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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.

У ПАРЛАМЕНТІ зареєстровано  законопроект
про відновлення в Україні статусу ядерної держа�
ви.

УКРАЇНА увійшла  у трійку найкрупніших світо�
вих експортерів зерна. Впродовж 2013�14 років
наша держава відвантажила за  кордон 32, 3  млн.
Тонн зернової продукції.

ЯНУКОВИЧ подав позов до Суду Євросоюзу з
вимогою визнати незаконним  його усунення з по�
сади президента.

РОСІЯНИ готові обрати  президентом Росії на
наступних виборах  командуючого терористами у
Донбасі Ігоря Гіркіна. Про це свідчать результати
опитування, проведеного в Росії.

ТУРЕЧЧИНІ потрібні лікарі. Багато! Аби укомп�
лектувати  штат державних лікарень  турецька  вла�
да  планує запросити на роботу 30  іноземних
лікарів, третину з них – терапевтів.

ДО ЗАКОНУ про часткову мобiлiзацiю в Українi
внесено змiни. Верховна Рада заборонила
мобiлiзувати  українцiв, якi виховують  трьох i бiльше
дiтей.

НIМЕЦЬКА розвiдка заявила, що в оточеннi
Путiна  намiтився розкол, бо чимало соратникiв
виступило  проти полiтики президента.

ПIСЛЯ чергового аудиту  знаменитого музею
Прадо у Мадридi виявлено зникнення 885 творiв
мистецтва.

34 ПОРОСЯТКА (своєрiдний рекорд) народила
свиноматка на однiй з приватних свиноферм  на
Львiвщинi.

Ç ÏÐÅÊÐÀÑÍÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
7 ñåðïíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é ïðåêðàñíèé

þâ³ëåé ÷àð³âíà æ³íêà, òóðáîòëèâà
ìàìà òà áàáóñÿ, â³ðíà ïîäðóãà, àê-
òèâíèé ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ òà
÷ëåí Ñï³ëêè æ³íîê ì. Ìóêà÷å-
âà

ØÅËÅËÜÎ
ÌÀÐ²ß ²ÂÀÍ²ÂÍÀ.
Ùèðî â³òàºìî øàíîâíó

þâ³ëÿðêó ³ áàæàºìî:

Ø³ñòäåñÿò –
íå ïðèâ³ä äëÿ ïå÷àë³,

Ø³ñòäåñÿò – öå çð³ë³ñòü çîëîòà.
Õàé äî ñòà, à ìîæå é äàë³,
Éäóòü, íå îçèðàþ÷èñü ë³òà.
Õî÷ áóëî òðèâîã â æèòò³ áàãàòî,
Òà íå áóäåì çãàäóâàòü ñóìíå,
Áî ãîðèòü â äóø³ ³ùå áàãàòòÿ,
Ùå âîãîíü ãîðèòü. Öå – ãîëîâíå!
Çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî çè÷èìî ùèðî,
Ëþáîâ³ ³ ðàäîñò³, çëàãîäè é ìèðó,
Ëàñêè â³ä Áîãà, äîáðà â³ä ëþäåé
Íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

Â³ä Ñï³ëêè æ³íîê ì. Ìóêà÷åâà!

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
ßñêðàâó, ä³ëîâó, åíåðã³éíó, òâîð÷ó,

ñó÷àñíó êîëåãèíþ, ÷óéíó, äóæå ïîðÿä-
íó, ùèðó, íàäçâè÷àéíî äîáðîçè÷ëèâó,
÷àð³âíó, êðàñèâó æ³íêó, çàñòóïíèêà
ãîëîâè Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿ ÒÂ «Àñîö³à-
ö³ÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Óêðà¿íè» â Çà-
êàðïàòñüê³é îáë., ãîëîâó Ìóêà÷³âñü-

êîãî îñåðåäêó «Àñîö³àö³ÿ âåòåðàí³â
ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè»

ØÅËÅËÜÎ
Ìàð³þ ²âàí³âíó

 â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ.
Çà í³æíå ñåðöå, çà â³÷íå áàæàííÿ

ðîáèòè ëþäÿì äîáðî, çà ìóäð³ ïîðàäè, çà íåâòîìíó ðîáî-
òó Âàì íèçüêèé óêë³í. Ïîðÿä ç Âàìè âñ³ ìè ñòàºìî êðàùè-
ìè. Ñïàñèá³ Âàì çà äîáðîòó, â³äâåðò³ñòü, ÷óéí³ñòü. Íåõàé
Âàøà ìîëîäà äóøà çàâæäè â³ä÷óâàº êðàñó æèòòÿ! Ñèë ³
ñíàãè Âàì, ìèðó, ðîäèííîãî òåïëà ³ ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ íà äîâã³, ïë³äí³, ö³êàâ³, ÷óäîâ³ ðîêè. Íåõàé ùàñëèâîþ
áóäå Âàøà äîëÿ ï³ä Áîæèì ³ ëþäñüêèì áëàãîñëîâåííÿì!

Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ,
 Ìàðòà ÂÎËÎÙÓÊ, ãîëîâà ðàäè ÒÂ ÂÃÎ «Àñîö³à-

ö³ÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Óêðà¿íè», ãîëîâà ðàäè îñåðåä-
êó ÂÃÎ «Àñîö³àö³ÿ âåòåðàí³â ÄÏÑ Óêðà¿íè» â Çàêàð-
ïàòñüê³é îáë.

Þë³ÿ Ê²ËÀÐÓ, ãîëîâà ÇÒÂ ÂÏÃÎ «Ñï³ëêà àóäè-
òîð³â Óêðà¿íè», ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî îñåðåäêó ÂÃÎ
«Àñîö³àö³ÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Óêðà¿íè».

Ç ÂÅËÈÊÎÞ ØÀÍÎÞ ÒÀ ËÞÁÎÂ’Þ
Â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîä-

æåííÿ –10 ñåðïíÿ 2014 ðîêó –íàøó
äîðîãó âèõîâàòåëüêó ñòàðøî¿ ãðó-
ïè  ÄÍÇ ¹41

Ò Ê À ×
Ìàð³þ Ìèõàéë³âíó!
55ðîê³â òîìó âèñîêî â íåá³ çàé-

íÿëàñÿ Âàøà ç³ðêà, ïîêëèêàíà îñâ³-
òèòè øëÿõ ì³ð³àä³ ìàëåíüêèõ  ç³ðî÷îê

³ âêëàñòè â êîæíó ç íèõ ÷àñòèíêó  ñâîº¿ äóø³.
Íàì ïîùàñòèëî, ùî ñâîºþ ìóäð³ñòþ Âè  îñ-

â³òèëè ïî÷àòîê  íàøîãî øê³ëüíîãî æèòòÿ òà
ùèðî äáàºòå ïðî êîæíîãî ç íàñ è çàðàç.

Çè÷èìî é íàäàë³ çàëèøàòèñÿ òàêîþ
æ åíåðã³éíîþ ³ íåâòîìíîþ, ùèðîþ ³
òóðáîòëèâîþ, ùåäðîþ  íà äîáðî.

Áàæàºìî  Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà
óñï³õ³â  ó çä³éíåíí³ âñ³õ Âàøèõ çàäóì³â.

Âäÿ÷í³ Âàì âèõîâàíö³ òà áàòüêè.

ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ
² ÐÎÄÈÍÍÎÃÎ ÙÀÑÒß!

Ó ö³ äí³ ñâ³é ñâ³òëèé þâ³ëåé
â³äçíà÷àº  äîðîãà ³ ãëèáîêî øà-
íîâàíà íàìè ëþäèíà

Åìåð³õ
Åìåð³õîâè÷
ÁÓÁÐßÊ

ç Êëþ÷àðîê.
Ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâ-

ëÿºìî íàøîãî þâ³ëÿðà ³ â³ä
óñüîãî ñåðöÿ áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ìèðó,
ðàäîñò³ é äîñòàòêó, ñ³ìåéíî¿ çëàãîäè é ëþáîâ³,
íåâòîìíîãî äîâãîë³òòÿ é íåâè÷åðïíî¿ ùåäðîñò³.

Õî÷åìî, ùîá  òè é íàäàë³ çàëèøàâñÿ  ãîðä³ñòþ
íàøî¿ ðîäèíè.

