власного
вина. Виявляється, в Біло�
русі уряд виділяє усім бажа�
ючим кредити і субсидії на
виноградарство. Пан Дмит�
ро вирощує лозу на 6 гекта�
рах. І це в Білорусі. От нам
би таке ставлення уряду до
виноробства!

Усі ці дні я проходжувався
фестивальним майданом.
Цікаво було зустрічатися зі
знайомими, поздоровляти�
ся зі святами, спілкуватися,
одним словом всмоктувати
атмосферу свята. І було на
що подивитися. Усі чотири
дні з фестивальної сцени

лунали колядки і пісні у ви�
конанні колядників з Ужго�
родщини, Іршавщини, Мука�
чівщини і власне Мукачева,
дитячих колективів дошкіль�
них та навчальних закладів,
міських Будинків школярів
та культури, гала�концерт
фіналістів «Різдвяної зіронь�
ки�2014». І кожен приїжджий
повезе з собою спомин сма�
ку вина і автентичних народ�
них пісень та колядок. Нині
«Червене вино» – це
справжній ярмарок. Тут про�
понують не тільки власне ян�
тарний і червоний напій, але
й страви закарпатської кухні.
Хоч, як на мене, якщо ціни на
ковбаски, шашлик, бограч�
гуляш, досить таки розумні,
то на смажену картоплю по 8
грн. за 100 грам, я би ска�
зав, захмарні. А ще народ
мав можливість  посмакува�
ти рахівською бриндзею та
овечим сиром. А вулицю
Ярослава Мудрого віддали
представникам народних
промислів України, хоч се�
ред краму можна було поба�
чити чимало китайських
підробок.

Останнього фестивально�
го дня в ресторані «Зірка»
відбулася Міжнародна кон�

ференція «Авторські вина як
невід’ємна складова міжна�
родного туристичного
іміджу Закарпаття», почес�
ними гостями якої були мери
міст�побратимів Мукачева зі
Словаччини, Угорщини,
представники генеральних
консульств цих держав у За�
карпатті. З вітальним словом
до присутніх звернувся
міський голова Мукачева
Золтан Ленд’єл, який зробив
детальний екскурс в історію
фестивалю�конкурсу «Чер�
вене вино». Він, зокрема,
відзначив, що вина приват�
них виноробів нашого краю
відрізняються від класичних
вин промислового вироб�
ництва більш насиченим бу�
кетом, адже кожен вкладає в
своє вино душу і більшість
представлених на фестивалі
є купажованими, тобто виго�
товляються з кількох сортів
винограду. Від себе заува�
жу, що спробував вино «чер�
сегі» в одного з виноробів у
чистому, так би мовити, виг�
ляді, а потім випив «черсегі
фюсереш» у Івана Урсти.
Небо і земля. Невипадково
Золтан Ленд’єл вирішив
віддати заснований торік
приз міського голови саме
цьому вину. Далі Золтан Зол�
танович зауважив, що відте�
пер дозволено торгувати на
фестивалі і палинкою, якою
наш край здавна славиться.
І гріх називати її самогонкою,
адже люди вкладають в її
виготовлення душу, так само,
як і в вино. На фестивалі
можна було скуштувати па�
линку з груш, айви, слив, те�
рену й навіть хріну. Торік за�
карпатці внесли до Верхов�
ної Ради законопроект про
легалізацію виробництва
палинки, як це є в усіх євро�
пейських країнах. Але знову
ж таки лобісти горілчаних
королів його провалило.

Відтак про винну приваб�
ливість своїх держав розпо�
відали консул генерального
консульства Угорщини в Уж�
городі Ендре Саліпскі, гене�
ральний консул Словаччини
в Ужгороді Яна Бур’янова,
віце�президент Асоціації
виноградарів України, голо�
ва правління корпорації «За�
карпатсадвинпром» Володи�
мир Гісем. Останній, зокре�
ма, сказав добре слово про
сорт Ізабелла, який в Європі
не сприймають, хоч він без�
печніший від багатьох євро�
пейських сортів, якщо іза�
беллу досить один раз оп�
рискати бордоською ріди�
ною, то більшість європейсь�
ких сортів – по 10�15 разів.
До речі, Мукачівська Рату�
ша» детально писала про це
5 грудня минулого року. І ще:
якщо в Європі споживання
вина на душу населення скла�
дає 29 відсотків, то в Україні
лише 9.  Про місце та роль
авторських вин у туристич�
но�екскурсійних програмах
Закарпаття розповів почес�
ний працівник туризму Ук�
раїни Отокар Касинець. Свої
авторські вина презентува�
ли Петер Міхалик зі Словач�
чини, Іван Урста, а також
директор ТзОВ «Бергорд
кроуп» з Молдови Андрій
Свінцов. На завершення
відбулася дегустація
угорських та молдовських
вин. Мені особисто більше
сподобались молдовські.

І ось, нарешті, фінал «Чер�
воного вина�2014». З вели�
кої сцени Золтан Ленд’єл
оголошує своє рішення при�
своїти звання вина міського
голови Мукачева вину «чер�
сегі фюсереш» Івана Урсти.
А призом була велика діжка
від міського голови. Першу
премію і живого коня в рік
дерев’яного коня компетен�
тне журі присудило на День
Василя бобовищанцю Васи�
лю Анталовському. Живого
бичка і другу премію отри�
мав Карло Шош з Кідьовша
Берегівського району. Тре�
тьою премією і вівцею впер�
ше відзначено Павла  Миш�
кулинця – односельця Анта�
ловського. Фестиваль три�
вав до пізнього вечора і на�
роду було не менше, ніж у
попередні дні. І вино вже
було  своєрідним доповнен�
ням до багатої закарпатсь�
кої кухні…

Микола РІШКО
(фото автора)

Закінчення. Початок в
попередньому номері.

30 липня 2012 року Пре�
зидент України підписав
Закон України «Про вне�
сення змін до деяких за�
конів України щодо реєст�
рації місця проживання та
місця перебування фізич�
них осіб в Україні», згідно
з яким реєстрація місця
проживання та місця пе�
ребування осіб повинна
здійснюватися безпосе�
редньо в органі реєстрації
без залучення органів з
обслуговування житлово�
го фонду.

ÞÐÈÄÈ×Í² ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯

Таким чином для здій�
снення реєстрації за
місцем проживання гро�
мадянину достатньо звер�
нутися в місцевий орган
Державної міграційної
служби та надати на�
ступні документи:

Заява про реєстрацію
місця проживання, сві�
доцтво на право влас�
ності, ордер, договір най�
му (піднайму, оренди) Та�
кож зараз громадянин
може звернутися віднос�
но реєстрації місця про�

живання з одночасним
зняттям з реєстрації по�
переднього місця прожи�
вання. Наприклад, якщо
особа була зареєстрова�
на у м. Київ їй непотрібно
їхати туди, щоб знятися з
реєстраційного обліку, а
відразу звертається до
нас надаючи при цьому всі
необхідні документи на
реєстрацію місця прожи�
вання за фактичним
місцем проживання.

О. ЛЯЩУК, завідувач
Мукачівського РС ГУДМС

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ  ПІДТВЕРДЖУЮТЬ
РОДИННІ  ЗВ’ЯЗКИ

«Дорога редакціє! Моя одинока тітонька згодна передати мені у спадок
усе своє майно. Батьки мої померли ще в пору мого дитинства. Я вихову9
вався в школі9інтернаті. Коли ж звернувся за необхідними для оформлення
документами, від мене почали вимагати довідку про підтвердження факту
родинних відносин. Підкажіть мені, будь ласка, які треба мені подати доку9
менти, аби в суді підтвердити родинний зв’язок з тіточкою? Балінт Санто».

Це можуть бути довідки із житлових органів про сумісне проживання; фотографії;
довідки сільських рад; особисте листування; витяги з особових справ родичів (на�
приклад, автобіографії, де вказано батьків, дітей);  рішення судів; виписки з бу�
динкових книг… Велику роль в цих справах відіграють покази свідків.

У відповідності з статтею 257 Цивільно�процесуального кодексу України усі спра�
ви  по заявам про встановлення фактів, які мають юридичне значення, розгляда�
ються в судах за місцем проживання заявника.

Владислав ОЛЕГАШ, член Спілки адвокатів України

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОЖИВАННЯ
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Íà ñòàòòþ “Â îáõ³ä çàêîíî-
äàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè, àáî äîâ-
ãà äîðîãà â äþíàõ ïî — Ìó-
êà÷³âñüêè “ íàäðóêîâàíó â ãà-
çåò³ “Ìóêà÷åâî” â³ä 16.01.
2014 ðîêó  ¹ 2 (1004)  ³íôîð-
ìóºìî:

Ð³øåííÿì Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî âèêîíàâ÷îãî êîì³òå-
òó â³ä 29.10. 2013 ðîêó ¹200
áóëî ñòâîðåíî ì³ñüêèé êîí-
êóðñíèé êîì³òåò ç ï³äãîòîâêè
òà ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà
âèçíà÷åííÿ ï³äïðèºìñòâà
(îðãàí³çàö³¿) íåçàëåæíî â³ä
ôîðìè âëàñíîñò³, ùî áóäå çà-
ëó÷åíå äëÿ îðãàí³çàö³¿ çàáåç-
ïå÷åííÿ ³ ï³äãîòîâêè ìàòåð³-
àë³â äëÿ ïðîâåäåííÿ çàñ³äàíü
ì³ñüêîãî êîíêóðñíîãî êîì³òå-
òó ç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â íà
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â àâòî-
áóñàìè íà ì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.

 Äî ñêëàäó êîíêóðñíîãî êî-
ì³òåòó ââ³éøëè ïðåäñòàâíèêè

ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é,
ÂÄÀ², Óêðòðàíñ³íñïåêö³¿, ïî-
äàòêîâî¿ ñëóæáè ,äåïóòàòè.

Íà ðîçãëÿä êîì³òåòó  íàä-
³éøëè äîêóìåíòè â³ä äâîõ ïðå-
òåíäåíò³â:  ÏÏ “Ìóêà÷³â-àâòî-
òðàíñïîðòí³ ïàñàæèðñüê³ ïåðå-
âåçåííÿ” òà Ìóêà÷³âñüêå
ì³ñüêå êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-
ñòâî “Ðåìîíòíî-áóä³âåëüíå
óïðàâë³ííÿ”.

Íà çàñ³äàíí³ êîì³òåòó ï³ñëÿ
îçíàéîìëåííÿ òà âèâ÷åííÿì
ïîäàíèõ äîêóìåíò³â âèíèêëî
ïèòàííÿ “äèñïåò÷åðñüêèõ ïî-
ñëóã”, à ñàìå â³äíåñåííÿ ÷è íå
â³äíåñåííÿ  äàíèõ ïîñëóã äî
ïîñëóã ç ïåðåâåçåíü .Îäíî-
çíà÷íî¿ â³äïîâ³ä³ ÷ëåíàìè
êîì³ñ³¿ íå îòðèìàíî .  Ãîëîâîþ
êîì³òåòó áóëî âíåñåíî ïðîïî-
çèö³þ, à ÷ëåíè êîì³òåòó ï³äòðè-
ìàëè ¿¿, ùîäî  íàïðàâëåííÿ
ïèñüìîâîãî  çàïèòó  â Äåïàð-
òàìåíò àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñ-
ïîðòó Ì³í³ñòåðñòâà ³íôðàñò-

ðóêòóðè Óêðà¿íè.   Â çàñ³äàíí³
êîì³òåòó áóëî îãîëîøåíî ïå-
ðåðâó äî îäåðæàííÿ â³äïîâ³ä-
íèõ ðîç”ÿñíåíü. Âñ³ì ÷ëåíàì
êîíêóðñíîãî êîì³òåòó áóëî
íàäàíî ìîæëèâ³ñòü â ³íäèâ³äó-
àëüíîìó ïîðÿäêó  (â çðó÷íèé
äëÿ íèõ ÷àñ)   îçíàéîìëþâà-
òèñÿ ç äîêóìåíòàìè ïîäàíèìè
ïðåòåíäåíòàìè íà êîíêóðñ.
Á³ëüø³ñòü ÷ëåí³â êîíêóðñíîãî
êîì³òåòó ïðèõîäèëè  ³ âèâ÷àëè
äàí³ äîêóìåíòè. Â âèùåçãà-
äàí³é  ñòàòò³     âèêëàäåíî  íå-
ïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ, à ñàìå,
ùî ÷ëåíàì êîì³òåòó íå íàäàëè
ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñü ç
äîêóìåíòàìè.  Ï³ñëÿ îòðèìàí-
íÿ äàíî¿ â³äïîâ³ä³ çàñ³äàííÿ êî-
ì³òåòó áóäå ïðîäîâæåíî òà
âèçíà÷åíî ïåðåìîæöÿ ó â³äïî-
â³äíîñò³ äî çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â
Óêðà¿íè.

Å.ÍÓÑÅÐ, ãîëîâà
êîíêóðñíîãî êîì³òåòó.

Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ÄÎ ÊÎÍÊÓÐÑÓ ÒÐÈÂÀª

Композитор і співак із міста над
Латорицею «ввійшов у культуру»
кілька десятиліть тому. Пісенною
творчістю і співом займається май�
же чверть століття. Закінчив Дро�
гобицький Державний Педагогічний
інститут ім. І.Франка. Член Націо�
нальної Ліги українських компози�
торів, член Асоціації діячів естрад�
ного мистецтва України, автор
пісенних збірок «Новий день»,
«Дядько вечір», «Мамима зоря»,
«Дрімко», «Білий птах», магнітоаль�
бомів «Солоний сніг», «Колискова
для матусі», «Киця�кицюня», «Ле�
беді» та інших, лауреат міжнарод�
ного фестивалю�конкурсу «Мелодія
двох сердець», конкурсу «Пісня
року» національної радіокомпанії
«Промінь».

