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       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.

ЗА ДАНИМИ  Мiнiстерства  доходiв i зборi станом на
1 липня в рамках акцiї “Пiдтримай українську армiю”
на рахунки Мiнiстерства оборони України надiйшло вiд
громадян 34,035 млн. гривень.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ синод Англiканської Церкви  ухва"
лий остаточний  дозвiл  на висвячування жiнок в сан
єпископiв.

ДО 17 СЕРПНЯ на пiвнiчному  небосхилi можна
спостерiгати метеорнi потоки – зорепади,  так званi
Персеїди.

У РИМI  вiдкрився Парк кiно: бажаючi можуть тут не
лише вiдпочити на атракцiонах, проглянути улюбленi
кiнострiчки, а й задовольнити своє бажання
познiматися у новому кiнофiльмi.

У ЦЕНТРI Тули вiдкрили  пам’ятник  одному з  голов"
них символiв  мiста — прянику. Вiн i сьогоднi зали"
шається головним гастрономiчним  брендом всiєї
областi.

19/РIЧНИЙ нiдерландець  Боян Слат  придумав си"
стему, якою можна захистити океан вiд глобального
засмiчення. Це своєрiднi платформи"пилососи, якi ав"
тономно плаваючи в океанi, здатнi будуть загрiбати  з
поверхнi води всiляке смiття i всмоктувати його  всере"
дину платформи.

НАЙЗАБРУДНЕНIША вулиця  у свiтi  виявлена у
Лондонi. Назва її — Оксфорд"стрит. За твердженням
фахiвцiв,  концентрацiя  шкiдливих речовин тут в де"
сять разiв перевищує допустиму норму.

ПРОСТИТУТКИ Австрiї вiдтепер платитимуть при"
бутковий податок. Але лише тi легальнi “жрицi кохан"
ня”, котрi зареєстрованi, як найманi працiвники.

З 4 СЕРПНЯ  Укрзалiзницею курсуватиме поїзд Київ"
Рахiв.

31 ëèïíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é äåíü
íàðîäæåííÿ ãîëîâà Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
ïàðò³¿ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»

Îëåêñàíäð
ÏÅÐÅÑÒÀ.

Êîëåãè ïî ïàðò³¿ ñåðäå÷íî
â³òàþòü Âàñ, øàíîâíèé Îëåê-
ñàíäðå Ìèõàéëîâè÷ó, ç ö³º¿
íàãîäè ³ âèñëîâëþþòü ùèðó

ïîäÿêó íà Âàøó íåâòîìíó ïðàöþ íà áëàãî ðîçâèò-
êó ì³ñòà, ñâîãî òðóäîâîãî êîëåêòèâó òà áàãàòîð³÷íó
ïàðò³éíó ðîáîòó.

Ìè çíàºìî Âàñ ³ ö³íóºìî ÿê òðóäîëþáèâîãî, ñïðà-
âåäëèâîãî ³ âèíÿòêîâî ÷óéíîãî êåð³âíèêà, òîâàðè-
øà, íàñòàâíèêà. Âäÿ÷í³ Âàì çà âèâàæåí³ñòü, òîëå-
ðàíòí³ñòü ³ ìóäð³ñòü ó âèð³øåíí³ ïîòî÷íèõ ñïðàâ.
Äÿêóºìî çà ñïîíñîðñüêó ùåäð³ñòü, ÿêó Âè âèÿâëÿº-
òå ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â.

Áàæàºìî Âàì, äîðîãèé ³ìåíèííèêó, äîâãèõ ùàñ-
ëèâèõ ðîê³â æèòòÿ. Âïåâíåí³, ùî Âè í³êîëè íå çâåð-
íåòå ç âáðàíî¿ äîðîãè – ñëóæèòè ëþäÿì, áåðåãòè
Áàòüê³âùèíó òà ñâîþ ðîäèíó.

Íåõàé òåïëî ³ çàòèøîê Âàøî¿ ÷óäîâî¿ ðîäèíè çàâ-
æäè çàõèùàº Âàñ â³ä âñ³õ íåãàðàçä³â ³ ïðîáëåì.
À Âñåâèøí³é îáåð³ãàº Âàñ ³ âñ³õ êîãî Âè ëþáèòå òà
äàðóº äîâãèõ, áåçõìàðíèõ ðîê³â æèòòÿ!

Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ ì³ñüêî¿ ïàðò³éíî¿
 îðãàí³çàö³¿ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà».

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!

29 èþëÿ âñòðåòèë ñâîé
60-ëåòíèé þáèëåé õîðîøèé
÷åëîâåê, ìóæ, îòåö, ñâàò, áðàò
è äåäóøêà

ÏÈËÈÏÅÍÊÎ
Èâàí Ïàâëîâè÷.
Ïðèéìè æå, äîðîãîé èìå-

íèííèê, â ñâîé þáèëåé íàøè
èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ...

Äóøîþ ìîëîä è ïðåêðàñåí,
Ãëàçà ïî-ïðåæíåìó ãîðÿò,
Ãîäàì ñâîèì òû íåïîäâëàñòåí,
Òåáå ñåãîäíÿ øåñòüäåñÿò.

Ïóñêàé â êóäðÿõ çàñòðÿëà ïðîñåäü,
Òâîÿ íå ñûãðàíà èãðà,
È þáèëåé íå ïîâîä âîâñå
Äåëèòü íà çàâòðà è â÷åðà.

È ïîñëå áóðíûõ ëåò è â¸ñåí
Ñïàä¸ò ïóñòàÿ ìèøóðà,
Íàñòóïèò áàðõàòíàÿ îñåíü,
Ïëîäîâ è çîëîòà ïîðà!

Ëþáÿùèå òåáÿ, ðîäíûå è áëèçêèå

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÂÀÌ I
ÏËIÄÍÎÃÎ ÄÎÂÃÎËIÒÒß!

Êiëüêà äíiâ òîìó öüîãîði÷íèé
Äåíü íàðîäæåííÿ  âiäçíà÷èâ äîá-
ðå çíàíèé  i ãëèáîêî øàíîâàíèé ó
Ìóêà÷åâi

ªâãåí Òåîäîðîâè÷
ÔÅÄIÂ –

íèíi ãîëîâà ìiñüêî¿    ðàäè Ïî÷åñ-
íèõ ãðîìàäÿí ì.Ìóêà÷åâà.

Ìóêà÷iâöi ìîæóòü  ãîðäèòèñÿ
òèì, ùî ó íàñ â ìiñòi º ëþäèíà,
ÿêà ìîæå ñëóæèòè ïðèêëàäîì íàéêðàùèõ ëþäñüêèõ
äîñòî¿íñòâ – âèñîêîãî ïðîôåñiîíàëiçìó, ïîðÿäíîñòi,
÷åñíîñòi, ñêðîìíîñòi, ùèðî¿ òîâàðèñòêîñòi,
íåâòîìíîñòi ó âñiõ  ñïðàâàõ ìiñüêî¿ ãðîìàäè.

Ñåðäå÷íå ñïàñèái Âàì, øàíîâíèé ªâãåí Òåîäîðî-
âè÷ , çà òàêèé ïðèêëàä.

Âiòàºìî Âàñ ç Äíåì íàðîäæåííÿ i âiä ùèðîãî ñåðöÿ
áàæàºìî  ïåðåäóñiì ìiöíîãî çäîðîâ’ÿ, äîìàøíiõ
ãàðàçäiâ, íåâòîìíîñòi ó âàøèõ ãðîìàäñüêèõ  òóðáîòàõ
äëÿ ðiäíîãî ìiñòà, ùàñëèâîãî äîâãîëiòòÿ

Êîëåãè ïî ðàäi Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì. Ìóêà÷åâà,
äóæå øàíóþ÷à Âàñ ðåäàêöiÿ ãàçåòè “Ìóêà÷åâî”

ÙÈÐÎÑÅÐÄÍÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ
ç Äíåì íàðîäæåííÿ íàøîãî

øàíîâàíîãî êîëåãó – Ïî÷åñíîãî
 ãðîìàäÿíèíà ì.Ìóêà÷åâà
Iãîðÿ Ôåäîðîâè÷à

ÐÅÌIÍÍÎÃÎ –
òàëàíîâèòîãî ãîñïîäàðíèêà, àêòèâ-
íîãî ãðîìàäñüêîãî äiÿ÷à i ìåöåíà-

òà. Âiä iìåíi  ìóêà÷iâöiâ âèñëîâëþºìî Âàì âäÿ÷íiñòü
çà òi äîáði ñïðàâè, ÿêi çäiéñíèëè i ïðîäîâæóºòå
çäiéñíþâàòè âî áëàãî ðiäíîãî ìiñòà.

Ìiöíîãî Âàì çäîðîâ’ÿ, òâîð÷î¿ íàñíàãè ó
äîáðîäiéíèõ ñïðàâàõ, äîìàøíüîãî çàòèøêó i áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ, îñîáèñòîãî ùàñòÿ.

ª. ÔÅÄ²Â â³ä ì³ñüêî¿ Ðàäè
ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì. Ìóêà÷åâà

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ
ÐÎÄÈÍÍÈÉ ÂÅÐÍIÑÀÆÐÎÄÈÍÍÈÉ ÂÅÐÍIÑÀÆÐÎÄÈÍÍÈÉ ÂÅÐÍIÑÀÆÐÎÄÈÍÍÈÉ ÂÅÐÍIÑÀÆÐÎÄÈÍÍÈÉ ÂÅÐÍIÑÀÆ
Ó ÷åòâåð, 31-ãî ëèïíÿ, ó ìiñüêié

êàðòèííié ãàëåðå¿  (íà II ïîâåðñi ó
ïðèìiùåííi íàïðîòè ÖÓÌó)
âiäáóäåòüñÿ âiäêðèòòÿ âèñòàâêè îá-
ðàçîòâîð÷èõ ðîáiò, àâòîðàìè ÿêèõ º
÷ëåíè ðîäèíè ïîäðóææÿ  Âiêòîðà
Äâîðíè÷åíêà i Òåòÿíè Ðèáàð.

Îäíî÷àñíî ç âiäêðèòòÿì âèñòàâêè
ïðåçåíòóºòüñÿ ñïiëüíà ïîåòè÷íà
çáiðêà Ò.Ðèáàð i Â.Äâîðíè÷åíêà
“...Êàê ãîðîä áåç ðåêè”.

Ëàñêàâî ïðîñèìî! (Âèñòàâêà ïðà-
öþâàòèìå äî 15-ãî ëèïíÿ).



Пам’ятаєте казку про 12
місяців? «Стратити немож�
на помилувати», – написала
примхлива королівна, абсо�
лютно не усвідомлюючи, що
її незнання науки про знаки
пунктуації може коштувати
комусь життя. В прямому й
переносному значеннях саме
людське здоров’я й життя
поставлені під знак питання
й сьогодні – адже, як
свідчить статистика, саме
такою є ціна будь�яких ман�
іпуляцій в сфері охорони
здоров’я. Всі реформуван�
ня в медицині – це завжди
складний компроміс можли�
вого й бажаного, очікувано�
го й несподіваного, нового й
призабутого старого. Але на
відміну від економіки, осві�
ти чи культури, втрати яких
можна з часом компенсува�
ти, а здобутки відтворити, у
даному випадку йдеться про
найвищу цінність – людське
здоров’я й життя. Децентра�
лізація в сфері охорони здо�
ров’я – про це йтиметься
далі.

В Україні про децентралі�
зацію влади говорять вже
років 10. Питання про те, що
на місця потрібно віддати
більше повноважень і коштів,
уперше з’явилося у порядку
денному у 2003�2004 роках.
Тоді цю тему підняв другий
президент Леонід Кучма під
час підготовки змін до Кон�
ституції. Про Конституційну
реформу домовилися у 2004
р., реально перший її етап
набув чинності з 2006 р.
Після цього повинен був
пройти другий етап, який
передбачав ліквідацію рай�
онних адміністрацій, а також
зміну функцій обласних.
Вони повинні були перетво�
ритися в префектури � не
розпорядчі органи прези�
дента, а спостережні. Але
реально ніякої децентралі�
зації влади не було. Тоді ця
тема зникла. Другий етап
Конституційної реформи,
який передбачав децентра�
лізацію, став жертвою пол�
ітичної кризи 2007 р. На де�
який час тема децентралі�
зації відійшла на другий
план. Але після загострення
ситуації на Сході це питання
стало одним з «рятувальних
кіл» для збереження єдності
країни.

Зараз проект Кабміну про
децентралізацію влади ви�
несено на широке обгово�
рення. На місцях ідею де�
централізації (яка, до речі,
серед держав Європи най�
більший розвиток отримала
у Польщі) сприймають з ве�
ликим ентузіазмом, але у
багатьох українців з’явилось
чимало побоювань, пов’яза�
них з тим, що головною заг�
розою децентралізації є ко�
рупція та ряд інших фак�
торів. Саме тому позиція
уряду – врахувати думки всіх
громад, для того, щоб сис�
тема реформ була макси�
мально ефективною.

Що ж таке «децентраліза�
ція»? Відповідно до змін до
Конституції, які підготував
Кабінет міністрів, регіони
повинні отримати суттєво
розширені повноваження

Ìåäèêè Ìóêà÷³âùèíè ðàäÿòüñÿ, äå âàðòî ñòàâèòè êîìó:
«äåöåíòðàë³çàö³ÿ íåìîæëèâà öåíòðàë³çàö³ÿ»

Здоров’я настільки перевищує всі інші блага життя, що
воістину здоровий жебрак щасливіше хворого короля.

Артур Шопенгауер, німецький філософ

практично у всіх сферах �
від системи ЖКГ до освіти.
Влада на місцях буде зосе�
реджена на трьох рівнях.
Найдрібніший – громада,
наймасштабніший – регіон.
В області медицини функції
пропонується розподілити
наступним чином: профілак�
тика, швидка допомога і
первинна медицина в ком�
петенції громади (місцева
влада, тобто сільська та се�
лищна ради). Стаціонарна
медицина – це район. Спец�
іалізована медицина (онко�
центри, кардіоцентри) – це
область. А установи, які зай�
маються дуже складними
патологіями, – це рівень цен�
тральної влади.

Виникає логічне питання:
що конкретно змінюється,
наприклад, для лікаря чи
пацієнта котроїсь з амбула�
торій Мукачівщини? З ме�
тою знайти відповідь саме
на це запитання минулого
тижня в Мукачівській рай�
онній державній адмініст�
рації зібрались керівники
закладів охорони здоров’я
району. «Децентралізація
повноважень – це також і
децентралізація обов’язків
і відповідальності, – розпо�
чав дискусію голова Мука�
чівської районної держав�
ної адміністрації  Василь
Пашкуляк. – Тому прошу
всіх присутніх долучитися
до розмови і провести нашу
зустріч у формі круглого
столу. Хотілося б почути дум�
ки практикуючих лікарів – чи
готова медицина району до
реформи? Якими можуть
бути наслідки пропонованих
змін? Що ми маємо сьогодні,
і що матимемо завтра?»

Тут вважаємо доречним
нагадати, що згідно розпо�
рядження голови Закар�
патської облдержадмініст�
рації від 11.09.2012 р. «Про
створення центрів первинної
медико�санітарної допомо�
ги», у Мукачівському районі
було розроблено та затвер�
джено відповідне розпоряд�
ження голови райдержадм�
іністрації та прийнято
рішення про створення Ко�
мунального закладу «Центр
первинної медико�санітар�
ної допомоги Мукачівського
району» (далі – Центр
ПМСД). Дана структура ке�
рується у своїй роботі Кон�
ституцією України, Указами
Президента, Постановами
Кабміну, наказами Міністер�
ства охорони здоров’я та уп�
равління охорони здоров’я
Закарпатської області, роз�
порядженнями голови РДА,

рішеннями сесії районної
ради. Головним лікарем
Центру ПМСД є Вікторія
Лані, яка у 2013 р. на звітно�
виборчих зборах громадсь�
кої організації медичних
працівників району за
відкритим голосуванням од�
ноголосно також була обра�
на повторно на 5 років голо�
вою громадської організації
медичних працівників Мука�
чівщини.

Чому стільки уваги було
приділено саме первинній
медико�санітарній допо�
мозі? «Тому що вона є фун�
даментом не тільки амбула�
торно�поліклінічної, але й
усієї медичної допомоги, –
переконана Лані В.Ю., – ос�
кільки її фахівці роблять
найбільший вклад у форму�
вання громадського здоро�
в’я, несуть найбільшу відпо�
відальність за його втрати,
визначають раціональне ви�
користання ресурсів охоро�
ни здоров’я».

Отже, на сьогоднішній
день всі заклади охорони
здоров’я Мукачівського
району підпорядковані Цен�
тру первинної медико�сані�
тарної допомоги. Це озна�
чає, що питання постачання
ліків та відшкодування паці�
єнтам вартості лікарських
засобів, закупівлі обладнан�
ня та ремонту лікарень, оп�
лати праці медиків та вит�
рат на харчування хворих –
всі ці та тисяча інших що�
денних питань медицини
вирішувались посередниц�
твом Центру ПМСД. Тобто
якщо, наприклад, Рако�
шинській дільничній лікарні
потрібно було закупити до�
даткові термометри, або
тощо то завідуючий цього
закладу надавав вимогу до
Центру ПИМД (саме так роб�
лять і всі інші завідуючі, на�
даючи вимоги з яких фор�
мується та чи інша потреба
для медичних закладів рай�
ону на рік).

Хто вирішуватиме чи
потрібні додаткові термомет�
ри лікарні, якщо буде внесе�
но пропоновані зміни до Кон�
ституції України? Не голов�
ний лікар Центру ПМСД, і не
завідуючий дільничної
лікарні чи амбулаторії. У на�
шому конкретному прикладі
це питання стане компетен�
цією Ракошинської сільської
ради, а конкретно – сільсько�
го голови.

Отже, слово медикам рай�
ону.

*  *  *
Ірина Гардубей, завіду�

вач Залужанської амбула�

торії загальної практики�
сімейної медицини

«Я працюю лікарем не
перший рік і чудово пам’я�
таю ті часи, коли тривалий
час доводилося перекону�
вати сільського голову в не�
обхідності закупки елемен�
тарних речей, без яких
навіть перев’язку ми не
могли зробити. Звісно, не
йдеться про навмисне пе�
решкоджання роботі нашої
амбулаторії чи особисті не�
порозуміння – просто не�
професіоналу складно пояс�
нити доціль�ність придбан�
ня не однієї, а одразу трьох
ємностей для стерилізації.
Відверто кажучи, в той пе�
ріод я почувала себе зав�
госпом, а не лікарем! Я ви�
мушена була максимально
скорочувати дорогоцінний
час прийому хворих, зара�
ди того, аби оббігати де�
сять магазинів з метою
найдешевше купити бинт,
чи вчасно занести в сільра�
ду накладні… Зараз же ми
отримуємо все необхідне
від Центру ПМСД по заявці.
Маємо можливість працю�
вати, проводити нормаль�
ний прийом і огляд, відвіду�
вати хворих вдома! Тому пи�
тання збереження Центру є
стратегічним».

*  *  *
Юрій Деркач, завідувач

Ракошинської дільничної
лікарні:

«Зміна системи підпоряд�
кування дільничних лікарень
� це однозначно крок в ми�
нуле. Пропоновані зміни, на
жаль, не лише не вдоскона�
лять систему надання ме�
дичних послуг, але і суттєво
ускладнять роботу лікарень.
Власне, не потрібно далеко
ходити – варто лише оціни�
ти наслідки реалізації
кількох пілотних проектів у
Вінницькій, Дніпропет�
ровській, Донецькій облас�
тях та м. Києві. Як на мене,
сьогодні, в цей неймовірно
складний для країни час, нам
потрібно акцентувати увагу
на моделі профілактики зах�
ворювань, піднімати зна�
чущість медицини на дер�
жавному рівні, а не кидати її
на самоокупність, що вже
зробило цю сферу суспіль�
ного життя чи не найкорум�
пованішою. Я особисто при�
хильник 3�рівневої системи
надання медичної допомоги,
але з тією умовою, що
дільничні лікарні делегують
повноваження районному
центру».

*  *  *
Любов Лупяк, завідувач

Чинадіївської дільничної
лікарні:

«Безперечно, сьогодніш�
ня структура системи охо�
рони здоров’я у нашому
районі є оптимальною. Було
створено Центр ПМСД,
який ефективно координує
нашу роботу. Але ж в будь�
якому випадку найважливі�
шим було, є і буде залиша�
тися питання фінансування
медицини. Це пріоритет на
якому варто акцентувати
увагу! Особливо в сьо�
годнішній час. Якщо ж го�
ворити про реформи, то  я
б наголосила на необхід�
ності розгляду таких мо�
ментів: по�перше, дисцип�
лінація хворого. Тобто, як
ми знаємо, сплата страхов�
ки гарантує пацієнту пев�
ний набір безкоштовних
медичних послуг: аналізи,
рентген тощо в конкретний
момент часу, тобто чітко
визначена дата. Пацієнти ж
абсолютно нехтують цією
вимогою, і тому було б до�
цільно ставити питання
принципово – або безкош�
товні послуги в назначений
строк, або платні – будь�
коли. По�друге, необхідно
змінити підхід до системи
розрахунків з районними
лікарнями – доцільним
буде принцип оплати за
фактом виконаних послуг,
тому що кількість направ�
лень і реальних процедур
неоднакова. І по�третє, да�
вайте проаналізуємо чи
справджується задекла�
роване на найвищому рівні
питання рівних можливостей
для всіх громадян України
доступу до послуг швидкої
медичної допомоги? Ні! Тому
що жителі міст, викликаючи
швидку, отримують послуги
в присутності лікаря, а жи�
телі сіл – в присутності фель�
дшера!»

*  *  *
Юрій Габорець, завідувач

Макарівської амбулаторії за�
гальної практики�сімейної
медицини

«Зупинити війну, віднови�
ти життєдіяльність всіх га�
лузей соціально�економічно�
го життя, сформувати міцну
й ефективну систему стра�
хової медицини – ось пріо�
ритети України на даний
момент. Лікар і пацієнт не
можуть залежати від чиїхось
вагань: «Хочу – погоджую,
хочу не погоджую…» Ці пи�
тання завжди повинні бути у
компетенції вищестоящої
професійної медичної струк�
тури, координуючого центру,
яким у нашому районі є

Центр первинної медико�са�
нітарної допомоги на чолі з
Лані В.Ю.».