Ç ëþáîâ’þ – äðóæèíà, äîíüêè Àëëî÷êà, Àíäð³ºò-
òà, Ìàðÿíêà,  çÿò³  – ßðîñëàâ, Âëàäèñëàâ, Ñòàí³ñ-
ëàâ , îíóêè ²âåë³í, Ñòàí³ñëàâ, ñåñòðà Àííà ç ñ³ì’ºþ,
áðàò Åì³ë ç ñ³ì’ºþ, øîâãîðèí³ Òàìàðà, Éîëàíà, ñâà-
õà Ê³çìàí, ð³äí³, äðóç³, êîëåãè.

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ËÞÄÅÉ
Ç ÎÑÎÁËÈÂÈÌÈ ÏÎÒÐÅÁÀÌÈ

У попередньому номері  газети з певних при�
чин ми не змогли вмістити, як обіцяли,  тематич�
ний  вісник “Злагода”, за що просимо вибачен�
ня у “злагодівців” та читачів. Робимо це тепер. А
водночас повідомляємо, що у міській поліклініці
з боку парку  створено  умови  для відвідування
медичного закладу з допомогою пандуса.

 На першому поверсі для ваших потреб  — ла�
бораторія  й рентген�кабінет.

На другому поверсі, до якого можна піднятися
ліфтом, у кабінеті №24  вам допоможуть виріши�
ти всі інші питання медичного характеру.

ЗАПИТАННЯ ДО ВЛАДИ
Як вирішуються у нашому місті  проблеми, по�

в'язані з  перешкодами пересування людей з
особливими потребами та соціального транс�
порту

Сподіваємося  на співробітництво і чекаємо на
відповідь через газету.

(Вісник "ЗЛАГОДА" виходить в газеті "МУ�
КАЧЕВО"двічі на місяць).



×åëîâåê – ýòî òî, ÷òî îí õî÷åò, óìíîæåííîå íà òî, ÷òî îí ìîæåò. (Â. Ìîóë).×åëîâåê – ýòî òî, ÷òî îí õî÷åò, óìíîæåííîå íà òî, ÷òî îí ìîæåò. (Â. Ìîóë).×åëîâåê – ýòî òî, ÷òî îí õî÷åò, óìíîæåííîå íà òî, ÷òî îí ìîæåò. (Â. Ìîóë).×åëîâåê – ýòî òî, ÷òî îí õî÷åò, óìíîæåííîå íà òî, ÷òî îí ìîæåò. (Â. Ìîóë).×åëîâåê – ýòî òî, ÷òî îí õî÷åò, óìíîæåííîå íà òî, ÷òî îí ìîæåò. (Â. Ìîóë). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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Негативне ставлення до
мобілізації, є не лише при�
роднім страхом за власне
життя і здоров’я чи за життя
близьких людей. Воно є ло�
гічним продовженням роз’ї�
деної корупцією радянської
репресивної машини, яка
дозволяла легко відмови�
тись, відкупитись від обо�
в’язків у вигляді служби в
армії.

Але з російською агре�
сією ситуація в країні зміни�
лася дуже швидко і від май�
же ліквідованої за часів Яну�
ковича армії тепер в першу
чергу залежить, не більше,
не менше, саме існування
України.  І саме по цій при�
чині, російські спецслужби
та органи пропаганди пре�
красно розуміючи наші мен�
тальні особливості та наші
колишні переконання, радо
провокують між нами конф�
лікти. В теперішній ситуації

Шановні громадяни України!
Дорогі земляки! Мукачівці!

ми маємо право висувати
вимоги до влади, зокрема
вимагати VIP�мобілізації,
безперечно, треба, але не
усупереч скасуванню мобіл�
ізації, а на додачу їй.

Ще одним аргументом
противників мобілізації є те,
що, мовляв, Донбас мають
захищати саме жителі цьо�
го регіону, а галичанам, во�
линянам і закарпатцям вар�
то готуватися боронити
власні оселі, а в Донбасі ро�
бити нічого. Дехто навіть
закликає без жодних сенти�
ментів віддати Путіну Дон�
бас, бо певна частина місце�
вих і справді не хоче жити в
Україні та підтримує теро�
ристів.

Злочинність такої логіки
більш ніж очевидна.
«Гіркіни, болотови та інші
воюють не лише за Донбас і
не лише за так звану «Ново�
росію», куди вони включають
усі області українського
Південного Сходу. – Пише
журналіст�політолог Тарас
Клочко. � Вони воюють про�
ти України як геополітичної
реальності. В імперськіх
мізках ідеологів терористич�
ної війни немає місця для
жодної України чи то донець�
кої, чи то київської, чи то га�
лицької. Вони заперечують
сам факт існування українців
і відповідно ніколи не зми�
ряться з українською держа�
вою. Якщо їм віддати Дон�

бас, то потім прийде черга
Дніпропетровська, Харкова,
Одеси, Києва і Ужгороду. А
висмоктати з пальця ідео�
логічні підстави вважати
Львів «ісконнорускім» містом
російським новоімперціям
не надто складно».

Отже, антитерористична
операція на Сході – це не
тільки війна за Донбас чи
Південний Схід, це війна за
Україну. І якщо терористів не
знищити на Донбасі, війна
може завітати в кожну осе�
лю і жоден українець не по�
чуватиметься у безпеці.
Тому ми повинні чітко усві�
домлювати – всі протести
проти мобілізації, якими б
справедливими на перший
погляд не виглядали моти�
ви, – це, свідомо чи несвідо�
мо, просто підігрування те�
рористам.

Тому перед тим, як вийти
на блокування автошляхів чи
військового комісаріату, по�
трібно подумати, якими бу�
дуть наслідки. Чи це дасть
користь для розвитку та за�
хисту України, чи це є свідо�
ме або несвідоме підігруван�
ня ситуації на Сході.

Так, ситуація дуже непро�
ста. Від нас усіх вона потре�
бує мужності, патріотизму та
єднання.

Василь ПАШКУЛЯК,
голова Мукачівської
районної державної

адміністрації

Заходи з енергозбереження та підготовка до опалю�
вального сезону 2014/2015 рр.

на Мукачівщині
Про заходи з енергозбереження та альтернативні види

пального йшлося на нараді першого заступника голови
Мукачівської районної державної адміністрації Андрія Дан�
канича з начальниками управлінь та відділів РДА, головами
сільських та селищних рад району.

Зокрема, обговорювалися питання про розроблення
оперативного плану технічних заходів щодо зменшення
споживання природного газу теплопостачальними

підприємствами на 30 % до кінця 2014 року, що дасть економію 490 кубів газу, та вжиття технічних
і адміністративних заходів щодо зменшення споживання природного газу на об’єктах соціальної
сфери Мукачівщини – дошкільних дитячих закладах, школах, ФАПах, амбулаторіях тощо.

«Вже сьогодні ми маємо бути певні, що опалювальний сезон 2014/2015 рр. у Мукачівському рай�
оні буде проведено без збоїв. При цьому, економія газу, – підкреслив  перший заступник голови
Мукачівської районної державної адміністрації Андрій Данканич, – ні в якому разі не означає зни�
ження температурного режиму в період опалювального сезону нижче санітарних норм. Йдеться
про переведення або автономне встановлення на ряді об’єктів бюджетної сфери котелень, що
працюватимуть на альтернативних видах палива (палети, брикети, відходи деревини). В контексті
оптимізації режиму теплопостачання, говоримо і про економний нічний режим роботи котелень у
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах й ФАПах. Лікарні ж, звісно, будуть опалювати�
ся цілодобово. Ведеться робота і по встановленню сучасних теплозберігаючих вікон та дверей,
утепленню дахів тощо».

Так, до прикладу, у Великолучківській загальноосвітній школі І�ІІІ ступенів буде замінено газовий
котел на нове енергозберігаюче обладнання, яке дозволяє використовувати тверде та інші альтер�
нативні види палива. Як пояснив голова Мукачівської районної адміністрації Василь Пашкуляк, було
чітко прораховано, що механізм відновлення труби старого обладнання набагато дорожчий, як
заміна котлів. До того ж дуже дорого обійдеться і відновлення дорожнього полотна. Тому прийнято
однозначне рішення про фінансування заміни котлів, тим паче що ці заходи передбачені Постано�
вою Кабінету Міністрів від 01.03.2014 р. № 65.