Народився Ігор Михайлович Білик 29
січня 1964 р. у селі Дернів Кам’янка�
Бузького району Львівської області.
Музичну освіту здобував у Кам’янка�
Бузькій музичній школі. Навчався в
Львівському музично�педагогічному
училищі ім. Ф. Колеси та в Дрогобиць�
кому Державному педагогічному інсти�
туті ім. І. Франка. Саме під час навчан�
ня написав першу пісню «Сину на Ми�
колая» на вірші невідомого автора. Зго�
дом написав пісню «Дядько вечір» на
вірші Д. Ластовецького. Працюючи у
дитячі школі мистецтв, Ігор Білик керує
дитячим народним оркестром народ�
них інструментів, а також оркестром
народних інструментів викладачів
ДШМ, розпочинає роботу на вокально�
му відділі і продовжує писати пісні.
Перший творчий вечір композитора і
презентація альбому «Солоний сніг»
відбувся 1998 року (в цьому ж році роз�
починається творча співпраця з авто�
ром цих рядків, яка триває досі). Пер�
ша збірка пісень для дітей вийшла у
світ 2001 року, тоді ж прийнятий до
Національної Ліги українських компо�
зиторів. Через рік Ігор Білик презен�
тує чергову збірку «Новий день» і маг�
нітоальбом «Колискова для матусі»,
2006 р. композитор прийнятий до Асо�
ціації діячів естрадного мистецтва Ук�
раїни. Міський Будинок культури під
керівництвом Ігоря Білика стає пере�
можцем обласного конкурсу методич�
них кабінетів (2010р., 2012 р.). Продов�
жуючи творчу діяльність, композитор
працює в журі багатьох конкурсів і фе�
стивалів. Творча спілка «Асоціації ест�
радного мистецтва присвоїла йому
звання «Заслужений діяч естрадного
мистецтва України» (2011р.). тривалий

Віват, маестро БІЛИК!
час композитор творчо співпрацює з
поетами Степаном Галябардою, Лари�
сою Бєгун, Беатою Голод, Ніною Вер�
нигорою та іншими.

Педагог завжди «живе» своїми уч�
нями. Любов до дітей, педагогічна і
творча майстерність дали свої плоди.
Композитор виховав і виховує яскра�
вих вокалістів, серед них: Юлія Плакс�
іна, Вероніка Мешко, Мартіна Кельман,
Владислав Голованов, Ірина Колесник,
Мирослава Саморига, Іванна Сикомас,
Яна Островка, Яночка Рещко. Перемо�
ги та успіхи учнів – це велика заслуга
вчителя, це спільна наполеглива пра�
ця. В різні роки пісні Ігоря Білика здо�
бували призи на багатьох конкурсах і
фестивалях, серед яких: «Різдвяна
зіронька», «Європа�арт», «Зірки на сце�
ну», Міжнародний фестиваль�конкурс
сучасної української пісні «Молода Га�
личина» (м. Новояворівськ); Міжнарод�
ний телевізійний фестиваль�конкурс
«REMEMBER» (Румунія, м. Костанца);
Міжнародний фестиваль�конкурс «Зо�
лоті іскри» (Болгарія, м. Варни); II
Міжнародний конкурс�фестиваль
«KHARKIV INTER NATIONAL SONG
FORUM» (м. Харків); Всеукраїнський
фестиваль «Музичне сузір’я» (м. Київ);
Міжнародний фестиваль�конкурс «Ми�
стецький край Закарпаття» (м. Мука�
чево); V Міжнародний фестиваль ди�
тячого естрадного мистецтва «Зорепад
� 2012» (м. Коломия); Телевізійний фе�
стиваль�конкурс «Соловейко України»
(м. Київ); Регіональний фестиваль�кон�
курс сучасної української пісні «Золо�
тий Тік � 2011 (м. Бурштин).

Це тільки окремі штрихи до творчо�
го, мистецького портрета композито�
ра, поета, співака Ігоря БІЛИКА. Цьо�
горічний січень для нього – ювілей�
ний. Маестро БІЛИКУ тільки п’ятдесят.
Тож попереду будуть нові збірки пісень
і нові магнітоальбоми. Попереду нові
конкурси і фестивалі, нові виконавці і
нові шанувальники. Творіть, маестро!
Вам випало писати те, що зігріває душі
людей, що приносить радість наймен�
шим – дітям. Творіть і співайте ще із
більшим оптимізмом і енергією аж до
другого п’ятдесятиріччя. Нових днів
Вам, маестро БІЛИК, нових радостей,
нових пісень! На многії літа! На многії
ювілеї!

Хай усі турботи перейдуть у радість,
А усі проблеми успіхами стануть.
Нехай будні сірі перейдуть у свято
І нехай лиш щастя буде тим, що є!

Богдан СЛИВЧУК  і родина

Êð³çü ñåðöå ïðîõîäÿòü ìåëîä³¿
² ð³êàìè ëëþòüñÿ ó ñâ³ò,
Ùî äí³ ç³ãð³âàþòü õîëîäí³¿
² àæ ðîçâèâàºòüñÿ öâ³ò.
Ó÷èòåëü çàâæäè æèâå ó÷íÿìè.
Ìàåñòðî òè âæå ³ Îðôåé.
×àðóþòü ìåëîä³¿ çâóêàìè
Ùîäåííî ³ íà þâ³ëåé.
Õàé êâ³òíóòü ìåëîä³¿ âåñíàìè!
Î! Öÿ íåïîâòîðíàÿ ìèòü!
Áî ï³ñíÿ ï³ä çîðÿìè ÿñíèìè
Äî ³íøèõ ïëàíåò ïîëåòèòü.
² òàì ðîç³ëëþòüñÿ âæå çâóêè ö³
Ó äâà ÷è ó òðè ãîëîñè.
Õàé êîæåí ³ç çàäóì³â çáóäåòüñÿ!
Ç âîäè òîá³, äðóæå, ç ðîñè!

Öèìè äíÿìè ñâÿòêóº ñâîº ïåðøå
50 – ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ

²ãîð Ìèõàéëîâè÷ Á²ËÈÊ,
êîìïîçèòîð, ñï³âàê, ïåäàãîã, ÷ëåí
Íàö³îíàëüíî¿ Ë³ãè óêðà¿íñüêèõ
êîìïîçèòîð³â, äèðåêòîð ì³ñüêîãî
Áóäèíêó êóëüòóðè, ëþäèíà âåëè-
êîãî ñåðöÿ, â³ðíèé äðóã.Ùèðî áà-
æàºìî ³ìåíèííèêîâ³ ðàäîñò³, óäà÷³,
ìèðó, áëàãîïîëó÷÷ÿ, íîâèõ òâîð³â,
íîâèõ ï³ñåííèõ çá³ðîê ³ ìàãí³òî-
àëüáîì³â òà çàâæäè éòè çà ïîêëè-
êîì äóø³ ³ ñåðöÿ.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè äíÿìè âiäçíà÷èëà ñâié

75-ði÷íèé þâiëåé ãàðíà, ìèëà,
ïîðÿäíà æiíêà, ÷óéíà ìàòè, áà-
áóñÿ, ïðàáàáóñÿ

ÃÀÍ×ÅÂÀ
Ìàãäàëèíà Iâàíiâíà.
Ïðèéìè íàéêðàùi  ùèði

ïîáàæàííÿ ³ ãàðÿ÷èé íàø
ïàëêèé ïðèâiò:

Õàé öå õîðîøå, òåïëå
ïðèâiòàííÿ

Çâó÷èòü Òîái ùå äîáðó ñîòíþ ëiò.
Îíóêè ðîñòóòü, à ëèöå ìîëîäiº,
Õàé ðîêè iäóòü, à ÷àëî íå ñèâiº,
Õàé ñåðöå íå çíàº ðîçëóê,
Õàé ðàäiñòü ïðèíîñÿòü

äiòè é îíóêè,
Áàæàþ ïðîæèòè

ó ñèëi é çäîðîâ’¿
Ùå ìíîãi¿ i áëàãi¿ ëiòà!

Ïîäðóãè Åòåëà, Ëàðèñà.

Ðåçîíàíñ
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1.Торжаш  Валерія  Миколаївна – 1946 р.н.
2.Серик  Петро  Андрійович – 1927 р.н.
3.Меденці Михайло Михайлович – 1946 р.н.
4.Чізмар  Юлій  Михайлович –1925 р.н.
5.Жабко  Андрій Васильович – 1941 р.н.
6.Боднар Віктор Оттович – 1956 р.н.
7.Гарагонич Олег Іванович – 1952 р.н.
8.Чекан Фома Фомич – 1942 р.н.
9.Головачко  Юрій Іванович – 1951 р.н.
10.Варцаба Василь Михайлович – 1931 р.н.
11.Ліщук  Ніна Григорівна – 1938 р.н.
12.Машіка Ірина Михайлівна – 1949 р.н.
13.Сурмай Карл Карлович – 1938 р.н.
14.Молнар Людмила  Миколаївна – 1967 р.н.
15.Уста Єва Василівна – 1937 р.н.
16.Атянін Валентин Семенович – 1924 р.н.
17.Ференці  Олександр Васильович

– 1930 р.н.
18.Мітрович  Золтан  Йосипович – 1948 р.н.
19.Новак Віра Олександрівна – 1924 р.н.
20.Слинюк Алла Василівна – 1945 р.н.
21.Чорій Михайло Іванович – 1955 р.н.
22.Байтай  АлжбетаAЕдіта  Петрівна

 – 1936 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 13.01.2013 р.  по  19.01.2014 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

Дмитро КУПРІН
(псевдонім)

СНІГ
Сніг біліший ніж папір
Небо синє небо ясне
Я сказав тобі повір
Що ми створені

для щастя

Навіть в цей зимовий вир
Ялинок та феєрверків
Я сказав тобі повір
І відкрий мені серденько

І настала тиша мир
За розмовою години
Ніч приходила у двір
По засніжених стежинах

Пар злітає з уст моїх
І летять слова до Бога
Янголи над нами й сніг
Це кохання та тривога.

 Ïîåòè÷íèì ïåðîì

СКАЗКА
Дивный мир,
Он и вправду был дивным,
Неопознанный всегда.
И святым,
В глубину непонятный,
Но чудный по окружности.
Сказочный был
И когда ты прочтешь
Эту сказку –
Дверь откроется
В тайне Земли
Путешествуй по ней ты
И здравствуй,
Чем побольше
Изведай пути
А пути приведут тебя
В тайны
В тайны мира
Земли и Луны
Ты познай глубину
Этой тайны
Книгу мира
Ты в ней напиши
И потомки
Прочтут у Вселенной
Как на свете им
принято жить,
И любить,
И всегда быть любимым.
На земле, и в душе
Не забыть.

Валентина КУШНІР

ÍÀ ÌÍÎÃ²¯ ² ÁËÀÃ²¯ Ë²ÒÀ!

Якщо Вас зацікавить наша пропозиція просимо
писати, дзвонити та заходити.

Наша адреса: м.Мукачево пл. Миру 19/1
(приміщення фірми Аудит)

тел 03131 5�41�16, 4�49�91, 0953641036
Віталій

«Дотримання безпеки руху на дорозі береже не одне
людське життя, – такими словами до працівників Мука�
чівського прикордонного загону звернувся начальник
відділення ДАІ Мукачівського міськвідділу міліції Томаш
Дулов.

З метою попередження порушень Правил дорожньо�
го руху та профілактики дорожньо–транспортних при�
год працівники ДАІ міського відділу міліції постійно про�
водять бесіди та виступи у трудових колективах
підприємств, установ та організацій. Згідно з невтішною
статистикою дорожньо�транспортних пригод, у яких
гинуть молоді люди, виникла нагальна потреба прово�
дити подібні зустрічі з метою профілактики та попе�
редження аварій на дорозі.

Під час зустрічі, на якій були присутні молоді праців�
ники Мукачівського прикордонного загону, начальник
ВДАІ Томаш Дулов наголосив  на необхідності неухиль�
ного дотримання Правил дорожнього руху. Під час вис�
тупу ознайомив присутніх зі статистикою аварійності за
минулий рік у місті Мукачеві та Мукачівському районі.
Так само, Томаш Михайлович звернув увагу на основні
ризики для учасників дорожнього руху у зимовий пері�
од.

У свою чергу прикордонників цікавили питання щодо
змін у Правилах дорожнього руху, які стосуються підви�
щених штрафів.

Працівники ДАІ міськвідділу міліції вкотре заклика�
ють кожного бути обережними на дорозі та пам’ятати,
що дотримання Правил дорожнього руху � це в першу
чергу ваше здоров’я та життя, а також життя та здоро�
в’я інших людей.

Наталія МАШІКО, Мукачівский МВ УМВС

ОСНОВНИЙ НАПРЯМОК
РОБОТИ ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ

– БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ

Â÷îðà ïðåêðàñíèé æèòòºâèé þâiëåé —
70-ði÷÷ÿ âiä äíÿ íàðîäæåííÿ  âiäçíà÷èëà

Ãàííà Ëàñëiâíà ÎÊÓÍªÂÀ
ç Ìóêà÷åâà.

Äîðîãà þâiëÿðêî! Áëàãîäàðèìî Áîãà çà  Âàøó
õðèñòèÿíñüêó ïîðÿäíiñòü, íåëèöåìiðíiñòü, ëþ-
áîâ äî áëèæíüîãî.

Íåõàé i íàäàëi áóäóòü ïðèòàìàíí²
Âàì öi ïðåêðàñíi ðèñè.

 À ùå áàæàºìî Âàì äîáðîãî
çäîðîâÿ, õîðîøîãî íàñòðîþ,
ñiìåéíî¿ çëàãîäè i äîñòàòêó,
ëþáîâi âiä ðiäíèõ i áëèçüêèõ íà
ìíîãi¿ i áëàãi¿ ëiòà!

 Ç ëþáîâ’þ ïðèõîæàíè öåðêâè Ðiçäâà Ïðå-
ñâÿòî¿ Áîãîðîäèöi ç Ðîñâèãîâà, ðiäíi òà
áëèçüêi.

Глибоко сумуємо з приводу передчасної
смертi працiвника  служби “ПедроAтаксi”

ПЕТРИЧКА
Петра Петровича.

Працьовитий, компанiйський, щирий
спiвробiтник, великий життєлюб—таким вiн
назавжди залишиться  у наших серцях.

Висловлюїмо  щирi спiвчуття сiмї та рiдним
покiйного.