*  *  *
«Я не мала сумнівів, у тому,

що почую схожі думки, – заз�
начила наприкінці зустрічі
медиків району Вікторія
Лані, головний лікар Центру
ПМСД Мукачівського райо�
ну. – Тому що чітко знаю – на
сьогоднішній день, з 39�ти
сільських та селищьних рад
Мукачівського району, в яких
знаходиться 27 великих ме�
дичних закладів, а саме ліка�
рень та амбулаторії та 43
ФАПи, від сили п’ять можуть
сто відсотково без негатив�
них наслідків для реалізації
ними медичних функцій де�
легувати свої повноваження
сільським (селищним) ра�
дам. І вирішальними тут є
три аспекти: людський фак�
тор, професійний рівень та
фінансова складова. Адже
ніхто не відміняв мудрості
давньої приказки: кадри ви�
рішують все. Це рідкісний,
цінний симбіоз: лікар, який
не боїться і має моральне
право брати повну відпові�
дальність за стан здоров’я
людей та керівник виконав�
чої структури, який є водно�
час усестороннє розвине�
ним менеджером відповід�
ного рівня, людиною висо�
кого інтелекту та честі.

Згодна я і з думкою про те,
що на даному етапі було б
оптимальним надання швид�
кої медичної допомоги
сільському населенню, поси�
леної лікарськими бригада�
ми. Не перший рік ми гово�
римо й про те, що дуже по�
трібно забезпечити брига�
дою швидкої медичної допо�
моги восьмий, Дерценський
напрямок, адже на даний
час в Мукачівському районі
функціонує 7 фельдшерських
бригад філіалів швидкої ме�
дичної допомоги, а саме на�
прямки: В.Лучківський, Ра�
кошинський, Чинадіївський,
Бобовищанський, Горон�
дянський, Залужанський,
Кленовецький. Сподівалася,
що з реформою системи
швидкої медичної допомоги
на обласному рівні ці питан�
ня були би вирішеними в
2013 році...

Таким чином, гадаю най�
перше Україна має провес�
ти чіткий аналіз результатів
реформи в пілотних регіо�
нах, а згодом професійно
визначити, що принесе ре�
альну користь сфері охоро�
ни здоров’я, а саме – спри�
ятиме покращенню здоров’я
кожного конкретного паціє�
нта.

Як на це вплине децентра�
лізація влади??? В сфері
охорони здоров’я необхідно
врахувати думки фахівців на
місцях для прийняття єдино
правильного рішення. Ми
немаємо права на помилку �
її ціна буде надто високою!»

 Сектор з питань внутрі#
шньої політики та зв’язків
з громадськістю, у спра#
вах преси та інформації
апарату Мукачівської рай#
держадміністрації
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Слова глибокої дяки поети й прозаї�
ки усіх епох у своїх творах  присвятили
Вчителеві, наставнику на життєвій ниві,
за його педагогічне подвижництво,
мудрість, самовідданість – аж до са�
мопожертви, лагідність, терплячість…
Праця навчителя осяяна глибинною
мислю і животрепетною емоцією, опи�
сана у величезній кількості творів ху�
дожньої літератури, відображена в
кіно, театрі, малярстві, скульптурі,
піснях… Про колишнього директора
Лісковецької, Келечинської семи�
річних, Річанської восьмирічної, Коль�
чинської ЗОШ  І – ІІІ ступенів Василя
Івановича Удута написано чимало. Про
його досвід впровадження нових ме�
тодів освіти, виявлену при цьому твор�
чу ініціативу і наполегливість, роботу з
молодими педагогами, виховання уч�
нівських колективів писали Мукачівські
міськрайонні газети «Прапор перемо�
ги» («Панорама»),  «Мукачево», обласні
часописи. Його статті можна зустріти
в педагогічних журналах, газетах, про
плідну роботу Василя Івановича по ке�
рівництву Кольчинською ветерансь�
кою організацією розповідала всеук�
раїнська газета  «Ветеран України».

  Наступної неділі, 3 серпня  В.І. Уду�
ту виповниться 80 років – 50 з них при�
свячено вчителюванню.  Народився
ювіляр у Кольчині в  родині хліборобів.
У школі вчився добре, особливо легко
Василеві Удуту давалися точні науки.
Після закінчення семирічки навчався
в Мукачівській середній школі № 20.
Звідси з атестатом зрілості ерудова�
ний випускник відніс документи на
фізико�математичний факультет Ужго�
родського держуніверситету.

   Молодого  фахівця В.І.Удута, об�
ласний відділ народної освіти   напра�
вив  учителем математики й фізики у
Лісковецьку семирічну школу, що на
Міжгірщині. Закоханий у математику
вчитель за покликанням, він робив усе
для того, щоб математика стала улюб�
леним предметом для учнів. І досяг
добрих результатів. Бо його учні не раз
виходили переможцями на районних і
обласних олімпіадах з математики.
Невдовзі Василя Івановича призначи�
ли директором цієї школи. Відтак, з
1955 по 1959 рік В.І.Удут очолював пе�
дагогічний колектив Келечинської се�
мирічки. А з 1959 по 1963 рік він об�
іймав посаду директора Річанської
восьмирічної школи. І в усіх селах, де
трудився Василь Іванович, його пова�
жали, обирали депутатом сільських і
районної рад. Селяни, вчителі пиша�
лися, раділи його перемогам. І було за
що. Директор шкіл В.І.Удут працював
чесно, дарував тепло свого серця,
чуйність підростаючому поколінню.

   З великими труднощами в 1963
році В.І.Удуту вдалося перевестись на
Мукачівщину. Влаштувався вчителем
математики й фізики у Бистрицьку
восьмирічну школу. Трудився тут до
серпня 1966 року. А з першого вересня
знову, але вже, як учитель,  переступив
поріг рідної Кольчинської середньої
школи.  Тут пройшов шлях від виклада�
ча математики й фізики до заступника
директора з навчальної роботи, а
відтак не один рік, аж до виходу на зас�
лужений відпочинок був директором
Кольчинської ЗОШ І – ІІІ ступенів. Тут
Василь Іванович залишив яскравий
слід. Під його керівництвом у Коль�
чинській середній школі проведено
водопостачання, грубкове опалення
замінено паровим, безплатно, за до�
помогою шефів споруджено й облад�
нано технологічним устаткуванням по�
тужну шкільну їдальню, яка й сьогодні
є кращою в районі. В.І.Удут добився
газифікації школи, його стараннями
замінено дах школи, для кращої підго�
товки юнаків до служби у Збройних
Силах про школі було обладнано
стрілецький тир. Подбав Василь Іва�
нович і про запровадження кабінетної
системи навчання учнів. У Коль�
чинській ЗОШ, першій у районі,  було
запроваджено комп’ютерну систему
навчання. Дівчата старших класів здо�
бували професію швачок у добре об�
ладнаній і устаткованій швейними ма�
шинками шкільній майстерні, хлопці
мали змогу опанувати професію то�

ВУЗЛИК  ДОЛІ
МУДРОГО  УЧИТЕЛЯ

карів, фрезерувальників, шліфуваль�
ників у шкільній майстерні оснащеній
верстатами за допомогою шефів, ко�
лективу верстатобудівного заводу імені
Кірова… І за кожним нововведенням
чітко  проглядався наполегливий ха�
рактер директора школи В.І.Удута. За
його стараннями, коштом колгоспу
«100�річчя Леніна» було розроблено
проектну документацію на споруджен�
ня типової середньої школи, яку мали
звести за державні кошти. Вдалося
спорудити фундамент під новобудову.
Та, на жаль, з розпадом колишньої краї�
ни,  будівництво нової школи в Коль�
чині було заморожено, а відтак і зовсім
припинено. Окрему газетну сторінку
треба б присвятити В.І.Удуту – депу�
тату, щоб перелічити його доробок,  як
народного обранця.

     Випускники школи, ті, кому поща�
стило вчитись у Василя Івановича,
пригадують, що він ніколи не приму�
шував вивчати матеріал з підручника
напам’ять, зате цінував уміння учня
мислити логічно, аналізувати. І ніколи
не принижував гідності учня, бо в кож�
ному бачив людину.

   Все тепло свого серця В.І.Удут
віддавав дітям. Турбувався, щоб кож�
на дитина в школі почувалася вільно,
захищено, якнайповніше розкривала
свої здібності, щоб у шкільних класах,
кабінетах, майстернях, пришкільних
ділянках формувалися особистості. А
скільки сил і уміння докладав В.І Удут,
щоб школи були вчасно підготовлені
до нового навчального року, щоб кабі�
нети були оснащенні необхідним і до�
статнім інвентарем, унаочненнями,
приладами… відомо одному Всевищ�
ньому. Педагогічна майстерність  Ва�
силя Івановича поєднується з глиби�
ною його життєвих спостережень,
практичних дій, вона заснована на
творчій зрілості, вчительській перекон�
ливості, обізнаності із законами педа�
гогіки.  Як навчитель В.І.Удут був не
просто енергійним, працьовитим,
творчим педагогом. Він був, і є, ще й
надзвичайно щирим та турботливим
наставником для  молодих учителів, які
щойно розпочали свою діяльність на
неозорій педагогічній ниві. Терпляче
вчив початкуючих педагогів наполег�
ливо  шукати в кожному учневі «справ�
жню людину».

   Колеги�вчителі згадують, що В.І.У�
дут – чудовий лектор, оскільки навіть
складні питання курсу математики роз�
глядає з позиції ерудованого, талано�
витого викладача і про складне уміє
говорити не тільки глибоко, але й дох�
ідливо. До речі, за блискучу лекторсь�
ку майстерність В.І.Удута відзначено
Почесною грамотою Всесоюзного То�
вариства «Знання».  У тому, що мате�
матика, фізика для багатьох стала
улюбленим предметом, заслуга Васи�
ля Івановича. Очолювані ним школи
пишалися високим рейтингом, а також
високим відсотком тих, хто вступав до
вищих навчальних закладів, технікумів.
У цьому теж чимала заслуга В.І.Удута й
керованого ним викладацького колек�
тиву. Як завуч і директор він сміливо
впроваджував нові методи освіти, ви�
являв при цьому творчу ініціативу і
наполегливість. Такі педагоги, як
відмінник народної освіти, «Отличник

просвещения»  В.І.Удут,  сумлінно й на�
полегливо роблячи свою святу  спра�
ву, здобувають славу всьому вчитель�
ству Мукачівщини. Тривалий час В.І.У�
дут був позаштатним інспектором об�
ласного та районного відділів  народ�
ної освіти. Він багато зробив для пе�
редачі свого досвіду молодим вчите�
лям і таким же керівникам шкіл.

   Уже більше піввіку несуть в навко�
лишній світ все, чому він своїм при�
кладом вчив, учні В.І.Удута. Їх сотні,
чесних, порядних, самовідданих тала�
новитих вчених, дослідників, вчителів
і робітників, інженерів і лікарів,
військових і священнослужителів,
хліборобів, верстатобудівників,
гірників, працівників торгівлі… І кожен
несе в собі часточку його багатогран�
ного таланту Людини, Вчителя, Мате�
матика –  Василя Івановича Удута.

   Учительський талант, організа�
торські здібності, вміння працювати з
людьми знадобилися В.І.Удуту  і тоді
коли його обрали заступником Коль�
чинського селищного голови,  і коли у
1996 році очолив ветеранську органі�
зацію селища. А до неї входять чотири
підрозділи ветеранів з Кольчина, Кли�
новця, Жборівців та Кендерешова,
майже півтори тисячі ветеранів праці.
І тут Василь Іванович трудиться на по�
вну силу. Бо така у нього вдача – пе�
рейматися усім і вчасно. До нього тяг�
нуться ветерани зі своїми болями, кло�
потами і тривогами. Він усім потрібен,
бо для кожного знаходить слова пора�
ди і розради. І добивається конкрет�
ної допомоги нужденним. Він уміє, як
ніхто інший жити не для себе, а для
тих, хто поруч. І на ветеранській ниві
Василь Іванович виявився справжнім
організатором, вожаком, особистістю
в самому високому сенсі цього слова,
несприйнятливим до пристосовницт�
ва або фальші. Поруч з ним завжди
гуртуються люди, бо уміє миттєво ста�
ти душею будь�якої компанії, уміє зао�
хотити, надати дружню підтримку. Біля
нього одна добра справа перетво�
рюється на дві, чотири… Бо й сьогодні
наш дорогий ювіляр є промінцем надії
в нашому не завжди райдужному світі.
Почесний громадянин Кольчина В.І.У�
дут, як депутат селищної ради, очолю�
вав комісію з питань освіти, охорони
здоров’я…

   Майже рік тому за виняткової на�
полегливості голови ветеранської
організації, при активній підтримці
кольчинського селищного голови
М.В.Дуба, активістів селища, керів�
ників промислових підприємств до 69�
ї річниці  визволення Кольчина від
фашистської окупації вдалося капі�
тально відреставрувати�оновити пам�
’ятник воїнам�односельчанам  полег�
лим у боротьбі із загарбниками  під
час  Великої Вітчизняної війни. Це теж
приклад гідний наслідування.

   А що Василь Іванович  сім’янин,
яких довгенько слід шукати, то це точ�
но. Його дружина Марія Михайлівна  не
натішиться чоловіком. У захопленні від
чудового батька  донька Наталія, син
Василь, зять Василь, невістка Лідія, усі
мають вищу освіту, не натішаться діду�
сем�порадником онуки Олександр,
Сергій, Катерина, до речі, за допомо�
гою Василя Івановича, також усі здо�
були вищу освіту, не нарадується пра�
дідусеві загальна улюблениця роди�
ни Удутів правнучка Валерія.

    Від імені усіх освітян, Ваших підо�
пічних, ветеранів праці сердечно здо�
ровимо Вас, талановитого організато�
ра освіти, добре знаного в нашім краї
Педагога і достойного керівника вете�
ранського руху на Мукачівщині з юві�
леєм – 80�річчям від Дня народження!
Хай примножиться творене Вами доб�
ро Вашими послідовниками й учнями,
а Ваші педагогічні й людські ідеї зна�
ходять реальне втілення. Хай же збу�
вається все, задумане Вами, шанов�
ний Василю Івановичу! Творчого Вам
неспокою, міцного здоров’я й снаги
для здійснення всього замріяного.
Щасти Вам на життєвій дорозі аж до
сторіччя!

      Михайло БЕЙРЕШ,
член Національної Спілки

журналістів України
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Військового комісара Мукачівського
об’єднаного військового комісаріату

28.07.2014     м.Мукачево № 49

Президентом України оголошена
часткова мобілізація

НАКАЗУЮ:
1. Всім генералам, адміралам, офіцерам, пра�

порщикам, мічманам, сержантам, солдатам та
матросам запасу, мешкаючим постійно на тери�
торії м.Мукачево та Мукачівського району, які ма�
ють мобілізаційне розпорядження або при отри�
манні персональної повістки військового комісарі�
ату, з’явитися  в строк на пункти, вказані в їх мобі�
лізаційних розпоряджень або персональних по�
вістках.

Військовозобов’язаним, тимчасово проживаючим
на території м.Мукачево і Мукачівського району, не�
гайно вибути до місця постійного проживання і при�
бути в пункти, вказані в їх мобілізаційних розпоряд�
женнях, а при неможливості — в військовий комі�
саріат по місцю перебування на військовому об�
ліку.

2. Генералам, адміралам, офіцерам, прапорщи�
кам, мічманам, сержантам, солдатам та матросам
запасу, не маючи на руках мобілізаційних розпо�
ряджень і не отримавши повісток військового ком�
ісаріату, виїзд за межі області тимчасово заборо�
няється.

3. Підлеглих до призову, відповідно до пункту один
цього наказу, генералам, адміралам, офіцерам,
прапорщикам, мічманам, сержантам, солдатам та
матросам запасу при з’явленні по мобілізації зо�
бов’язані мати при собі  документи та особові речі,
вказані в мобілізаційних розпорядженнях та пер�
сональних повістках.

4. Підприємствам, установам та організаціям,
незалежно від форм власності та відомчої підпо�
рядкованості, увільнити військовозобов’язаних, які
призиваються відповідно до пункту один цього на�
казу, від роботи та служби, забезпечити явку в стро�
ки та пункти. Вказані в мобілізаційних розпоряд�
женнях або в персональних повістках.

5. Підприємствам, установам та організаціям,
незалежно від форм власності та відомчої підпо�
рядкованості, доставити злагоджену автотрактор�
ну, дорожньо�будівельну, підйомно�транспортну та
іншу техніку в строки і в пункти згідно наряду
військового комісаріату.

Громадянам — власникам засобів транспорту —
доставити їх в строки і в пункти по вказівці військо�
вого комісаріату.

6. Громадянам України, які не з’явилися при мо�
білізації в указані строки і пункти та керівники
підприємств. Установ та організацій, незалежно від
форм власності та відомчої підпорядкованості, а
також власники засобів транспорту, які не поста�
вили в установлені строки техніку по нарядах
військових комісаріатів або перешкоджаючим своє�
часному з’явленню громадян на поставки  техніки
при мобілізації, несуть відповідальність згідно За�
кону.

7.Наказ оголосити і роз’яснити на підприєм�
ствах, в установах та організаціях, незалежно від
форм власності та відомчої підпорядкованості.

О.МОШКОВСЬКИЙ, військовий комісар
Мукачівського об’єднаного міського

військового комісаріату, підполковник

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Всі основні процедури, пов’язані з видачею і понов�

ленням паспорта громадянина України для громадян, які
переміщуються з тимчасово окупованої території та ре�
гіонів проведення антитерористичної операції наразі є
спрощеним. Згідно розпорядження Кабінету Міністрів Ук�
раїни від 11.06.2014 року №588�р та згідно з дорученням
голови ДМС від 19.06.2014 року №Д/102/1�14 заяви про
видачу паспорта громадянина України повинні подава�
тися до відповідального територіального підрозділу ГУ
ДМС України, а саме, в Ужгородський міський відділ ГУ
ДМС.

Також слід зауважити, що є створені регіональні шта�
би з питань пов’язаних із соціальним забезпеченням гро�
мадян України, які переміщуються з окупованої території
до яких входять працівники органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування підприємств, уста�
нов та організацій у тому числі і працівники Головного
управління Державної міграційної служби України. Дані
штаби створені для сприяння вищевказаній категорії
населення у працевлаштуванні, надання їм тимчасового
житла, а також у відновленні документів.

О. ЛЯЩУК,
завідувач Мукачівського РС ГУДСМ України в

Закарпатській області.



У серпні наступного року
колектив Мукачівської швей�
ної фабрики відзначатиме
ювілей – 70�річчя започат�
кування одного з найстарі�
ших підприємств, заснова�
них на підставі Декрету На�
родної Ради Закарпатської
України від 17 серпня 1945
року про націоналізацію всіх
промислових підприємств
на яких працювало 15 і
більше робітників. Ще ран�
іше, 10 травня 1945 року в
Мукачеві було організовано
взуттєву артіль. Ініціатора�
ми її створення стали
Адальберт Фізеші, Федір
Сидоран та інші 15 робіт�
ників. Директором взуттєвої
артілі робітники обрали
Адальберта Йосиповича
Фізеші. Колектив цього
підприємства випускав мо�
дерне взуття, виконував за�
мовлення на пошив і ремонт
взуття. У другій половині
серпня 1945 року була
організована швейна
артіль. Започаткували її
Олександр Міллер та Гер�
ман Вайс. Цю артіль очолив
Олександр Михайлович
Міллер. Швейники принес�
ли в артіль свої власні
швейні машинки, запаси
ниток... Вони шили на за�
мовлення костюми й демі�
сезонні пальта. В цеху ма�
сового пошиття випускали
білизну, яка надходила в
торгову мережу області.

У грудні 1945 року ці дві
артілі було об’єднано у Му�
качівську швейно�взуттєву
фабрику. Директором ново�
створеного підприємства
призначили А.Й.Фізеші. Та
пробув на цій посаді Адаль�
берт Йосипович лише
місяць, бо на підставі нака�
зу № 30 Міністерства легкої
промисловості Української
РСР у січні 1946 року, після
утворення Закарпатської
області, новим директором
швейно�взуттєвої фабрики
став завідуючий швейним
цехом підприємства Олек�
сандр Михайлович Міллер.
А 26 квітня 1946 року нака�
зом № 26 під назвою «Дер�
жавна швейно�взуттєва
фабрика» підприємство
було передано в підпоряд�
кування обллегпрому. Розм�
іщалося нове підприємство
в центрі Мукачева, на вулиці
Сталіна, 13 в колишніх при�
ватних кустарних майстер�
нях і торгових точках, поряд
з кінотеатром «Перемога».
Сьогодні тут новий пасаж.
Ось як пригадував період
створення й становлення
підприємства один із його
засновників Ф.Ф.Сидоран:

– До визволення краю
влада в Закарпатті весь час
мінялася. Були в нашім краї
австро�угорці, чехи, угорці,
німці.... Мінялася влада, а
життя трудящих залишало�
ся тяжким. Змінювалася
лише форма експлуатації.
Фабрикант не турбувався
про умови нашої праці чи
долі робітників. Наша ма�
ленька взуттєва майстерня,
у якій я працював, за чехів
була філіалом «черевично�
го» короля Баті, за фашистів
філіалом угорського взуттє�
вого магната Цікти.

Після визволення на ос�
нові нашої та кравецької
майстерень стала поступо�
во народжуватися швейно�
взуттєва фабрика. З Украї�
ни, Росії, зокрема, Підмос�
ков’я, з ряду інших регіонів
СРСР до нас почали надхо�
дити нові машини, якісна
сировина.

У 1945 році, в період
організації фабрики у нас
працювало 30 робітників. І
з кожним місяцем їх
кількість зростала, підприє�
мство поновлювалося нови�
ми й новими кадрами. Бу�
динок, де раніше розташо�
вувалося наше підприєм�
ство, став тісним і нам тер�
міново потрібні були нові
більш просторі виробничі
приміщення. За допомогою
міських властей нас пере�
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вели в пасаж, де р,о визво�
лення були численні крам�
нички й майстерні.

Спочатку наша робота
провадилася по�старому,
вручну. Кожен майстер шив
взуття чи одяг від початку
до повного виготовлення.
Незабаром ми порозбира�
ли стіни крамничок і май�
стерень, створили нові про�
сторі цехи. На виробництві

запровадили конвеєрну си�
стему. Створили групи, які
виконували окремі вироб�
ничі операції: затяжку, шну�
ровку, рантові роботи... Пра�
цювати стало легше, – різко
підвищились продуктив�
ність роботи і якість вироб�
ів.Ось так наша кустарна
майстерна перетворилася у
соціалістичну фабрику, на
якій працюють не десятки,
як це було раніше, а сотні
робітників. На зміну при�
мітивній ручній роботі
прийшли машини. З без�
правних поневолених ви�
зискувачами ми перетво�
рилися в господарів кращої
в Закарпатті Мукачівської
швейної фабрики...