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю,
у справах преси та інформації апарату Мукачівської райдержадміністрації

Відповідно до статей 2, 39, 41 Закону Ук�
раїни „Про місцеві державні адміністрації”,
статті 7 Закону України „Про оздоровлення
та відпочинок дітей”, пункту 5 Порядку на�
правлення дітей до дитячих закладів оздо�
ровлення та відпочинку за рахунок коштів
державного бюджету, затвердженого поста�
новою Кабінету Міністрів України від 17 лип�
ня 2009 року № 734, розпорядження голови
обласної  державної адміністрації від 16
червня 2014 року № 182 „Про затвердження
Порядку направлення дітей до дитячих зак�
ладів оздоровлення та відпочинку за раху�
нок коштів обласного бюджету”, зареєстро�
ваному в Головному управлінні юстиції у За�
карпатській області 19 червня 2014 року за
№ 8/1145, з метою упорядкування діяльності
щодо дотримання вимог законодавства сто�
совно підбору та направлення дітей Мукач�

Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó íàïðàâëåííÿ ä³òåé äî äèòÿ÷èõ çàêëàä³â
îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó çà ðàõóíîê êîøò³â ðàéîííîãî áþäæåòó

івського району до закладів оздоровлення
та відпочинку, головою Мукачівської район�
ної державної адміністрації прийнято роз�
порядження від 21 липня 2014 року № 276
„Про затвердження Порядку направлення
дітей до дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку за рахунок коштів районного бюд�
жету”, яке зареєстроване в Мукачівському
міськрайонному управлінні юстиції 30 лип�
ня 2014 року № 8/303. Затверджений Поря�
док визначає організацію підбору та на�
правлення дітей на оздоровлення та відпо�
чинок до дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку за рахунок коштів районного бюд�
жету.

 Із повним текстом цього розпорядження
можна ознайомитися на офіційній веб�
сторінці Мукачівської райдержадмініст�
рації.

ГОТУЙ КОТЕЛЬНЮ ВЛІТКУ

В першу п’ятницю
серпня, увечері, із зони
АТО в Мукачівський при�
кордонний загін повер�
нулись закарпатські
прикордонники. Авто�
бус плавно розвернувся
на плацу, перед будів�
лею штабу прикордон�
ного загону й зупинився
біля… каплички, з якої
своїм безмовним благо�
словенням прибулих
синів нашого краю зус�
тріла Пресвята Богоро�
диця. Мати, чия любов випробувана
найбільше.

 Кажуть, віра в себе робить людину
сильною, а віра в Бога – могутньою. Наші
хлопці повернулися, звісно, дуже втом�
лені від дороги й від усього, чим приго�
щала їх війна… Але їх обличчя були
спокійні. І це дуже важливо. Певно, всі
вони змінились за ці кілька місяців, і ці
зміни у їх внутрішньому світі, у їх пере�
конаннях, здатності перемагати страх,
відчай, біль зробили їх сильнішими і
спокійнішими.

Лунав гімн України. Зелені кашкети в
руках хлопців піднеслися до сердець. А
вже за мить до них бігла, тримаючи у ма�
лесеньких ручках розмальовані плака�
ти й жовто�блакитні кульки, малеча
різного віку і зросту. Це було зворушли�
во настільки, що одразу пригадались
старі чорно�білі фільми про Велику
Вітчизняну… Хто ж знав, що це кіно че�
рез стільки років повториться?!...

 Везли квіти військовослужбовцям і
люди з обмеженими фізичними можли�
востями з міського товариства ГО “Зла�
года” на чолі з головою товариства Віо�
рікою Віллашек. «Немає рівних їхній
силі й звитязі», – сказав нам згодом в
інтерв’ю мукачівець Сергій Муха, який
з допомогою мами та разом зі своїм
другом Михайлом Удутом, приїхав у той
вечір у прикордонний загін і чекав на по�
вернення прикордонників декілька го�
дин. – Я обов’язково повинен був бути
сьогодні тут. Хотів особисто подякува�
ти військовим».

«Завдячуючи вірі в Бога, Ви знову вдо�
ма, – такими словами зустрів своїх ге�
роїв начальник Мукачівського при6
кордонного загону підполковник
Олександр Назаренко. – Спасибі Вам
за службу, за сміливість пройти цю до�
рогу!»

«Саме Вам, хлопці, ми завдячуємо
тому, що на сьогодні те лихо, яке хоче
заполонити Україну, відчуло протидію,
відчуло, що у нашої землі є хоробрі сини,

ГЕРОЯМ СЛАВА!
Вони повернулися, і на їх обличчях написана Віра

які захищатимуть її», – вітав прикордон�
ників міський голова Мукачева Золтан
Ленд’єл.

«Ми дякуємо кожному з Вас за захист
наших кордонів, а значить, захист наших
домівок і наших дітей! Ви – справжні
Герої, і просимо Вас передати наш уклін
і вдячність Вашим батькам і родинам!» –
продовжив урочисту церемонію при�
вітань прикордонників перший заступник
голови Мукачівської РДА Андрій Данка�
нич та від імені голови райдержадмініст�
рації Василя Пашкуляка вручив захисни�
кам українського кордону почесні грамо�
ти. Звісно, нагороди були дуже доречні,
як, власне і намет, який РДА передала
хлопцям при відправці в зону АТО.

«Ви гідно виконали свій священний
обов’язок! Ви не зрадили присязі, Ви –
Герої! Героям слава!», – привітав прикор�
донників майор запасу Веніамін  Ар�
тем’єв.

Після тривалих привітань і вручення
грамот священнослужитель Мукачівсь�
кого кафедрального собору на честь
Різдва Пресвятої Богородиці  протоієрей
Петро Лях подякував хлопцям�прикор�
донникам за цю велику жертву в ім’я миру
і добра на нашій землі та передав благо�
словення Архієпископа Мукачівського і
Ужгородського Феодора, який до речі
народився у родині військовослужбовця.

Звичайно, у той вечір хлопцям було не
до інтерв’ю. Вони якомога швидше хоті�
ли потрапити додому. Тому ми попроси�
ли бодай про декілька фраз:

«Хочу зустрітись з батьками – це най�
перше! Мрію побачити їх нарешті, пого�
ворити. Бо коли дзвонили завжди недо�
говорював, не хотів їх засмучувати. Дуже
вдячний їм та друзям за підтримку. А най�
більше дякую Богові зате, що повернув�
ся живим�здоровим. Багато що усвідо�
мив, почав інакше дивитись на життя.
Знаю, що ціна миру – дуже важка».

Віктор СТЕЦЬ з с. Підвиноградів
Виноградівського району

 «Всім, хто хвилювався, чекав нашого
повернення хочу передати подяку. Ро�
дині, друзям, керівництву нашого відділу
та загону, особисто заступнику началь�
ника з персоналу, який щоразу дзвонив,
питав, підтримував. Було нелегко. Що�
денна служба, порівняно зі службою про�
тягом цих 100 днів в зоні АТО – абсолют�
но різні речі. Бог допомагав, давав сили.
Кожну другу добу ми були в наряді. На�
рили окопів, накопали бліндажів. Бук�
вально щодня були обстріли з  «ГРАДІВ».
Кругом стріляли. Звик уже, як до ново�
річних феєрверків, якщо можна так ска�
зати… Дякую Богові, лише Його допомо�
га врятувала».

 Віктор БОКОЧ, м. Тячів,

Сектор з питань внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю,  у справах пре6
си та інформації апарату Мукачівської
райдержадміністрації

Сергій Муха із Русланом Костирею,
старшим прапорщиком відділу  при+
кордонної  служби  «Богдан», Рахів+
ського району.
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Òðóäåí íå ïåðâûé øàã, à ïîñëåäíèé. (Ì. Êàìîðãî).

Мукачівське Товариство осіб «Злагода» � гро�
мадська організація, яка об’єднує в своїх рядах осіб з
вадами фізичного та інтелектуального розвитку
(інвалідів дитинства та інших категорій інвалідів) не�
залежно від віку, членів їх сімей, а також осіб, які відсто�
юють і представляють інтереси інвалідів. Наша мета �
сприяти у наданні людям з особливими потребами
необхідних послуг, допомагати у створенні умов соц�
іально�психологічної та трудової реабілітації, саморе�
алізації та суспільному становленні, оздоровленні,
відпочинку, спілкуванні.