     Диспетчерська служба та водiї
 ”Педро�таксi”

БУДЕМО ПАМ’ЯТАТИ
Щиро співчуваємо Марії Іванівні

ЖАБКО і розділяємо з нею біль важкої
втрати – смерть її чоловіка

 Андрія Васильовича ЖАБКА.
Світла пам’ять про нього – колишнього

начальника Мукачівського вузла зв’язку,
вмілого і авторитетного керівника
трудового колективу, турботливого і
дбайливого чоловіка і батька, чудової душі
людини назавжди залишиться у наших
серцях.

Від племінниці Наталії Жабко
та її родини.
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Íåò áîëåå æåñòîêîé íèùåòû, ÷åì íåâåæåñòâî. (Ìàãîìåò).

“ÑÊÀÆÈ-ÊÀ, ÄßÄß, ÂÅÄÜ ÍÅ ÄÀÐÎÌ...”
Винесені у заголовок лер�

монтівські рядки мимоволі нагаду�
ють нам про криваво�славний
“День Бородіна”, – безсмертний
подвиг захисників Росії у першій
Вітчизняній війні проти наполео�
нівської навали. Випало так, що
своєрідним чином до “Бородіна”
став причетний і я.

Підтвердженням життєвої тези
під заголовком служать спогади
моєї  50�річної давності, коли в
далекому 1963 році під час завер�
шення військової служби мене
було направлено на зйомки кіноф�
ільму «Війна і мир».

Фільм знімався кіностудією
«Мосфільм», очолював зйомки
відомий радянський режисер
Сергій Боднарчук. Фільм «Війна і
мир» повинен був продемонстру�
вати всьому світу те, що в СРСР
технологія кінематографії не посту�
пається світовим стандартам. Про
це свідчить той факт, що на зйом�
ки фільму було залучено близько
п’ятнадцяти  тисяч  спеціально для
цього мобілізованих військовос�
лужбовців. З них 12  піхотинців і
три тисячі кінноти. Для керівницт�
ва цією армадою нас лише 3 Мос�
ковського військового округу біля
500 чоловік в званні молодших лей�
тенантів було направлено команди�
рами військових новобранців, які

брали участь в масових зйомках.
Розмістили нас, армійців, в наме�
товому містечку в лісній місцевості,
де бере свої потоки славний
Дніпро. Географія зйомок була
вельми масштабна. Біля міст До�
рогобуш, Гжатськ Смоленської об�
ласті, на шляху старої смоленської
дороги, по якій Наполеон  насту�
пав на Росію та з недобитими
французами потім відступав. Тут
знайшли підходяще поле для зйом�
ки Бородінської битви. Спочатку
збиралися зняти на реальному Бо�
родінському полі, але меморіал

встановлений на місці битви, за�
важав зйомкам.

Про  масштабність зйомок
свідчать дані, що Мосфільмом в
район зйомок було направлено
близько  250 вагонів різновидного

обладнання. Використано біля 50
тон вибухівки 70 тис. літрів гасу,
проведено понад сто тисяч по�
вітряних вибухів і більше 20 тисяч
фугасів. Панорама  зйомків сяга�
ла діаметром до трьох кілометрів.
Забезпечував ці вибухи спеціаль�
но обучений загін піротехніків в
кількості 500 обучених воїнів.  В ході
роботи над фільмом творці вда�
лися до надзвичайних прийомів.
Зйомки деяких сцен Бородінської
битви велися за допомогою каме�
ри яку зміцнили  на канатній до�
розі простягнутою над полем бит�

ви. Пролітаючи на висоті, камера
давала незвичайну можливість
зйомки. Деякі сцени знімались з
гелікоптерів, з вишок і кранів ори�
гінальної конструкції. На зйомки
ми вирушали о сьомій годині ран�
ку  на відстані 3�5 кілометрів пішки.

До цих пір згадую смоленські
чорноземи, пекуче 30�градусне
сонце і масу хороших вражень,
особливо сцени битв, зокрема
кінноти. Одягали нас у костюми
австрійської армії, шотландських
стрільців, старої гвардії Наполео�
на. Для реальності зйомок тих, хто
був приближені до камери, гриму�
вали, клеїли вуса, мастили фарба�
ми і т.п.

Пам’ятаючи ті події, з почуттям
людського задоволення згадую
підлеглих мені 19�20 річних юнаків
на зйомках студентів Московських
вузів із Тімірязівської академії,
політтехнічного інституту  ім.. Пле�
ханова, консерваторії, зокрема Ми�
колу Мікеріна, який після служби в
армії став знаменитим баяністом
– віртуозом на всю минулу дер�
жавність. А троє – Золотухін Воло�
дя, Кіреєв Микола, Аніскін Едуард
стали ведучими фахівцями кінос�
тудії Мосфільму.

Через двадцять п’ять років  ми
зустрілись з ними  під час зйомків
одного із фільмів на Закарпатті.

Таке не забувається…
Перебуваючи по 6�8 годин на

зйомках приходилось в спеку і дощ
повертатись на місце проживання,
переживати за  молодих москвичів,
які у вільний час складали сати�

ричні пародії на Сергія Федоро�
вича Бондарчука, використовуючи
їх при оглядах художньої само�
діяльності.

Незабутнім враженням  для ав�
тора цих слів закарбувалась бага�
торазова зустріч на зйомках Боро�
дінської битви з Сергієм Бондар�
чуком, який одноразово виконував
роль П’єра Безухова, В’ячеслава
Тихонова в ролі Андрія Болконсь�
кого., Олега Табакова в ролі Мико�
ли Ростова.

На головну жіночу роль Наташі
Ростової пробувалося багато про�
відних актрис, в їх числі Анастасія
Вертинська, Наталія Фатієва та
Людмила Гурченко, але вибір Сер�
гія Бондарчука був несподіваним.
Після декілька проб зупинився на
19 річній дебютантці випускниці
Ленінградського хореографічного
училища ім. А.Я. Виганової, бале�
рині Ленінградського театру опе�
ри та балету Людмилі Савельєвій
довгошиїй красуні.

Слід нагадати, що на початку 1963
року до червня місяця зйомки
фільму «Війна і мир» проходили на
Закарпатті біля с. Середнє на Уж�
городщинні та сіл Куштановиці,
Верхньому Коропці на Мукачів�
щині. Багаточислені рядові праці�
вники Мосфільму коли узнали що,
я родом з Мукачівщини з при�
ємним враженням згадували За�

карпаття, розпитували про його
історію.

Ведучі актори проживали в місті
Дорогобуш, а зірки кіно головні
герої Бородінської битви в місті
Смоленську. Доїжали на автомобі�
лях, прилітали гелікоптерами. У
фільмі одних тільки озвучених пер�
сонажів було понад триста.

Роль великого російського пол�
ководця Кутузова  зіграв ректор
Щукінського театрального учили�
ща Борис Захава, не дивлячись на
те що проби пройшов відомий ак�
тор Микола Сімонов. Роль Наполе�

она Бонапарта творчо відобразив
актор Владислав Стрижельник.

Центральну панораму Бороді�
нської битви знімали наприкінці
серпня 1963 року в день його 151
– ї річниці. У масовці зображува�
ли дві армії, було зайнято понад
10 тис. чоловік. У кожного із нас
була зброя старого взірця, істо�
ричні костюми.

Не можна забути коли окремі
епізоди «бою» приводились до
натури. Знаходячись на місцевості
зйомок раніше покалічених коней
усипали снотворним в їх розрізані
шлунки вставляли відповідну
кількість вибухівки і зривали… і ця
м’ясиста , окровавлена маса падає
на тебе в серпневу жару.

 Або ти лежиш на полі «бою» «по�
ранений» з перебинтованою голо�
вою, «окривавленим»  тілом, а повз
лежачих учасників масовок гало�
пом проносяться тисячна «воро�
жа» кіннота з іноземними криками
та різними відпрацьованими трю�
ками при верховій їзді на конях.
Мені було це особливо цікаво і ра�
дісно, поскільки моє дитинство
пройшло на конях в рідному с. Мед�
ведівці на Мукачівщині.

Не зникають з пам’яті і факти
життя і побуту молодих юнаків, які
важко себе адаптували до умов
проживання в солдатських  наме�

тах. Особливо виділялися москвичі
яких на зйомках нараховувалось
близько трьох тисяч. Окремі з них
так звані мамині синочки без доз�
волу залишали місце проведення
зйомок і залізничним транспортом
добирались до Москви. На Біло�
руському вокзалі їх ловили як зай�
чаків патрульні служби і переда�
вали в військові комендатури.
Тому, головному режисеру фільму
Сергію Бондарчуку прийшлось
запроваджувати різні відпочи�
вальні заходи, концерти ведучих
артистів естради, Московських

циркачів, колективів художньої са�
модіяльності навколишніх сіл. Па�
м’ятно було відвідувати рідне село
Гжатського району першого космо�
навта Юрія Гагаріна, яке знаходи�
лось сім кілометрів від місця зйо�
мок Бородінської битви. Незабутні
враження залишались і про зйом�
ки на р. Березині наприкінці лис�
топада 1963 року при морозі 15�20
градусів.

На цьому моя «артистична»
військова каденція закінчувалась.
Пробувши майже шість місяців на
зйомках фільму «Війна і мир», я
надивився різних технологій,
сцен, пригод, по�другому став ана�
лізувати фільми та умови їх зйо�
мок.  Під час перегляду фільму очно
згадую на якому місці знаходився
в масових зйомках. Але зйомки
Бородінської битви чудові місця
Смоленщини, гостинність біло�
руського населення згадую завж�
ди з хорошим враженням.

Про це я радий із вами, шановні
читачі, поділитись приємними
спогадами на сторінках поважної
нам газети.

З повагою та найкращими
побажаннями: директор Мука�
чівського дитбудинку – інтерна�
ту «Заслужений вчитель Украї�

ни»  В. МАРКУЛІН

Життя не ті дні які пройшли, а які запам’яталися
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     В селі Обава на центральній вулиці
продається приватизована земельна
ділянка 0,25 га під забудову.
Довідки тел.: 095�840�40�13.
     Продається  будинок у Мукачеві на

вул. Л. Шевцової ,  пл. 75 кв. м. Усі кому�
нікації, господарські прибудови, літня
кухня, гараж, 5 сотин земельної ділян�
ки. Ціна договірна. Т. 099�3094492.
     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.

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

Зверт. 2�34�80.
     Продається  ДЕШЕВО(!) житло�

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

 Т.: 050�6714841.
     Продається приватизована  зе�

мельна ділянка 0,25 га під будівництво
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  (неда�
леко 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,
поряд річка.

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

під забудову у селі Ракошино. Комуні�
кації поряд. Тел. 050�1010969.
     Продається земельна ділянка з

дачним будинком  в районі урочища
"Ловачка" (поряд з пекарнею). Ціна
договірна . Звертатися тел. 2�32�95, 0�
95�8413436.

     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.
     Здається в оренду під комерц�

ійну діяльність 22 кв. м на вул. Яр
Мудрого,15�6.

Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мука�

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

Зверт. 050 504 86 34.
     Здаються в оренду приміщен�

ня під склад 100 кв.м по вул. Кри�
лова, 15�А, біля елеватора.
Тел.: 050 671 3737.
     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
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  Êîìåðö³ÿ
     Продается  1�кімн. квартира в цег�

ляній пятиповерхівці по вул. Окружній,
2. У квартирі – паркет, пластикові
вікна, засклена лоджія, усі комунальні
зручності. тел. 050 294 82 83 (Міша).
     Продается 2�х комнатная кварти�

ра в 4�х квартирном кирпичном доме
по ул. 26 октября. Застекленный бал�
кон, подвал, место для гаража.

Тел.: 2�47�92 в любое время.
     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.).

      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  (62 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. Ціна
договірна.

Т. 095�4604332, 0954751346.

     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 невеликий
будиночок у Мукачеві. Дзвонити 095�
137�70�56.
     Розмiнюю 3�кiмнатну квартиру

з євроремонтом у Росвиговi на бу�
динок у межах мiста. Зверт. 095�44�
64�988.
     продається у Мукачеві будинок по

вул. Л. Шевцової, площа 75 кв. м., усі
комунікації,  літня кухня, гараж, госпо�
дарські прибудови, зем. ділянка 5  со�
тин. Ціна по домовленості.

Зверт 099�3094492.
     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
     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 будинок  у м.Мукачевi

на вул. Л.Шевцової. Є гараж, лiтня кух�
ня, господарськi прибудови, 5 сотин
землi. Цiна по домовленостi. Зверта�
тися: 099�3094492.

     Продається будинок на вул.
Ів. Франка пл. 100 кв. м.,   6 сотин
землі. Ціна за домовленістю.
Тел. 0955128277

     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.

  Îðåíäà

     Продаються два кольорові те�
левізори ,б�к. «Електрон»  і «Вес�
на» у робочому стані. Тел. 3�50�84.
     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ

äîðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà
Iòàëiÿ). Öiíà äîãîâiðíà. Çâåðò.:
0955338189.

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.

     Для любителів собак пропонують�
ся цуценята. Зверт 066�034 30 33.
     продається  НЕДОРОГО  диван�

ліжко (б�у ) у хорошому стані.
Тел. 066�089�17�27.

     продається шведська гімнастична
"стінка" (ціна –1000 грн.), в подарунок�
дитяча "гірка". Зверт. 050�1982008.

     1�2�кімн. квартиру у центрі
міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

  Ðîáîòà

Продаються промислові дво�
хігольні роликові швейні ма�
шини Minerva в хорошому
стані.  Тел.: 050 101 38 96;

063 848 63 10

Здам в оренду на вул. Яр.
Мудрого (ближче до центру
міста) офісне приміщення 45
кв. м. на другому поверсі 2
кабінети з  кондиціонерами
та коморка (придатне під
будь�який  вид діяльності) за
ціною 2000 грн. на місяць.
Тел. 0663858222

     Продається двухспальная
кровать б/у в хорошем состоянии.
Тел.: 2�23�14.

     Продаються: сталь листо�
ва 1,55х1,44х1,5 мм; труба га�
зова 3х50х4 мм (1 шт);
3,50х50х4мм (1 шт); 4х40х5 мм
(2 шт); 4х32х3мм (1 шт); блоки
бетонні 75х20х11 см (10 шт)
плитка бетонна 20х20х2 см (90
шт) піч “Перемога” (цегляна
топка, бачок, духовка).