З перших днів керівницт�
ва фабрикою О.М.МІллер
взяв курс на розгортання
стахановського руху, зрос�
тання випуску продукції,
поліпшення її якості. У лю�
тому 1946 року колектив
фабрики випустив 526 пар
взуття при плані 300 пар,
виконавши місячний план
на 175 відсотків. Не відста�
вали й швейники вони по�
шили продукції на 12 тисяч
карбованців, при плані 8
тисяч.

Керівники підприємства
не чекали, поки колектив
поповнять випускники щой�
но відкритого Мукачівсько�
го фабрично�заводського
училища, яке було поклика�
не готувати кваліфікованих
робітників для промислових
підприємств міста, зокре�
ма, трикотажників, кравців,
взуттєвиків, фахівців з об�
робки шкіри, слюсарів�ре�
монтників механічного об�
ладнання підприємств. За�
явки в училище були подані.
Та поки там готували моло�
ду робочу зміну, на швейно�
взуттєвій фабриці власни�
ми силами й коштом навча�
ли 43 учнів, завтрашніх
спеціалістів по виготовлен�
ню взуття і швейників.

Про те, як керівники фаб�
рики дбають про підвищен�
ня культурного рівня робіт�
ників, розвиток спорту, ху�
дожньої самодіяльності в
міськрайонній газеті «Пра�
пор перемоги» 2 червня
1946 року повідомляв

інспектор культосвітньої ро�
боти міськвиконкому І.Ола�
шин: «З кожним днем зрос�
тають культурні вимоги на�
селення Закарпаття. Щоб їх
задовольнити докладають
зусиль і в Мукачеві. Зокре�
ма стараннями директора
швейно�взуттєвої фабрики
О.М.Міллера на
підприємстві щойно відкри�
ли фабричний клуб. Завіду�

вати культосвітнім осе�
редком доручили пере�
довикові виробництва
Шкебі. Приміщення клу�
бу відремонтоване, по�
фарбоване, оснащене
меблями. Тут організо�
вано гуртки художньої
самодіяльності, спор�

тивні, музичні, дра�
матичний... Фут�
больна команда
вже розпочала
тренування.

З а в і д у ю ч и й
клубом організу�

вав роботу курсів
по ліквідації не�

письменності й ма�
лописьменності. А

таких на підприємстві
12 відсотків від працю�

ючих. 70 відсотків робіт�
ників не знають української
мови. Заняття в гуртках по
ліквідації неграмотності
проводяться двічі на тиж�
день силами вчителів
міських шкіл».

З перших днів роботи
швейно�взуттєвої фабрики
тут на повну силу було роз�
горнуте соціалістичне зма�
гання. Директор підприєм�
ства, партійна, комсо�
мольська, профспілкова
організації дбали, щоб ко�
жен робітник перевикону�
вав норми виробітку. При�
клад подавали фабричні
стахановці. Найсумлінніші
найроботящі люди під�
приємства, за поданням ке�
рівництва й громадських
організацій фабрики щом�
ісяця заносилися на міську
Дошку пошани. У травні
1946 року були занесені
туди кравчиня Юлія Дорош,
яка шиє за зміну троє брюк
при нормі � одні брюки.
Поряд значилося прізвище
шевця Йосипа Шомпляка.
Працюючи на затяжці че�
ревиків на колодку, він при
нормі за зміну дві пари, дає
6! У червні на міській Дошці
пошани були вміщені
прізвища Йосипа Шомпля�
ка, за те, що змінні завдан�
ня виконував на 300
відсотків і передовий кра�
вець Армін Клейн, який
змінні завдання виконував
на 280 – 300 відсотків.

14 серпня 1946 року еко�
номіст підприємства Оме�
лян   Головачко писав у ко�
респонденції «Більше про�
дукції населенню»,   вміще�
ній у   газеті «Прапор пере�
моги»: «Невтомно трудять�
ся робітники швейно�взут�
тєвої фабрики. На підпри�
ємстві немає жодного робі�
тника, який би не виконував
своїх виробничих норм. За
липень колектив швейного
цеху виробничу норму вико�
нав на 105 відсотків, взуттє�
вий – на 109 відсотків.

Багато робітників�стаха�
новців стали гордістю нашо�
го підприємства. Приклад
іншим подають майстер�
закрійник дільниці масово�
го пошиття, він же началь�
ник швейного цеху Федір
Чотарі й майстер�закрійник

індивідуального пошиття
одягу Герман Вайс. У свою
роботу вони вкладають усі
знання, великий досвід, не
допускають ані найменших
простоїв. їх досвід насліду�
ють інші кравці. Приміром,
Василь Дем'янович план
липня виконав на 569
відсотків, Степан Копас – на
555, Марк Юсович – на 553,
Георгій Дорош на 537

відсотків. А всі інші кравці
також працювали із знач�
ним перевиконанням змін�
них завдань.

Не поступається в орган�
ізації стахановської праці й
колектив взуттєвого цеху.
Працюючі тут поділені на
закрійників і чоботарів.
Майстер�закрійник Яків
Грін, він же й начальник цеху,
виконує норми на 513
відсотків, майстер�закрій�
ник Олександр Горонді � на
341, закрійниця Олена Вида
– на 208, майстер�чоботар
Василь Бурмик – на 508
відсотків. Чоботарі Юлій
Нодь, Олександр Кукрі, Ми�
хайло Дорчі, Карел Буда
протягом липня виробничі
норми виконали на 328
відсотків.

Робітники фабрики пра�
цюють у бригадах. У кра�
вецькому п'ять бригад, у
взуттєвому шість. П'ята
бригада взуттєвого цеху
укомплектована виключно
молодими робітниками.
Очолює її інструктор�чобо�
тар Йосип Рогаль. Ця бри�
гада виконує норми дорос�
лих робітників».

До речі, на підприємстві
дбали про здоров'я непов�
нолітніх робітників. При�
міром, у наказі по

фабриці № 71 від 19 сер�
пня 1948 року до досягнен�
ня 16�річного віку робітни�
кам�швейникам Катерині
Фогель, Олені Капустей,
Аготі Шефер, Зіті Качур,
Марії Осуській, Вірі Стинич,
Етелі Нодь, Єві Сабо, Ганні
Литвиненко, Ользі Дорчі й
робітникам�взуттєвикам
Федору Дурану та Олексан�
дру Горонді встановлював�
ся 6�годинний робочий
день.

За підсумками роботи у
серпні 1946 року на міську
Дошку пошани були занесені
прізвища шевця Карла
Буди, який виконав місячну
норму на 280 відсотків та
кравця Євгена Віртгайма,
який виконував норми на
250 відсотків.

Урочисто було відзначе�
но колективом підприєм�
ства 29�ту річницю Велико�
го Жовтня. Взяті соціалі�
стичні зобов'язання колек�
тив підприємства виконав з
честю, й здобув перемогу у
республіканському зма�
ганні. Міністр легкої про�
мисловості УРСР надіслав
вітальну телеграму колек�
тиву Мукачівської швейно�
взуттєвої фабрики й по�
відомив, що підприємству
надіслана республіканська
грошова премія.�На збо�
рах з нагоди свята дирек�
тор підприємства'О.М..М�
Іллер назвав прізвища де�
сятків переможців змаган�
ня. Зокрема, Олександр
Михайлович повідомив, що
взявши підвищені соціалі�
стичні зобов'язання на
честь виборів до Верховної
Ради Української РСР закр�
ійник Яків Грін за зміну
видає по 80 – 90 пар заго�

товок для туфель при нормі
15 пар. І що багато стаха�
новців підприємства підхо�
пили цей патріотичний по�
чин, зустріти свято наро�
довладдя високими досяг�
неннями в праці.

В середині грудня 1946
року відбулися загальні
збори колективу підприє�
мства на яких до складу
дільничних виборчих комі�

сій були висунуті передові
робітники Рудольф Павло�
вич Ганущак, Єлизавета
Михайлівна Гога та дирек�
тор підприємства Олек�
сандр Михайлович Міллер.

Підводячи підсумок робо�
ти підприємства за 1946 рік
у першосічневому (1947
року) номері газети «Пра�
пор перемоги» директор
нашої фабрики О.М.Міллер
повідомляв читачів, що
річний план колектив швей�
но�взуттєвої фабрики вико�
нав до 29�х роковин Вели�
кого Жовтня. Цього високо�
го здобутку досягнуто за
рахунок розгортання масо�
вого соціалістичного зма�
гання, високої свідомості
робітників. Найкраще тру�
дилися Я.Грін, О.Горнодь,
Й.Розсоха, Й.Шомпляк,
Ф.Чотарі, С. Кальман, Ю.До�
рош, Г.Вайс, Л.Мерменш�
тайн, О.Ліберман... Зокре�
ма, Яків Грін зобов'язався
за кожну зміну виконувати
не менше п'яти норм і квар�
тальне завдання 1947 року
виконати до дня виборів до
Верховної Ради Української
РСР. Кожен день передови�
ки підприємства виконува�
ли по 2,5 – З норми. За цей
рік випущено на 3 мільйони
карбованців туфель, пальт,
сорочок для населення За�
карпатської області. В Но�
вому, 1947 році на фабриці
започатковане конвеєрне
виробництво, що дало змо�
гу значно наростити випуск
продукції.

Нову хвилю розгортанню
соціалістичного змагання,
піднесенню стахановського
руху викликав заклик ленін�
градських робітників � ви�
конати річне завдання 1947
року до 30�х роковин Вели�
кого Жовтня. Цей заклик
дружно підтримали робіт�
ники Мукачівської швейно�
взуттєвої фабрики. Вони
уклали договори про соціа�
лістичне змагання з колек�
тивами Мукачівського шкі�
ряного заводу та Берегівсь�
кої й Ужгородської швейно�
взуттєвих фабрик. Розгор�
нулося й індивідуальне та
міжцехове змагання на на�
шому підприємстві. Перши�
ми підписали договір на
трудове суперництво Яків
Грін та Іван Бондаренко.
Відтак індивідуальні дого�
вори підписали ще 18 ста�
хановців. У швейному та
взуттєвому цехах було виві�
шено дошки показників, з
яких кожного дня можна
було довідатися про хід тру�
дового суперництва.

У 1947 – 1948 році під�
приємство оснащувалося
новою технікою, колектив
поповнювався досвідчени�
ми фахівцями за плечима
яких було навчання в інсти�
тутах. За направленням
Міністерства легкої про�
мисловості СРСР 1 вересня
в колектив прийшла Клав�
дія Семенівна Семененко,
яка почала працювати у на�
шому колективі на посаді ме�

ханіка підприємства. Вод�
ночас з нею, за направлен�
ням Міністерства легкої
промисловості Української
РСР поріг нашої фабрики
переступили Марія Петрів�
на Скорик та Раїса Василів�
на Виноградова. Вони роз�
почали свої трудові біог�
рафії майстрами швейного
цеху.

За направленням облас�
ного управління легкої про�
мисловості на посаду на�
чальника планового відділу
до нас прийшов працювати
Степан Сергійович Криву�
ца. За направленням Мука�
чівського міськкому партії
наш колектив поповнили го�
ловний механік фабрики
Василь Якович Федотов,
начальник відділу кадрів
В.М.Маєвський. З області
на посаду головного інжене�
ра до нас прибула Л.Г.Ка�
мень...

Наприкінці 1947 року пе�
редова швея Юлія Палко
була обрана депутатом Му�
качівської міської ради. На�
чальник цеху індивідуально�
го пошиву Герман Вайс у
складі делегації передових
робітників легкої промисло�
вості Закарпаття побував у
Києві, Москві, Ленінграді.
Комсомолець, майстер зак�
рійного цеху Іван Бондарен�
ко ділився своїм досвідом
роботи на нараді передо�
виків промислових підпри�
ємств Мукачева.

Ні на мить не спадало
трудове суперництво і в
1948 році. На честь третьої
річниці возз'єднання За�
карпаття з своєю матір'ю �
Україною колектив підприє�
мства виконав 7�місячне
завдання, а кращі закрій�
ники Яків Грін, Іван Бонда�
ренко, швець Олександр
Горноді, заготовщиці Оле�
на Вида, Магдалина Луб'�
янкер за п'ять з половиною
місяців завершили свої
річні виробничі програми.
В рахунок 1949 року труди�
лися молоді шевці Василь
Бернадик, Анатолій Жу�
равський та Іван Синичка.
6 вересня робітники взут�
тєвого підрозділу підприє�
мства виконали річну про�
граму на 100,2 відсотка. Про
це рапортували міськвикон�
кому і обласному управлін�
ню легпрому директор
підприємства О.Міллер,
секретар парторганізації
Г.Вайс, голова місцевкому
профспілки І.Герінго. А до
четвертої річниці визво�
лення Мукачева від фаши�
стської окупації колектив
Мукачівської швейно�взут�
тєвої фабрики рапортував
про те, що виробничий
план 1948 року виконано по�
вністю і підприємство поча�
ло трудитися в рахунок 1949
року.

Підвищувалася кваліфі�
кація робітників. Наприкінці
1948 року в усіх цехах фаб�
рики працювали гуртки тех�
мінімуму. Це стало життє�
вою необхідністю. Бо згідно
наказу Міністерства легкої
промисловості УРСР № 486
від 16 грудня 1948 року, на�
казу Закарпатського обллег�
прому № 76 від 22 грудня
того ж року та наказу 106 по
Мукачівській швейно�взут�
тєвій фабриці від 23 груд�
ня повідомлялось про
ліквідацію взуттєвого під�
розділу підприємства. І,
щоб не втрачати висококва�
ліфікованих робітників, їх
переучували на нові про�
фесії, але уже в швейному
виробництві.

Та тільки на початку лю�
того 1949 року, після здачі
всієї звітності, ревізій, тру�
довлаштування вивільнених
р о б і т н и к і в � в з у т т є в и к і в
наше підприємство стало
іменуватися – Мукачівська
швейна фабрика.

Терезія ОБЕРТЮХ,
директор ТОВ «Мукачі�

вська швейна фабрика»
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Áóäóùåå – ïðîåêöèÿ íàøèõ æåëàíèé. (Ø. Ðàäæíåø).
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1.Туровцій Габор Габорович – 1941 р.н.
2.Риковська Віра Миколаївна – 1924 р.н.
3.Петричко  Михайло Михайлович –1956 р.н.
4.Боднар Василь Бейлович – 1986 р.н.
5.Качур  Верона Іванович – 1935 р.н.
6.Гереній  Роберт Степанович – 1987 р.н.
7.Сайник  Штефан Іванович – 1935 р.н.
8.Гумінська Тетяна Іванівна – 1967 р.н.
9.Бретуш Золтан Павлович – 1942 р.н.
10.Пастух Ольга Степанівна – 1940 р.н.
11.Плега Ганна Іванівна – 1925 р.н.
12.Букарева Сусанна Ананіївна – 1921 р.н.
13.Горват Вероніка Шандорівна – 1939 р.н.
14.Столяров Анатолій Михайлович – 1942 р.н.
15.Драга Іван Іванович – 1928 р.н.
16.Ціцей Аліція Францишківна – 1938 р.н.
17.Паук Ніна Кузьмівна – 1955 р.н.
18.Попова Галина Степанівна – 1941 р.н.
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За даними міського
Комбінату благоустрою.

Наприкінці минулого
тижня під головуванням
голови Мукачівської РДА
Василя Пашкуляка
відбулася нарада з голо�
вами громадських фор�
мувань району, на якій
розглядались питання
щодо активізації роботи
громадських формувань
та визначення напрямків
інтенсифікації їх роботи
по охороні громадсько�
го порядку.

Як відомо, громадсь�
кий контроль – це один з видів соціального конт�
ролю, який здійснюється об’єднаннями громадян
та є способом залучення населення до управління
суспільством та державою.

«У Мукачівському районі громадські формуван�
ня створені на території кожної сільської (селищ�
ної) ради, – зазначив завідувач сектору взаємодії
з правоохоронними органами, запобігання і вияв�
лення корупції, оборонної та мобілізаційної робо�
ти апарату РДА Костянтин Мухідінов. – Всі 39
формувань на громадських засадах займаються
питаннями допомоги працівникам органів
внутрішніх справ у справі охорони громадського
порядку під час проведення масових заходів. Їх чи�
сельність та обов’язки визначаються рішеннями
громади населених пунктів. Сьогодні, у зв’язку з
подіями на Сході України, роль громадських фор�
мувань є  особливою. Адже у нашому районі непо�
одинокі випадки затримання правоохоронними
органами підозрілих осіб, які своїми діями дають
підстави припускати небезпеку певних диверсій».

Заступник начальника МВ УМВС з громадської
безпеки Володимир Кеменяш проаналізував ро�
боту та участь громади в охороні громадського

ÁÓÄÜÌÎ ÏÈËÜÍÈÌÈ!
ÁÅÐÅÆ²ÌÎ ÍÀØ ÑÏÎÊ²É ÒÀ ÍÅÇÀËÅÆÍ²ÑÒÜ!

В Мукачівській РДА відбулася нарада з головами громадських формувань району

порядку та безпеки громадян. В кра�
щий бік було визначено роботу гро�
мадських формувань зокрема Дер�
ценської сільської та Кольчинської
селищної рад. Зокрема, найбільше
формування у Мукачівському районі
нараховує 82 членів – це громадське
формування у селі Дерцен. «Ми
відмічаємо його як найбільш дієве,
– заявив Володимир Кеменяш, –
адже його членами, які, до речі, за
власні кошти забезпечили себе спе�
цодягом, організоване чергування
поблизу соціальних та стратегічних
об’єктів у нічний та неробочий час;

ведеться спостереження за в’їжджаючим у село
транспортом тощо».

Військовий комісар об’єднаного міського
військового комісаріату Олександр Мошковсь@
кий (на знімку) акцентував увагу присутніх на вико�
нання заходів часткової мобілізації та заходів щодо
утворення в районі загону оборони, призначеного
для охорони важливих об’єктів та підтримання гро�
мадської безпеки під час мобілізації та на особли�
вий період. Головам формувань також були постав�
лені завдання підвищити увагу та посилити конт�
роль на їх територіях, особливо поблизу соціаль�
них об’єктів, шкіл, садочків, лікарень.

Насамкінець голова Мукачівської РДА Василь
Пашкуляк підкреслив важливість проведення за�
ходів часткової мобілізації та доручив головам гро�
мадських формувань провести роз’яснювальну
роботу щодо залучення членів громадських фор�
мувань до вступу в загін оборони району.

Сектор з питань внутрішньої політики
 та зв’язків з громадськістю,

у справах преси та інформації апарату
Мукачівської райдержадміністрації

НА Закарпатті далеко
не всі схвально прийня�
ли  урядове рішення про
часткову мобілізацію
військовозобов'язаних  і
залучення запасників  до
бойових дій  на сході
країни.  В Мукачеві, в
деяких селах району ,  як
і в інших населенних пун�
ктах області відбувають�
ся протестні акції, учас�
ники  яких – здебільшо�
го  матері і  дружини  чо�
ловіків, що підлягають
мобілізації  висловлю�
ють рішучість не допус�
тити відправки своїх
синів та чоловіків  до
участі у боях проти сепа�
ратистів на Донбасі. З
цією метою жінки разо м

СОЛДАТСЬКІ БАТЬКИ НЕ ХОЧУТЬ ВІДПУСКАТИ
СВОЇХ ДІТЕЙ У ВОЄННЕ ПЕКЛО

Фізособи Mукачівщини
перерахували до бюджету майже

15 млн. грн.  єдиного податку
З початку року суб’єкти господарської діяльності�

фізичні особи, що працюють на спрощеній системі опо�
даткування обліку та звітності, сплатили до бюджету
майже 14837,2 тис. Грн. єдиного податку. Про це повідо�
мив в.о. начальника Мукачівської ОДПІ Головного управ�
ління Міндоходів у Закарпатській  області Роман Жибак.

Слід нагадати, що платники єдиного податку першої
та другої груп сплачують єдиний податок шляхом
здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа
(включно) поточного місяця. Тому у серпні це слід зро�
бити не пізніше 20 числа.

«Спрощенці» третьої та п’ятої груп сплачують єдиний
податок протягом 10 календарних днів після граничного
строку подання податкової декларації за звітний квар�
тал. Така декларація подається протягом 40 календар�
них днів, що настають за останнім календарним днем
звітного кварталу, тобто останній день її подання – 11
серпня 2014 року, оскільки 9 серпня цього року – вихід�
ний день.

Мукачівська ОДПІ ГУ міндоходів
у Закарпатській області

Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
3 ñåðïíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é þâ³ëåé, 80-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íà-

ðîäæåííÿ, Âàñèëü ²âàíîâè÷ ÓÄÓÒ, ãîëîâà âå-
òåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Êîëü÷èíñüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè,
÷ëåí ïðåçèä³¿ âåòåðàí³â Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó, êî-
ëèøí³é äèðåêòîð Êîëü÷èíñüêî¿ çàãàëüíî-îñâ³òíüî¿
øêîëè ²-Ï² ñòóïåí³â, ïåäàãîã-íîâàòîð, â³äì³ííèê íà-
ðîäíî¿ îñâ³òè, âåòåðàí ïðàö³, ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí
ñåëèùà Êîëü÷èíî, ñåêðåòàð ãðîìàäñüêîãî ôîðìóâàí-
íÿ ç îõîðîíè ïðàâîïîðÿäêó Êîëü÷èíñüêî¿ ñåëèùíî¿
ðàäè, äîáðå çíàíà ³ øàíîâàíà â ñåëèù³ Êîëü÷èíî ëþ-
äèíà. Âàñèëü ²âàíîâè÷ 18 ðîê³â àêòèâíî â³äñòîþº ³íòå-
ðåñè ëþäåé ïîõèëîãî â³êó. Ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì âå-
òåðàíñüêà îðãàí³çàö³ÿ ñòàëà êðàùîþ â ðàéîí³ ³ îá-
ëàñò³. Çà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íàãîðîäæåíèé   áàãàòüìà
â³äîì÷èìè òà äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè ðàéîííîãî òà
îáëàñíîãî ð³âí³â.

Ùèðî â³òàºìî øàíîâíîãî þâ³ëÿðà,
áàæàºìî é íàäàë³ çàëèøàòèñÿ òàêèì
åíåðã³éíèì ³ íåâòîìíèì, çàâçÿòèì ³
íåñïîê³éíèì äóøåþ, ùèðèì ³ òóð-
áîòëèâèì, ùåäðèì íà äîáðî.Íåõàé
Ãîñïîäü Áîã äàðóº Âàì ùàñòÿ, çäî-
ðîâ’ÿ, ñâ³òëó ðàä³ñòü òà ðîäèíí³ ãà-
ðàçäè.