Товариству нещодавно виповнився рік. Організація
досить молода, але за час її існування зроблено не�
мало. Проведено декілька «круглих столів з владою»,
туристично�краєзнавчу поїздку на озеро Синевир, То�
вариство брало ó÷àñòü ó çàãàëüíîì³ñüê³é àêö³¿ «Ì³ñòî áåç
àâòî» òà «Çà ÷èñòå ì³ñòî». Îñü âæå äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü îðãàí-
³çàö³ÿ çàä³ÿíà ó ùîð³÷í³é âèñòàâö³ «Òàëàíò áåç îáìåæåíü».
Ïðîâîäèëèñÿ òàêîæ ìàéñòåð-êëàñè ç æèâîïèñó. Òîâàðè-
ñòâîì çàïî÷àòêîâàíî ùîð³÷íó àêö³þ, ïðèñâÿ÷åíó ð³÷íèö³
Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè «Ñ³ì êîëüîð³â ìîãî «ß»» (ó
2013 ðîö³ ¿¿ áóëî ïðîâåäåíî íà òåðèòîð³¿ Ìóêà÷³âñüêîãî
çàìêó «Ïàëàíîê»), çà ùî ùèðî äÿêóºìî çàñòóïíèêó ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè Ì.Ì. Ëàáîøó, òîä³øí³ì êåð³âíèêàì â³ää³ëó êóëüòó-
ðè Ë.Â. Êîâà÷ ³ Â.À. Ìîðîç, íèí³øíüîìó êåð³âíèöòâó â³ää³ëó
².Â. Ïåòðóñ, ². Êàë³é òà êåð³âíèöòâó çàìêó. Ìèíóëèé ð³ê áóâ

ÒÐÎÕÈ ÏÐÎ ÍÀÑ
þâ³ëåéíèì äëÿ õóäîæíèö³ Â³îð³êè Â³ëëàøåê, òîìó
Òîâàðèñòâî âçÿëî àêòèâíó ó÷àñòü ó ¿¿ þâ³ëåéí³é âèñ-
òàâö³ «Â³îð³êà òà äðóç³». Äî Äíÿ ëþäåé ç îñîáëèâè-
ìè ïîòðåáàìè ñï³ëüíî ïàðòíåðàìè ç ÌÌÁÎ «Ñóñï-
³ëüñòâî – âñ³ì», ÖÀÐ «Ôåí³êñ», ÃÎ «Ñòèìóë»  áóëî
ïðîâåäåíî ñâÿòî «Ìèñòåöòâî îá’ºäíóº âñ³õ» ó ïðè-
ì³ùåíí³ Çàêàðïàòñüêîãî äåðæàâíîãî ðîñ³éñüêîãî
äðàìàòè÷íîãî òåàòðó. Íàïðèê³íö³ 2013 ðîêó áóëî
ïðîâåäåíî âåëèêå íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíå ñâÿòî äëÿ
ä³òåé ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè. Âåëèêà ïîäÿ-
êà íàøèì ÷óäîâèì âîëîíòåðàì ³ ïåäàãîãàì – Òÿãóð
Ò.². (ñ. Òåðåñ³) òà ²âàíèö³ Ì. ². çà äîïîìîãó â îðãàí³-

çàö³¿ öèõ ñâÿò òà àêö³é. Òàêîæ ùèðà âäÿ÷í³ñòü Äèðåêòîðó
ô³ðìè ÀÂÅ Ìóêà÷åâî Îëåíè÷ Ì.Ä., êîëåêòèâó  Ñõ³äíîºâðî-
ïåéñüêîãî ñëîâ’ÿíñüêîãî ³íñòèòóòó íà ÷îë³ ç ðåêòîðîì Íå-
ñóõ Ë.Ì., êîëåêòèâó ô³ðìè ÄÂÑ-ÑÀÒ íà ÷îë³ ç êåð³âíèêîì
Øóòêî Â.Ë., ²âàí÷î Ê.Â. – çà îðãàí³çàö³éíó òà ìàòåð³àëüíó
ï³äòðèìêó.

Öüîãî ðîêó, çàâäÿêè îñîáèñòîìó ñïðèÿííþ Ìóêà÷³âñü-
êîãî ì³ñüêîãî Ãîëîâè Ëåíä’ºëà Çîëòàíà Çîëòàíîâè÷à, Òî-
âàðèñòâî äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ íàïðÿì³âä³ÿëüíîñò³ îòðè-
ìàëî ïðèì³ùåííÿ.

Ìè âèñëîâëþºìî éîìó ùèðó ïîäÿêó çà öå. Ïðîâåäåíî
äåê³ëüêà âàæëèâèõ çóñòð³÷åé, îäíà ç ÿêèõ – çóñòð³÷ ³ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè îðãàí³çàö³¿ «Óêðà¿íà-Ôàëüòö» (Ãîëîâà – Ðóä³
Éîá) ³ç Í³ìå÷÷èíè. Âæå çä³éñíåíî äåê³ëüêà òóðèñòè÷íî-
êðàºçíàâ÷èõ ïî¿çäîê (ïî ìîíàñòèðÿõ Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéî-
íó, ó Âåëèêèé Áåðåçíèé, Óæãîðîä, Ì³æã³ð’ÿ, Âîëîâåöü, ñàí.
«Øàÿí»), ñ³ì’¿ ç îñîáëèâèìè ä³òêàìè ìàëè çìîãó â³äïî÷è-
òè ó êîìïëåêñ³ «Âîäîãðàé» (äèðåêòîð Í.Ì. Ñàáåí³íà).  Âèñ-
ëîâëþºìî ïîäÿêó  Áàõòèí Î.Â. –  êåð³âíèêîâ³ àñîö³àö³¿
ïåðåâ³çíèê³â Ìóêà÷åâà òà éîãî ÷óäîâîìó êîëåêòèâîâ³, çà
ðåãóëÿðíå íàäàííÿ òðàíñïîðòó äëÿ åêñêóðñ³é, ð³çíèõ çà-
õîä³â.

Ùîíåä³ë³, çà ñïðèÿííÿ Äèðåêòîðà Çàêàðïàòñüêîãî äåð-
æàâíîãî ðîñ³éñüêîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó Øóòþêà Þ.Ñ.,
÷ëåíàì Òîâàðèñòâà íàäàíà ìîæëèâ³ñòü áåçêîøòîâíî
â³äâ³äóâàòè äèòÿ÷³ òà äîðîñë³ âèñòàâè. Äî ðå÷³, ïàí Þð³é ó

ëèïí³ â³äçíà÷èâ ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ. Ùèðî â³òàºìî éîãî,
³ áàæàºìî Áîæî¿ ìèëîñò³ ³ áëàãîäàò³ íà ìíîãàÿ ë³ò!

Íàðàç³ íàëàãîäæóþòüñÿ çâ’ÿçêè ç ïàðòíåðàìè. Âåëèêà
ïîäÿêà óñ³ì, õòî äîïîìàãàº íàì. Ñïîä³âàºìîñÿ íà òå, ùî
íàøà ñï³âïðàöÿ ç âëàäîþ, áëàãîä³éíèêàìè, ï³äïðèºìöÿ-
ìè, âîëîíòåðàìè òà âñ³ìà ³íøèìè, êîìó íå áàéäóæ³ ïðî-
áëåìè íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, áóäå ïë³äíîþ.

Íà æàëü, ê³ëüê³ñòü ³íâàë³ä³â (ÿê äîðîñëèõ, òàê ³ ä³òåé), ó
çâ’ÿçêó ç áàãàòüìà ôàêòîðàìè, ó ñâ³ò³ çá³ëüøóºòüñÿ. Íàøà
êðà¿íà, íàø ðåã³îí – íå âèíÿòîê. Ðÿäè ëþäåé ç îñîáëèâè-
ìè ïîòðåáàìè íèí³ ïîïîâíþþòüñÿ òàêîæ ó çâ’ÿçêó ç áîéî-
âèìè ä³ÿìè íà ñõîä³ Óêðà¿íè. Ïîâòîðèìîñÿ – íà íàø ïðå-
âåëèêèé æàëü…

Àëå ÷àñ ³äå äàë³, ³ óñ³ì öèì ëþäÿì ïîòð³áíî íàâ÷èòèñÿ
æèòè, ïåðåìàãàòè ïðîáëåìè, ÿê³ ïîñòàþòü íà ¿õíüîìó øëÿõó.
Ðàçîì – ëåãøå! Ìè âñ³ æèâåìî ï³ä îäíèì íåáîì. Óêðà¿íà –
ºäèíà! Ìè – ºäèí³! Äàâàéòå áóäåìî, ÿê ï’ÿòü ïàëüö³â íà
îäí³é ðóö³!