Т.: 066 142 26 29.
     Продається колючий дріт 3

бухти по 50 м. Звертатися по
тел.:066 052 92 76.

  Êóïëþ

Òîâàðè òà ïîñëóãè

Підприємство шукає працівника
на виробництво.

Вимоги: мужчина до 26 років,
акуратність, усидчивість, вміння

працювати руками.
Звертатись: 050 281 60 26

 з 9.00 до 18.00.

Продам 2 участка по 15 соток
(28мх53м) � 1100$ за сотку по кур�
су НБУ.  Возможна продажа каждо�
го отдельно � вместе 56м х 53м, 2
гос. акта. Прекрасное место для
строительства 1 или 2х частных
домов рядом лес, заповедник, до�
рога, активно строящиеся соседи.
На глубине 40м артезианская
вода. Новая элитная улица за пре�
делами села Коропец., 2 км до
г.Мукачева. Возможен торг.

Тел.0506887224

ТЕРМІНОВО:
набираємо будівельників, зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів,опікунок, робіт�
ників на м’ясокомбінати.
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

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

 Здається у найм на тривалий строк
3�кімнатна квартира  (умебльована з
побутовою  технікою) на Першотрав�
невій набережній.

Зверт. 0661253955.
     Здається 3�х кімнатна квартира в

ДОСах з повним євроремонтом, умеб�
льована, під охороною з камерою віде�
онагляду.  Є  двір. Ціна 300 у.о.

 Тел.: 050 811 15 36

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

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

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в новобудові
у центрі міста  на вул. Парканія,  2
усіма зручностями, умебльована і
з побутовою технікою. Зверт. 050�
2158654.

     Здається в оренду частково умеб�
льована 2�кімнатна квартира з авто�
номним опаленням  в Росвигові. Тел.
0502650432.

РЕАЛІЗУЄМО ЗІ
СКЛАДУ  ПЕРЛІТ М�100

(теплоізоляційний і агроперліт)
для вирощення садово�го�
родніх культур і розсади квітів.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

на основе вспученого перли�
та в особняках и квартирах
этажных домов.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

     Продається піаніно “Україна”
коричневого кольору (б/к, в хоро�
шому стані). Тел.: 066 629 65 36
     Продається АГВ�120  нове ( не

було в роботі), плита "Алма�Ата",
плита "Перемога" (нова), плита 2�
камфорна з духовкою, газова у хо�
рошому стані з газовим балоном.
Звертатися  по тел. 4�10�09. Дзво�
нити з 8.30 до 10.45.

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)

ФІРМІ ПОТРІБНІ
ПРАЦІВНИКИ

Вантажники�експедитори та
торгові агенти з власним  авто�
транспортом віком до 30 років.,
водій – експедитор  категорії С
зі стажем  від 3�х років віком до
40 років для роботи по області.

Зверт. 050�3726088.

     Телевизор фирмы PANASO�
NIC 17 system/ russin text
CATVHXPER�band tx�21 FIT, экран
52 см диагональ. Цена 750 грн;
хорошее состояние.
Моб тел.: 0508855557 Алла

     микроволновая печь фирмы
SHARP КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА.
ЦЕНА 450, очень в хорошем со�
стоянии. Телефон: 0508855557

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
по прибиранню приватного

житла та догляду за
кімнатними рослинами.
Дзвонити 0993755221.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ КАТЕГОРІЇ “Д”

ТА АВТОСЛЮСАР.
Звертатися по тел.

050 545 30 88

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
спеціаліста технолога швей�
ного виробництва зі знанням

німецької мови.
Тел.: 2�23�96,
 050 672 10 35

     Продається  посудна шафа,
телевізор, холодильна камера �150
л., електрозварювальний апарат, 6
автодисків і лобове скло на «Вол�
гу�24» . Все  високої якості. Ціна
договірна. Зверт. 050 646 59 75.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ категорії «Д»

та автослюсар.

Тел.: 050-5463088.
.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
НА РОБОТУ ЕКСПЕРТ

З ВИДАЧІ БЕЗЗАСТАВНИХ
КРЕДИТІВ. З/п від 1700

грн. + бонуси.
Тел.: 050 654 23 58

(VАBБанк)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Мукачівська філія автомо�

більної школи Закарпатської
обласної організації Всеукраї�
нської Спілки  автомобілістів
проводить набір на курси по
підготовці  водіїв водіїв кат «В».

Запис на курси  прово�
диться за адресою

м. Мукачево, вул. Пушкіна,
17 ( у дворі ЗОШ № 20)

з 9.00 до 18.00.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
ВОДІЇ

категорії «Е» на автомашини
вантажопідйомністю  від 3, 5  до
20 тонн з досвідом роботи для
здійснення  міжнародних пере�
везень.

Тел. 099�0263091,
099�6114750.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
 ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ
по прокладке электрокабелей

в коллекторе.
За счет фирмы—проживание,

трехразовое питание, спецодеж�
да. Зарплата  от 500 у.ед. Обра�
щаться по тел. 050�7561010.

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
Швачка по пошиву тюлі

та шторів.
Тел. 0509786897 (Марина).

ПРОДАЮТЬСЯ
житлові, виробничі і офісні

приміщення в Мукачеві.
Тел.: 095 191 21 28

 (Іван Васильович)

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

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

 МАЙСТЕР НА ВСI РУКИ
Домашнiй майстер надає

побутовi послуги з дрiбного ре�
монту у вартирi— здiйснення
електромонтажних, сантех�
нiчних робiт, складання меблiв
та iншi господрськi операцiї.

 Досить набрати номер
 тел. 0992554228 (Паша).
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НЕРУХОМІСТЬ
2�х кімн. квартира в р�ні Пентагон в цегляному будинку на 5�

му поверсі, частково з ремонтом, автон. опалення, можливе
переоформлення кредиту. Ціна 196 тис. грн. Тел. 095�421�63�
65

2�х кімн. кварт. Вул. Д. Галицького(Дзержинського) на 7�му
поверсі з автон. опаленням . Ціна 192тис. грн. Тел. 095�421�
63�65

2�х кімн. кварт. Р�н Росвигово на 2�му пверсі, євроремонт,
автон. опалення, пласт. вікна, з меблями. Ціна 250тис.грн. Тел.
095�421�63�65

2�х кімн. кварт. Вул. Петефі на 3�му поверсі 5�ти поверхово�
го будинку  нового планування.Заг. площ. 56кв.м, зроблений
ремонт, автон. опалення, пласт. вікна, є балкон, лоджія. Ціна
270 тис. грн. Тел. 095�421�63�65

3�х кімн. квартира р�н Росвигово на 3�му поверсі з автон.
Опаленням Ціна 259тис.грн.  Тел. 095�421�63�65

3�х кімн. квартира по вул. П. Набережна на 7�му поверсі,
пласт. вікна. паркет,   нормальний стан. Ціна 238 тис.грн. Тел.
095�421�63�65

3 кімн.квартира по вул.Осипенка на 5 поверсі, рік побудо�
ви1996, площа 87 кв.м., цегла,  без ремонту, нове плануван�
ня, велика кухня, 2 балкони. Ціна 245тис.грн.    Тел: 0954216365

1) Терміново продається земельна ділянка в с.Павши�
но вул. Нова, 15 сот з фундаментом, комунікації поруч,
стартова ціна 14500 у.од. 0509425800

2) Терміново продається 3 кімнатнам квартитра по вул.
Закарпатська, 5 поверх, середній стан, стартова ціна
22000 у.од., торг, 0661543416

3) Терміново продається будинок по вул. Кубанська,
пл. 125 м.кв., 7 сот землі, потребує ремонту, стартова
ціна 43000 у.од., торг, 0661543416

4) Продається або здається в оренду офісне приміщен�
ня по вул. Миру(район зупинок) пл. 105 м.кв., ціна догов�
ірна 0661543416

5) Продається земельна ділянка 10 сот в селі Павшино
притрасі Мукачево�Берегово, стартова ціна 12000 у.од.,
торг, 0661543416

6) Здається в оренду офісні приміщення по вул. Пушк�
іна пл. 40 та 48 м.кв., (пішеходна зона) всі комунікації:
ремонт, опалення, телефон, інтернет, можлива оренда
частинами приміщення, 0661543416

7) Грошові позики під заставу без довідки про доходи
0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ПАТ «Мукачівському завоуд ЗБВіК»
 терміново потрібні на роботу:

� Налагоджувальник деревообробних верстатів (за�
точувальник рамних, дискових, стрічкових пил);

� Верстатники деревообробних верстатів;
� Рамник пилорами Р�63;
� Рамник стрічкової пили;
� Стропильник (посвідчення);
� Формувальник залізобетонних виробів;
� Машиніст козлового, мостового, баштового кранів;
� Інженер ви робничо�планового відділу (освіта –

вища, вік від 40 років і старше, стаж роботи, кваліфіка�
ція за дипломом, інженер�технолог, інженер�будівель�
ник);

� Завідувач дільниці по розпилу лісопродукції (осв�
іта – вища, від 40 років і старше, стаж роботи, кваліфі�
кація за дипломом – інженер лісового господарства)

За довідками звертатися за адресою:
М. Мукачево, вул. Духновича, 105. Тел. 2615685,

завод ЗБВіК біля переїзду.

(ЗАЗ, ВАЗ, КIA, CHEVROLET,

OPEL, CHERI)
ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ З ВІДСОТКОМ ДО 5 %в рік

БЕЗ ДОВІДКІ ПРО ДОХОДИ
НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ РАЗОМ З АВТО
(GPRS, ЗИМОВІ ШИНИ, DVD МАГНІТОЛА)

ТЕЛ.: 0954707723.

РОЗПРОДАЖА НОВИХ6АВТО

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     Втрачену печатку ТОВ "Космос�ЛТД" ( Інд. Код
19115177), вважати недійсною.



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³” îáë³êîâóº Âàø³ âèêëèêè: êîæåí äåñÿòèé – ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!!!. Òåë.: , 5-33-33.
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Ñêó÷àþùèå äóðàêè ëþáÿò âñå íåîáûêíîâåííîå. (Ï. Áóàñò).Ñêó÷àþùèå äóðàêè ëþáÿò âñå íåîáûêíîâåííîå. (Ï. Áóàñò).Ñêó÷àþùèå äóðàêè ëþáÿò âñå íåîáûêíîâåííîå. (Ï. Áóàñò).Ñêó÷àþùèå äóðàêè ëþáÿò âñå íåîáûêíîâåííîå. (Ï. Áóàñò).Ñêó÷àþùèå äóðàêè ëþáÿò âñå íåîáûêíîâåííîå. (Ï. Áóàñò).

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 27 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.20 Ì/ô. 06.30 Äîáðîãî ðàí-
êó, Óêðà¿íî! 06.35, 07.35 Îãëÿä
ïðåñè. 06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.20 Òåìà äíÿ. 07.25
Êðà¿íà on line. 07.30 Åðà á³çíå-
ñó. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè òèæíÿ. 09.55 Ïîë³òòåàòð.
10.25, 17.20 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó" (1). 11.20 Íåõàé
Âàì áóäå êîëüîðîâî! (1). 12.10,
18.50, 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25
Ïðàâî íà çàõèñò. 12.45 Òåìíèé
ñèëóåò. 12.55 Êîíòðîëüíà ðî-
áîòà. 13.20 Ò/ñ "Â³÷íèé ïîêëèê"
11ñ. (1). 14.40 Â³êíî â Àìåðèêó.
15.15 Euronews. 15.30, 05.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.45
ßê öå? 16.20 Äîðîñë³ ³ãðè.
18.05 Àãðî-News. 18.35 Ô³íàí-
ñîâà ïåðñïåêòèâà. 19.15 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà ².Áîáóëà "Êðè-
ëà ìð³é ìî¿õ". 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.40 Çíàê ïèòàííÿ. 21.50 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà Âèòàñà "Áåñ-
ñîííàÿ íî÷ü". 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëóõó. 23.45
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.00 Õ/ô
"Â³çèò äî Ì³íîòàâðà". 1 ñ.
01.35 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.55
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 03.05
"Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðî-
äåíñüêîþ. 03.35 Îêîëèöÿ.
04.15 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 05.00
Ì/ñ "Ñàíäîêàí" 51ñ.52ñ.
(çàêë.).

Êàíàë «1+1»
06.00 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.25, 04.10 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà
ñëóæáà íîâèí". 08.05 "Åêîíî-
ì³÷íà ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/
ñ "Àñ³" (1). 11.15 Õ/ô "Òåìí³
âîäè". 14.45 Õ/ô "Ëþáîâ ³ ãî-
ëóáè" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 20.15, 21.20 Ò/ñ "Ïîäâ³éíå
æèòòÿ". 22.20, 04.25 "Ãðîø³".
23.40, 00.40 Ò/ñ "Àðí" (2).
01.30 "¯õí³ çâè÷à¿ ".  02.40
"Ñòðèíãåðè". 05.15 "Òåëåìàãà-
çèí".

IÍÒÅÐ
05.30 Õ/ô "Ðîçïëàòà çà ëþ-
áîâ". 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10, 12.25 Ò/
ñ "Ãîðîáèíè ãðîíà ÷åðâîí³".
13.15 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.50
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.45 "Æäè
ìåíÿ". 18.05 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Ïàðà-
ëåëüíå æèòòÿ". 22.40, 04.05 Ò/
ñ "Õóòîðÿíèí". 01.30 Ò/ñ "Ñâîÿ
ïðàâäà" (2). 02.10 Õ/ô "Àâàð³ÿ"
(2).

 ICTV
05.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.40 Ñâ³òàíîê. 06.40 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 07.35 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15
Õ/ô "Äåíü "Ä". 10.50, 13.00 Ò/
ñ "Çóñòð³÷íà òå÷³ÿ". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
20.05 Ò/ñ "Øåô". 23.00, 03.35
Ñâîáîäà ñëîâà. 01.05 Õ/ô
"Ïóòü" (2). 02.55 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
08.35 "Æèòè çäîðîâî!" 09.45
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷".  10.15
"Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55
"Ìîäíèé âèðîê".  12.00 ²íø³
íîâèíè. 12.20 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.25 "×àñ îá³äà-
òè!" 14.05 "Âîíè òà ìè". 15.05
"Ó íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 16.40 "Íàîäèíö³ ç óñ³-
ìà". 17.50 "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ!". 19.00 "×àñ". 19.30 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.40, 21.40 Ò/
ñ "Ëàäîãà". 21.30 Í³÷í³ íîâè-
íè. 22.55 "Ïîçíåð".  02.00
Ïðîô³ëàêòèêà!!!