Êîëåêòèâ Êîëü÷èíñüêî¿ ñåëèùíî¿ ðàäè, ÷ëåíè âè-
êîíàâ÷îãî êîì³òåòó, äåïóòàòè ñåëèùíî¿ ðàäè, ðàäà
âåòåðàí³â ñåëèùíî¿ ðàäè, ÷ëåíè ãðîìàäñüêîãî ôîð-
ìóâàííÿ ç îõîðîíè ïðàâîïîðÿäêó

з дітьми перекрили ав�
томобільних рух на  ав�
тотрасі у Ракощині,
влаштували мітинг біля
військкомату...

З усього видно,  об�
ласне керівництво  поки
що не готове до щирого
і спокійного діалогу з

протестуючими. Водно�
час народний депутат
Віктор Балога зауважив,
що ніхто не має права
засуджувати  людей за
те, що вони не  хочуть
відправляти своїх дітей
і чоловіків на смерть.

Тим часом  у вівторок у

Мукачівському міськви�
конкомі відбулася нара�
да  керівників трудових
колективів міста  за
участі міського голови
З.Лендєла і  військового
комісара О.Мошковсь�
кого  з питань виконан�
ня  урядового рішення
про часткову мобіліза�
цію. При цьом у було
підкреслено, що  панік�
вати немає причини, ма�
сова мобілізація  Мука�
чеву не загрожує поки не
оголошено військовий
стан. А  наступного дня
військкомісар повідо�
мив, що військкомат
призупинив  вручення
мобілізаційних по�
вісток.

Фото Mukachevo.net
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Áîéñÿ ïðè÷èíÿòü ëþäÿì çëî, è òåáå íå ïðèäåòñÿ áîÿòüñÿ íè÷åãî äðóãîãî. (Á. Ôðàíêëèí).

ÁÀÆÀªÌÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß,
ÙÀÑÒß ² ÄÎÁÐÀ!

Ó öþ ÷óäîâó ë³òíþ ïîðó ñâÿòêóº
ñâ³é  ïðåêðàñíèé, ìóäðèé  þâ³ëåé
êðàñèâà, ñó÷àñíà, ä³ëîâà æ³íêà, êî-
õàíà äðóæèíà, ïðåêðàñíà ìàìà äëÿ
ñâî¿õ ä³òåé ³ äóæå õîðîøà äîíüêà äëÿ
áàòüê³â, ãîëîâà êóëüòìàñîâî¿ êîì³ñ³¿

ïðîôêîìó, ôàõ³âåöü âèùî¿ êàòå-
ãîð³¿, ó÷èòåëüêà ³íîçåìíî¿ ìîâè
ÇÎØ ¹ 20

ÁÀÁÈ×
Ëþäìèëà Àíàòîë³¿âíà

Øàíîâíà Ëþäìèëî Àíàòîë³âíî, äè-
ðåêö³ÿ, ïðîôêîì ³ âåñü ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ íàøî¿ øêî-
ëè ùèðîñåðäå÷íî â³òàþòü Âàñ ç Çîëîòèì þâ³ëåºì ³ âèñ-
ëîâëþþòü Âàì âåëèêó ïîäÿêó çà Âàø ïðîôåñ³îíàë³çì, çà
äîñÿãíóò³ óñï³õè ó ñïðàâ³ íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ó÷í³â, çà
ö³êàâ³ ³ äîáðå îðãàí³çîâàí³ äîçâ³ëëÿ ïðàö³âíèê³â êîëåêòè-
âó, çà Âàø åíòóç³àçì, ïðàöåëþáí³ñòü ³ òîëåðàíòí³ñòü.

Áàæàºìî Âàì, ùîá Âàøå æèòòÿ çàâæäè áóëî îñÿÿíå ëþ-
áîâ’þ, ùàñòÿì, íàòõíåííÿì. ² íàäàë³ çàëèøàéòåñü òà-
êîþ åíåðã³éíîþ, ùåäðîþ íà äîáðî, ëþäÿíîþ ³ ìóä-
ðîþ æ³íêîþ, à êðàñà íåõàé áóäå íåï³äâëàäíà ðî-
êàì.

Ïðîôåñ³éíèõ Âàì óñï³õ³â, âèñîêèõ äî-
ñÿãíåíü ó æèòò³, çä³éñíåííÿ óñ³õ çàïîâ³-
òíèõ ìð³é.

Íåõàé 26 ëèïíÿ âñ³ êâ³òè Êàðïàò áó-
äóòü Âàø³, à ïòàõè ò³ëüêè äëÿ Âàñ ñï³âà-
þòü ïðåêðàñí³ ï³ñí³.

Çäîðîâ’ÿ Âàì ì³öíîãî ³ ùîá Âàø³ ä³òè
òà âíó÷å÷êà Ñîô³éêà ðàäóâàëè Âàñ êîæ-
íèé äåíü.

Õàé ë³òí³ì òåïëîì ³ Áîæîþ áëàãîäàòòþ áóäå ç³ãð³òà âñÿ
Âàøà ðîäèíà íà ìíîãàÿ  ³ áëàãàÿ ë³ò.

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ
êîëåêòèâ ÇÎØ ¹ 20

Øàíîâíèé Âàñèëü ²âàíîâè÷!
Òðóäîâèé øëÿõ â æèòò³ Âè ïî-

÷àëè ç 1951 ðîêó íà ïåäàãîã³÷í³é
íèâ³. Ïðàöþâàëè äèðåêòîðîì Ëèñ-
êîâåöüêî¿ ³ Êîëü÷èíñüêî¿ ñåìè-
ð³÷îê, ïîò³ì Ð³÷àíñüêî¿ âîñüìè-
ð³÷êè íà Ì³æã³ðùèí³. Ñõâàëüí³ îö-
³íêè Âàøî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
çâó÷àòü ³ ïî ñüîãîäí³øí³é äåíü â³ä
êîëèøí³õ ó÷í³â ³ ãðîìàäñüêîñò³
öèõ ñ³ë. Ç 1963 ðîêó Âè ó÷èòåëü
Áèñòðèöüêî¿ âîñüìèð³÷êè, à ïîò³ì
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî-
âèõîâíî¿ ðîáîòè, äèðåêòîð Êîëü-
÷èíñüêî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè. Ç 1968
ðîêó – çàñòóïíèê ãîëîâè ñåëèù-
íî¿ ðàäè Êîëü÷èíî.

Ó 1996 ðîö³ íà óñòàíîâ÷èõ çáî-
ðàõ âåòåðàí³â ñåëèùà Âàñ îáðàíî

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ!
Ìóêà÷³âñüêà ðàéîííà ðàäè âåòåðàí³â Óêðà¿íè â³òàº ÷ëåíà ïðåçèä³¿, ãîëîâó âåòå-

ðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñåëèùà Êîëü÷èíî ÂÀÑÈËß ²ÂÀÍÎÂÈ×À ÓÄÓÒÀ ³ç ñëàâíèì
80-ð³÷÷ÿì ç Äíÿ íàðîäæåííÿ, ÿêå áóäå â³äçíà÷àòè 3 ñåðïíÿ 2014 ðîêó.

ãîëîâîþ âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿.
Îñü óæå 18 ðîê³â àêòèâíî â³äñòî-
þºòå ³íòåðåñè öèõ ëþäåé ïîõèëî-
ãî â³êó. Ï³ä Âàøèì êåð³âíèöòâîì
âåòåðàíñüêà îðãàí³çàö³ÿ ñòàëà êðà-
ùîþ â ðàéîí³. Âîíà àêòèâíî
ñï³âïðàöþº ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñ-
òàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè ñåëèùà,
ïðîôñï³ëêàìè ç ïèòàíü ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó âåòåðàí³â, ïåíñ³îíåð³â,
ÿê³ ðàí³øå ïðàöþâàëè ó öèõ òðó-
äîâèõ êîëåêòèâàõ.

Âàãîì³ ðåçóëüòàòè ðîáîòè äîñÿã-
íóòî çàâäÿêè ïîñò³éí³é ñï³âïðàö³
ïåðâèííî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ãîëîâîþ
ñåëèùíî¿ ðàäè Äóá Ì.Â., êîòðèé
ç âåëèêîþ ïîâàãîþ òà øàíîþ
â³äíîñèòüñÿ äî ëþäåé ñòàðøîãî

ïîêîë³ííÿ, îïåðàòèâíî âèð³øóº ¿õ
ïðîõàííÿ.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Ñïèíèòè ÷àñ í³õòî íº â çìîç³,
Ìîâ ïòàõè ó âèð³é ðîêè ëåòÿòü.
Íà Âàø³ì ñîíÿ÷í³ì ïîðîç³
Ç’ÿâèëîñü ìóäðèõ - 80.
Â³òàºìî Âàñ ç Äíåì íàðîäæåííÿ,
Áàæàºìî Âàì çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî,
Þíàöüêî¿ ñèëè, ÿê â äîáð³ ÷àñè,
Âåñåëî¿ ï³ñí³, äîòåïíîãî æàðòó
² ùàñòÿ çåìíîãî ç âîäè ³ ç ðîñè.
Íåõàé ó Âàø³é ñ³ì’¿ ïàíóº ìèð ³ çëà-
ãîäà, à â äîì³âö³ ïîâíèòüñÿ äîñòà-
òîê.

².ÊÀ×ÓÐ,
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿

Îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Óêðà¿íè.
Ô.Ê²Í×,

â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Êîëåêòèâ ÒçÎÂ “Ë³ñ³âíèê” â³òàº

ç ñâ³òëèì 60-ð³÷íèì þâ³ëåºì çíà-
íîãî ³ ïîâàæàíîãî  íå ò³ëüêè  Ìó-
êà÷³âùèí³, à é óñ³º¿ îáëàñò³ Ìèêî-
ëó Ìèêîëàéîâè÷à ÊÀÃÀÍ-
Öß – êîëèøíüîãî íà÷àëüíèêà  Óï-
ðàâë³ííÿ  Çàêàðïàòñüêî¿ âåòåðè-
íàðíî¿ ìåäèöèíè.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!   Ñâî¿ì áàãà-
òîð³÷íèì  òðóäîâèì  âåòåðèíàð-
íèì ñòàæåì, ïî÷èíàþ÷è  ç ðÿäîâîãî âåòë³êàðÿ, Âè
äîñêîíàëî îïàíóâàëè òåîðåòè÷í³ ³ ïðàêòè÷í³ âåðøè-
íè Âàøî¿ òàê ïîòð³áíî¿ ñóñï³ëüñòâó  ïðîôåñ³¿, íåâòîì-
íî ³ ñàìîâ³ääàíî â³ääàëè ñåáå ¿¿ ñëóæ³ííþ.

Ìè, Âàø³ äðóç³, êîëåãè ïî ìèñëèâñòâó, ùèðî áà-
æàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî  çàòèøêó ³
áëàãîïîëó÷÷ÿ.  Íåõàé âñå Âàøå íàñòóïíå æèòòÿ Âàñ
ñóïðîâîäæóþòü ì³öíå çäîðîâ’ÿ, óñï³õè ó âñ³õ äîáðèõ
ñïðàâàõ, ùèðà ïîâàãà â³ä äðóç³â òà áëèçüêèõ.

ÒçÎÂ “Ë³ñ³âíèê”,  áðèãàäà ¹6.

ÙÎÄÅÍÍÈÕ
ÒÂÎÐ×ÈÕ ÓÑÏ²Õ²Â!

ДО ВІДОМА  СІЛЬСЬКИХ РАД
ТА НАСЕЛЕННЯ

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
Згідно наказу №  від 7 липня 2014 року , Лал�

івський  мисливський колектив 2ТЗ ОВ Майор�
ня”  відкриває полювальний сезон  2014�15�го
років  на пернату  дичину  з 2�го серпня та хут�
рову дичину з листопада 2014 року  на терито�
ріях В.Коропецької, Лалівської, Яблунівської,
Зубівської, Станівської та Бобовищанської
сільських рад.

Прокуратурою міста, у поточному році,
активізовано роботу по виявленню і запо�
біганню корупційних адміністративно ка�
раних діянь.

Проведеною у березні місяці перевіркою
додержання у  Мукачівській ОДПІ вимог
Податкового кодексу України, Земельно�
го кодексу України, Законів України «Про
державну службу» та «Про запобігання і
протидію корупції», встановлено пору�
шення посадовими особами Інспекції ви�
мог п.п. 5, 10, 16, 16�1 Закону України «Про
державну службу» та п.2 ст.14 Закону Ук�
раїни «Про засади запобігання і протидії
корупції», а саме, виявлено випадок непо�
відомлення суб’єктом відповідальності за
корупційне правопорушення безпосеред�
нього керівника про наявність конфлікту
інтересів при здійсненні електронної пе�
ревірки податкової декларації про майно�
вий стан і доходи за 2012 рік фізичної осо�
би підприємця та здійснені камеральної
перевірки достовірності визначення суми
грошового зобов’язання по надходженню
від сплати збору за забруднення навко�
лишнього природного середовища вказа�
ного підприємця.

За результатами первеірки начальнику
Мукачівської ОДПІ внесено подання про
усунення порушень Законів України «Про
державну службу» та «Про запобігання і
протидію корупції», причин та умов, що їм
сприяли. Подання розглянуто 17.03.2014 і
задоволено. До дисциплінарної відпові�
дальності притягнуто одну посадову осо�
бу органу контролю.

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ НАСТУП
Також, 17.07.2014 Мукачівським

міськрайонним судом Закарпатської об�
ласті розглянуто адміністративний прото�
кол про вчинення корупційного адміністра�
тивного правопорушення передбаченого
ст.172�7 КУпАП, відносно державного служ�
бовця 5 категорії 9 рангу Мукачівського
Управління Державної казначейської
служби України Закарпатської області.
Постановою суду службовця визнано вин�
ним у вчиненні корупційного адміністра�
тивного правопорушення та накладено ад�
міністративне стягнення у вигляді штрафу.

Крім того, за результатами проведеної
прокуратурою міста координаційної нара�
ди із керівниками правоохоронних органів,
на території міста посилено боротьбу із
кримінально караними корупційними пра�
вопорушеннями. Зокрема, у 2014 році в
ЄРДР зареєстровано 3кримінальних про�
вадження про корупційні правопорушен�
ня.

Так, 21.01.2014 Мукачівським МВ УМВС
України за №12014070040000229 внесені
відомості до ЄРДР по факту отримання
старшим майстром лісу Мукачівського ЛАГ
ДП «Закарпатського обласного управлін�
ня лісогосподарського агропромислового
господарства» гр. П. неправомірної виго�
ди в розмірі 2000 грн., за надання дозволу
на проведення незаконної порубки лісу у
ввіреному йому під охорону лісовому ма�
сиві, за ознаками складу злочину перед�
баченого ч. 2 ст.368 КК України, тобто
одержання службовою особою,  для себе
неправомірної вигоди за вчинення в інте�

ресах того, хто надає неправомірну виго�
ду, будь�якої дії з використанням наданого
їй службового становища. Досудове розс�
лідування закінчено із дотримання вста�
новленого двомісячного строку. Вироком
суду від 29.04.2014, гр. П визнано винним у
вчиненні злочину передбаченого ч.2
ст.368 КК України.

 Крім того, 31.05.2014 Мукачівським МВ
УМВС України за №12014070040001579
внесені відомості до ЄРДР по факту отри�
мання вимагання і отримання за поперед�
ньою змовою службовими особами Мука�
чівського міського комунального підприє�
мства «Мукачівводоканал»  неправомірної
вигоди в розмірі 4000 гривень, за не накла�
дення фінансових санкцій на суму 8300 гри�
вень, оскільки останнім було порушено
порядок підключення та використання ка�
налізаційної мережі ММКП «Мукачівводо�
канал», за ознаками складу злочину пе�
редбачено ч.3 ст.368 КК України. Досудо�
ве розслідування триває.

Також, прокуратою міста здійснюється
процесуальне керівництвом по криміналь�
ному провадження по факту отримання
неправомірної вимоги працівниками Му�
качівського міського РЕМу у сумі 1,500 гри�
вень. 23.07.2014  прокуратурою міста по�
відомлено двом винним особам підозру
про вчинення кримінального правопору�
шення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК Украї�
ни. Досудове слідство триває. Подальшу
долю хабарників визначить суд.

 С.ПРОХОРОВ,
прокурор прокуратури міста

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿
ë³êàðí³ ùèðîñåðäå÷íî â³òàº ç Äíåì íàðîäæåííÿ, çàâ-
³äóþ÷îãî îðòîïåäè÷íèì â³ää³ëåííÿì

ÊÎËÎÄ²ß  Îìåëÿíà  Ñåìåíîâè÷à
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, çàâçÿòî¿ âäà÷³, ùà-

ñòÿ ³ áëàãîäàò³, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó ³ çëàãîäè, íàòõíåí-
íÿ, äîáðîáóòó.

Ó âàñ ìèíàº ñëàâíà äàòà,
Ïðîæèòî ñò³ëüêè ùåäðèõ äí³â,
Îòîæ äîçâîëüòå ïðèâ³òàòè
² ïîáàæàòè ñîòíþ ë³ò.
Õàé êîæåí äåíü äàðóº ðàä³ñòü,
Õàé ñîíöå ñâ³òèòü Âàì çàâæäè.
Ðîêè í³êîëè õàé íå ñòàðÿòü
² íå ïðèíîñÿòü â ä³ì á³äè.
Õàé ñâ³òèòü Âàì ùàñëèâà äîëÿ,
Õàé îáìèíàº Âàñ æóðáà.
Áàæàºìî Âàì íà âèäíîêîë³
Áëàæåíñòâà, ìèðó ³ äîáðà.

Â. ÂÀÑÞÒÀ
Ãîëîâíèé ë³êàð Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË.

Î. ÐÅØÅÒÀÐ
Ãîëîâà ïðîôêîìó

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!

Ìàþ äóæå ïðèºìíó íàãîäó ïðèâ³òàòè ç ³ìåíèíà-
ìè îäíîãî ç íàéêðàùèõ ñâî¿õ  ìóêà÷³âñüêèõ äðóç³â
ßÁËÎÍÑÜÊÎÃÎ ²ãîðÿ Ìèõàéëîâè÷à,

ç ÿêèì  òàê ö³êàâî ïðîâîäèòè ë³òí³ âèõ³äí³  íà ëîí³
ïðèðîäè.

Îêð³ì òîãî, ùî ²ãîð çàòÿòèé ðèáàëêà, Âñåâèøí³é
íàäàðóâàâ þíàêîâ³  ùå íåàáèÿêèé òàëàíò õóäîæ-
íèêà.

Íàïèñàí³ íèì àêâàðåëüí³ êîìïîçèö³¿ ³ ðèáàëüñüê³
çàìàëüîâêè ç íàòóðè íå â³äð³çíèòè â³ä ïðîôåñ³é-
íèõ.

Îñü ³ íà  ñâ³é öüîãîð³÷íèé  (23-é)  äåíü íàðîä-
æåííÿ â³í ñàì ï³äãîòóâàâ ñîá³ ÷óäîâèé âëàñíî-
ðó÷íèé ïîäàðóíîê – õóäîæíþ çàìàëüîâêó, ÿêó íà-
çâàâ “Ùóêà íà ïîëþâàíí³” (Íà çí³ìêó). À ùå â³í
âàæàòüñÿ â êóõàðñüêîìó êîëåêòèâ³ ðåñòîðàíó
“Âèøíÿ”, äå ïðàöþº íåïåðåâåðøåíèì ãîò³âíèêîì
ï³öè.

Ïîçäîðîâëÿþ òåáå, ²ãîðüîê, ³ áàæàþ âñüîãî íàé-
êðàùîãî ó æèòò³, ³ ïåðåäóñ³ì, ùîäåííèõ òâîð÷èõ
óñï³õ³â â óëþáëåíèõ òâî¿õ ñïðàâàõ.

Ç ïîâàãîþ Äìèòðî ËÈÑÈÉ.



     Приймемо на роботу тракто�
риста�машиніста на СГ фірму на
Закарпатті. Тел.: 099 508 84 73
(Іван Іванович)

     Приймемо на роботу в про�
дуктовий міні�маркет в центрі
мукачева КАСИРА, КОНСУЛЬ�
ТАНТА та ОХОРОНЦЯ віком до 40
років.
Тел.: 050 731 07 96 (Вячеслав).

     Требуются на работу в элит�
ный спа�салон парикмахеры и
косметологи с опытом работы.

Тел.: 099 370 16 61.

     Потрібен на постійну роботу
в Мукачеві грузчик�чюкуваль�
ник.  Тел.: 095 614 00 68.

монт, виноградник, сад, земельна
ділянка 28 сотин, поряд з центром.

Зверт. 050�6714841
     Продається будинок  в с.Іванівці.   Є

колодязь. Господарські будови, 14 сотн
землі. Зверт. 0661579766

     Терміново продається зе�
мельна ділянка під забудову—
54 сотини у смт. Воловець у ту�
ристично�курортній зоні,  по�
ряд хвойний ліс, два гірсько�
лижні підйомники, залізниця,
підведено всі комунальні ко�
мунікації.
Ціна 15 тис у.о. Можливий торг.

Зверт. 0663776845.

     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 будинок по вул.
Млинська (позаду "Центрально�
го ринку") 3 кімнати, 87 кв.м., 5,5
сот. землі, з ремонтом, м/п
вікна, автономне опалення. Ціна
69 000 у.о. Тел.063 079 15 70.

     Продається 3�х кімн. Квар�
тира та магазин по вул. Духнови�
ча. Магазин (80 кв.м.) – на пер�
шому поверсі. Квартира (160
кв.м.) � на другому.

Тел. 063 079 15 70.

     Продається недобудований
будинок 280 кв. м. по вул. Яр.
Мудрого (навпроти шпиталю)
Можливий продаж частинами по
80�100 кв. м. (окремі квартири).

Тел. 063 079 15 70.

     Продається земельна ділян�
ка  під забудову 0,15 га за адре�
сою – Мукачівський район, с.
Страбичево, вул. Борканюка (12
км. від Мукачева). Ціна за домо�
вленістю.

Тел.: +380688178758 (Ігор).

     Продається будинок по вул.
Тимiрязєва. Є лiтня кухня,
господарськi прибудови, парник,
сад, огород та 13,5 сотин землi.
Цiна 60 тис у.о.

Тел: 050�90�90�968.

     Продається  будинок, особняк
87 кв.м. в центральній частині міста.
Тел.: 095 897 0591

     Продається 2�х кімнатний будино�
чок в центральній частині міста. Своя
вода, автономне опалення, газ. Зе�
мельна ділянка.
Звертатися по тел. 095 1377056;
     Продається будинок в Мукачеві  в

районі "Сади" у Росвигові загальною
площею 250 кв.м. Земельна ділянка 8
соток. Не требует ремонта.