Ïðàâë³ííÿ, óñ³ ÷ëåíè íàøî¿ ñï³ëüíîòè ðîáëÿòü âñå ìîæ-
ëèâå äëÿ òîãî, ùîá óñ³ ëþäè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, ¿õí³
ñ³ì’¿ çíàëè, ùî ÇÀÂÆÄÈ ÎÒÐÈÌÀÞÒÜ Ó ÍÀÑ Ï²ÄÒÐÈÌÊÓ
² ÄÎÏÎÌÎÃÓ. ²íâàë³äè ïîâèíí³ çðîçóì³òè: âîíè – òàê³, ÿê ³
âñ³ ³íø³, ïðîñòî ïîòðåáóþòü òð³øêè á³ëüøå óâàãè, ³ çðîáè-
òè âîíè ìîæóòü äóæå áàãàòî, ÿê äëÿ ñåáå – òàê ³ äëÿ ì³ñòà,
äëÿ ëþäåé, ùî ¿õ îòî÷óþòü. Íàéêðàùèì ñïîñîáîì äîíåñòè
³íôîðìàö³þ ïðî âñå ³ âñÿ äî ëþäåé, íà íàøó äóìêó, º ïðåñà.
Ìè äîâãî éøëè äî ö³º¿ ìåò³ – ³ íàðåøò³ çâåðøèëîñÿ: ó ñâ³ò
âèõîäèòü íàø ïåðøèé «Â³ñíèê «ÇËÀÃÎÄÈ»». Âèñëîâëþºìî
ùèðó ïîäÿêó Ãîëîâíîìó ðåäàêòîðó ãàçåòè «Ìóêà÷åâî» Â³êòî-
ðîâ³ Âàñèëüîâè÷ó Äâîðíè÷åíêî çà íàäàíó ìîæëèâ³ñòü õî÷à
á òàêèì ÷èíîì äîíåñòè ³íôîðìàö³þ, íåîáõ³äíó ó ïîâñÿê-
äåííîìó æèòò³, êîæíîìó, õòî öüîãî ïîòðåáóº.

Ç êîæíèì íàñòóïíèì âèïóñêîì, êîòðèé âèõîäèòèìå  äâ³÷³
íà ì³ñÿöü, íàø Â³ñíèê ñòàâàòèìå íàä³éíèì ïîì³÷íèêîì ó
ïîâñÿêäåííîìó æèòò³. Ñïîä³âàºììîñÿ, ùî é ³íø³ ÇÌ³ ì³ñöå-
âîãî òà îáë. ð³âíÿ äîëó÷àòüñÿ äî ñï³âïðàö³ ç íàìè.

Ç ÏÎÂÀÃÎÞ ÄÎ ÂÀÑ,
ÒÂÎÐ×ÈÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ ÃÎ «ÇËÀÃÎÄÀ».

Хочемо звернутися до усіх членів нашої спільноти. НЕ БУДЬТЕ БАЙДУЖИМИ!
НЕ БУВАЄ ЧУЖОЇ БІДИ І ЧУЖОГО ГОРЯ. УСІ МИ ЖИВЕМО ПІД ОДНИМ НЕБОМ!
Допоможіть, якщо бачите, що людині потрібна допомога. Немає незначної до�
помоги. Навіть одна крапля робить море трішечки більшим. Добро завжди
повернеться до вас добром у багатократному розмірі. Інваліди потребують
будь�якої допомоги. Декотрі з них навіть не можуть вийти до магазину чи апте�
ки, чимало візочників взагалі не виходять з дому, бо не мають змоги: їх просто
нікому вивезти. Вони залишаються сам на сам зі своїми проблемами за закри�
тими дверима своїх домівок. Якщо ви бажаєте допомагати людям з особливи�
ми потребами, дзвоніть нам за телефонами:  +380508687157,
+380952558743. Пишіть нам на zlagoda_2013@mail.ru . Ми передамо ваші
контактні дані до адресатів.

ÄÎ ÄÎÁÐÎÄ²¯Â

Цього року Україна
відзначила 200�літню
річницю народження
Великого Кобзаря – Та�
раса Шевченка.

Як ніколи, нині акту�
альні його поетичні ряд�
ки.

ÏÀÌ’ßÒÍ²
ÄÀÒÈ

Íàøà äóìà, íàøà ï³ñíÿ
Íå âìðå, íå çàãèíå...
Îò äå, ëþäè, íàøà ñëàâà,
Ñëàâà Óêðà¿íè!
Áåç çîëîòà, áåç êàìåíþ,
Áåç õèòðî¿ ìîâè,
À ãîëîñíà òà ïðàâäèâà..
ßê ãîñïîäà ñëîâî…

«Äî Îñíîâ’ÿíåíêà…»,
1840 ð³ê.

Íå ìîæåìî îìèíóòè ó
íàøîìó ïåðøîìó âèïóñ-
êó âàæêå ïèòàííÿ â³éíè
íà Ñõîä³ Óêðà¿íè. Íàéñò-
ðàøí³øå – êîëè ãèíóòü
ìîëîä³ ëþäè, ìèðíå íà-
ñåëåííÿ, ä³òè…Íåâáëà-
ãàííî…Í³÷îãî íå ìîæå
öå âèïðàâäàòè…Âèñëîâ-
ëþºìî ãëèáîêå ñï³â÷óò-
òÿ ð³äíèì óñ³õ çàãèáëèõ-
…Ñóìóºìî ðàçîì ç
âàìè…

ÀÍÎÍÑ!
×ÈÒÀÉÒÅ Ó ÍÀÑÒÓÏÍÎÌ ÍÎÌÅÐ²!
“Тріумф добра та сили духа!” Нарис про на�

ших героїчних “силачів”, членів нашого Товари�
ства – рекордсмена Книги рекордів Гіннеса Віне�
ра Сергія та Косякову Світлану.

“У нас в гостях” Розмова з цікавим гостем.
“Актуально” Як люди з обмеженими можливо�

стями борються за свої права.
“Працевлаштовуємось” Правові аспекти пра�

цевлаштування інвалідів в Україні. проблемні пи�
тання.

І ЩЕ БАГАТО ЦІКАВОГО! БУДЬТЕ З НАМИ! ДО
НОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ!

Випуск підготували � Віллашек Віоріка, Вантуш
Наталія. ЗА СПРИЯННЯ КОЛЕКТИВУ ГАЗЕТИ “МУ�
КАЧЕВО”!

ÑÓÌÓªÌÎ
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21 липня 2014 року Президент
України підписав Указ, затвердже�
ний Верховною Радою «Про част�
кову мобілізацію». Третя «хвиля»
мобілізації в області, в тому числі і
в Мукачівському районі розпоча�
лася і триватиме, як і в інших рег�
іонах України, 45 днів. За цей час
визначені категорії військових опо�
вістять про мобілізацію, сформу�
ють в команди і відправлятимуть
на навчання. Граничний вік
військовозобов’язаних у запасі
збільшено � тепер військовозобо�
в’язані � це чоловіки від 18 до 60
років (рядовий і сержантський
склад) або до 55�65 років (офі�
церський склад, вік залежить від
звання), придатні до військової
служби. Відповідно до Указу, при�
зов військовослужбовців, ре�
зервістів та поставки техніки тре�
ба здійснити в обсягах, визначе�
них мобілізаційними планами з
врахуванням резерву. Місцевим
органам державної виконавчої вла�
ди, органам місцевого самовряду�
вання з залученням підприємств,
установ, організацій, незалежно
від форми власності, слід забез�
печити в установленому порядку
своєчасне оповіщення і прибуття
громадян, які призиваються на
військову службу, а також виділен�
ня техніки на збірні пункти у
військові частини.

 Саме третя «хвиля» мобілізації
дозволить виснаженим учасникам
АТО отримати перепочинок за ра�
хунок ротації сил. Буде приведено
додатково в бойовий стан 15 бой�
ових частин і 44 частини бойового
забезпечення.

Війна буде повторюватися до
тих пір, поки питання про неї
буде вирішуватися не тими, хто
помирає на полі бою.

                                   (Анрі Барбюс)

Вручити повістку можуть пред�
ставник військкомату, ЖРЕПу,
сільської чи селищної ради. Після
отримання повістки кожен грома�
дянин зобов’язаний з’явитися у
вказаний в повістці час на збірний
пункт або військкомат. Зі собою
слід мати повістку або мобілізац�
ійне розпорядження, військовий
квиток, паспорт, обліково�послуж�
ну картку, а водіям автомобілів,
танків, тракторів, мотоциклів �
водійські права.