ÑÒÁ
06.15, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 07.45 Õ/ô "Íå
ï³äãàíÿé êîõàííÿ"(1). 09.50 Õ/
ô "Îïåðàö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðèãî-
äè Øóðèêà" (1). 11.45, 19.55,
23.25 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 12.45 "ÌàñòåðØåô".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.55 Õ/ô "Ï³çíº êàÿòòÿ"(1).
22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 5".
00.25 Õ/ô "Çàãàëüíà òåðàï³ÿ -
2"(1). 02.25 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10

Ò/ñ "Ùàñòÿ º" (1). 13.10 Ëþá-
ëþ! ×åêàþ!. 14.10, 17.25 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1) .16.00, 03.40 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1).
19.20, 04.25 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Ãîðþíîâ"
(1). 22.00, 03.10 Ïîä³¿ äíÿ. 22.30
Õ/ô "Ìóì³ÿ" (2). 01.10 Õ/ô "×åð-
âîíèé Äðàêîí" (3). 05.05
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.20
Ì/ñ "×åðåïàøêè ìóòàíòè
í³íäçÿ" (1). 09.20 ªðàëàø. 09.45,
20.55 Êðà¿íà Ó. 10.45, 00.25
Îäíà çà âñ³õ. 12.10 Ò/ñ "Êñåíà -
ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 13.55, 21.55
6 êàäð³â. 14.50 Äàéîø ìîëîäü-
îæ! 15.45 Ò/ñ "Äºòêà" (1). 16.40
Êîðîëåâà áàëó. 17.50 Â³ä ïàöàí-
êè äî ïàíÿíêè. 19.00 Ìîäó íà-
ðîäó. 19.55 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³
äâà ñèíà" (2). 23.15 Äóðíºâ+1.
23.50 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
01.15 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2).
02.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1). 03.30 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòó-
ä³î". 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7
äí³â" (ïîâòîð). 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ. 12.25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Äîê/ñ. 14:00
- Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16.30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ô.
17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.25 -  "Ñïîðò-
÷àñ". 19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Õ/
ô. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55
- " Ñïîðò÷àñ". 22.00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

07.00, 07.35 Ï³äéîì. 07.30,
19.55, 01.20 Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ
"Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿".
09.00, 17.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 10.00, 05.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.05 Õ/ô
"Ïàðê Þðñüêîãî ïåð³îäó 3".
18.00, 22.35 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
19.00, 01.15 Ðåïîðòåð. 19.20
Àáçàö!. 20.00 Ðåâ³çîð. 23.25 Õ/
ô "Ïîêëàäèñÿ íà äðóç³â". 01.25
Õ/ô "Êîõàííÿ íà îñòðîâ³". 02.45
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.50,
03.50 Çîíà íî÷³. 02.55 Óí³âåð-
ñèòåòè ìèëîñåðäÿ. 03.05 Õòî
ãî¿â ðàíè êîçàêàì?. 03.20 Ð³äí³
ñò³íè. 03.35 Â³í âðÿòóâàâ íàñ
â³ä ÷óìè. 03.55 Íàéêðàù³... Ñå-
ðåä ïîâèòóõ. 04.05 Çåìö³. 04.20
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 28 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.15, 07.10, 08.10, 10.30,
11.35, 12.25, 19.25, 21.40,
22.40, 23.20 Ïîãîäà. 06.20 Ì/
ô. 06.30 Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿-
íî! 06.35, 07.35 Îãëÿä ïðåñè.
06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25
Êðà¿íà on line. 07.30 Åðà á³çíå-
ñó. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00, 21.00,
05.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30,
15.45 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî
ìîñòó" (1). 10.35 Ò/ñ "ÌîíòåÊð-
³ñòî" (1). 11.40 Ñâ³òëî. 12.10,
19.00, 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 13.30 Ò/ñ
"Â³÷íèé ïîêëèê" 12ñ. (1). 15.15
Euronews. 15.30, 05.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 16.45 Õ/ô
"Òåðì³íîâî...Ñåêðåòíî...ÃÓÁ×Å-
ÊÀ" (1). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñ-
ïåêòèâà. 19.30 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà "Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöü".
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.45
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Âèòàñà
"Áåññîííàÿ íî÷ü". 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Ï³äñóì-
êè. 23.25 Íà ñëóõó. 23.45 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 00.00 Õ/ô "Â³çèò
äî Ì³íîòàâðà". 2 ñ. 01.40 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ. 02.45 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé. 02.50 Êàðàîêå äëÿ äî-
ðîñëèõ. 03.35 Îêîëèöÿ. 04.15
Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ".
05.05 Êíèãà.ua.

  Êàíàë «1+1»
05.30, 22.40, 04.05 Ò/ñ "Õóòî-
ðÿíèí". 06.15, 19.05 Ò/ñ "Ïîêè
ñòàíèöÿ ñïèòü". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 20.30 Ò/ñ "Ïàðà-

íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20"
(ïîâòîð). 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20
- ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ  . 17.50
-  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 19:35 -  Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 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
07.00, 07.35 Ï³äéîì. 07.30,
19.55, 00.20 Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ
"Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿".
09.00, 17.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 10.00, 15.55, 05.00
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 14.55 Ò/
ñ "Äðóç³". 18.00, 20.20 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 19.00, 00.15 Ðåïîð-
òåð. 19.20 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ
"Ñóïåð Ìàêñ". 22.30 Õ/ô "Êî-
õàííÿ íà îñòðîâ³". 00.25 Õ/ô
"Ïîêëàäèñÿ íà äðóç³â". 02.05,
03.10 Çîíà íî÷³. 02.10 Ëåî-
ïîëüä, àáî âòå÷à â³ä âîë³. 02.35
Àñêàí³ÿ-Íîâà. Ïðî ùî êëè÷óòü
æóðàâë³... 03.15 Íàðîäæåííÿ
óêðà¿íñüêîãî ê³íî. 04.15, 04.55
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.20 Àõ
íå ãîâîð³òü ìåí³ ïðî ëþáîâ...

ÑÅÐÅÄÀ, 29 C²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Ïðàâîñëàâíèé êàëåí-
äàð. 06.05, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 01.20, 04.00 Íî-
âèíè. 06.10, 07.05, 08.05, 23.15
Ñïîðò. 06.15, 07.10, 08.10,
11.10, 13.40, 19.25, 23.20 Ïî-
ãîäà. 06.20 Ì/ô. 06.30 Äîáðî-
ãî ðàíêó, Óêðà¿íî!. 06.35, 07.35
Îãëÿä ïðåñè. 06.45, 07.45,
08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20 Òåìà
äíÿ. 07.25 Êðà¿íà on line. 07.30
Åðà á³çíåñó. 08.35 Ðàíêîâ³ ïî-
ðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00, 21.00, 05.25 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.30, 03.05, 05.05
Êíèãà.ua. 10.00 Ïðÿìå âêëþ-
÷åííÿ ç Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óê-
ðà¿íè. 10.20 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî"
(1). 11.25 Íåõàé Âàì áóäå êî-
ëüîðîâî! 12.10, 19.00, 21.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Çíàê ïèòàí-
íÿ. 12.35 Ä/ô "Ãåðî¿ Óêðà¿íè.
Êðóòè. Ïåðøà Íåçàëåæí³ñòü".
13.45 Ò/ñ "Â³÷íèé ïîêëèê" 13ñ.
(1). 15.15 Euronews. 15.20, 05.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30
Ðîÿëü â êóùàõ. 16.00 Êðîê äî
ç³ðîê. 16.50 Õ/ô "Ò³í³ çíèêàþòü
îï³âäí³" 1ñ. (1) .18.40 Ô³íàíñî-
âà ïåðñïåêòèâà. 19.30 Êîíöåð-
òíà ïðîãðàìà "Ìåëîä³ÿ äâîõ
ñåðäåöü". 20.50 Ìåãàëîò. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.40 Ôîëüê-
music. Êðàùå. 22.45 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Ï³äñóì-
êè. 23.25 Íà ñëóõó. 23.45 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 00.00 Õ/ô "Â³çèò
äî Ì³íîòàâðà". 3 ñ. 01.40 Òå-
ëåÀêàäåì³ÿ. 03.25 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 03.30 Áëèæ÷å äî
íàðîäó. 04.15 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ".

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.25 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05, 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1).
10.35, 11.30, 20.15, 21.20,
22.20 Ò/ñ "Ïîäâ³éíå æèòòÿ".
12.25, 13.25 Ò/ñ "Next-2 (Íà-
ñòóïíèé-2)" (1). 14.25, 04.30
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
15.25 Õ/ô "Ñâàòè - 1" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 23.40 Ò/ñ
"Àðí" (2). 00.35 Õ/ô "Ðîçä³ëþ-
âà÷" (3). 02.25 "Ñòðèíãåðè ".
05.20 "Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.30, 22.40, 04.05 Ò/ñ "Õóòî-
ðÿíèí". 06.15, 19.05 Ò/ñ "Ïîêè
ñòàíèöÿ ñïèòü". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 20.30 Ò/ñ "Ïàðà-
ëåëüíå æèòòÿ". 11.20, 12.25 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.50 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 16.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
17.00 Ò/ñ "Ãðîìàäÿíêà íà÷àëü-
íèöÿ. Ïðîäîâæåííÿ". 18.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 01.30 Ò/ñ
"Ñâîÿ ïðàâäà" (2). 02.10 Õ/ô
"Ïåðøî÷åðãîâà ö³ëü" (2).

 ICTV
05.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.15 Ôàêòè. 05.45 Ñâ³òàíîê.

ëåëüíå æèòòÿ". 11.20, 12.25 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.50 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 16.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
17.00 Ò/ñ "Ãðîìàäÿíêà íà÷àëü-
íèöÿ. Ïðîäîâæåííÿ". 18.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 01.30 Ò/ñ
"Ñâîÿ ïðàâäà" (2). 02.10 Õ/ô
"Øàôò" (2).

IÍÒÅÐ
05.30, 23.40, 04.45 Ò/ñ "Æ³íêè
íà ìåæ³". 06.15, 19.00 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 09.10, 12.20, 20.30
Ò/ñ "Äðóãå äèõàííÿ" .13.00 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.00 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.55 Ò/ñ "Ãðîìàäÿíêà íà÷àëü-
íèöÿ. Ïðîäîâæåííÿ" .18.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 04.15 "Ïîäðîáèö³".
01.35 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà". 02.15
Õ/ô "Áåçîäíÿ" (2).

 ICTV
05.20 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.50, 16.45 Ò/ñ "Ë³òºéíèé".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.35 Àíåêäîòè
ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.45 Ò/ñ "Øåô-2". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ "Øåô".
23.00 Õ/ô "Êîðîëü á³éö³â" (2).
00.50 Ò/ñ "Ðîçâ³äíèêè. Îñ-
òàíí³é á³é". 03.00 Õ/ô "Äèÿâî-
ëèöÿ" (2). 04.35 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
08.50 "Æèòè çäîðîâî!". 10.00,
13.00, 01.00 Íîâèíè. 10.15
"Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55,
02.00 "Ìîäíèé âèðîê". 12.00
²íø³ íîâèíè. 12.20 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.25 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.05 "Âîíè òà ìè" .15.05
"Ó íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 16.40, 00.10 "Íàîäèíö³ ç
óñ³ìà". 17.50, 01.05 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ!" 19.00 "×àñ". 19.30,
02.55 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.40,
21.40 Ò/ñ "Ëàäîãà".  21.30 Í³÷í³
íîâèíè. 22.55 Ä/ô "Ãîëîñè".

ÑÒÁ
04.35 "×óæ³ ïîìèëêè. ×îòèðè
ãð³õà Ñåìåíîâà". 05.20, 15.55
"Âñå áóäå äîáðå!" 07.00, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
08.30 Õ/ô "×àñ ùàñòÿ"(1). 10.35
Õ/ô "×àñ ùàñòÿ-2"(1). 12.15,
19.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 13.15 "ÌàñòåðØåô".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.55 Õ/ô "Ï³çíº êàÿòòÿ"(1).
22.25 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 00.30 Õ/ô "Çàãàëüíà
òåðàï³ÿ - 2"(1). 02.30 Í³÷íèé
åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10,
13.10, 17.25, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Ãîðþíîâ"
(1). 12.05 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 19.20,
04.30 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 22.00, 04.00 Ïîä³¿ äíÿ.
23.20 Ò/ñ "ÎÑÀ" (2). 00.20 Ò/ñ
"Ïðîô³ëü óáèâö³" (2). 02.10 Õ/
ô "Ìóì³ÿ" (2). 05.10 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.20 Ì/ñ "Ëàëà-
ëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóí-
ò³êîì. 08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 09.20 ªðà-
ëàø. 09.45, 20.55 Êðà¿íà Ó.
10.45, 00.25 Îäíà çà âñ³õ. 12.10
Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1).
13.55, 21.55 6 êàäð³â. 14.50
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 15.45 Ò/ñ
"Äºòêà" (1). 16.40 Êîðîëåâà
áàëó. 17.50 Â³ä ïàöàíêè äî ïà-
íÿíêè. 19.00 Ìîäó íàðîäó.
19.55 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà
ñèíà" (2). 23.25 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 01.15 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 02.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
03.30 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 10:55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò÷àñ" (ïîâòîð). 11.05-
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ  .
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâ-

06.50 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.50, 20.05 Ò/ñ "Øåô". 16.45
Ò/ñ "Ë³òºéíèé, 4". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 23.00 Õ/ô "Óäàðíà
ñèëà" (2). 00.50 Ò/ñ "Ðîçâ³äíè-
êè. Îñòàíí³é á³é". 03.00 Õ/ô
"Êîðîëü á³éö³â" (2). 04.30 Ïðî-
Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
08.35 "Æèòè çäîðîâî!" 09.45
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 10.15 "Êîí-
òðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55,
02.00 "Ìîäíèé âèðîê". 12.00
²íø³ íîâèíè. 12.20 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.25 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.05 "Âîíè òà ìè". 15.05
"Ó íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 16.40, 00.05 "Íàîäèíö³ ç
óñ³ìà". 17.50, 01.05 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ!" 19.00 "×àñ". 19.30,
02.55 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.40,
21.40 Ò/ñ "Ë³í³ÿ Ìàðòè". 21.30
Í³÷í³ íîâèíè. 22.55 Ä/ô "Ãîëî-
ñè".