Тел. 050 715 9949
     Продається земельна дiлянка пiд

забудову  площею 7,5 сот. у районi Чер�
воної гори. Цiна договiрна.

Зверт. 050�6727266
     Продається земельна ділянка  пл.

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

  Зверт. 095�8610797.
     продається  земельна дiлянка

30 сотин пiд забудову у Паланку на
вул 50�рiччя Перемоги, 17 з усiма
документами. На дiлянцi: бутовий
камiнь  i щебiнь. Т. 050�665�64�66.

     Продається земельна дiлянка
11 сотин пiд комерцiю на вул.
Кооперативнiй напроти ринку "ГIД".
Зверт. 050�6656466.
     Продам торгову точку на ринку

“Росвигово”, 24 кв.м. Єдіючий бізне.
тел.: 097 677 99 89
     Візьму в оренду  офісне приміщен�

ня  до 25 кв.м. площею з ремонтом.
Зверт. 098�1508076.
     Здається в оренду під комерційну

діяльність 22 кв. м на вул. Яр Мудро�
го,15�6.  Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мукачеві

на вул. Духновича та в старому Пасажі
з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здаються в оренду приміщення під

склад 100 кв.м по вул. Крилова, 15�А,
біля елеватора.  Тел.: 050 671 3737.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  торго�

ву площу у магазині «Універсам�Тарту»
на вул. Данченко,2� а у Росвигові.
Зверт.: 050�5530508

Мукачівська кондитерська
фабрика пропонує у довготрива�
лу оренду офісні, виробничі та
допоміжні приміщення і терито�
рію підпри�ємства. Конт.тел. 5�
49�68, 0503264871

Здаються в оренду торгові при�
міщення з повним євроремонтом,
площею 150 кв. м. та 80 кв. м. в
центральній частині Мукачева у
старому пасажі біля магазину «Бе�
атріса», 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.

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

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

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

  Êîìåðö³ÿ

     Продается  или разменивается  1,5
комнатная квартира, дворового типа,
огороженна я  мет.оградой  на ул.
Мира, 65. кв. 5. Обр. 5�47�68
     Продаєтся 1�кімнатна квартира

(38,9 кв. м.) в чеському напівособняку
з високими стелями по вул. Червоно�
армійській, біля МДУ. Є сад і 4 сотки
землі. Тел. 093 243 68 32 (після 17.00)
     Продам або обміняю дві 1�

кімнатні квартири на  одну  2�х або
3�х кімнатну  квартиру. Одна квар�
тира розташована вул. Ів. Франка на
3�му поверсі, а друга на вул.  Русь�
ка на 1�му.  Тел.: 099 092 82 94
     Продається 2�кімнатна квартира

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

Росвиговi з усiма зручностями.
Тел.: 0505875385.

      Продається 2�кiмнатна квар�
тира на 3�му поверсі в р�ні Рос�
вигова. Паркет, металопласти�
кові вікна, дерев’яні двері, плит�
ка, домофон. Ціна договірна.

Тел.: 0501329799.

     Разменяю 3�х комнатную квар�
тиру в 9�єтажном доме на 6�м
єтаже в районе “Пентагон” на Крым,
Симферополь  с. Чистенькое.

Тел.: 066 537 59 18.

     Продається 2�кімн. квартира
(62 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. Ціна
договірна.
Т. 095�4604332, 0954751346.

     Продається 2�кiмнатна квартира в
Ужгородi на проспектi Свободи пло�
щею 44 кв.м. на першому поверсi. З
усiма комунальними зручностями  , є
пiдвал. Або розмiнюється  на 2�кiмн.
квартиру в Мукачевi в районi Росвиго�
ва з доплатою. Цiна за домовленiстю.
Зверт.: 0507454577.

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

Зверт. по тел.  096 639 06 96.

     Продається 3�кiмнатна квартира  в
цегляному бцдинку на вул. Сеченова
(50 кв. м.) автономне опалення. Цiна
договiрна

Зверт. 095�3552378; 0955672745.
     Продається будинок цегляний у два

поверхи (80 вiдсоткiв готовностi) на
центарльнiй вулицi  с.Iванiвцi (5 км вiд
Мукачева). Цiна за домовленiстю.

Тел. 099�7323657.
     Продається будинок  (3 кімна�

ти)на центральній вулиці  с. Негрова
на Іршавщині. Є газ, електрика, вода
(колодязь), літня кухня з прибудо�
вами, 37 сотин землі. Все привати�
зоване. Автобус до Мукачева (20
км.) кожну годину. Дзвонити до 22
год. Тел.:0660872146
     Продається або розмінюється  бу�

динок на  центральній вулиці села
Кальник загальною площею 148  кв.м.
(земел. ділянка, госп. прибудови,
вода, газ. Тел . 0509660977.
     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 на вул.
Ів. Франка пл. 100 кв. м.,   6 сотин
землі. Ціна за домовленістю.

Тел. 0955128177

     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�етажній котедж
общ. площадью 450 кв. м. , распо�
ложенный в г. Хусте на приватизи�
рованном земельном участе пл. 10
соток. Имеются все комунальные
коммуникации. Цена договорная.
Обращ. 099�37�72542.

     Продам, або здам у найм
умебльований будинок в с. Клю�
чарки сімейній парі на договірних
умовах.

Звертатися 050�2733765.

     В селі Обава на центральній вулиці
продається приватизована земельна
ділянка 0,25 га під забудову.
Довідки за тел.: 095�840�40�13.
     Терміново і недорого продається

добротний будинок в Ракошині, на три
кімнати, господарські будови, всі кому�
нальні комунікації,  повний євроре�

  Îðåíäà

     Ïðîäàºòüñÿ øâåéíà ìàøèíêà
«Ç³íãåð» (ç íîæíèì ïðèâîäîì). Òåë:
093-036-42-28.

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.

     Продаються  кiмнатнi квiти
(великi)  по 50 грн за штуку.

Зверт. 3�54�96.

     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

     Продається б/у письмен�
ный стол. Тел.: 2�23�14.

  Êóïëþ

ТЕРМІНОВО:
набираємо зварювальників,
токарів, працівників на заводи,
швачок, столярів, поварів,опіку�
нок, робітників на м’ясокомбі�
нати, теплиці та на сезонні с/х
роботи.
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     ТЕРМІНОВО візьму на проживання одну

особу або сімейну пару в окрему кімнату (в
кімнаті є телевізор і холодильник) оплата
договірна. Тел. 098 578 5440, 098 958 2867.

 Допоможемо Вам вигідно зняти або зда�
ти в оренду квартиру в Мукачеві. Тел. 066�
0728915
     Здається  у найм на тривалий строк

3�кімнатна квартира  на Першотрав�
невій набережній умебльована з побу�
товою технікою. Зверт. 050�4336274.

ПРОДАЄТЬСЯ ДОБРЕ
ДОМАШНЄ ВИНО,
МИНУЛОРІЧНОГО

УРОЖАЮ, ЧЕРВОНЕ. ПО 10
ГРН ЗА 1 ЛІТР .

ЗВЕРТАТИСЯ  050�1727567

     Продаються: сталь листо�
ва 1,55х1,44х1,5 мм; труба газо�
ва 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 топ�
ка, бачок, духовка).

Т.: 066 822 74 07.

     Продається колючий дріт 3
бухти по 50 м. Звертатися по
тел.:066 052 92 76.

Здається в оренду магазин

33 кв.м. по вул. Возз'єднан�

ня.    Тел.: 050 537 71 57

     Продається дублянка чор�
но�червоного кольору. Натураль�
на. Розмір 36�38, на ріст 165�
175. В дуже хорошому стані. Теп�
ла. З великим комірем. Ціна 1750
грн. Тел.: 050 8855557.

     Є в наявності глина 75 кубо�
метрів. Самовивіз. Ра�йон Росви�
гово.  Тел.: 050 829 62 81

     Продається чоловіча демі�
сезонна шкіряна куртка з черво�
но�білими вставками. В хорошо�
му стані. Розмір XXL. Ціна 1545
грн. Тел.: 050 8855557

  Àâòî

88888
ñò.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

     Продається кольоровий телевізор
LG Electronics/пс, екран 70 см по діаго�
налі. Ціна договірна.  Тел. 5�71�75

Комплексний ремонт квар�
тир та офісів за доступними
цінами (шпаклівка, фарбу�
вання, гіпсокартон, плитка).

Тел.0955771283

БРИГАДА СПЕЦIАЛIСТIВ
ВИКОНАЄ

роботи по євроремонту квартир,
офiсiв пiд “ключ”. Будiвництво
котеджiв з “нуля”, даховi та фасаднi
роботи. Зверт,: 095�6140068,
0984956333

      Продається “Волга” � 2410 у
хорошому стані. Тел.: 050 10 12 599.
      Продається автобус «ПАЗ»—

3205�07 у доброму стані і «Мерсе�
дес» пасажирський (19 місць).

Тел.: 050 67 28 067.
      Продається автомобіль Ford

Courier 1996 р.в., 1.8 дизель, короб�
ка – механіка, салатового кольору.
На ходу. Ціна 18 000 грн. (торг).

Тел.: 099 197 43 37.

ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ РО�
БОТУ бригади спеціалістів
(3�5 чоловік) по комплексно�
му євроремонту та будівниц�
тву котеджів.

Тел.: 095 614 00 68

ПОТРІБНІ КВАЛІФІКОВАНІ
ПЕРУКАРІ ТА МАНІКЮРНИЦІ.

Зверт. 050�9277937,
 0509660977.

     Продається  бібліотека “Всемир�
ной литературы” по договірній ціні.
Зверт. 5�47�68.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
ПОВАР, ПІЦЕРІСТ, БАРМЕН
ОФІЦІАНТ в заклад на вул.

Маргітича (Московська)
Тел.: 0506609440

Продається  б/к у хорошому станi де�
ревяний стiл �парта для школяра ( цiна�
300 грн.). Звертатися: 099�7293571.
     Продается стальной провод ди�

метром  2 и 2,5  мм. Цена –11 грн за 1кг.
Обращ. 099�0037225.
     Продается мягкая часть (мебель�

ный  уголок)  размером 2,50 на 1,9 м.
Новый . Тел. 0502450305

ПРЕДЛАГАЮ
УСЛУГИ � МАССАЖ, ЙОГА.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ�МАССАЖ ,
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ, ЛЕЧЕБНЫЙ,
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ  РЕЛАКСАЦИОН�

НЫЙ , МЕДОВЫЙ, ШОКОЛАДНЫЙ.
 ЙОГА  ДЛЯ  НАЧИНАЮЩИХ.

(СЕРГЕЙ, ТЕЛ: 0502269991).

     Куплю будинок в Мукачеві
або передмісті або розміняю на
простору 3�х кімнатну квартиру
нового планування з євроремон�
том в цегляному будинку в р�ні
“Черьомушки”.

Тел.: 096 432 67 99.

     Продається  участок 17 сотин
з фундаментом під забудову    в
с. Зубівка. На участку – коло�
дязь, підведена електрика 3
фази, є всі документи. Ціна до�
говірна

Тел. 050 702 26 72

ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ
БАРМЕНА, ОФІЦІАНТА,

ШАШЛИЧНИКА.
ТЕЛ.: 0509440038

Продам свіже, смачне
і корисне козяче молоко.

Тел. 095�885�8964.
ПОТРIБНI НА РОБОТУ:

мийщики, шиномонтажники,
бармени.

Зверт.: 050�1556950.

Куплю старий оригінальний
кафель для печі в хорошому
стані. Тел.050 5198678.

К У П Л Ю
макулатуру, відходи полімерні

та ПЕТ�пляшки
по Закарпатській області

 за високою ціною.
Тел.: 050 032 77 02

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
керівника�адміністратора в

кафе�бар. Тел. 050 372 7594

Миттєва державна лотерея
ОГОЛОШУЄ НАБІР

операторів з досвідом роботи,
віком до 40 років. Висока

заробітна плата.
Тел. 0990728268;

ПОТРIБНI НА РОБОТУ

ЕКСПЕДИТОРИ.
Зарплата  2700 грн.

в мiсяць
Звертатися:

(03131) 50230, 0685868137.

ПРИЙМЕМО НА ПОСТІЙНУ
РОБОТУ

дівчат віком від 20 до 35 років
на посаду адміністратора. Кому�
нікабельність, бажання працю�
вати. Офіційне працевлашту�
вання та висока заробітна пла�
та. Тел. 0997188725;

ТЕРМІНОВО
у відділ збуту потрібно 9 праців�
ників для доставки замовлень по
місту. З/п 2380 грн. на місяць.

Телефонуй:
0955809131, (03131) 50230.

     Продається 5�ти секційний
чавунний котел з газовою установ�
кою, можна переробити на дрова.
Продається мотоцикл «Ява�350» в
робочому стані з документами.

Тел. 0993052373 (Аня).



Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999931 ëèïíÿ 2014 ð.

30 (1032)30 (1032)30 (1032)30 (1032)30 (1032)

ñò.

1) Продається будинок по вул. Кубанська, пл. 125 м.кв., 6
сот землі,  потребує ремонту, ст. ціна 44000 у.од. тел.
0661543416

2) Продається земельна ділянка 7 сот (14*50) по вул. Чер�
воноармійська, позаду 7 училища,cт ціна 23000 ум.од. тел.
0661543416

3) Продається земельна ділянка 10 сот в с. Павшино біля
АЗС "Маркет" поруч траса, ст. ціна 9500 у.од. тел. 0661543416

4) Терміново продається однокімнатна квартира, по вул..�
Грушевського, пл..20м.кв, є автономне опалення,всі комуніка�
ціі.ст.ціна 12000ум.од. можливий  торг.

5) Терміново продається 3 км. квартира пл.58 м.кв., 5 по�
верх по вул. Закарпатська, середній стан, ст. ціна 22000 у.од.
0509425800 можливий торг.

6) Продається 2 км. квартира на 2 поверсі в р�ні Пентагон,
автономне опалення, металопластикові вікна, ст. ціна 30000
у.од., торг. Еел. 0661543416

7) Продається земельна ділянка 17 сот з нежилим при�
міщенням по вул. Миру, ст. ціна 65000 у.од. тел. 0509425800

8) Продаються складські приміщення пл. 1200 м.кв. по вул.
Пряшівська об'їзна на ділянці 39 сот( земля в оренді) ст. ціна
22000 у.од. тел. 0661543416

9) Продається земельна ділянка 10 сот в с. Н.Коропець
мальовниче місце, під лісом, поруч новобудови, є газ, елект�
рика,   ст. ціна 12000 у.од. торг, 0509425800

10)Здаються в оренду офісні приміщення по вул. Пушкіна
пішохідна зона ( у дворі )пл. 25 м.кв., або 45 м.кв. 0509425800

11)Грошові позики під заставу без довідки про доходи
0661543416

12)Продається цегляний напів особняк 60 кв.м., 7 сот землі,
що потребує ремонту в  с. Ключарки  при центральній дорозі,
ст. ціна    8500 у.од. тел. 0661543416

13)Терміново продається кімната пл..16 м. кв, в гуртожитку,
(приватна власність) , в кімнаті є вода, каналізація. Ст..ціна
5500 ум.од. можливий торг. Тел..0661543416

14)Терміново продається  гараж в кооперативі "Жигулі", по
вул..Павліка Морозова. Гараж великий, утеплений,облашто�
ваний, знизу великий підвал.ст.ціна 3000 ум.од, можливий торг.
тел. 0509425800

15)Продаються дві земельні ділянки, в Лісарні, біля річки,в
котеджному містечку, по 8.5 сотки,+природоохоронна зона не
менше 15 соток, ціна по домовленості. 0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ПАТ «Мукачівському завоуд ЗБВіК»
 терміново потрібні на роботу:

�водiй автомашини "КАМАЗ", "МАЗ�МАН" категорiя
� C, Е.

�слюсар�ремонтник (деревообробних верстатiв,
кранiв);

�верстатники дервообробних верстатiв (посвiдчення
або ПТУ);

�формувальники  залiзобетонних виробiв;
�рамник (пилорами Р�63);

�рамник стрiчковоє пили;

� токарь
�електрогазозварник  ручного зварювання;

�машинiст  козлового, мостового, баштового кранiв;

�стропальник (посвiдчення);
�iнженер виробничо�планового вiддiлу (освiта – вища,

стаж роботи).Квалiфiкацiя за дипломом – iнженер�тех�
нолог, iнженер�будiвельник);

�iнженер�технолог дервеообробної дiльницi (освiта
вища, стаж роботи); квалiфiкацiя за дипломом – iнженер
лiсового господарства);

�головний бухгалтер, бухгалтер (освiта – вища, стаж
роботи), квалiфiкацiя  за дипломом – бухгалтерський
облiк, програма � 1с).

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

завод ЗБВіК біля переїзду.

Тел.: 050 432 14 41; 050 372 3096

WWW.OLCOM.BIZ

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     Втрачене Свідоцтво члена родини (померлого) ве�
терана війни. Серія Г N 527474, видане 13.12.2001 р. Му�
качівським СОБЕЗом на ім'я Джиджина Анна Георгіївна,
вважати недійсним.
     Вважати недійсним загублений договір добро�

вільного страхування від нещасних випадків Серія
НВ№967853 від 07.06.2014року на прізвище Алмаші,
термін дії договору закінчився 21.06.2014 р.

Прокуратурою міста за
результатами перевірки з
питань повноти та своєчас�
ності виконання виконавчою
дирекцією фонду соціаль�
ного страхування від нещас�
них випадків на вироб�
ництві та професійних зах�
ворювань у м. Мукачеві кон�
трольних повноважень у
сфері охорони праці та з
питань дотримання відпов�
ідальними службовими

НА СТОРОЖІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
особами суб’єкта господа�
рювання за охорону праці на
підприємстві вимог законо�
давства у сфері охорони
праці внесено відомості до
Єдиного державного реєст�
ру досудових розслідувань
про вчинення кримінально�
го правопорушення перед�
баченого ч.2 ст. 272 КК Ук�
раїни.

Встановлено, що
13.06.2014 службові особи

одного з підприємства
міста  допустили порушен�
ня правил безпеки під час
виконання робіт з підвище�
ною небезпекою на вироб�
ництві внаслідок чого з пра�
цівником (формувальни�
ком), який працює на  това�
ристві, стався нещасний
випадок, а саме � останній
зазнав тяжких травм.

За вчинення криміналь�
ного правопорушення пе�

редбаченого ч.2 ст. 272 КК
України винним службовим
особам підприємства заг�
рожує до 8 років позбав�
лення волі з позбавленням
права обіймати певні поса�
ди чи займатися певною
діяльністю на строк до 3
років .

Прокурор прокуратури
міста

 Ш. ПОПОВИЧ,
юрист третього класу

 Хочу одержати свідоцтво про право власності на будинок,
який збудувала власним коштом та зусиллями. Я в ньому
прописана. Роз’ясніть, будь ласка, куди маю звернутися і
які є підстави у мене для державної реєстрації, що передба6
чені чинним законодавством?

Маргарита МЕШКО.
   Відповідно до статті 18 Закону України «Про державну реє�

страцію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» свідоц�
тво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує
виникнення права власності, видають фізичним та юридичним
особам на новозбудовані, реконструйовані об’єкти нерухомого
майна. Його підписує і засвідчує печаткою державний реєстра�
тор.

   Державна реєстрація прав проводиться на підставі: дого�

ворів, укладених у порядку, встановленому законом; свідоцтв
про право власності на нерухоме майно, видане відповідно до
цього Закону; свідоцтв  про право власності , виданих органами
приватизації наймачам житлових приміщень у державному та
комунальному житловому фонді; державних актів на право влас�
ності або постійного користування на земельну ділянку у випад�
ках, встановлених законом; рішень судів, що набрали законної
сили; інших документів, що підтверджують виникнення, перехід,
припинення прав на нерухоме майно, поданих органу держав�
ної реєстрації прав разом із заявою (стаття 19 Закону).

   Щоб отримати  свідоцтво про право власності на будинок,
зверніться з усіма наявними у вас документами до державної реє�
страційної служби за місцем розташування вашого будинку.

Ванда ОЛЕГАШ, нотаріус

СВІДОЦТВО  ПРО  ВЛАСНІСТЬ



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

30 (1032)30 (1032)30 (1032)30 (1032)30 (1032)
 10 10 10 10 10 31 ëèïíÿ  2014 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Èçáàëîâàííûå äåòè ïîä êîíåö áüþò ñâîèõ ó÷èòåëåé. (Ï. Áóàñò).Èçáàëîâàííûå äåòè ïîä êîíåö áüþò ñâîèõ ó÷èòåëåé. (Ï. Áóàñò).Èçáàëîâàííûå äåòè ïîä êîíåö áüþò ñâîèõ ó÷èòåëåé. (Ï. Áóàñò).Èçáàëîâàííûå äåòè ïîä êîíåö áüþò ñâîèõ ó÷èòåëåé. (Ï. Áóàñò).Èçáàëîâàííûå äåòè ïîä êîíåö áüþò ñâîèõ ó÷èòåëåé. (Ï. Áóàñò).