Мобілізація – не призов
Не варто плутати мобілізацію із

військовим призовом. Третя хвиля
мобілізації – це поставка техніки
та людських ресурсів до військо�
вих частин, які будуть вказані у
директиві, що надійде до військко�
матів. Для потреб армії на підприє�
мствах мобілізовуватимуть техні�
ку, яка може допомогти військовим
під час бойових дій – автомобілі,
автобуси, спеціалізовану техніку. І
ще: та кількість повісток, що отри�
мують краяни, далеко не відпові�
дає тій кількості, що будуть при�
звані до армії. Мобілізовувати�
муть, у першу чергу,  тих громадян,

ТРЕТЯ  ХВИЛЯ
Мукачівщина, як і вся Україна, приймає повістки…

які мають певний військовий
досвід.

Хто не підлягає мобілізації
Згідно зі статтею 23 закону «Про

мобілізацію», мають право бути
звільненими від мобілізації особи,
які  мають більше п’яти дітей, яким
ще не виповнилося 16 років. Втім,
районні військові комісари не бу�
дуть призивати чоловіків, на утри�
манні яких є більше трьох непов�
нолітніх дітей (відповідні зміни
підписав і Президент). Крім того,
керівники підприємств можуть
«забронювати» особливо важли�
вих працівників призовного віку,
які працюватимуть в тилу. Не
призиватимуть жінок, на утриманні
яких перебувають діти віком до 16
років (такі жінки можуть бути при�
звані на військову службу в разі їх
згоди і тільки за місцем прожи�
вання); зайняті постійним догля�
дом за особами, що його потребу�
ють, відповідно до законодавства
України, в разі відсутності інших
осіб, які можуть здійснювати та�
кий догляд. Петро Порошенко
підписав Закон, який гарантує: сту�
дентів та аспірантів денної форми
навчання не призвуть на військову
службу під час мобілізації. За доб�
ровольцями, які самі захочуть пе�
рервати навчання заради армії,
будуть зберігати місця навчання.
В тому числі, бюджетні.

Хто підлягає мобілізації
Мобілізації підлягають люди, які

служили в армії. Крім того, мобіл�
ізовуватимуть тих юнаків, які були
визнані непридатними для служ�
би в армії, однак, не мають серй�
озних проблем із здоров’ям. Такі
особи ще раз проходитимуть мед�
комісію. Люди, які не служили в
армії, (ті, хто закінчив військову ка�
федру і отримав звання «молод�
ший лейтенант» запасу) зазвичай
мають таку військово�облікову
спеціальність, яка відповідає
цивільній освіті – будівельник,
юрист.

Більшість потрібних зараз для
армії людей – не вояки, а тилови�
ки. З них мають сформувати аж 44
частини бойового забезпечення.
Тилових спеціальностей маса – це
медики, водії, автослюсарі, елект�
рики, ремонтники, кухарі,
зв’язківці, управлінці, правознавці.
Армії зараз потрібні всі ті люди,
хто забезпечить матеріальні,
транспортні, побутові та інші потре�
би військ. У військкоматах знов
дають „зелене світло” доброволь�
цям.

Для мобілізованих громадян
передбачається надання соц*
іальних гарантій на період про*
ходження ними військової служ*
би:

� їм виплачується грошове за�
безпечення в повному обсязі, з
урахуванням всіх надбавок і
премій, на рівні військовослуж�
бовців контрактної служби;

� на них поширюється весь ком�
плекс гарантій соціального та пра�
вового захисту, встановлених зако�

нодавством для військовослуж�
бовців;

� за ними зберігається місце ро�
боти, посада, середній заробіток
на підприємстві, в установі, орган�
ізації, незалежно від підпорядку�
вання та форм власності (при од�
ночасному отриманні грошового
забезпечення в якості військовос�
лужбовців).

� їм нараховується одноразова
грошова допомога, яка буде вип�
лачуватися в день демобілізації;

� зберігається право на підприє�
мницьку діяльність для приватних
підприємців;

� продовжується виплата пенсій
пенсіонерам, у разі призову їх на
військову службу.

Не йдіть війною проти закону,
прийміть закони проти війни.

 (Єврейське прислів’я)

… Дерцен, Жнятино, Форнош,
Ракошино, Домбоки, Червеньово,
Страбичово Мукачівського району
Закарпатської області – перекрит�
тя автомобільних доріг. Арданово,
Кушниця, Довге Іршавського рай�
ону Закарпатської області – піке�
тування військомату та перекрит�
тя доріг. Київ – пікетування Адмін�
істрації Президента матерями
військових. Самбір Львіської об�
ласті – пікетування військомату.
Новоселиця Чернівецької області
– пікет військомата та побиття рай�
онного депутата Івана Попадюка,
який отримав мобілізаційне роз�
порядження і, на відміну від інших,
погодився воювати в зоні АТО.
Проте, через таку проукраїнську
позицію протестувальники розлю�
тилися на нього та напали.…

Якими будуть наслідки такого
підходу? Чи не справдяться побо�
ювання, які поки що є лише припу�
щенням: сьогодні терористи на
Сході, завтра – у нас?!...

Настане час, коли оголосять
війну, але на неї ніхто не прий$
де.                             (Аристотель)

Після оголошення 3�ї хвилі,  у ба�
гатьох регіонах України люди, в
більшості, жінки, почали перекри�
вати дороги, пікетувати військко�
мати із заявами, що не пустять
своїх синів і чоловіків до війська.
Протестувальники виступають
проти мобілізації цивільних лю�
дей, які не мають військових на�
виків і стають «гарматним м’ясом»
для професійних бойовиків. Безліч
питаннь у протестуючих і до  місце�
вих чиновників: «Чому вони в білих
сорочках у кабінетах? Чому відсут�
ністя VIP�мобілізація? Чому донеч�
чани та луганчани відпочивають в
Закарпатті, а закарпатці мають йти
за них воювати, де справед�
ливість?» Логіка обурених мобілі�
зацією доволі проста: «Чому я по�
винен ризикувати власним жит�
тям, якщо сини чиновників не йдуть
до армії?».

Ці та десятки інших питань обго�
ворювались наприкінці минулого
тижня під час наради керівництва
Мукачівського району, зокрема го�

лови райдержадміністрації Васи�
ля Пашкуляка, голови районної
ради Івана Михайла з начальни�
ком Мукачівського міськрайонно�
го комісаріату Іваном Васильцю*
ном, військовим комісаром об�
’єднаного Мукачівського
міськрайонного військового комі�
саріату Олександром Мош*
ковським, начальником Мукачі�
вського МВ УМВС України в Закар�
патській області Віталієм Шимо*
няком, начальником сектору захи�
сту національної державності Му�
качівського міжрайонного відділу
управління СБУ в Закарпатській
області Віталієм Симочко та про�
курором Мукачівського району
Олегом Опішняком. На нараді
були присутні також керівники 39�
ти сільських та селищних громад
Мукачівщини та представники гро�
мадськості.

«Військомати направляють по�
вістку тому, що людина, хоча була
зобов’язана це зробити, про зміни
у своєму житті військкомат не по�
відомила, – пояснив військовий
комісар Закарпатського обласно�
го військового комісаріату Іван
Васильцюн – Тому закликаю гро�
мадян, які отримали повістку, бра�
ти зі собою до військкомату всі
необхідні документи: медичні кар�
тки, підтвердження опікунства, до�
відки про навчання. Чітко буде виз�
начено, чи підлягає призову кожна
людина конкретно, чи не підлягає.
І прошу, не створюймо з�за непоі�
нформованості прецедентів на
радість Кремлю та російським
пропагандистським телеканалам.

Ветеранів Третьої світової не
буде.

 (Уолтер Мондейл)

Заголовки вітчизняних та зару�
біжних видань кричать про таке:

� «Китай пригрозив США, якщо
американці будуть тиснути на Ро�
сію»…

� «США не допоможуть Україні
військами, бо нікому не потрібна
Третя світова війна»…

� «Санкції США штовхають Росію
в фінансову кабалу Китаю»…

� «Лідери Китаю переконують
Туреччину не пускати кораблі НАТО
через пролив Босфор»…

Українське питання – предмет
геополітики. Дипломати різних
держав світу цінують витримку ук�
раїнських військових щодо агресії
росіян. Україні допомагають і за�
хищатимуть її дипломатично, еко�
номічно, а також завдяки військо�
во�психологічному тиску. Але – і це
той факт, який всі українці мають
усвідомити – ніхто не починатиме
з�за України Третьої світової війни.
Тому що всім зрозуміло – вона зни�
щить людство.