ÑÒÁ
04.45 "×óæ³ ïîìèëêè. Îëåñÿ ó
êðà¿í³ æàõ³â". 05.30, 15.55 "Âñå
áóäå äîáðå!" 07.10, 18.20 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
08.45 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Çâàæåí³
òà íåùàñëèâ³". 09.45 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 11.55,
19.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 12.55 "ÌàñòåðØåô".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.55 Õ/ô "Ï³çíº êàÿòòÿ"(1).
22.25 "Õàòà íà òàòà". 00.15 Õ/
ô "À ÿêùî öå êîõàííÿ?"(1).
02.10 Í³÷íèé åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.

07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
09.10, 13.10, 17.25, 22.30 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/ñ
"Ãîðþíîâ" (1). 12.05, 04.05
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
16.00, 02.40 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 19.20,
03.25 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 22.00, 02.10 Ïîä³¿ äíÿ.
23.20 Ò/ñ "ÎÑÀ" (2). 00.20 Ò/ñ
"Ïðîô³ëü óáèâö³" (2). 05.00
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.20 Ì/ñ "Ëàëà-
ëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóí-
ò³êîì. 08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 09.20 ªðà-
ëàø.  09.45, 20.55 Êðà¿íà Ó.
10.45, 00.25 Îäíà çà âñ³õ. 12.10
Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1).
13.55, 21.55 6 êàäð³â. 14.50
Äàéîø ìîëîäüîæ! 16.00 Ò/ñ
"Äºòêà" (1). 16.55 Êîðîëåâà
áàëó. 17.50 Â³ä ïàöàíêè äî ïà-
íÿíêè. 19.00 Ìîäó íàðîäó.
19.55 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà
ñèíà" (2). 23.25 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (1). 01.15 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 02.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
03.30 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâè-
íè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/ñ.
14:00 -  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×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 ïîãîäè. 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - "Ìàºø
ïðàâî". 20.45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ðåñòîðàííèé
ã³ä". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
21.55 -  "Ñïîðò÷àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ.
22.50 - Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.10, 06.55 Kids Time. 06.15,
13.20 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35 Ï³äéîì. 07.30, 19.55,
00.25 Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ "Ùî-
äåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿". 09.00,

17.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëè-
âà". 10.00, 05.05 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 18.00,
20.20 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.00,
00.20 Ðåïîðòåð. 19.20 Àáçàö!.
20.00 Ò/ñ "Ñóïåð Ìàêñ". 22.25
Õ/ô "Çàêîíè ïðèâàáëèâîñò³".
00.30 Õ/ô "Ä³â÷èíà ç Äæåðñ³".
02.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.20, 03.15 Çîíà íî÷³. 02.25
Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³. 03.20
Ïîäîðîæ ó âòðà÷åíå ìèíóëå.
03.50 Â³ð ìåí³. 04.00 ² ùî ïî-
ðó÷. 04.15 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
04.20 Ìèêîëà Ëèñåíêî.

×ÅÒÂÅÐ, 30 Ñ²×Íß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00 Ïðàâîñëàâíèé êàëåí-
äàð. 06.05, 07.00, 08.00,
12.00, 15.00, 18.20, 01.20,
04.00 Íîâèíè. 06.10, 07.05,
08.05, 23.15 Ñïîðò. 06.15,
07.10, 08.10, 12.25, 23.20 Ïî-
ãîäà. 06.20 Ì/ô. 06.30 Äîá-
ðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!.  06.35,
07.35 Îãëÿä ïðåñè. 06.45,
07.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³ ¿ .
07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25
Êðà¿íà on l ine.  07.30 Åðà
á³çíåñó. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðà-
äè. 08.45 Êîðèñí³  ïîðàäè.
09.00, 21.00, 05.25 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.30, 15.55 Ò/ñ "Òàºì-
íèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" (1). 10.35
Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" (1). 11.35
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!
12.10, 18.55, 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.30 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
13.20 Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ.
13.45 Ò/ñ "Â³÷íèé ïîêëèê" 14ñ.
(1).  15.15 Euronews. 15.25,
05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 15.35 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?
16.55 Õ/ô "Ò³í³  çíèêàþòü
îï³âäí³" 2ñ. (1). 18.35 Ô³íàí-
ñîâà ïåðñïåêòèâà. 19.20,
01.40 Ïðî ãîëîâíå. 19.40 "Íàä-
âå÷³ð 'ÿ"ç Ò. Ùåðáàòþê 25
ðîê³â. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 21.40, 04.15 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç
Ò. Ùåðáàòþê. 22.30 Ôåñòè-
âàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëóõó.
23.45 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
00.00 Õ/ô "Â³çèò äî Ì³íîòàâ-
ðà". 4 ñ. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
03.35 Îêîëèöÿ. 05.05
Êíèãà.ua.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.30 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05, 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 10.40,
11.40, 12.40, 20.15, 21.20,
22.25 Ò/ñ "Ïîäâ³éíå æèòòÿ".
13.40 Ò/ñ "Next-2 (Íàñòóïíèé-
2)" (1). 14.35, 04.05 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.35 Õ/ô "Ñâà-
òè - 2" (1). 16.45, 04.55 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 23.55, 00.45 Ò/ñ
"Àðí" (2). 01.30 Õ/ô "×îëîâ³ê
ðîêó" (2). 03.20 "Ñòðèíãåðè".
05.20 "Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.30, 22.40, 04.05 Ò/ñ "Õóòî-
ðÿíèí". 06.15, 19.05 Ò/ñ "Ïîêè
ñòàíèöÿ ñïèòü". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 20.30 Ò/ñ "Ïàðà-
ëåëüíå æèòòÿ". 11.20, 12.25 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.50 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 16.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
17.00 Ò/ñ "Ãðîìàäÿíêà íà÷àëü-
íèöÿ. Ïðîäîâæåííÿ". 18.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 01.30 Ò/ñ
"Ñâîÿ ïðàâäà" (2). 02.55 Ä/ô
"Êîõàííÿ î÷èìà æ³íîê".

 ICTV
05.20 Ôàêòè. 05.45 Ñâ³òàíîê.
06.50, 16.45 Ò/ñ "Ë³òºéíèé, 4".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.50, 20.05 Ò/ñ "Øåô".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.00 Õ/ô
"Ñìåðòåëüíèé óäàð" (2). 00.50
Ò/ñ "Ðîçâ³äíèêè. Â³éíà ï³ñëÿ
â³éíè". 03.05 Õ/ô "Óäàðíà ñèëà"
(2). 04.35 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
08.35 "Æèòè çäîðîâî!" 09.45
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 10.15 "Êîí-
òðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55,
02.00 "Ìîäíèé âèðîê". 12.00
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

22.00, 02.10 Ïîä³¿ äíÿ. 23.20
²ñòîð³ÿ êðèì³íàë³ñòèêè. Äàêòè-
ëîñêîï³ÿ. 00.20 Ò/ñ "Ïðîô³ëü
óáèâö³" (2). 05.40 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè ìóòàí-
òè í³íäçÿ" (1). 09.20 ªðàëàø.
09.45 Êðà¿íà Ó. 10.45, 00.25
Îäíà çà âñ³õ. 12.10 Ò/ñ "Êñåíà
- ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 13.55,
21.40 6 êàäð³â. 14.50 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 16.00 Ò/ñ "Äºòêà"
(1). 16.55 Êîðîëåâà áàëó. 17.50
Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè 2.
19.00 ²êîíà ñòèëþ. 20.10 Ì/ô
"Ãàðô³ëä 2" (1). 22.25
Ñì³øí³øå, í³æ êðîëèêè. 23.25
Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (1). 01.15 Ò/
ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2) .02.00 Ò/
ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
03.30 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 11.05 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ. 12.00 - Äîê/ñ. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ì/ô. 14.00 -  Ïðîãðàìà " Ê³íî-
ìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 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
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 - Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 21:55 - "Ñïîðò÷àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ.
22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.10, 06.55 Kids Time. 06.15,
13.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35 Ï³äéîì. 07.30, 19.55,
00.35 Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ "Ùî-
äåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿". 09.00,
17.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëè-
âà". 10.00, 18.00, 20.20 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 15.00 Ò/ñ "Äðóç³".
15.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
19.00, 00.30 Ðåïîðòåð. 19.20
Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð Ìàêñ".
22.25 Õ/ô "Õîëîñòÿê" (2). 00.40
Õ/ô "Çíàéîìñòâî ç³ ñïàðòàíöÿ-
ìè" (2). 02.05 Ò/ñ "Ïàí Àì".
02.45, 03.45, 04.45 Çîíà íî÷³.
02.50 Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ çà÷è-
íàºòüñÿ î 18.00. 03.00 ß, ìèë-
³ñòþ Áîæîþ, ïàí âîçíèé. 03.30
Óêðà¿íñüêèé Ñîëîìîí, àáî Óê-
ðà¿íñüêà ïðàâäà ³ çàêîí. 03.50
Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé. 04.30
Êîçà÷÷èíà ðó¿íà. 04.50 Äæåðå-
ëà Â³ò÷èçíè. 05.05 Áðàò³º ³ äðó-
æèíà. 05.20 Çà ëèòîâñüêî¿
äîáè. 05.35 Äèêå ïîëå. 05.50
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 05.55 Êà-
òåðèíà Á³ëîêóð Ïîñëàííÿ.

ÑÓÁÎÒÀ, 1 ËÞÒÎÃÎ
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06.00 Ï³äñóìêè. 06.10, 08.00,
08.50, 09.00, 23.00 Ïîãîäà.
06.15, 23.30 Õ/ô "Äîæèâåìî äî
ïîíåä³ëêà". 08.05, 23.10 Ñì³õ ç
äîñòàâêîþ äîäîìó. 08.30 Ïà-
íÿíêà òà êóë³íàð. 09.10 Àðì³ÿ.
09.20 Ïðàâîñëàâíèé â³ñíèê.
09.45 Ìîìåíòè æèòòÿ. 10.50 Õ/
ô "Ïåïï³ Äîâãà Ïàí÷îõà" (1).
13.20, 03.40 Òåàòðàëüí³ ñåçî-
íè. 14.15 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà.
15.15 Óêðà¿íñüêèé àêöåíò.
15.35 Çîëîòèé ãóñàê. 16.15 Ôå-
ñòèâàëü ãóìîðó "Óìîðà". 18.50
Ãðàíä-øîó Ì.Ïîïëàâñüêîãî
"Ïðèðå÷åíèé íà ëþáîâ". 20.45
Ñëîâî ðåã³îíàì. 20.55 Ìåãà-
ëîò. 21.00, 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.35 Áåç öåíçóðè. 22.00 Óêðà¿-
íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 01.45 "Íàùàäêè"
ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåí-
êîì. 02.50 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ". 04.25 ßê Âàøå çäîðî-
â'ÿ? 05.15 Ä/ô "Òàºìíè÷å ì³ñòî
Ãåëîí".

Êàíàë «1+1»
06.20 Ìóëüòô³ëüì (1). 07.00
"Õòî òàì?". 08.05, 08.30 Ì/ñ

²íø³ íîâèíè. 12.20 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.25 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.05 "Âîíè òà ìè". 15.05
"Ó íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 16.40, 00.05 "Íàîäèíö³ ç
óñ³ìà". 17.50, 01.05 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ!". 19.00 "×àñ". 19.30,
02.55 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.40,
21.40 Ò/ñ "Ë³í³ÿ Ìàðòè". 21.30
Í³÷í³ íîâèíè. 23.00 "Ïîë³òèêà".

ÑÒÁ
05.15 "×óæ³ ïîìèëêè. Êîõàé
ìåíå, ìîÿ ãîëóáêî!" 06.00,
15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.50,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Á³äí³ ðîäè÷³". 10.10 Õ/ô "×åò-
âåð 12"(1). 11.50, 19.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 12.55 "ÌàñòåðØåô". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.55 Õ/
ô "Ï³çíº êàÿòòÿ"(1). 22.25
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Òðàâåñò³ - ä³âè".
23.20 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. ßê âèõî-
âàòè òðàíñâåñòèòà". 00.10 Õ/ô
"Àêñåëåðàòêà"(1). 01.50 Í³÷íèé
åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10,
13.10, 17.25, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Ãîðþíîâ"
(1). 12.05 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 19.20
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
22.00, 02.10 Ïîä³¿ äíÿ. 23.20 Ò/
ñ "ÎÑÀ" (2). 00.20 Ò/ñ "Ïðîô³ëü
óáèâö³" (2). 02.40 Õ/ô "Ëþáêà".
05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.20 Ì/ñ "Ëàëà-
ëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóí-
ò³êîì. 08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 09.20 ªðà-
ëàø. 09.45, 20.55 Êðà¿íà Ó.
10.45, 00.25 Îäíà çà âñ³õ. 12.10
Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1).
13.55, 21.55 6 êàäð³â. 14.50
Äàéîø ìîëîäüîæ! 16.00 Ò/ñ
"Äºòêà" (1). 16.55 Êîðîëåâà
áàëó. 17.50 Â³ä ïàöàíêè äî ïà-
íÿíêè 2. 19.00 Ìîäó íàðîäó.
19.55 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà
ñèíà" (2). 23.25 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (1). 01.15 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 02.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
03.30 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 10.55 -  "Ñïîðò÷àñ" (ïî-
âòîð). 11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ìàºø
ïðàâî". 13:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ" (ïîâòîð). 14:00 - Ì/
ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45
-  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×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 -  Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòó-
ä³î". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.10, 06.55 Kids Time. 06.15,
13.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35 Ï³äéîì. 07.30, 19.55,
00.35 Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ "Ùî-
äåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿".
09.00, 17.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 10.00, 15.55, 05.05
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 14.55 Ò/
ñ "Äðóç³". 18.00, 20.20 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 19.00, 00.30 Ðåïîð-
òåð. 19.20 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ
"Ñóïåð Ìàêñ". 22.25 Õ/ô
"Ä³â÷èíà ç Äæåðñ³". 00.40 Õ/ô
"Õîëîñòÿê" (2). 02.30, 05.00
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.35,
03.45 Çîíà íî÷³. 02.40, 03.40
Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé. 04.25,
04.55 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
04.30 Òàê í³õòî íå ëþáèâ.