ç³ çâ³ðîì"(1). 09.55, 00.30 Õ/ô
"Äàìè çàïðîøóþòü êàâà-
ëåð³â"(1). 11.15 Õ/ô "Íå ï³äãà-
íÿé êîõàííÿ"(1). 13.20, 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 14.20 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.55 Ò/ñ "Ð³âíÿííÿ ëþáîâ³"(1).
22.35 "Âàã³òíà ó 16". 23.35
"Äîíüêè-ìàòåð³". 02.00 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.30, 18.00 Ò/ñ "Òðè ç³ðêè" (1).
06.15, 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 03.15
Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
09.15 Ò/ñ "Íå â³äïóñêàé ìåíå"
(1). 14.00, 15.20, 17.10 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Íå
æ³íî÷à ñïðàâà" (1). 23.00 Ïîä³¿
äíÿ. 23.30 Õ/ô "Õåëëáîé II: Çî-
ëîòà àðì³ÿ" (2). 01.45 Õ/ô "Êëèí
êëèíîì" (2). 04.00 Õ/ô "ß áóäó
ïîðó÷" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 09.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1).
08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êîìàí-
äà" (1). 10.55 ªðàëàø. 12.00 Ò/
ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
13.50, 17.10 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
14.50 Â³òàëüêà. 16.00, 01.00
17+. 18.00, 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 19.00 Ðîçñì³øè êîì³-
êà. 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 21.00
Êðà¿íà Ó. 22.00, 00.00 6 êàäð³â.
01.50 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 02.40
Ðàé, ãóäáàé. 03.25 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 04.10 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 - "×ÀÑ". 14.45 - Ò/
ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 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
05.35, 06.15 Kids Time. 05.40,
06.20 Ì/ñ "Êîòîïåñ". 06.45 Ò/ñ
"Ìîÿ êîõàíà â³äüìà". 07.45 Ò/
ñ "Ñìóãàñòå ùàñòÿ". 10.55 Õ/ô
"Ì³ñòåð íÿíüêà". 12.45 Õ/ô
"Óò³êà÷". 15.10 Õ/ô "Ñêåëÿ".
18.00, 01.00 Ðåïîðòåð. 18.05
Ò/ñ "Äî ñìåðò³ êðàñèâà". 19.00
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 22.00 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é ç Ìàãèêÿí". 23.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 01.05 Õ/ô
"Âåëèê³ íåïðèºìíîñò³". 02.25
Ò/ñ "Êðàñóí³ â Êë³âëåíä³".
03.10 Çîíà íî÷³. 05.20 25-é
êàäð

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 5 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30
Íîâèíè. 06.10, 07.15, 08.15,
23.20 Ñïîðò. 06.15, 07.20,
08.20, 11.00, 13.25, 15.50,
17.45, 18.55, 19.50, 23.25, 00.25
Ïîãîäà. 06.25 Íåâ³äîìå ïðî
â³äîìèõ. 07.25 Åðà áóä³âíèöò-
âà. 07.30, 00.30 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 07.45, 23.30 Íà ñëóõó. 08.25
Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ. 08.35 Êî-
ðèñí³ ïîðàäè. 09.00, 21.00,
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.50,
19.00 Ïðî ãîëîâíå. 10.30, 19.45
Ç ïåðøèõ âóñò. 10.35 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 11.15 Ò/
ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 92ñ.(1). 12.05
Ò/ñ "Ï'ÿòü õâèëèí äî ìåòðî"
1ñ.(1). 13.15, 18.15 ×àñ-×. 13.40
Ì/ñ "Ñàíäîêàí". 14.15 Õî÷ó
áóòè. 14.35 Óêðà¿íñüêîãî ðîäó.
14.50 Ä/ô "Ñ³ëü ³íê³â". 15.45
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè. 16.00
Ò/ñ "Ñåðæàíò Ðîêêà" 2ñ.. 17.55
Euronews. 20.00 Ä/ô "Ìèñëèâö³
íà ìàìîíò³â". 20.25 Ä/ñ "Êîí-
òèíãåíò. Â³éíà ó Â'ºòíàì³" (ô 1).
21.40 Ä/ö "Ñõ³ä" Ô.6 "Ðîçâ³äêà".
21.50 Ä/ô "Ïîë Ñì³ò. Äèçàéíåð

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.10, 04.10 Ä/ñ
"Ëåãåíäè ðàäÿíñüêîãî ðîçøó-
êó". 14.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.15 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 18.10
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 04.50 "Ïîäðî-
áèö³". 23.30 Ò/ñ "Òî÷êà êèï³í-
íÿ" (2). 01.20 Õ/ô "Êîåô³ö³ºíò
³íòåëåêòó" (3). 02.45 Ä/ñ "Ëåãåí-
äè áàíäèòñüêîãî Êèºâà". 03.30
Ì/ô

 ICTV
04.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
04.45 Ôàêòè. 05.20 Ñâ³òàíîê.
06.25 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.50, 13.30
Ò/ñ "Ñàìîòí³é âîâê". 07.45,
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 08.10 Ñ³ì
÷óäåñ Óêðà¿íè. 09.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 09.55,
16.50 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â. Ìåíòè-6". 11.45 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.20, 16.30 Ò/ñ "Ïîëþâàííÿ
íà ³çþáðà". 18.45, 22.05 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.15 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 22.25 Õ/ô "Íåáåç-
ïå÷íà ãàñòðîëü" (2). 00.15 Ò/ñ
"Ðåâîëþö³ÿ". 01.05 Õ/ô "Áëåê-
äæåê" (2). 03.00 Ò/ñ "Ïîë-
³öåéñüêà àêàäåì³ÿ"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.10 "Æèòè
çäîðîâî!" 12+. 10.05, 03.00
"Ìîäíèé âèðîê". 11.20, 20.30 Ò/
ñ "Îñîáèñòå æèòòÿ ñë³ä÷îãî
Ñàâåëüºâà" 16+. 13.00 "Äîáðèé
äåíü". 13.30, 14.20 Ò/ñ "ßñì³í"
16+. 15.20, 23.50 Ò/ñ "Ðîçëó-
÷åííÿ" 16+. 16.10, 00.45 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà" 16+. 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 16+. 19.00
"Íåõàé ãîâîðÿòü" 16+. 20.00
"×àñ". 22.15 Ò/ñ "Ãîìîððà"

ÑÒÁ
05.25 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Ñåê-
ðåò â³÷íî¿ ìîëîäîñò³: åë³êñèð
äëÿ Ñòàë³íà". 06.10, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 07.55, 18.30 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.15 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Îñîáëè-
âî íåáåçïå÷í³ êóìèðè". 10.10 Õ/
ô "Îêñàìèòîâ³ ðó÷êè"(1). 12.05,
20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 13.00 "Çâàæåí³ òà ùàñ-
ëèâ³ - 3". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.55 Ò/ñ "Ð³âíÿííÿ
ëþáîâ³"(1). 22.35 "Õàòà íà
òàòà". 00.30 Í³÷íèé åô³ð

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.15, 18.00 Ò/ñ "Òðè ç³ðêè"

(1). 06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.15, 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
03.45 Ò/ñ "×îðíå çîëîòî" (1).
12.00, 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Íå
æ³íî÷à ñïðàâà" (1). 23.00 Ïîä³¿
äíÿ. 23.30 Ò/ñ "Ñë³ä÷èé êîì³-
òåò" (2)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 09.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1).
08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êîìàí-
äà" (1). 10.55 ªðàëàø. 12.00 Ò/
ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
13.50, 17.10 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
14.50 Â³òàëüêà. 16.00, 01.00
17+. 18.00, 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 19.00 Ðîçñì³øè êîì³-
êà. 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 21.00
Êðà¿íà Ó. 22.00, 00.00 6 êàäð³â.
01.50 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 02.40
Ðàé, ãóäáàé. 03.25 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 04.10 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 11:50
- Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 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

òà äæåíòåëüìåí". 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 00.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 01.55 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ. 03.00 Ò/ñ "Ðîêñîëà-
íà" (1). 04.00 ßê âàøå çäîðî-
â'ÿ?. 05.00 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî"
(1).

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ø³ñòü êàäð³â". 06.40 Õ/
ô "Ñâ³é ñåðåä ÷óæèõ, ÷óæèé
ñåðåä ñâî¿õ" (1). 08.45, 19.30
"ÒÑÍ". 10.00, 10.35 Ì/ô
"Àëàää³í" (1). 11.00 "Ìàøà ³
âåäì³äü" (1). 11.25 "²ëþç³ÿ áåç-
ïåêè.". 12.30, 21.00 Ò/ñ "Ãþëü-
÷àòàé - 2. Çàðàäè ëþáîâ³" (1).
14.35, 15.35 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-
ðàìè - 2". 16.30, 02.25 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3"
(1). 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³à-
ëè". 23.00, 04.25 Ò/ñ "Ö³êàâà
Âàðâàðà" (2). 00.10 Õ/ô "Âèä
íà âáèâñòâî" (1). 05.20 "Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé". 05.25 "Òå-
ëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2". 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 Íîâèíè.
07.10, 08.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 20.40 Ò/ñ "Áåðå-
ãè ìîº¿ ìð³¿". 11.55, 12.25 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.10, 04.10 Ä/ñ
"Ëåãåíäè ðàäÿíñüêîãî ðîçøó-
êó". 14.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.15 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 18.10
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 04.50 "Ïîäðî-
áèö³". 23.30 Ò/ñ "Òî÷êà êèï³í-
íÿ" (2). 01.25 Õ/ô "Ñèëà â³ðè"
(2). 03.05 Ä/ñ "Ëåãåíäè áàí-
äèòñüêîãî Êèºâà". 03.50 Ì/ô

 ICTV
04.00 Ôàêòè. 04.35 Ñâ³òàíîê.
05.40, 08.15 Ñâîáîäà ñëîâà.
07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 09.50 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà".
11.50 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.30 Ò/ñ "Ñàìîòí³é
âîâê". 14.25, 16.20 Ò/ñ "Ïîëþ-
âàííÿ íà ³çþáðà". 16.55 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â. Ìåíòè-
6". 18.45, 22.05 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.15 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 22.25 Õ/
ô "Áëåêäæåê" (2). 00.35 Ò/ñ "Ðå-
âîëþö³ÿ". 01.25 Õ/ô "Ï³ðàÌ-
ÌÌ³äà" (2). 03.15 Ò/ñ "Ïîë-
³öåéñüêà àêàäåì³ÿ"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.10 "Æèòè
çäîðîâî!" 12+. 10.05, 03.00
"Ìîäíèé âèðîê". 11.20, 20.30 Ò/
ñ "Îñîáèñòå æèòòÿ ñë³ä÷îãî
Ñàâåëüºâà" 16+. 13.00 "Äîáðèé
äåíü". 13.30, 14.20 Ò/ñ "ßñì³í"
16+. 15.20, 23.40 Ò/ñ "Ðîçëó-
÷åííÿ" 16+. 16.10, 00.35 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà" 16+. 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 16+. 19.00
"Íåõàé ãîâîðÿòü" 16+. 20.00
"×àñ". 22.10 Ò/ñ "Ãîìîððà"

ÑÒÁ
05.30 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Îñÿ
Øîð ïðîòè Îñòàïà Áåíäåðà".
06.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
08.00, 18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.15 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Íåäîëþáëåí³ ä³òè".
10.15 Õ/ô "Ìîñêîâñüê³ ñóò³í-
êè"(2). 12.05, 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 13.00
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.55 Ò/
ñ "Ð³âíÿííÿ ëþáîâ³"(1). 22.35
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
00.30 Í³÷íèé åô³ð

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.15, 18.00 Ò/ñ "Òðè ç³ðêè" (1).
06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.15, 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
03.45 Ò/ñ "×îðíå çîëîòî" (1).
12.00, 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Íå æ³íî÷à
ñïðàâà" (1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ.
23.30 Ò/ñ "Ñë³ä÷èé êîì³òåò" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 09.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1).

08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êîìàí-
äà" (1). 10.55 ªðàëàø. 12.00 Ò/
ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
13.50, 17.10 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
14.50 Â³òàëüêà. 16.00, 01.00
17+. 18.00, 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 19.00 Ðîçñì³øè êîì³-
êà. 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 21.00
Êðà¿íà Ó. 22.00, 00.00 6 êàäð³â.
01.50 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 02.40
Ðàé, ãóäáàé. 03.25 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 04.10 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"
(ïîâòîð). 11.05- Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:15 -  Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- "×ÀÑ" .12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï
õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ  . 17.50 -
Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - "×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
05.45, 06.30 Kids Time. 05.50,
06.35 Ì/ñ "Êîòîïåñ". 07.00,
18.00, 01.00 Ðåïîðòåð. 07.05
Ò/ñ "Ìîÿ êîõàíà â³äüìà". 09.10,
22.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç Ìàãè-
êÿí". 10.10, 23.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 16.50 Ñåðöÿ òðüîõ.
18.05 Ò/ñ "Äî ñìåðò³ êðàñèâà".
19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 01.05 Õ/
ô "ß ëþáëþ íåïðèºìíîñò³" (2).
03.10 Ò/ñ "Êðàñóí³ â Êë³âëåíä³".
03.30 Çîíà íî÷³. 05.20 25-é
êàäð

ÑÅÐÅÄÀ, 6 ÑÅÐÏÍß
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06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30 Íîâèíè. 06.10, 07.15,
08.15, 23.20 Ñïîðò. 06.15,
07.20, 08.20, 13.25, 14.30,
15.40, 17.45, 18.55, 23.25,
00.25 Ïîãîäà. 06.25 Íåâ³äîìå
ïðî â³äîìèõ. 07.25, 00.30 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 07.40, 23.30 Íà
ñëóõó. 08.25 Ïàñïîðòíèé
ñåðâ³ñ. 08.35 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00, 21.00, 01.20 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.50, 19.00 Ïðî ãîëîâíå.
10.30 Ïåðøà øïàëüòà. 11.00,
17.35 Ùîäåííèê ÄÏÊª-2014.
11.15, 05.00 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî"
(1). 12.05 Ò/ñ "Ï'ÿòü õâèëèí äî
ìåòðî" 2ñ.(1). 13.15, 18.15 ×àñ-
×. 13.40 Ì/ñ "Ñàíäîêàí". 14.10
ßê öå?. 14.35 ßê âàøå çäîðî-
â'ÿ?. 15.35 Áðèô³íã Êàáì³íó
Óêðà¿íè. 15.50 Õ/ô "Äí³ ëåâà"
1ñ.. 17.55 Euronews. 19.45 Ç
ïåðøèõ âóñò. 19.55 Ä/ô "Ñëîâî
ïðî çàãèáåëü Ðóñüêî¿ çåìë³".
20.25 Ä/ñ "Êîíòèíãåíò. Â³éíà ó
Â'ºòíàì³" (ô 2). 21.40 Ä/ö
"Ñõ³ä" Ô.7 "Åëüøàí". 21.45 Ä/ô
"Ñâ³ò î÷èìà Àí³ø Êàïóð". 22.40
Ìåãàëîò. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 00.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 01.55 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ. 03.00 Ò/ñ "Ðîêñîëà-
íà" (1). 04.00 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþ-
áîâ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ø³ñòü êàäð³â". 06.45 Õ/
ô "Ëþáîâ çåìíà" (1). 08.45,
19.30 "ÒÑÍ". 10.00, 10.35 Ì/ô
"Àëàää³í" (1). 11.00 "Ìàøà ³
âåäì³äü". 11.25 "²ëþç³ÿ áåçïå-
êè.". 12.30, 21.00 Ò/ñ "Ãþëü÷à-
òàé - 2. Çàðàäè ëþáîâ³" (1).
14.35, 15.35 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-
ðàìè - 2". 16.30, 02.25 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3"
(1). 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³à-
ëè". 23.00, 04.25 Ò/ñ "Ö³êàâà
Âàðâàðà" (2). 00.10 Õ/ô "²ñêðè
ç î÷åé" (1). 05.20 "Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé". 05.25 "Òåëåìàãà-
çèí"

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2". 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 Íîâèíè.
07.10, 08.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 20.40 Ò/ñ "Áåðåãè
ìîº¿ ìð³¿". 11.55, 12.25 Ä/ñ

-  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 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". 21:30 - 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
05.45, 06.30 Kids Time. 05.50,
06.35 Ì/ñ "Êîòîïåñ".  07.00,
18.00, 01.00 Ðåïîðòåð. 07.05
Ò/ñ "Ìîÿ êîõàíà â³äüìà".
09.05, 22.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç
Ìàãèêÿí".  10.10, 19.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè".  16.40 Ñåðöÿ
òðüîõ. 18.05 Ò/ñ "Äî ñìåðò³
êðàñèâà". 23.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 01.05 Õ/ô "Íàáðèäëî
ö³ëóâàòè æàá" (2). 02.40 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 02.45 Ò/ñ
"Êðàñóí³ â Êë³âëåíä³". 03.25
Çîíà íî÷³. 05.20 25-é êàäð

×ÅÒÂÅÐ, 7 ÑÅÐÏÍß
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06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30 Íîâèíè. 06.10, 07.15,
08.15, 23.20 Ñïîðò. 06.15,
07.20, 08.20, 10.55, 13.25,
15.40, 17.45, 18.55, 19.50,
23.25, 00.25 Ïîãîäà. 06.25
Íåâ³äîìå ïðî â³äîìèõ. 07.25
Åðà áóä³âíèöòâà. 07.30, 00.30
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 07.45, 23.30
Íà ñëóõó. 08.25 Ïàñïîðòíèé
ñåðâ³ñ. 08.35 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00, 21.00, 01.20 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.50, 19.00 Ïðî ãîëîâ-
íå. 10.30 Ä/ô "²âàí Òåðåùåí-
êî. Êîëåêö³îíåð ñïðàâ áëàãî-
ä³éíèõ". 11.00, 17.35 Ùîäåí-
íèê ÄÏÊª-2014. 11.15, 05.00
Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" (1). 12.05
Ò/ñ "Ï'ÿòü õâèëèí äî ìåòðî"
3ñ.(1).  13.15, 18.15 ×àñ-×.
13.40 Ì/ñ "Ñàíäîêàí". 14.10
Îêîëèöÿ. 14.35 Íàäâå÷³ð 'ÿ.
15.35 Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿-
íè. 15.45 Õ/ô "Äí³ ëåâà" 2ñ..
17.55 Euronews. 19.45 Ç ïåð-
øèõ âóñò. 20.00 Ñõåìè. 20.30
Ä/ñ "Êîíòèíãåíò.  Â³éíà ó
Â'ºòíàì³"  (ô 3).  21.40 Ä/ö
"Ñõ³ä" Ô.8 "Äåíü Íàðîäæåííÿ".
21.50 Ä/ô "Êåéï-Êîä. Ïîðà
æóðàâëèíè".  22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 00.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 01.55 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ. 03.00 Ò/ñ "Ðîêñîëà-
íà" (1). 04.00 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç
ãðîìàäÿíàìè. 04.35 Âêëþ÷åí-
íÿ ç Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿-
íè.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ø³ñòü êàäð³â". 06.45 Õ/
ô "Äóøà" (1). 08.45, 19.30
"ÒÑÍ". 10.00, 10.35 Ì/ô
"Àëàää³í" (1). 11.00 "Ìàøà ³
âåäì³äü" (1). 11.25 "²ëþç³ÿ áåç-
ïåêè.". 12.30, 21.00 Ò/ñ "Ãþëü-
÷àòàé - 2. Çàðàäè ëþáîâ³" (1).
14.35, 15.35 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðà-
ìè - 2". 16.30, 02.30 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3"
(1). 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè".
23.00, 04.30 Ò/ñ "Ö³êàâà Âàð-
âàðà" (2). 00.10 Õ/ô "Ë³öåíç³ÿ
íà âáèâñòâî" (1). 05.25 "Òåëå-
ìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõ-
òàðà-2". 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 Íîâèíè.
07.10, 08.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 20.40 Ò/ñ "Áåðå-
ãè ìîº¿ ìð³¿". 11.55, 12.25 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³-
äîì Êàíåâñüêèì".  13.10,
04.10 Ä/ñ "Ëåãåíäè ðàäÿíñü-
êîãî ðîçøóêó". 14.20 "Ñóäîâ³
ñïðàâè" .  15.15 "Ñ³ìåéíèé
ñóä".  18.10 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00,
04.50 "Ïîäðîáèö³". 23.30 Ò/ñ
"Òî÷êà êèï³ííÿ" (2). 01.20 Õ/
ô "Ïî³çäêà äî Àìåðèêè" .
03.10 Ä/ñ "Ëåãåíäè áàíäèòñü-
êîãî Êèºâà". 03.55 Ì/ô

 ICTV
04.25 Ò/ñ "Äðóæèíè ôóò-
áîë³ñò³â. Äîäàòêîâèé ÷àñ".
04.45 Ôàêòè. 05.20 Ñâ³òàíîê.
06.25 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.50, 13.30
Ò/ñ "Ñàìîòí³é âîâê". 07.45,
08.45, 12.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
08.10 Ñ³ì ÷óäåñ Óêðà¿íè. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
09.50, 16.45 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáè-

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 4 ÑÅÐÏÍß
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06.00, 07.00, 08.00, 18.30 Íî-
âèíè. 06.10, 07.15, 08.15,
23.20 Ñïîðò. 06.15, 07.20,
08.20, 18.00, 18.55, 23.25,
00.25 Ïîãîäà. 06.25 Íåâ³äîìå
ïðî â³äîìèõ. 07.25, 00.30 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 07.40, 23.30 Íà
ñëóõó. 08.25 Ìóëüòô³ëüì.
08.35 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ!!!. 15.00 Â³êíî
â Àìåðèêó. 15.40 Áðèô³íã Êàá-
ì³íó Óêðà¿íè. 15.45 Êíèãà ua.
16.20 Ò/ñ "Ñåðæàíò Ðîêêà" 1ñ..
18.05 Euronews. 18.15 ×àñ-×.
19.00, 04.00 Ïðî ãîëîâíå.
19.45 Ç ïåðøèõ âóñò. 19.55 Ä/
ô "Êîô³ Àííàí. Â³äêëàäåíà
ìð³ÿ". 21.00, 01.20 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.40 Ä/ö "Ñõ³ä" Ô.5 "Ïàñ-
òîð". 21.45 Ä/ô "Äîëèíà â'ÿç-
íèöü. Òþðåìíà ³íäóñòð³ÿ".
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 23.00, 00.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 01.55 ÒåëåÀêàäå-
ì³ÿ. 03.00 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà" (1).
04.35 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 05.05
Ä/ô "Öå ìîº æèòòÿ. Ëàðèñà
Êàäî÷íèêîâà"

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ø³ñòü êàäð³â". 06.55 Õ/
ô "Õ³ä ó â³äïîâ³äü" (1). 08.45,
19.30 "ÒÑÍ". 10.00, 10.35 Ì/ô
"Àëàää³í" (1). 11.00 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 7". 12.20 Õ/ô "Íàéêðà-
ùèé äðóã ñ³ì'¿" (1). 16.30, 02.30
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 3" (1). 20.30 "Ñåêðåòí³
ìàòåð³àëè". 21.00 Ò/ñ "Ãþëü-
÷àòàé - 2. Çàðàäè ëþáîâ³" (1).
23.05, 04.30 Ò/ñ "Ö³êàâà Âàð-
âàðà" (2). 00.10 Õ/ô "Âîñüìè-
í³æêà" (1). 05.20 "Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé". 05.25 "Òåëåìàãà-
çèí"

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2".  07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 Íîâèíè.
07.10, 08.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10 Õ/ô "Òàðèô "Ùàñ-
ëèâà ðîäèíà". 11.05, 12.25 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.15, 04.10 Ä/
ñ "Ëåãåíäè ðàäÿíñüêîãî ðîç-
øóêó". 14.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.25 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.15
"Æäè ìåíÿ".  18.10 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00
Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü".
20.00, 04.50 "Ïîäðîáèö³" .
20.40 Ò/ñ "Áåðåãè ìîº¿ ìð³¿".
23.30 Ò/ñ "Òî÷êà êèï³ííÿ" (2).
01.20 Õ/ô "Äîáðèé ðàíîê" (2).
03.00 Ä/ñ "Ëåãåíäè áàíäèòñü-
êî¿ Îäåñè". 03.25 Ä/ñ "Ëåãåí-
äè áàíäèòñüêîãî Êèºâà"

 ICTV
06.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
06.15 Ôàêòè. 06.20 Ñâ³òàíîê.
07.20, 08.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 07.45, 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 10.10
Õ/ô "Íà ãð³". 12.00, 13.20 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.35, 16.20 Ò/ñ "Ïîëþâàííÿ
íà ³çþáðà". 17.00 Õ/ô "Íà ãð³-
2. Íîâèé ð³âåíü". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.25 Ä³ñòàëî!. 21.15
Ñâîáîäà ñëîâà. 00.05 Õ/ô "Ïðî
ùî ðîçìîâëÿþòü ÷îëîâ³êè?" (2).
01.50 Õ/ô "Òåìíèé ñâ³ò" (2).
03.25 Ò/ñ "Äðóæèíè ôóò-
áîë³ñò³â. Äîäàòêîâèé ÷àñ"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ".  09.10
"Æèòè çäîðîâî!" 12+. 10.05,
03.00 "Ìîäíèé âèðîê". 11.20
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³" 16+. 12.50
"Äîáðèé äåíü". 13.30, 14.20 Ò/
ñ "ßñì³í" 16+. 15.20 "Ëó¿ äå
Ôþíåñ. Ëþäèíà-îðêåñòð".
16.10, 00.50 "Íàîäèíö³ ç óñ³-
ìà" 16+. 17.00 Âå÷³ðí³ íîâè-
íè. 18.05, 02.05 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 16+. 19.00 "Íåõàé
ãîâîðÿòü" 16+. 20.00 "×àñ".
20.30 Ò/ñ "Îñîáèñòå æèòòÿ
ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà" 16+.
22.10 Ò/ñ "Ãîìîððà". 23.55 Ò/
ñ "Ðîçëó÷åííÿ" 16+

ÑÒÁ
05.20 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè.
Ñ³äíåé Ðåéë³: ñ³ìåéíà äðàìà
àãåíòà "007". 06.05, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 07.55, 18.30 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
08.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ó øëþá³
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

12+. 02.55 Õ/ô "ßêáè ÿ áóâ íà-
÷àëüíèêîì..."