Першою жертвою війни стає
правда.

(Джонсон Хайрам)

Щоб не програти Росії інформа�
ційну війну українські ЗМІ повинні
стати максимально відповідальни�
ми. З таким тезисом виступили на
нараді сільські та селищні голови

Мукачівського району. Кожне сло�
во зараз на вагу золота. Прикро,
що іноді за скандальними заголов�
ками, наприклад, про перекриття
дороги у селі, не стоїть нічого – ні
конкретні факти, ні чіткі аргументи
людей, ні ті питання, відповідей на
які вони вимагали… Ми самі ство�
рюємо прецеденти для викорис�
тання наших інформаційних по�
відомлень на підтримку політики
терористів! Саме такими газета�
ми й Інтернет�сайтами повинна
зацікавитись прокуратура та си�
лові структури!

У даному контексті не менш
важливо присікати будь�які спро�
би ввести людей в оману навмис�
ним роздмухуванням скандалів
довкола відвертої брехні та непе�
ревірених факти. «Оперативна
група неодноразово виїжджала за
місцем появи чуток про ніби�то
«наявний фургон, куди буквально
силоміць саджають чоловіків», �
зазначив начальник сектору захи�
сту національної державності Му�
качівського міжрайонного відділу
управління СБУ в Закарпатській об�
ласті Віталій Симочко � жоден,
підкреслюю, жоден такий інцидент
не підтверджувався на місці».

***

Для уточнення умов часткової мо�
білізації, повідомлення про пору�
шення з боку представників
військкоматів, силових органів в
області відкрито «гарячу» теле�
фонну лінію  0800�501�484 (працює
з 6:00 до 22:00). Також про ці ви�
падки можна повідомляти за ціло�
добовим номером УМВС � 61�25�
11 (чергова частина).

Якщо краяни стали свідками
вчинення провокацій на тери*
торії області (навмисне поши*
рення неправдивої інформації
щодо мобілізації, роздмухуван*
ня конфліктів тощо), прохання
терміново повідомляти про такі
факти за телефонами:

УМВС – 61*25*11 (чергова ча*
стина);

СБУ – 61*31*00 (чергова час*
тина);

Обласний військовий коміса*
ріат – 67*20*67 (чергова части*
на);

Чопський прикордонний загін
71*13*86, 71*13*22 (чергова ча*
стина);

Мукачівський прикордонний
загін – (0231) 2*25*21.

За цими ж номерами необхідно
телефонувати, якщо були виявлені
факти незаконних дії з боку сило�
вих структур (якщо відомо про ви�
магання/передачу хабарів, пору�
шення механізму часткової мобілі�
зації, незаконні дії представників
правоохоронних органів).

Сектор з питань внутрішньої
політики та зв’язків з гро*

мадськістю, у справах преси
та інформації апарату Мукачі*

вської райдержадміністрації

17 июля в сердце Вены,
в 1�ом районе, в извест�
ном ресторане� винотеке
“Бурггартен” состоялась
дегустация новых экск�
люзивных вин дома “Юст�
Руст” и презентация арт�
клуба “Палитра� Спектр”,
в рамках которой прошел
вернисаж представителя

клуба Виктора Грабаря.
На торжественном откры�
тии гостей поздравляли и
рассказывали им о твор�
ческом проекте хозяйка
винотеки Елена Клюева,
главный представитель
проекта в Австрии Свет�
лана Шопф (арт� усадьба
“Золотая Рыбка”) и дочь

известного винодела Гер�
харда Юста меценат Ма�
рия графиня фон Мой. Го�
сти и постоянные клиен�
ты винотеки с удоволь�
ствием пробовали вина и
любовались картинами.

На вечере была прове�
дена благотворительная
лотерея в пользу детей
Чинадиевского детского
дома. Главные призы лю�
безно были предоставле�
ны винодельческим до�
мом “Юст� Руст” и худож�
никами�членами арт� клу�
ба В. Грабарем, А. Иван�
чо, Л. Бобиляк, М. Чопей.
На вырученные средства

дети детского дома смо�
гут поехать к термальным
источникам, а также для
них в арт� усадьбе “Золо�
тая Рыбка” будет прове�
ден художественный сим�
позиум под руководством
членов клуба “Палитра�
Спектр”.

Этот вечер в центре сто�
лицы Австрии был очень
удачным. А мы можем по�
желать всем участникам
проекта продолжения та�
кого успешного творчес�
кого развития!

Mit freundlichen Grussen,
С уважением,

Maria Grдfin von Moy



ÁÓÉÍÎÖÂ²Ò ÒÀËÀÍÒÓ
ÐÎÇÊÐÈËÈ ÑÂ²ÒËÈÌÈ ÁÀÐÂÀÌÈ

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 555557 ñåðïíÿ 2014 ð.

31 (1033)31 (1033)31 (1033)31 (1033)31 (1033)

ñò.

Õóäîæíèê – åäèíñòâåííîå ñóùåñòâî, äëÿ êîòîðîãî âñå âîêðóã – îòêðîâåíèå.
(Ë. Ëüþíñîí).

В останній день липня
надзвичайно тепла,
якась особливо зворуш�
лива атмосфера панува�
ла у міській картинній га�
лереї. Здавалося, сама
природа, коли літо ру�
шило із зеніту,  благо�
словила на те, щоб чле�
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ни родини подружжя
Віктора Дворниченка і
Тетяни Рибар щиро под�
ілилися з відвідувачами
пречистим сяйвом сво�
го мистецького таланту.
Зал, як завжди був і є го�
стинним і щирим, а му�
качівці, які завітали на
відкриття  – найвдячніші
цінителі мистецтва. В
експозиції представле�
но понад сто живопис�
них полотен, переважно
у жанрі портрета та пей�
зажу. У картинах роз�
горнулася панорама на�
шого життя, де виразно
передано безмежну за�
хопленість майстрів
пензля й олівця красою,
поетичністю природи,
багатоманітністю буття.

Вступне слово на
відкритті виставки виго�
лосив мукачівський
міський голова Золтан
Лендєл, відкрила  її зав�
ідуюча відділом культу�
ри міськвиконкому Ірина
Густі. З теплими слова�
ми привітання до ав�
торів експозиції зверну�
лися голова обласної
організації Спілки пись�
менників України  Ва�
силь Густі, народний ху�
дожник України Іван
Бровді, голова артклубу
«Палітра�Спектр» Окса�
на Мецгер…

Із дивовижною увагою
приглядаєшся до
світлих фарб покладених
на серйозні полотна
пензлем Віктора Двор�
ниченка. Його мистець�

кий доробок позначе�
ний яскравою самобут�
ністю, у якій немає бу�
денних мотивів, за кож�
ною роботою відчу�
вається багатогранна
душа митця. «Нарече�
на», «Чорногузи», «Пер�
ша весна»… У цих робо�

тах відчуваємо внутріш�
ню, притягальну силу
мистецької спрямова�
ності самодіяльного ху�
дожника. Стихаючий
«Дев’ятий вал» народ�
жує із піни морської не
Афродіту, а табун білих
коней, у які так закоха�
ний автор.  Із серйозним
підходом підійшов
Віктор Васильович і до
замовлення онучки
Анютки. Його твір «Міс
«Простоквашино» пока�
зує, що майстрові пенз�
ля під�власні всі вікові
жанри художнього мис�
тецтва.

У Тетяни Рибар  своє
бачення, своє розуміння
світу, і вона відтворює
його в картинах таким,
яким бачить його внут�
рішнім зором.  Уява
майстрині народжує
гармонійне розмаїття
квітів, галерею біблійних
жіночих образів.  Найб�
ільше запам’ятовуються
«Жіночність», «Жінка з
гортензією». По манері
написання вони схожі, а
коли придивишся, ба�
чиш, що це різні, непов�
торні, бо народжені ви�
ливом душі самодіяль�
ної художниці на полот�
но. Залюблена у світ
природи Тетяна  Рибар
зображує її такою, якою
бачить оком, а ще
більше душею. Захоп�
лююча, копітка її робота
над картинами, етюда�
ми… «Гортензія», ми�
ром дихає її «Лелече

щастя».
Обдарованість Тетяни

Рибар найповніше вия�
вилася у жанрі пейзажу.
За свіжістю і безпосе�
редністю творчої мане�
ри художниці просте�
жується живе відчуття
форми, прозорість і гли�

бина колориту, що засв�
ідчують живописний
хист художниці. Володі�
ючи безцінним даром
поетичного бачення
світу, майстриня щиро
захоплюється всім, що її
оточує, розкриває красу
природи у розмаїтті її
проявів в усі пори року.
«Осіння сентенція», «Зи�
мовий ранок», весна «У
саду», «Маки»… Худож�
ниця відтворює у своїх
полотнах пломеніючі
барви  колірної сим�
фонії золотої осені, ви�
тончену тонову гаму зи�
мових краєвидів, золо�
тисте марево спекотно�
го літа, останні акорди
його щедрого буяння,
радість весняного онов�
лення. Нікого не поли�
шають байдужими і її
творення ляльок. Це ко�
пітке, але дуже прекрас�
не мистецтво пройшло
через віки й відродило�
ся у Тетяні Рибар, щоб
порадувати нас.