Ï’ßÒÍÈÖß, 31 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.20 Ì/ô. 06.30 Äîáðîãî
ðàíêó, Óêðà¿íî! 06.35, 07.35
Îãëÿä ïðåñè. 06.45, 07.45,
08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20 Òåìà
äíÿ. 07.25, 07.40 Êðà¿íà on
line. 07.30 Åðà á³çíåñó. 08.35
Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.00, 21.00, 05.25
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30, 16.10 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" (1).

10.30 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" (1).
11.30 Íåõàé Âàì áóäå êîëüî-
ðîâî! 12.10, 18.50, 21.30 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 12.25 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 13.25 Óêðà¿íñü-
êîãî ðîäó. 13.45 Ò/ñ "Â³÷íèé
ïîêëèê" 15ñ. (1). 15.10
Euronews. 15.15, 05.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30 "Ñåê-
ðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ.
17.00 Õ/ô "Ò³í³ çíèêàþòü
îï³âäí³" 3ñ. (1). 18.35 Ô³íàí-
ñîâà ïåðñïåêòèâà. 19.15 Ôåñ-
òèâàëü ãóìîðó "Óìîðà". 21.40,
02.55 Ôîëüê-music. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Íà ñëó-
õó. 23.45 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
00.00 Õ/ô "Â³çèò äî Ì³íîòàâ-
ðà". 5 ñ. 01.40, 03.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 01.45 Õ³ò-ïàðàä
"Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà".
04.15 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåð-
áàòþê. 05.05 Êíèãà.ua.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05
"Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 09.05,
17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 10.35, 11.35,
12.40 Ò/ñ "Ïîäâ³éíå æèòòÿ".
13.40 Ò/ñ "Next-2 (Íàñòóïíèé-
2)" (1). 14.35 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 15.35 Õ/ô "Ñâàòè - 2".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15
"Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013". 22.05 Õ/
ô "Íîâîð³÷íèé äåòåêòèâ" (1).
00.00 Õ/ô "Ì³ñöå ï³ä ñîñíàìè"
(2). 02.25 Õ/ô "×îëîâ³ê ðîêó"
(2). 04.15 Õ/ô "Çíàìåííÿ" (2).
05.55 "Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Õóòîðÿíèí". 06.15,
19.05, 05.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íî-
âèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10,
20.30 Ò/ñ "Ïàðàëåëüíå æèòòÿ".
11.20, 12.25 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.50 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
16.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 17.00,
18.05 Ò/ñ "Ãðîìàäÿíêà íà÷àëü-
íèöÿ. Ïðîäîâæåííÿ". 20.00,
04.35 "Ïîäðîáèö³". 00.50 Õ/ô
"Äâîº ï³ä äîùåì" (2). 02.25 Õ/
ô "Äîðîãà çì³í" (2).

 ICTV
05.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.15 Ôàêòè. 05.45 Ñâ³òàíîê.
06.50, 16.40 Ò/ñ "Ë³òºéíèé, 4".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.50, 20.05 Ò/ñ "Øåô".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.00 Õ/ô
"Íàêàçàíî çíèùèòè" (2). 01.30
Ò/ñ "Ðîçâ³äíèêè. Â³éíà ï³ñëÿ
â³éíè". 03.40 Õ/ô "Ñìåðòåëü-
íèé óäàð" (2). 05.10 Ïðî-
Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
08.35 "Æèòè çäîðîâî!" 09.45
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 10.15 "Êîí-
òðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.00 ²íø³ íîâèíè.
12.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
13.25 "×àñ îá³äàòè!". 14.05
"Âîíè òà ìè". 15.05 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.40
"×åêàé íà ìåíå". 17.50 "Ëþäè-
íà ³ çàêîí". 19.00 "×àñ". 19.30
"Ïîëå ÷óäåñ". 20.40 Íîâèé ð³ê
íà Ïåðøîìó. 22.35 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.30 Õ/ô "Çà âåðñ³ºþ
Áàðí³". 01.45 Õ/ô "Ïî¿çäêè íà
ñòàðîìó àâòîìîá³ë³". 03.05
"Äîêè âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
05.50 "×óæ³ ïîìèëêè". 07.20 Õ/
ô "×åòâåð 12"(1). 09.00, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
10.35 Õ/ô "Ïîñì³õíèñü, êîëè
ç³ðêè ïëà÷óòü"(1). 12.30 Õ/ô
"Ïîâåðíåííÿ â Åäåì"(1) .18.00,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 20.05,
22.25 Õ/ô "Ìåäîâå êîõàííÿ"(1).
00.10 Õ/ô "×àñ áàæàíü"(1).
02.05 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10,
14.10, 17.20, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00, 21.00 Ò/ñ "Ãîðþíîâ"
(1). 12.00, 04.50 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 16.00, 02.40
Êðèòè÷íà òî÷êà. 19.20, 03.25
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".

"Êîðîëü Ëåâ. Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1).
08.50 Ì/ô "Åíãð³ áåðäñ" (1).
08.55, 19.30 "ÒÑÍ". 09.40
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 10.40, 11.40,
12.45, 13.45 Õ/ô "Ñâàòè - 3" (1).
14.45 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013".
16.40, 20.00 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà -
4". 22.10, 02.55 Õ/ô "Õîðîáðå
ñåðöå" (1). 01.30 Õ/ô "Ðîçïëà-
òà". 05.40 "Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïàðàëåëüíå æèòòÿ".
09.10 "Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñüêîãî". 10.00 Õ/ô "Ñà-
ìîòí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê".
11.55 Õ/ô "ß òåáå í³êîëè íå
çàáóäó". 13.45, 02.15 Ò/ñ "Îäíó
òåáå êîõàþ". 18.00, 20.30 Ò/ñ
"ß íå çìîæó òåáå çàáóòè". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 22.25 Ò/ñ "²ëþç³ÿ
ïîëþâàííÿ".

ICTV
05.35 Ôàêòè. 06.00 Ñâ³òàíîê.
07.05 Çàìî÷åí³. 08.15 Ëåãê³
ãðîø³. 08.55 Ðîç³ãðàø. 09.25
Ç³ðêà YouTube. 10.30 Äà÷à.
11.00 Ò/ñ "Ðîçâ³äíèêè. Îñ-
òàíí³é á³é". 16.00, 19.55 Ò/ñ
"Ðîçâ³äíèêè. Â³éíà ï³ñëÿ â³éíè".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
22.35 Õ/ô "Íàæèâêà" (2). 00.55
Õ/ô "Ñòåëñ" (2). 02.50 Õ/ô "Íà-
êàçàíî çíèùèòè" (2). 05.00 Ïðî-
Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
05.50 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëå-
íà!" 06.30 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³
ïðèãîäè". 06.40 "Ðîçóìíèö³ é
ðîçóìíèêè". 07.30 "Æèòòÿ â
ñëóæ³íí³". 08.15 "Ñìàê". 08.55
"Îëåêñàíäð Ïîðîõîâùèêîâ.
"Çðîçóì³é ³ ïðîáà÷...". 10.10
"²äåàëüíèé ðåìîíò". 11.00 "Íå-
ñêîðåí³". 12.05 Õ/ô "Ëåí³íã-
ðàä". 16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
16.15 "Âåñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ".
17.10 "Õâèëèíà ñëàâè. Øëÿõ íà
Îë³ìï!". 19.00 "×àñ". 19.20
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 21.10 Äî
70-ð³÷÷ÿ øêîëè-ñòóä³¿ ÌÕÀÒ.
Þâ³ëåéíèé âå÷³ð. 23.00 Õ/ô
"Çèìîâèé âå÷³ð ó Ãàãðàõ". 00.40
Õ/ô "Äîáðå ñèäèìî!". 01.55 Õ/
ô "Ïàì'ÿòàé ³ì'ÿ ñâîº".

ÑÒÁ
05.50 Õ/ô "Íåï³ääàòëèâ³"(1).
07.05 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
08.00 "¯ìî âäîìà". 09.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!" 09.55
"ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 10.35 "Õàòà
íà òàòà". 12.30 Õ/ô "Ìåäîâå
êîõàííÿ"(1). 16.00 Õ/ô
"Ä³â÷àòà"(1). 18.00 Õ/ô "Òàòî
íàïðîêàò"(1). 22.05 Õ/ô "Òðè
ïîëóãðàö³¿"(1). 00.25 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 5". 01.25 Õ/ô
"Ïîñì³õíèñü, êîëè ç³ðêè
ïëà÷óòü"(1). 03.00 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.00 Ïîä³¿. 07.10,
08.10 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 09.50
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 10.50 Ò/ñ
"Äîðîæí³é ïàòðóëü" (1). 15.00
Õ/ô "Òàê íå áóâàº" (1). 17.00,
19.20 Ò/ñ "Æèòòÿ ðîçñóäèòü"
(1). 21.20 Ò/ñ "Ïå÷àë³-ðàäîñò³
Íàä³¿" (1). 01.20 Õ/ô "Ñèá³ð.
Ìîíàìóð" (1). 03.20 Ò/ñ
"Ïðîô³ëü óáèâö³" (2). 06.20
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.30 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55
Òåëåïóçèêè. 08.30 Ì/ñ "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05
Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1). 10.35 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 11.05
Õ/ô "Òàºìíà ì³ñ³ÿ Ñàíòè" (1).
12.25 Îáåðåæíî, ä³òè!. 13.25
Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í"
(1). 16.10 Õ/ô "Ø³ñòü äí³â, ñ³ì
íî÷åé" (1). 18.05 Ì/ô "Ãàðô³ëä
2" (1). 19.35 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³
äâà ñèíà" (2). 21.00 Ðîçñì³øè
êîì³êà. 21.55 ÐàéÖåíòð. 22.50
Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (1). 23.50 Õ/
ô "Ëåïðåêîí" (2). 01.25 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
02.55 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 - Ì/ô. 10:30 -  Íîâè-
íè "×àñ". 10:55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò÷àñ". 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â

ñåðö³". 11:15 - Ïðîãðàìà "Òî÷-
êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàò-
òÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Õ/ô. 18.30 - "Æèòòºâèé
ïðîñò³ð". 19:00 - Íîâèíè "×àñ".
19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -
Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35
- Õ/ô . 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
08.10 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³". 10.00
Ôàéíà Þêðàéíà. 12.00
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 14.10 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 18.00 Õ/ô "Ê³øêè
ïðîòè ñîáàê". 19.50 Õ/ô
"Â³äüìîâà ãîðà". 22.00 Õ/ô
"Çíàéîìñòâî ç³ ñïàðòàíöÿìè"
(2). 23.35 Âæå êîòðèé äåíü.
00.40 Õ/ô "Äóæå åï³÷íå ê³íî"
(2). 02.00, 03.05, 04.05 Çîíà
íî÷³. 02.05 Âèäðÿïàòèñÿ íà
ïîïà. 02.20 Áèé, õòî öíîòëè-
âèé. 02.35 Âòðà÷åí³ ïðàâà.
02.50 Ìàãäåáóðçüê³ õðîí³êè.
03.10 Çàïîð³æñüêà Ñ³÷. Âèòîêè.
03.20 Çîðÿíèé ÷àñ êîçàöòâà.
03.35 Ç ïîëîíó íà âîëþ. 03.50
Îñòàíí³ ëèöàð³. 04.10 Êîçàöü-
êèé ôëîò. 04.20 Òàì íà ãîð³ ñ³÷
³äå. 04.35 Ãàðòóþ÷è þíàöòâî.
04.50, 05.30 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 04.55 Ìîâ÷àçíå áîæåñòâî.
05.10 Ìîº ñåðöå íîæàìè ïðîé-
ìàº.

ÍÅÄ²Ëß, 2 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00,  07.00,  08.50,  08.50,
23.30 Ïîãîäà. 06.05 Ñâ³ò ïðà-
âîñëàâ'ÿ. 06.35, 23.35 Ñì³õ ç
äîñòàâêîþ äîäîìó. 07.05 Ïà-
íÿíêà òà êóë³íàð. 07.30, 00.00
Òîê-øîó "Äðóæèíà".  09.00
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 09.55 Îêî-
ëèöÿ. 10.30, 02.50 Ïîäîðîæóé
ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ. 10.55
Êðîê äî ç³ðîê. 11.50 Êàðàîêå
äëÿ äîðîñëèõ. 12.40, 04.05
ßê Âàøå çäîðîâ 'ÿ? 13.40,
02.20 Áëèæ÷å äî íàðîäó.
14.20 Ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ
"ªâðîáà÷åííÿ". 15.45 Çîëî-
òèé ãóñàê.  16.20 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà. 17.20 Ìàþ ÷åñòü
çàïðîñèòè.  18.05 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Òèæäåíü. 18.45 Ôåñòè-
âàëü ãóìîðó "Óìîðà". 20.40
Ãîëîâíèé àðãóìåíò.  20.50
Îô³ö³éíà õðîí³êà.  21.00,
01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 22.00
Ïîë³òòåàòð. 22.20 Ôåñòèâàëü
ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî,  Ìàêñèìà.  23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 02.10 Ñëî-
âî ðåã³îíàì. 03.15 Ä/ô "Àëåí
Áàøóíã.  Ñòâîðåííÿ ìð³ ¿ " .
04.55 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåð-
áàòþê.