ÑÒÁ
05.10 Õ/ô "Ðîç³ãðàø"(1). 06.40
Õ/ô "Êóð"ºð"(1). 08.15, 18.55
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.20 Õ/ô "Ìè îäðóæè-
ìîñÿ, â êðàéíüîìó âèïàäêó
ç³äçâîíèìîñÿ"(1). 11.10 Õ/ô
"Íåï³ääàòëèâ³"(1). 12.45 Õ/ô
"Âåëèêà ïåðåðâà"(1). 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.05 Õ/
ô "²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº
ïðîôåñ³þ"(1). 22.35 Õ/ô
"Ä³â÷àòà"(1). 00.40 Õ/ô "Ñïî-
êóòà"(1). 02.15 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.15, 10.00 Ò/ñ "×îðíå çîëî-
òî" (1). 06.15, 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ"
(1). 06.45 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 14.00, 15.20,
17.10, 21.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
12.00, 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 18.00 Ò/ñ "Òðè ç³ðêè"
(1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30, 03.45
Ò/ñ "Ñë³ä÷èé êîì³òåò" (2)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 09.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ"
(1). 08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êî-
ìàíäà" (1). 10.55 ªðàëàø.
12.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³"
(1). 13.50 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
14.50 Â³òàëüêà. 16.00 17+.
17.00, 19.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
18.00, 22.35 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 20.00 Ì/ô "Ëüîäîâèêîâèé
ïåð³îä 2: Ãëîáàëüíå ïîòåïë³-
ííÿ" (1). 21.50 6 êàäð³â. 23.25
Õ/ô "Áóäü êðóò³øå!" (2). 01.35
×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 02.40 Ðàé,
ãóäáàé. 03.25 Òåîð³ÿ çðàäè.
04.10 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" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Ì/ô. 14.00
-  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 14:45
-  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 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 -"Òî÷êà
çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 -
"Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâè-
íè "×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
05.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.45, 06.30 Kids Time. 05.50,
06.35 Ì/ñ "Êîòîïåñ". 07.00,
18.00, 01.50 Ðåïîðòåð. 07.05
Ò/ñ "Ìîÿ êîõàíà â³äüìà". 09.05
Ò/ñ "Îñòàíí³é ç Ìàãèêÿí".
10.10, 19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
16.45 Ñåðöÿ òðüîõ. 18.05 Ò/ñ
"Äî ñìåðò³ êðàñèâà". 22.00 Õ/
ô "Íà ìîðå". 00.05 Õ/ô "Íîâî-
ð³÷íèé øëþá". 01.55 Ò/ñ "Êðà-
ñóí³ â Êë³âëåíä³". 02.40 Çîíà
íî÷³. 02.40 25-é êàäð

ÑÓÁÎÒÀ, 9 ÑÅÐÏÍß
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06.00 Ï³äñóìêè. 06.20, 07.30,
12.55, 13.55, 16.35, 18.25,
23.40, 00.10 Ïîãîäà. 06.25 Íà
ñëóõó. 06.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
07.35 Ä/ô "Àíòàðêòèäà". 08.05
Øóñòåð LIVE. 11.00, 17.35 Ùî-
äåííèê ÄÏÊª-2014. 11.15, 05.00
Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" (1). 12.05 Ò/
ñ "Ï'ÿòü õâèëèí äî ìåòðî"
5ñ.(1). 13.05 Õî÷ó áóòè. 13.30
Ì/ñ "Ñàíäîêàí". 14.10 Îêîëè-
öÿ. 14.40 Óêðà¿íñüêîãî ðîäó.
14.55 Õ/ô "Ìàºòîê íà ïðîäàæ"
(1). 16.45 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà.
Â.Áîðçîâ ÷.1. 17.55 Êíèãà ua.
18.40 Ò/ñ "Ñåðæàíò Ðîêêà" 3ñ..
20.20, 01.30 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.00 Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð íà
Ì³æíàðîäíèé äèòÿ÷èé ï³ñåí-

òèõ ë³õòàð³â. Ìåíòè-6". 11.45 Ò/
ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
14.25, 16.20 Ò/ñ "Ïîëþâàííÿ íà
³çþáðà". 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
18.45, 22.10 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.15 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 22.30 Õ/
ô "²êàð" (2). 00.15 Ò/ñ "Ðåâî-
ëþö³ÿ". 01.05 Õ/ô "Íåáåçïå÷íà
ãàñòðîëü" (2). 02.40 Ò/ñ "Ïîë-
³öåéñüêà àêàäåì³ÿ"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.10 "Æèòè
çäîðîâî!" 12+. 10.05, 03.00
"Ìîäíèé âèðîê". 11.20, 20.30 Ò/
ñ "Îñîáèñòå æèòòÿ ñë³ä÷îãî
Ñàâåëüºâà" 16+. 13.00 "Äîáðèé
äåíü". 13.30, 14.20 Ò/ñ "ßñì³í"
16+. 15.20, 00.05 Ò/ñ "Ðîçëó-
÷åííÿ" 16+. 16.10, 01.00 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà" 16+. 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 16+. 19.00
"Íåõàé ãîâîðÿòü" 16+. 20.00
"×àñ". 22.10 Õ/ô "Ïðî ëþáîâ"
16+

ÑÒÁ
05.30, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
07.05, 18.55 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 08.25 Õ/ô "Ñïî-
êóòà"(1). 10.15, 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 11.05
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.55 Ò/
ñ "Ð³âíÿííÿ ëþáîâ³"(1). 22.35
"Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ".
00.30 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.15, 18.00 Ò/ñ "Òðè ç³ðêè" (1).
06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.15, 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
03.00 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
03.45 Ò/ñ "×îðíå çîëîòî" (1).
12.00, 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Íå æ³íî÷à
ñïðàâà" (1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ.
23.30 Ò/ñ "Ñë³ä÷èé êîì³òåò" (2)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 09.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ"
(1). 08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êî-
ìàíäà" (1). 10.55 ªðàëàø.
12.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³"
(1). 13.50, 17.10 Äàéîø ìîëî-
äüîæ!. 14.50 Â³òàëüêà. 16.00,
01.00 17+. 18.00, 23.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 19.00 Ðîçñì³-
øè êîì³êà. 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ"
(1). 21.00 Êðà¿íà Ó. 22.00, 00.00
6 êàäð³â. 01.50 ×îðò³âíÿ ùîä-
íÿ. 02.40 Ðàé, ãóäáàé. 03.25
Òåîð³ÿ çðàäè. 04.10 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" êîðîòêèé âèïóñê.
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Ìàºø ïðàâî".
13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ"
(ïîâòîð). 14:00 - Ì/ô. 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50 -
Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâè-
íè "×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
05.45, 06.30 Kids Time. 05.50,
06.35 Ì/ñ "Êîòîïåñ". 07.00,
18.00, 01.00 Ðåïîðòåð. 07.05
Ò/ñ "Ìîÿ êîõàíà â³äüìà".
09.05, 22.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç
Ìàãèêÿí". 10.10, 23.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 16.40 Ñåðöÿ
òðüîõ. 18.05 Ò/ñ "Äî ñìåðò³
êðàñèâà". 19.00 Ò/ñ "Âîðîí³-
íè". 01.05 Õ/ô "Ïîëþâàííÿ çà
ä³àìàíòàìè" (2). 02.40 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 02.45 Ò/ñ "Êðà-

ñóí³ â Êë³âëåíä³". 03.25 Çîíà
íî÷³. 05.15 25-é êàäð
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06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30 Íîâèíè. 06.10, 07.15,
08.15 Ñïîðò. 06.15, 07.20,
08.20, 13.25, 14.35, 15.45,
17.55, 18.55, 00.25 Ïîãîäà.
06.25 Íåâ³äîìå ïðî â³äîìèõ.
07.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 07.40,
00.30 Íà ñëóõó. 08.25 Ïàñïîð-
òíèé ñåðâ³ñ. 08.35 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.00, 21.00, 01.25
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.50, 19.00 Ïðî
ãîëîâíå. 10.30 Ñõåìè. 11.00,
17.45 Ùîäåííèê ÄÏÊª-2014.
11.15, 05.00 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³-
ñòî" (1). 12.05 Ò/ñ "Ï'ÿòü õâè-
ëèí äî ìåòðî" 4ñ.(1). 13.15
×àñ-×. 13.40 Ì/ñ "Ñàíäîêàí".
14.10 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè.
14.45 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ..
15.40 Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿-
íè. 15.55 Õ/ô "Äí³ ëåâà" 3ñ..
18.05 Euronews. 19.45 Ç ïåð-
øèõ âóñò. 19.55 Ä/ñ "Êîíòèí-
ãåíò. Â³éíà ó Â'ºòíàì³" (ô 4).
20.20 Ä/ñ "Êîíòèíãåíò. Â³éíà
ó Â'ºòíàì³" (ô 5). 21.25 Øóñ-
òåð LIVE. 00.00, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 01.20 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóí-
äà óäà÷³. 01.45 Õ/ô "Êîë³¿âùè-
íà" (1). 03.00 Ò/ñ "Ðîêñîëà-
íà" (1). 04.00 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîð-
äîíà.

   Êàíàë «1+1»
06.20 "Ø³ñòü êàäð³â". 06.40 Õ/
ô "Â çîí³ îñîáëèâî¿ óâàãè" (1).
08.40 "Îñîáèñòèé ðàõóíîê".
08.45, 19.30 "ÒÑÍ". 10.00,
10.35 Ì/ô "Àëàää³í" (1). 11.00
Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1). 11.10
"²ëþç³ÿ áåçïåêè. Ñê³ëüêè ì'ÿñà
â êîâáàñ³". 12.20 Ò/ñ "Ãþëü÷à-
òàé" (1). 14.15, 04.50 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 2". 15.10, 01.40 Ò/
ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëà-
íà - 3" (1). 17.10 Ò/ñ "Ôàòìà-
ãþëü - 2" (1). 20.30 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â". 22.25 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
23.30, 03.10 Õ/ô "Äâàíàäöÿòü
ðàóíä³â" (2). 05.35 "Òåëåìàãà-
çèí"

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2". 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 Íîâèíè.
07.10, 08.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10 Ò/ñ "Áåðåãè ìîº¿
ìð³¿".  11.55, 12.25 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.10, 03.40 Ä/ñ
"Ëåãåíäè ðàäÿíñüêîãî ðîçøó-
êó". 14.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.15 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 18.10
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 04.20 "Ïîäðî-
áèö³". 20.40 Õ/ô "Äâà Èâàíè".
00.35 Õ/ô "Çëî÷èííà ïðè-
ñòðàñòü" (2). 02.15 Ä/ñ "Ëåãåí-
äè áàíäèòñüêîãî Êèºâà". 03.25
Ì/ô

 ICTV
04.00 Ò/ñ "Äðóæèíè ôóò-
áîë³ñò³â. Äîäàòêîâèé ÷àñ".
04.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
04.45 Ôàêòè. 05.25 Ñâ³òàíîê.
06.25 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ
"Ñàìîòí³é âîâê". 07.45, 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 08.10 Ñ³ì ÷óäåñ
Óêðà¿íè. 09.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 09.45, 16.45 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â.
Ìåíòè-6". 11.45 Ä³ñòàëî!.
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.10, 16.20 Ò/ñ "Ïîëþâàííÿ íà
³çþáðà". 18.45, 22.10 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.15 Ò/ñ "Ë³òºéíèé".
22.30 Õ/ô "Óâ'ÿçíåíèé" (2).
00.15 Ò/ñ "Ðåâîëþö³ÿ". 01.10 Õ/
ô "²êàð" (2). 02.35 Ò/ñ "Ïîë-
³öåéñüêà àêàäåì³ÿ"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íî-
âèíè. 04.05, 08.15 "Äîáðîãî
ðàíêó". 08.40 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 09.10 "Æèòè çäîðîâî!"
12+. 10.05 "Ìîäíèé âèðîê".
11.20 Ò/ñ "Îñîáèñòå æèòòÿ
ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà" 16+. 13.00
"Äîáðèé äåíü". 13.30, 14.20 Ò/
ñ "ßñì³í" 16+. 15.20 Ò/ñ "Ðîç-
ëó÷åííÿ" 16+. 16.10 "Íàîäèíö³
ç óñ³ìà" 16+. 17.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 18.00 "Ïîëå ÷óäåñ" 16+.
18.55, 20.30 "Òî÷í³ñ³íüêî".
20.00 "×àñ". 22.05 Õ/ô "²âàí
Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ".
23.35 Õ/ô "Ëèïíåâèé äîùèê".
01.25 Õ/ô "Íà êðàé ñâ³òó..."

íèé êîíêóðñ ªâðîáà÷åííÿ
2014. Ô²ÍÀË. 23.45 Ãóìîðèñòè÷-
íèé êëóá "Çîëîòèé ãóñàê". 00.15
Õ/ô "Á³ëÿâêà çà ðîãîì". 01.20
Ìåãàëîò. 01.25 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 02.05 Íàäâå÷³ð'ÿ.
03.00 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà" (1).
04.00 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà

Êàíàë «1+1»
06.05 "Ø³ñòü êàäð³â". 07.00,
19.30 "ÒÑÍ". 08.00, 08.25 Ì/ñ
"Ãóô³ òà éîãî êîìàíäà" (1).
09.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 10.05
"Ìàøà ³ âåäì³äü" (1). 10.30 Õ/
ô "Òðè íàï³âãðàö³¿" (1). 14.25
"Âå÷³ðí³é Êè¿â". 16.25, 21.20
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà - 5". 20.15 "Óê-
ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 23.25, 03.40
Õ/ô "5 äí³â ó ñåðïí³". 01.35 Õ/
ô "Ì³é êóçåí Â³íí³" (1). 05.25
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.00 Ò/ñ "Íàéêðàñèâ³øà-2" 1-
4 ññ. Çàêëþ÷íà. 08.00 "Øêîëà
äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî".
08.30, 03.35 "Ãîðîäîê". 09.30
"Íîâèíè". 10.00 Õ/ô "Àôîíÿ".
11.55 Õ/ô "Äâà Èâàíè". 15.45
"Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìî-
ðó "Þðìàëà 2013". 18.05, 20.35
Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè 3".
20.00, 04.20 "Ïîäðîáèö³". 22.30
Õ/ô "ß çàëèøàþñü". 00.45 Õ/ô
"Çà òîáîþ" (2). 02.05 Ì/ô

ICTV
04.00 Ò/ñ "Êàðàäàé". 05.10 Ôàê-
òè. 05.50 Ñâ³òàíîê. 06.30 Ì/ô
"Ñêóá³ Äó ³ Ëåãåíäà ïðî âàìï³-
ðà". 07.45 Ç³ðêà YouTube. 09.00
Äà÷à. 09.25, 13.00, 20.10 Ò/ñ
"Ïîëþâàííÿ íà ³çþáðà". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. Ï³äñóìêè. 23.05 Õ/ô "Ñîë-
äàòè óäà÷³" (2). 00.55 Õ/ô "Òÿæê³
ãðîø³" (2). 02.30 Õ/ô "Êîñì³÷íà
êàòàñòðîôà" (2). 03.55 Ò/ñ
"Ïîë³öåéñüêà àêàäåì³ÿ".

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
05.10 Õ/ô "Äîáðîãî ðàíêó".
06.40 Õ/ô "Ñèëüí³ äóõîì" 12+.
08.05 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëå-
íà!". 08.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ".
09.15 "Ñìàê" 12+. 09.50 "Îëåã
Ñòðèæåíîâ. Ëþáîâ íà âñå æèò-
òÿ" 12+. 10.45 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³
ïðèãîäè". 11.15 "²äåàëüíèé ðå-
ìîíò". 12.00 "Ðîáåðò Ðîæäå-
ñòâåíñüêèé. "Áàæàþ Âàì...".
13.30 "Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâ.
Òðåáà çàëèøàòèñÿ ÷îëîâ³êîì".
14.25 Õ/ô "Ñàìîòí³ì íàäàºòü-
ñÿ ãóðòîæèòîê" 12+. 15.50 "Óãà-
äàé ìåëîä³þ". 16.15, 17.15 Õ/
ô "Àâãóñò. Âîñüìîãî" 16+.
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.40
"Äâ³ ç³ðêè". 20.00 "×àñ". 20.30
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³" 16+. 22.00
"ÊÂÊ". Ïðåì'ºð-ë³ãà 16+. 23.20
Õ/ô "Âåðáóâàëüíèê" 16+. 00.45
Áîêñ. Á³é çà òèòóë ÷åìï³îíà
ñâ³òó. Äìèòðî ×óä³íîâ - Ìåõä³
Áóàäëà. Òðàíñëÿö³ÿ ç Ñåâàñòî-
ïîëÿ. 01.40 Õ/ô "Îñîáëèâèé
ï³äðîçä³ë". 02.50 Õ/ô "Õ³ä êî-
íåì"

ÑÒÁ
06.35 Õ/ô "Ëþäèíà í³çâ³äêè"(1).
08.00 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
09.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.20
"Õàòà íà òàòà". 12.15 Õ/ô "²âàí
Âàñèëüîâè÷ çì³íþº
ïðîôåñ³þ"(1). 14.10 Õ/ô
"Ä³â÷àòà"(1). 16.05 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 18.00 Õ/ô
"Áóëà òîá³ êîõàíà"(1). 21.55
"Âàã³òíà ó 16". 22.55 "Äîíüêè-
ìàòåð³". 23.50 "Äàâàé
ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ". 01.35 Õ/
ô "Íå ãîðþé"(1). 03.05 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 02.50 Ïîä³¿. 07.10,
09.15 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.10
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 11.15 Õ/ô
"Âîëîøêè äëÿ Âàñèëèíè" (1).
13.15 Õ/ô "Øëÿõ äî ñåðöÿ ÷î-
ëîâ³êà" (1). 15.15 Ò/ñ "Óìîâè
êîíòðàêòó" (1). 19.30 Ôóòáîë.
×Ó. "Øàõòàð" - "Ìåòàë³ñò".
21.20 Õ/ô "Óáèòè äâ³÷³" (1).
01.15, 03.55 Ò/ñ "Ñë³ä÷èé êîì³-
òåò" (2). 03.30 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ.

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Ìîðñüêà áðèãàäà"
(1). 07.30 Áàéäèê³âêà. 08.30 Ì/
ñ "Ñì³øàðèêè" (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 "Ãóô³ ³ éîãî êî-
ìàíäà" (1). 11.30 Ì/ñ "Ô³êñè-
êè" (1). 11.45 Ì/ô "Áðàòèê âåä-
ìåäèê 2" (1). 13.00 Õ/ô "Áðå-
ìåíñüê³ ìóçèêàíòè" (1). 14.05
Õ/ô "Áàð "Áðèäêèé êîéîò"" (1).
16.05 Õ/ô "Ñàíòà Êëàóñ 2" (1).

18.10 Ì/ô "Ëüîäîâèêîâèé ïå-
ð³îä 2: Ãëîáàëüíå ïîòåïë³ííÿ"
(1). 20.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
22.00 6 êàäð³â. 00.00 Ä³â÷àòà
çðîçóì³þòü. 00.55 ÁàðÄàê.
02.35 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 -  "Ñïîðò ×àñ".
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - "Òî÷-
êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 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 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Õ/ô. 19:00 - Íîâèíè
"×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - "×àñ". 22:05
- Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35
- Õ/ô . 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.25 Ì/ñ "Íîâ³ ïðèãîäè ìèñ-
ëèâö³â çà ïðè³èäàìè". 06.50 Ì/
ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³ò³". 08.20 Ì/
ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó".
11.35 Õ/ô "Íà ìîðå". 13.40 Ò/
ñ "Ñìóãàñòå ùàñòÿ". 17.50 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 18.40 Õ/ô "Íàâêî-
ëî ñâ³òó çà 80 äí³â". 20.40 Õ/ô
"Äèêèé, äèêèé Âåñò". 22.55 Õ/
ô "Ñ³ì æèòò³â" (2). 01.35 Õ/ô
"Ó öþ ãðó ìîæóòü ãðàòè òðîº".
03.00 Çîíà íî÷³. 05.20 25-é
êàäð

ÍÅÄ²Ëß, 10 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00,  07.25,  08.05,  09.00,
12.55,  16.15,  18.30,  21.40,
23.30,  01.15 Ïîãîäà.  06.05
Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 06.40 Êðîê
äî ç³ðîê. 07.30 Ãóìîðèñòè÷-
íèé êëóá "Çîëîòèé ãóñàê" .
08.10 Øåô-êóõàð êðà¿íè.
09.25 ßê öå?.  09.45 Õòî â
äîì³ õàçÿ¿í?. 10.15 Ä/ô "Ìî-
äåñò Ìóñîðãñüêèé. Êàðòèíêè
ç âèñòàâêè". 11.15, 05.00 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî" (1). 12.05 Ò/ñ
"Ï'ÿòü õâèëèí äî ìåòðî"
6ñ. (1) .  13.05 Øêîëà Ìåð³
Ïîïï³íñ. 13.25 Ì/ñ "Ñàíäî-
êàí" .  14.05,  01.50 Ôîëüê-
music. 15.20 Ä/ô "Äîëèíà â'ÿç-
íèöü Òþðåìíà ³íäóñòð³ÿ" .
16.30 Ä/ô "Ñëîâî ïðî çàãè-
áåëü Ðóñüêî¿  çåìë³" .  17.00
Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 17.35 Â
ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. Â.Áîðçîâ
÷.2. 18.45 Ò/ñ "Ñåðæàíò Ðîê-
êà" 4ñ.. 20.30 Ïåðøà øïàëü-
òà.  21.00,  01.20 Ï³äñóìêè
äíÿ.  21.45 Äðåäè åïîõè.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00 Â³ä ïåðøî¿  îñîáè.
23.35 Õ/ô "Âïåðøå çàì³æíÿ".
03.05 Õ/ô "Áàðá³".

 Êàíàë «1+1»
06.05 "Ø³ñòü êàäð³â". 07.00
"Âåëèêà ³ëþç³ÿ". 07.35
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.00, 08.25
Ì/ñ "Ãóô³ òà éîãî êîìàíäà" (1).
09.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà".
10.10, 19.30 "ÒÑÍ". 11.00 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 3: Òàíçàí³ÿ,
Åô³îï³ÿ". 12.15 "Ìàøà ³
âåäì³äü" (1). 14.00 Õ/ô "Äîêòîð
Äóë³òòë - 3" (1). 15.55 "Ì³íÿþ
æ³íêó". 17.25 "Ðîçñì³øè êîì³êà
- 5". 18.25 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿". 20.30 Õ/ô "Áåðåãè".
00.30 Õ/ô "Ëþáîâ ïðèõîäèòü
íå ñàìà" (1). 02.15 Õ/ô "Òðè
íàï³âãðàö³¿" (1). 05.10
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
06.25 "Ì³æíàðîäíèé ôåñòè-
âàëü ãóìîðó "Þðìàëà 2013".
08.00 "óÄà÷íèé ïðîåêò". 09.00
"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêî-
ãî. Íåâ³äêëàäíà äîïîìîãà".
09.30 "Íåä³ëüí³ íîâèíè". 10.00
"Îðåë ³ Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó".
11.00 "Ñóñ³ä íà îá³ä". 12.00,
00.30 Ò/ñ "Çëî÷èí çà ñïàä-
êîì". 15.45 Õ/ô "Á³äíà Liz".
17.45, 21.00 Ò/ñ "Äîÿðêà ç
Õàöàïåò³âêè 3". 20.00, 04.45
"Ïîäðîáèö³". 22.20 Õ/ô "Íà-
âìèñíî íå ïðèäóìàºø". 03.35
Ì/ô. 04.55 Õ/ô "Àôîíÿ"

 ICTV
04.35, 02.50 Ò/ñ "Êàðàäàé".
06.05 Ôàêòè. 06.40 Òàêñ³. 07.05
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 07.55
Ç³ðêà YouTube. 09.05 Äèâè-
òèñü óñ³ì!. 11.00, 13.05 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.15 Õ/ô
"Àíàêîíäà". 21.00 Õ/ô "Àíà-

êîíäà-2. Ïîëþâàííÿ çà ïðîêëÿ-
òîþ îðõ³äåºþ" (2). 22.50 Õ/ô
"Àíàêîíäà-3. Ö³íà åêñïåðèìåí-
òó" (2). 00.40 Õ/ô "Àíàêîíäà-4.
Êðèâàâèé ñë³ä" (2). 02.05 Ò/ñ
"Ïîë³öåéñüêà àêàäåì³ÿ"

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
05.10 "Àíàòîë³é Ïàïàíîâ. Â³ä
êîìåä³¿ äî òðàãåä³¿". 06.00 Õ/ô
"Ñèëüí³ äóõîì" 12+. 07.35 "Àð-
ì³éñüêèé ìàãàçèí" 16+. 08.05
"Çäîðîâ'ÿ" 16+. 09.10 "Íåïóòí³
íîòàòêè" 12+. 09.30 "Äîêè âñ³
âäîìà". 10.15 "Ôàçåíäà". 10.45
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 11.15
"²äåàëüíèé ðåìîíò". 12.00
"Ñë³äàìè â³äîìèõ ðîñ³éñüêèõ
ìàíäð³âíèê³â" 16+. 12.55 "Ùî?
Äå? Êîëè?". 13.40 "Ñåðåäîâè-
ùå ïðîæèâàííÿ" 12+. 14.35 "Ì³é
ñèí - Àíäð³é Êðàñêî". 15.20 Õ/
ô "²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº
ïðîôåñ³þ". 16.45 "Õâèëèíà
ñëàâè" 12+. 18.05 "ÊÂÊ". Âèùà
ë³ãà 16+. 20.00 "×àñ". 20.30
"Ïîâòîðè!" Ïàðîä³éíå øîó 16+.
22.30 Õ/ô "Ñïîñòåð³ãà÷" 18+.
23.55 Õ/ô "Ïðèâàòíèé äåòåê-
òèâ, àáî Îïåðàö³ÿ "Êîîïåðàö³ÿ"
16+. 01.25 Õ/ô "Äóøå÷êà". 02.45
"Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"

ÑÒÁ
06.15 Õ/ô "Ïðèíöåñà öèðêó"(1).
09.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.05
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.00 Õ/
ô "Ð³âíÿííÿ ëþáîâ³"(1). 15.05
Õ/ô "Áóëà òîá³ êîõàíà"(1).
19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
20.35 "Âiêíà-Íîâèíè" Ñïåöðå-
ïîðòàæ. 21.05 Õ/ô "Äîìîïðà-
âèòåëü"(1). 22.55 Õ/ô "Ïî-
ñì³õíèñü, êîëè ç³ðêè ïëà-
÷óòü"(1). 00.45 Õ/ô "Ìè îäðó-
æèìîñÿ, â êðàéíüîìó âèïàäêó
ç³äçâîíèìîñÿ"(1). 02.20 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.50, 19.00, 02.35 Ïîä³¿. 07.30
Ò/ñ "Íå æ³íî÷à ñïðàâà" (1).
16.10, 20.00 Ò/ñ "Óìîâè
êîíòðàêòó" (1). 22.00, 23.00 Ò/
ñ "²íòåðíè" (1). 23.30 Âåëèêèé
ôóòáîë. 01.00, 03.20 Ò/ñ
"Ñë³ä÷èé êîì³òåò" (2)

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Ìåäîâèé ïåðåïî-
ëîõ" (1). 06.50 Ì/ñ "Øêîëà
ìîíñòð³â" (1). 07.30 Áàéäèê³â-
êà. 08.30 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè" (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 "Ãóô³ ³
éîãî êîìàíäà" (1). 11.30 Ì/ô
"Øêîëà ìîíñòð³â. Âòå÷à ç îñò-
ðîâà ×åðåïà" (1). 12.15 Õ/ô
"Ì³ñòè÷í³ ïðèãîäè öóöåíÿò
Ñàíòè" (1). 14.05 Õ/ô "Ñàíòà
Êëàóñ 2" (1). 16.10 Êîðîëåâà
áàëó. 18.05 Êðà¿íà Ó. 20.00 Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. 22.00 6 êàäð³â.
00.00 Ä³â÷àòà çðîçóì³þòü.
01.00 Ïðîô³ëàêòèêà

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:05 - "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Õ/ô. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30 -
Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:20 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7
äí³â". 21:15 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô . 01.00 -
Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
06.00 Ì/ñ "Íîâ³ ïðèãîäè ìèñ-
ëèâö³â çà ïðè³èäàìè". 07.00 Ì/
ô "Ñêóá³ Äó òà ïðèâèä ÷àêëóí-
êè". 08.10, 00.45 Õ/ô "Ïëåì'ÿ
Êðèïïåíäîðôà". 10.05 Õ/ô
"Íîâîð³÷íèé øëþá". 12.05 Ôàé-
íà Óêðàéíà. 14.05 Õ/ô "Íàâêî-
ëî ñâ³òó çà 80 äí³â". 16.40 Õ/ô
"Äèêèé, äèêèé Âåñò". 18.40 Õ/
ô "Á³áë³îòåêàð". 20.40 Õ/ô
"Á³áë³îòåêàð 2". 22.40 Õ/ô
"Á³áë³îòåêàð 3". 02.30 Çîíà
íî÷³. 05.05 25-é êàäð
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ОВЕН (21.03�20.04).
Бажання позбутися
від тягаря відповідаль�
ності та втекти від про�
блем може зіграти з

вами злий жарт. Постарайте�
ся бути скромнішими, тоді
погіршення матеріального
становища вам не загрожує.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Щоб домогти�
ся бажаного резуль�
тату, вам доведеться
пробиватися крізь пе�

решкоди. Ваша інтуїція вас
не підведе. Можуть виявити
активність вороги і конкурен�
ти.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21. На підтримку та
допомогу розрахову�
вати не прийдеться,
так що усі проблеми,

що нагромадилися, вам на�
лежить вирішувати само�
стійно.

РАК (22.06�23.07).
Майже всі задумані
плани будуть реалізо�
вуватися, а  колишні

конфлікти благополучно
влагодяться. Не упускайте
цей золотий час і максималь�
но повно використайте його.
Успіх у ділових зустрічах.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Вам бажано бути ак�
тивними та послідов�
ними, налагоджуючи

нові зв'язки і контакти. На очі
начальству краще не попа�
датися. Повинна надійти
цікава інформація, обов'яз�
ково прийміть її до відома.

ДІВА (24.08�23.09).
Ділиться навіть дріб�
ними радостями, так
ви зможете  перетво�

рити просто знайомих у гар�
них друзів. Якщо ви відчуєте
приплив енергії, постарай�
теся витратити  її без на до�
сягнення  мети.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Стрімкість у
діях бажано притри�
мати, навіть якщо вам

і здається, що ці якості мо�
жуть здорово допомогти
вам. Прислухайтеся до
інтуїції, вона підкаже, як кра�
ще діяти у виникаючих ситу�
аціях.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Якщо ви щось
задумали, то зберіть�
ся з силами та просу�

вайтеся вперед, а не тупцюй�
те на місці. З іншого боку,
якщо ви й без того багато
трудилися, то достатньо, не
збільшуйте ваше робоче на�
вантаження.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Поквапитеся і
не сидіть склавши
руки, не тринькайте

цей золотий час і ви багато
чого встигнете. Будьте обе�
режними й уважними у вико�
нанні будь�якої справи.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Виявіть розум�
ну обережність у
справах бізнесу. Ба�

жано розібратися з пробле�
мами, що нагромадилися.
Приготуйтеся відстоювати
реалістичність ваших планів.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Ви можете до�
відатися багато ново�
го про свою роботу,

але не поспішайте що�не�
будь міняти, просто перече�
кайте. Можливе виникнення
напружених відносин з коле�
гами, начальством або стар�
шими родичами.

РИБИ (20.02�20.03).
Варто лише трохи по�
трудитися, як цілком
реальний світ опи�

ниться у ваших ніг. Не випро�
бовуйте терпіння навко�
лишніх, навіть самий безне�
винний жарт над ближнім
може викликати неприємні
наслідки.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 4.08.14 – 10.08.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ
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ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 23
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 10
     äiâ÷àòîê – 13
     îäðóæèëîñÿ –

23 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà;
ïîìåðëî – 18 îñ³á.

Â. ÏÅÒÊÀÍÈ×,
â. î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

– Íå äàåò ìíå ïîêîÿ
âîïðîñ... Äëÿ êîãî ïðèäó-
ìàíû êðîâàòè-ïîëóòîðêè,
è êàê âûãëÿäèò  ýòîò ÷å-
ëîâåê-ïîëòîðàøêà?

– Ïàïà, ÿ ïîêàêàë!
– Õîðîøî. Íà ðàáîòó íå

îïîçäàé.

Íà÷àò âûïóñê âîäêè  ïîä
íàçâàíèåì "Àõ, êàêàÿ æåí-
ùèíà!" â 3-ëèòðîâûõ áàí-
êàõ.

È æèëè îíè äîëãî è ñ÷à-
ñòëèâî. Êîãäà ðàçîøëèñü.

Òîëüêî ó íàñ íåöåíçóð-
íîé  ëåêñèêîé ìîæíî  íå
òîëüêî îáèäåòü, íî è ïî-
õâàëèòü.

Àëåíóøêà  áûëà ïåðâîé
æåíùèíîé, äîêàçàâøåé,
÷òî âñå ìóæèêè – êîçëû,
ñòîèò èì òîëüêî íà-
ïèòüñÿ.

Â Îäåññå.
– Ôèìà, ìíå êàæåòñÿ,

÷òî òû òàêè êî ìíå íå-
ðîâíî äèøèøü.

– Öèëÿ, ÿ òåáÿ óìîëÿþ!
ß àñòìàòèê, îòäàé  ìîé
èíãàëÿòîð.

Ðîäèòåëè óåõàëè â Èòà-
ëèþ. êàæäûé äåíü ïèøóò
ïèñüìà. Ñåãîäíÿ  ïîäïè-
ñàíî: " Ñ ïðèâåòîì èç
Âàòèêàíà. Öåëóþ. Ïàïà".

Íàø íàðîä íå ìîæåò
äîëãî òåðïåòü íèêàêîãî
áåçîáðàçèÿ è ïîýòîìó áû-
ñòðî ïðèâûêàåò.

Ñòàðøèíà:
– Ãîëîâíîé óáîð íàäî íî-

ñèòü íà ãîëîâå. Èíà÷å
ìîæíî çàáîëåòü ìåíèí-
ãèòîì. Ìåíèíãèò – î÷åíü
ñòðàøíàÿ áîëåçíü. Ïîñ-
ëå íåãî ëèáî óìèðàþò,
ëèáî ñòàíîâÿòñÿ äóðàêà-
ìè. Âîò ìû ñ áðàòîì áî-
ëåëè, îí óìåð, à ìíå ïî-
âåçëî.
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                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

27 липня 2014 року у замку Сент�Міклош відбувся концерт відомого піані�
ста і композитора  Максима Шоренкова. Максим Шоренков є дипломантом і
учасником безлічі міжнародних фестивалів, а у 2014 році член журі Міжна�
родного конкурсу вокалістів  “Від клаксики до модерну”. Славу і популярність
піаністу та композитору принесло його шоу  SHORENKOV MAGIC THEADS –
єдиний в світі винахід який представляє нові світи створення музики. Цей
винахід, володіє своїм власним звучанням і представляє нові можливості зву�
ковидобування на музичних інструментах. Його винахід має авторське пра�
во. І от  Максим Шоренков вже вдруге відвідує  мистецький осередок,  яким є
старий середньовічний замок і дає змогу нам ковтнути трохи столичного ми�
стецтва — нового,  оригінального, неповторного.

Гості  мали змогу поринути у чарівний і неповторний світ мелодій які вірту�
озно під гучні аплодисменти виконував піаніст. Приємна насолода музични�
ми творами переривалася читанням віршів  двох талановитих поетес Тетяни
та Наталії Рибар, а також господар замку Йосип Бартош  порадував гостей
декламуванням своїх віршів. Продовжив свято мистецький аукціон на якому
були представлені живописні твори Тетяни та Наталії Рибар, а завершився
вечір  традиційним для таких заходів фуршетом та факельною екскурсією
нічним замком Сент�Міклош. Гості були задоволені і з піднесеним настроєм
знехотя покидали замок.

 До нових зустрічей з  мистецтвом у замку Сент�Міклош.
 Оксана МЕТЗГЕР, культоролог.

ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒÈ Ï²Ä ÑÊËÅÏ²ÍÍßÌ ÑÒÀÐÎÃÎ ÇÀÌÊÓ

Íàñòóïíî¿ ñóáîòè, 2 ñåðïíÿ,  äî íàøî¿ ìèëî¿,
÷àð³âíî¿, äîáðî¿ ïîðÿäíî¿ Äðóæèíè, íàéêðàùî¿,
òóðáîòëèâî¿, ìóäðî¿, òåðïëÿ÷î¿ Ìàìî÷êè, ðî-
çóìíî¿, ëàã³äíî¿ Òåù³,  í³æíî¿, ëàñêàâî¿ Áàáóñ³,
÷óéíî¿ ëþäèíè, òàëàíîâèòîãî êåð³âíèêà, ãîëîâ-
íîãî áóõãàëòåðà âåòåðèíàðíî¿ ë³êàðí³

Ãàííè  Éîñèï³âíè  ËÎÇÀÍ
çàâ³òàº þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ, ùî ñèìâîë-
³çóº æ³íî÷ó ìóäð³ñòü, ïðîôåñ³éíó çð³ë³ñòü...
Â³òàþ÷è íàéð³äí³øó íàøó, âñ³ì ñåðöåì óëþáëå-
íó ³ äîðîãó þâ³ëÿðêó, êàæåìî: Ìàòóñþ, ãîëóá-
êî Âè íàøà ºäèíà, Âàñ ùèðî â³òàº âñÿ íàøà ðîäè-
íà. ² ä³òè ³ âíóêè ñüîãîäí³, ð³äíåíüêà, øëþòü ùèðèé óêë³í Âàì â³ä
ñåðöÿ íèçåíüêî. Õàé Áîã áåðåæå Âàñ ùå ðîê³â áàãàòî íà ùàñòÿ óñ³ì íàì
³ íà ðàä³ñòü êðèëàòó. Õàé ñîíöå ïðèâ³òíî Âàì ñì³ºòüñÿ, ³ âñå ó æèòò³
óäàºòüñÿ, õàé ä³òè é îíóêè øàíóþòü çàâæäè, õàé äðóç³ é çíàéîì³ ùèðî
ïîâàæàþòü, õàé çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ðàä³ñòü íå ñõîäÿòü ç îáëè÷÷ÿ, à ðîêè
âåäóòü ó ùàñëèâå ñòîð³÷÷ÿ!

   Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ÷îëîâ³ê, äîíüêè Ìàð’ÿíà, Àíæåë³êà,
çÿò³ ²âàí, Âàñèëü, îíóêè Â³êòîð³ÿ, Ìàðèíêà, ð³äí³, äðóç³…

ÙÈÐÎ Â²ÒÀÞ
×ÈÍÀÄ²¯ÂÖ²Â!

2 ñåðïíÿ ìåøêàíö³ ×èíàä³ºâà
â³äçíà÷àòèìóòü ñâîº ïðåñòîëüíå ñâÿ-
òî – Ïðîðîêà Áîæîãî ²ëë³. Öå ñïî-
êîíâ³÷íå ñâÿòî ñïîâíåíå ëþáîâ’þ ³
ðàä³ñòþ, Áîæîþ áëàãîäàòòþ óâ³éäå
â îñåëþ êîæíîãî ìåøêàíöÿ íàøîãî
ñåëèùà. Õàé ñëàâíèé Ïðîðîê ²ëëÿ,
ç âèñîòè ç³øëå êîæí³é ðîäèí³ áëàãî-
äàòü, â³äæåíå íåäóãè, ìîëèòü çà íàñ
ºäèíîãî ×îëîâ³êîëþáöÿ. Íåõàé ïðè-
õèëüí³ñòü äîë³ ºäíàº êîæíîãî â
ì³öí³ì çäîðîâ’¿, ðîäèíí³é áëàãîäàò³,
íàä³¿ ³ äîáð³ íà ìíîã³¿ ¿¿ áëàã³¿ ë³òà.

Ç ïîâàãîþ – ²âàí ÌÎØÀÊ,
ñåëèùíèé ãîëîâà ×èíàä³ºâà

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

СКОРО МЫ ВСЕ
ОСВИНЕЕМ

В ближайшем будущем
человечеству, возможно,

грозит освинячивание.
Дело в том, что ученые из
Гарварда провели серию
экспериментов, которые
показали безопасность до�
норских органов, взятых у
свиньи. Что свинья идеаль�
ный донор, ученые знали и
раньше. Однако считалось,
что пересаживать челове�
ку свиные органы нельзя: в
них есть опасные вирусы.
И вот выяснилось, что ви�
русы есть, но не переходят

из пересаженного органа в
клетки человека и вреда
ему не причиняют. А зна�
чит, органы можно исполь�
зовать! Так что, сам пони�
маешь...

ЖЕНИТЬСЯ,
ЧТОБЫ ЖИТЬ

Если тебе исполнилось
30 лет и у тебя нет жены —
срочно ищи спутницу жиз�
ни. Английские ученые в

течение 10 лет наблюдали
за 10 тыс. человек. И выяс�
нили, что мужчины и жен�
щины, не обремененные по�
стоянным партнером по
жизни, много пьют, плохо
питаются, слишком много
работают и мало заботятся
о своем здоровье. То есть
живут они меньше, чем их
женатые собратья или за�
мужние сестры. А жизнь
могла бы быть такой дол�
гой...

Розтирання від радикуліту
Натріть 2 ст. ложки хрону і залийте масу склянкою

горілки. Настоюйте впродовж 7 днів. Використовувати
настоянку можна як розтирання, а можна робити з нею
компреси. Найкраще – на ніч. Якщо сильно пече – зніміть
компрес, змастіть шкіру оливковою олією.

Якщо болять ясна
Знаменита болгарська зцілителька Ванга радила по�

лоскати рот по кілька разів на день відваром чебрецю,
до якого додати дрібку солі.

Двічі на місяць жувати (майже годину) живицю білої
сосни.

Ви вдарилися...
Один з кращих засобів лікування ударів – бодяга. 1

ст. ложку розтертої в порошок бодяги розвести 4 ст.
ложками води і нанести на забите місце. Це дасть змо�
гу запобігти появі крововиливів та гематом.

Якщо ж під рукою не виявиться бодяги, можна при�
класти до синця на 10�15 хв. змочений холодною водою
клаптик газети, паперу тощо.

Для зміцнення серця

Ягоди калини – 100 г, ягоди горобини –100 г, спориш
– 3 ст. ложки, окріп – 200 мл, мед – 2 ст. ложки.

Калину і горобину потримати в морозилці ніч або взя�
ти вже заморожені восени ягоди і залити відваром спо�
ришу. Додати мед. Пити після їди двічі на день.

ï
ê
ï

â
ø
ð
Ä
ò

ë
í
Á

æ
À
ä