 Êàíàë «1+1»
06.00, 02.30 Õ/ô "ßê Ìàéê - 2:
Ñòð³òáîë" (1). 07.40
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10, 08.35 Ì/
ñ "Êîðîëü Ëåâ. Ò³ìîí ³ Ïóìáà"
(1). 09.00 "Ëîòî-çàáàâà". 10.10
"ÒÑÍ". 10.45 "Ì³íÿþ æ³íêó - 5".
12.15 Õ/ô "Çîëîòå òåëÿ" (1).
15.40 Õ/ô "Òåìí³ ëàá³ðèíòè
ìèíóëîãî". 19.30 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 20.15 Õ/ô "Øóêàþ
òåáå". 22.10 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
23.10, 04.00 Õ/ô
"Ï³ðàÌÌÌ³äà" (2). 01.10 Õ/ô
"Ñïàäîê" (1). 05.30
"Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.45 Ò/ñ "²ëþç³ÿ ïîëþâàííÿ".
09.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñüêîãî. Íåâ³äêëàäíà äîïî-
ìîãà". 10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Íà
êðàþ ñâ³òó". 10.55 Ò/ñ "ßáëó-
íåâèé ñàä". 14.50, 03.10 Ò/ñ
"Îäíó òåáå êîõàþ". 19.00,
21.00 Ò/ñ "Á³ëèé íàëèâ" (2).
20.00 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
23.50 Õ/ô "Ùàñëèâèé ìàðø-
ðóò". 01.35 Õ/ô "Çèìîâèé
êðó¿ç" (2).

 ICTV
05.45 Ôàêòè. 06.00 Ñâ³òàíîê.
07.05 Äà÷à. 07.30 Ìóëüò îñî-
áèñòîñò³. 08.00 Òàê$³. 08.35
Ç³ðêà YouTube. 09.45 Êîçèðíå
æèòòÿ. 10.15 Âàì ³ íå ñíèëî-
ñÿ!. 11.00 Ò/ñ "Ë³ñíèê". 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 19.40 Õ/ô "Êîí-
ñòàíòèí. Ïîâåëèòåëü ï³òüìè"
(2). 22.05 Õ/ô "Â³ä êîëèñêè äî

ìîãèëè" (2). 00.05 Õ/ô "Íàæèâ-
êà" (2). 02.15 Õ/ô "Ìóòàíòè" (2).
03.55 Õ/ô "Ïðîêëÿòèé Þíàé-
òåä" (2).

ÎÐÒ
04.35 Õ/ô "Áåçáàò÷åíêè". 06.05
"Ñëóæó Â³ò÷èçí³!". 06.35 "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä". 06.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 08.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè".
08.35 "Äîêè âñ³ âäîìà". 09.25
"Ôàçåíäà". 10.15 Õ/ô "Á³ëå ñîí-
öå ïóñòåë³". 11.50 "Êàòåðèíà
Ìàêñèìîâà. Âåëèêà". 13.15 Õ/
ô "×àñ äëÿ äâîõ". 17.05 "Êóáîê
ïðîôåñ³îíàë³â". 19.00 Íå-
ä³ëüíèé "×àñ". 20.00 "Ïîâòî-
ðè!" Ïàðîä³éíå øîó. Êðàùå.
22.25 Õ/ô "Âåðáóâàëüíèê".
00.10 Õ/ô "Ñòî äí³â ï³ñëÿ äè-
òèíñòâà". 01.50 Õ/ô "Ëþáîâ'þ
çà ëþáîâ".

ÑÒÁ
06.35, 01.05 Õ/ô "Á³ëå ñîíöå
ïóñòåë³"(1). 08.05 "¯ìî âäîìà".
09.10 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.15
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.10 Õ/
ô "Ï³çíº êàÿòòÿ"(1). 14.50 Õ/ô
"Òàòî íàïðîêàò"(1). 19.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 20.00 "Îäèí çà âñ³õ". 21.10
Õ/ô "Ïðîùàííÿ"(1). 23.15 Õ/ô
"Êîõàííÿ ï³ä íàãëÿäîì"(2).
02.30 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.40 Ïîä³¿. 07.00 Õ/ô "Òàê íå
áóâàº" (1). 09.00, 10.00
Òàºìíèö³ ç³ðîê. 11.00 Ò/ñ
"Äîðîæí³é ïàòðóëü" (1). 15.00
Ò/ñ "Ïå÷àë³-ðàäîñò³ Íàä³¿" (1).
19.00, 02.25 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00,
21.30 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 23.00
Comedy Woman. 00.00 Comedy
Club. 01.00 Õ/ô "Ñò³é! Àáî ìîÿ
ìàìà ñòð³ëÿòèìå" (1). 03.10 Ò/
ñ "Ïðîô³ëü óáèâö³" (2).

Ò Å Ò
06.00 Õ/ô "Ð³çäâÿíå áàæàííÿ
Ð³÷³ Ð³÷à" (1). 07.30 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëåïóçèêè.
08.30 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). 10.35 Ì/ñ "Á³ëêà
òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåé-
êà" (1). 10.55 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1).
11.25 Ì/ô "Øêîëà ìîíñòð³" (1).
12.20 Õ/ô "Ñàíòà Ëàïóñ 2: Ñàí-
òà-ëàïóñèêè" (1). 14.15 Õ/ô
"Ø³ñòü äí³â, ñ³ì íî÷åé" (1).
16.10, 21.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
17.05 Êðà¿íà Ó. Íîâèé ð³ê. 19.00
Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà ñèíà" (2).
21.55 ÐàéÖåíòð. 22.50 Ò/ñ
"Ñåêñ ³ ì³ñòî" (1). 23.50 Õ/ô
"Ñëàâà" (2). 01.25 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
02.55 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:05 - ìóçè÷íà ïðîãðàìà
"Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè
"×àñ" . 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30 -
Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
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
07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00
Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³". 10.10 Ôàé-
íà Þêðàéíà. 12.15 Õ/ô "Ïðè-
áóëüö³ íà ãîðèù³". 14.00 Õ/ô
"Â³äüìîâà ãîðà". 16.05 Õ/ô
"Ê³øêè ïðîòè ñîáàê". 18.00 Õ/
ô "Ê³øêè ïðîòè ñîáàê: Ïîìñòà
Ê³òò³ Ãàëîð". 19.45 Õ/ô "Âåëè-
êèé òàòî". 21.50 Õ/ô "Äóæå
åï³÷íå ê³íî" (2). 23.30 Âæå êîò-
ðèé äåíü. 00.30 Õ/ô "Íåâðàç-
ëèâèé" (2). 02.20, 03.10, 04.05
Çîíà íî÷³. 02.25, 03.15 Óê-
ðà¿íö³ Â³ðà. 04.10 Ãåîðã³é Íàð-
áóò. Æèâ³ êàðòèíè. 04.30 ßãî-
òèíñüêå ë³òî. 04.40, 05.15
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.45 Íå-
âãàìîâíèé Ïàíòåëåéìîí.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Успіх вимагає ретель�
ної підготовки планів і
перевірки необхідної

інформації. Не відмовляйте�
ся від допомоги друзів. Може
виникнути потреба в актив�
них діях і змінах.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). В усі справи
прийдеться вкласти
максимум сил і
енергії. Однак вам не

варто очікувати того ж від всіх
навколишніх.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Ви легкі на
підйом, рішучі,
енергійні і ці якості

просто є запорукою успіху.
Самий час зайнятися
здійсненням задуманого і
відразу зростуть ваші шанси
на успіх. Постарайтеся не
зривати на домашніх  напру�
гу, накопичену на роботі.

РАК (22.06�23.07). У
ваших силах змінити в
кращу сторону відно�
сини з близькими. З
начальством краще

не вступати в суперечки,
вони не принесуть нічого
конструктивного.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Тиждень може вияви�
тися досить успіш�
ним, якщо ви не буде�

те наполегливо рва�
тися в перші ряди. Ви будете
відчувати небувалий підйом
сил, підвищиться працез�
датність і витривалість, по�
старайтеся  максимально
використати цей час.

ДІВА (24.08�23.09). У
всіх справах від вас
буде потрібно збері�
гати порядок.На
службі вас чекають

більші успіхи, якщо ви не бу�
дете розмінюватися на
дрібниці.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Сміливо бер�
іться за нові справи.
Ваша ініціатива може

придбати цілком матері�
альні обриси. Удача зараз
грає на вашому боці. У
вихідні прийде допомога,
якої ви так очікуєте.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). На роботі
ймовірні зміни на
краще, з'являться

нові можливості для профес�
ійного росту і значного
зміцнення матеріального
благополуччя. У вихідні вели�
ку радість принесуть приємні
зустрічі.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Не варто
відкривати своїх
планів навіть близь�
ким друзям. Не

відкладайте на потім те, що
можна зробити зараз. Прий�
деться  усувати помилки і не�
доробки. У вихідні бажано не
планувати далекі поїздки,
вони можуть виявитися не�
вдалими.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Ваші мети і за�
думи в найближчі дні
повинні бути  сховані

від навколишніх, тоді все зло�
житься щонайкраще. Вам
необхідно бути готовим до
розумних компромісів.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Особливо
щасливі будуть ті, хто
виявить завзятість в
пошуку нових сфер

для застосування своїх та�
лантів. Все обов'язково вий�
де, ви на вірному шляху. У вас
з'явиться зайво багато робо�
ти, а з ними і жалю про те, що
ви звалили на себе все це.

РИБИ (20.02�20.03).
Ніж активніше ви бу�
дете діяти, тим
більшого успіху
досягнете. Якщо ви в

чомусь будете сумніватися,
не соромтеся задати питан�
ня. Частину роботи сміливо
довірте товаришам по
службі, вони не образяться.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà  27.01.14 – 02.02.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ
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☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 30
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 14
     äiâ÷àòîê – 16
     îäðóæèëîñÿ –

3 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè;
ïîìåðëî – 22 îñîáè.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

Ìóæèêà ïîéìàëè çà íå-
çàêîííóþ âûðóáêó ëåñà è
ïðèãîâîðèëè ê 5 ãîäàì
çàêîííîé âûðóáêè  ëåñà.

Íå îòêëàäûâàé íà çàâ-
òðà. Îòêëàäûâàé íà ïîñ-
ëåçàâòðà. Áóäåøü  èìåòü
äâà ñâîáîäíûõ äíÿ.

Áîã ñîçäàë ìèð. Îñ-
òàëüíîå  ñäåëàíî â Êè-
òàå.

– Ñàøà, ÿ äàâíî õîòåëà
ñêàçàòü òåáå... ß ëþáëþ
òåáÿ!

– ß Äåíèñ.
– Íå ïðèäèðàéñÿ.

– Íèêîëàé Ïåòðîâè÷,
ìîæíî  ìíå äâóõ êðåïêèõ
ñòóäåíòîâ?

– Êîíå÷íî, Ëèäèÿ Èâà-
íîâíà. Âàì, íàâåðíîå,
÷òî-òî  òÿæåëîå íàäî
ïåðåíåñòè?

– Äà, ðàçëóêó...

×òîáû â øêîëå  ìàëü-
÷èøêè íå ïëåâàëèñü, äðó-
çüÿ íå ïðåäàâàëè, à áóäó-
ùèé ìóæ íå èçìåíÿë, ðî-
äèòåëè íàçâàëè äî÷êó Ðî-
äèíîé.

Â Äåíü ìèëèöèè êîëè÷å-
ñòâî  ëåæàùèõ  ïîëèöåé-
ñêèõ â ãîðîäå  óâåëè÷èâà-
åòñÿ âäâîå.

Áèáëèþ çàíîâî  ïåðåâå-
ëè íà ëàòûøñêèé  ÿçûê.
Òåïåðü  òàì ïîëíîñòüþ
ðàñêðûâàåòñÿ òåìà îêêó-
ïàöèè.

☺ ☺ ☺

ДИСКОМФОРТ ПОСЛЕ ЕДЫ
У меня такая проблема: после еды появ>

ляются отрыжка и чувство тяжести в же>
лудке. С чем это может быть связано?

Подобный дискомфорт может быть обуслов�
лен несоблюдением режима питания, в част�
ности большими перерывами между приема�
ми пищи.

Возможно, ваше состояние связано с так на�
зываемой функциональной диспепсией, при
которой нарушается скоординированная ра�
бота разных отделов желудка. Выявить конк�
ретную причину возникновения отрыжки и чув�
ства тяжести после еды можно лишь в резуль�
тате обследования у гастроэнтеролога. Осно�
вываясь на данных гастроскопии, ультразву�
кового исследования поджелудочной железы
и печени, а также анализа крови, врач поста�
вит диагноз и назначит соответствующее ле�
чение.

  АМЕРИКЕ  НАШЁЛСЯ  ЖИВОЙ  ТРУП
Как сообщает Би�би�си,

Миллер бросил жену с детьми
в 1986 году и бежал куда глаза
глядят, не расплатившись по
долгам: «Все зашло несколь�
ко дальше, чем я ожидал. Я
просто однажды сорвался с
насиженного места, слонялся
там и сям». Спустя восемь лет
беглеца объявили умершим.
После провозглашения Мил�
лера покойником его новоис�
печенная «вдова» получила

право на получение соци�
альных пособий от государ�
ства по потере кормильца.
Однако в 2005 году он «вос�
стал из мертвых» и пришел в
полицию с просьбой выдать
ему водительские права.

Судья Алан Дэвис пришел к
выводу, что изменить статус
признанного умершим уже
невозможно, поскольку по за�
кону на это отводится не бо�
лее трех лет с момента при�

знания факте смерти, и по
прошествие этого срока об�
ратной силь решение не име�
ет.

«Это странное, очень
странное положение», — ра�
стерянно сказал  судья,  при�
бавив, что не в его власти тут
что�либо поправить.

Действительно, вроде все
очевидно: человек сидит в
зале суда, и, похоже, он в доб�
ром здравии, но законода�

тельство Огайо не дает судье
возможности объявить Милле�
ра живым. «Не знаю, как вы к
этому отнесетесь, но по закону
вы по�прежнему мертвы», —
заключил судья.

В связи с тем, что ее супруг
продолжает считаться почив�
шим, Робин Миллер не обяза�
на возвращать эти деньги пра�
вительству. Впрочем, неизвес�
тно, была ли бы она в состоянии
выплатить эти средства в слу�
чае, если  бы  Дональда при�
знали живым.

История, к которой можно
эпиграфом поставить цитату
из анекдота («Доктор сказал:
в морг, значит, в морг!»), про>
изошла в американском шта>
те Огайо. Суд не смог при>
знать живым мужчину, при>
знанного покойником.

Суд округа Хэнкок не при�
знал 61�летнего Дональда
Миллера «легально живым»,
несмотря на то, что тот после
двух десятков лет скитаний�
вернулся в добром здравии в
родные места.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³
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