Серед представників
портретних творів особ�
ливу вагу привертає об�
раз батька художниці
Вікторії Дворниченко. У
її творі редактор
міськрайонної газети
«Мукачево» Віктор Двор�
ниченко постає люди�
ною з глибоким вдумли�
вим поглядом, мудрим
і самодостатнім харак�
тером.  Він ніби запро�
шує до співрозмови, ми

відчуваємо його духов�
ний стан, ставлення до
людей і світу. У роботах
Вікторії Дворниченко
домінує її улюблений
жанр – портрет. Кожен з
них написаний  уважним
психологом. Бо уміє ху�
дожниця віднайти род�

зинку в людині. Глянеш
на її картину і диву ди�
вуєшся: яку ж то силу
духу й таланту треба
мати, щоб дарувати
світові  такі неперевер�
шені, зрештою,  май�
стерно виконані  олів�
цем, тушшю  такі довер�
шені твори,  як «Родин�
ний портрет». Тут і ком�
позиційна оригі�
нальність і гармонічне
поєднання світла й тіні, і
жанрове багатство…

У полотна Наталії Ри�
бар входиш, немов у
саме життя. Весна, літо,
осінь, зима… «Муза»,
«Тепло», «Пізній цвіт»,
портрети відомих лю�
дей мистецтва… ЇЇ тво�
ри незбагненно неспод�
івані, оригінальність
проступає   і в  сучасній
манері письма,  і
підборі та поєднанні  ко�
льорів. Такі ж і квіти.
Вони прості. Але саме в
простому бачиш мудре
і вічне. Художниця ніби
каже нам: «Ми всі – діти
природи… Треба бути її
другом». Людина з її
світоглядом  – тема
майже всіх портретів
митців представлених
на виставці Наталією Ри�
бар.

Звучить у творчому
квінтеті й окрема тема,
до якої звернувся Сергій
Дворниченко – «Хай
омине мене чаша ця».
Ісус Христос пристрас�

ною молитвою готуєть�
ся до своєї рятівної місії
людства від гріхів.
Окрім цього полотна
Сергій Дворниченко
відомий художнім тво�
ренням книг, їх непов�
торним дизайном…

Цінність образотвор�

Управління Пенсійного фонду в
м. Мукачевому та Мукачівському
районі повідомляє про мож�
ливість звернення громадян до
управління до настання пенсійно�
го віку для попереднього призна�
чення пенсії. Метою даного виду
обслуговування є зменшення до�
кументального навантаження на
громадян, а саме збір різного
виду довідок та підтвердженнь, та
своєчассність призначення
пенсій. Це значною мірою зале�
жить від якості підготовки доку�
ментів майбутніх пенсіонерів,

ДО УВАГИ МАЙБУТНІХ ПЕНСІОНЕРІВ
вчасного проведення спеціаліста�
ми Фонду їх правової оцінки.

За зверненням майбутнього
пенсіонера про перевірку доку�
ментів, спеціалісти Фонду прове�
дуть відповідний аналіз та у разі
необхідності, направлять додат�
кові запити, проведуть перевірки
підстав видачі документів, в тому
числі довідок про заробітну пла�
ту та повідомлень про до�
цільність/ необхідність подання

інших документів.
Подані документи та матеріали

перевірок (копії запитів, відповіді
на них та отримані документи, акти
перевірок, довідки та інші докумен�
ти) будуть сформовані в підготов�
чу пенсійну справу, та використані
для подальшого призначення
пенсії. Все це дасть змогу своєчас�
но призначити пенсію, скоротити
Ваш час на збір та оформлення
необхідних документів.

Про результати проведеної ро�
боти управління Пенсійного фонду
письмово проінформує заявника ,
зокрема, про можливість врахува�
ти надані документи, тривалість
страхового стажу, про право на пен�
сію, строки для звернення за її при�
значенням

Для того, щоб попередньо сфор�
мувати Вашу майбутню пенсійну
справу, необхідно подати заяву до
управління разом з документами за

адресою м.Мукачево, вул.Миру 15
їж (біля танку, район заводу Мука�
чівприлад) з понеділка по чевер з
800 до 1700, у п’ятницю з 800 до 1600,
перерва з ІЗ00 до 13 год. Довідки
за зміненими номерами телефонів
“гарячої лінії” управління для жи�
телів міста Мукачево та Мукачівсь�
кого району. Телефони “гарячої
лінії” 5�48�99 та 2�10�85.

А. СКИБА,
начальник відділу з обслуго&

вування та розгляду звернень
громадян.

чих робіт членів родини
подружжя Віктора
Дворниченко й Тетяни
Рибар у тому, що вони
всі разом становлять
унікальне зібрання, са�
мобутнє  явище, вели�
кий і неповторний ду�
шевний скарб.

Несподіване й при�
ємне враження  на при�
сутніх  справив поетич�
ний збірник Тетяни Ри�
бар і Віктора Дворни�
ченка «… Как город без
реки».   Мені пригада�
лися слова Віссаріона
Белінського: «Немає
злочину кохати кілька
разів у житті, і  немає
заслуги кохати тільки
раз: докоряти собі за
перше і хизуватися дру�
гим – безглуздо».

Та й автори збірника
пояснюють появу по�
етичного дуету так: «Є у
фізиків таке поняття, як
дифузія… Явище, що
означає взаємопроник�

нення атомів, молекул,
частинок одної речови�
ни чи середовища в
інше, в результаті чого
стається народження
нової речовини, нової
фізичної матерії, нових
якостей і змісту.

Нам здається, що схо�

же може відбуватися і з
людськими душами,
стикання яких здатне на�
роджувати взаємопро�
никнення почуттів,
смаків, бажань, духов�
них потреб, творчих ус�
тремлінь… У цьому ми й
хотіли б переконати вас
трішечки нестандарт�
ним збірником наших
віршів».

Для людей таланови�
тих, закоханих , працьо�
витих не існує перепон.
А тому чекаємо від об�
дарованого Богом та�
лантами  подружжя, всіх
членів творчої родини
нових творів у поезії,
живопису.. .

Хай Вам таланить у
всьому – творчості,  ро�
боті, коханні, турботі
один про другого!

Михайло БЕЙРЕШ,
член  Національної
Спілки журналістів

України
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1.Свистунова  Маргарита  Петрівна – 1942 р.н.
2.Улинець Верона Іржіївна – 1934 р.н.
3.Данько  Володимир Вікторович – 1979 р.н.
4.Касіянчук  Лідія Лаврентіївна – 1938 р.н.
5.Сардарян Едвард Жоржович – 1973 р.н.
6.Авдіюк Адам Михайлович – 1936 р.н.
7.Штолцель Катерина  Антонівна – 1942 р.н.
8.Меняшева Олександра Дмитрівна – 1928 р.н.
9.Добромильська Ганна Михайлівна – 1935 р.н.
10.Рацин Віктор Олександрович – 1943 р.н.
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За даними міського
Комбінату благоустрою.

Не стало доброї, талановитої жінки, учасниці ВелиA
кої Вітчизняної війни, лікарки від Бога, яка за своє довA
ге життя, 93 роки, допомагала тисячам пацієнтів пеA
ремогти хвороби

Сусанни  Ананівни  БУКАРЄВОЇ.
Порядність, інтелігентність, професійність та

мудрість були притаманні її щирій душі. Поділяємо
біль втрати з рідними та близькими покійної. Вдячна,
добра пам’ять збереже кожну мить її життя.

    Міське Товариство інвалідів Великої Вітчизняної
війни та Збройних Сил України

Мукачівська районна державна адміністрація
висловлює глибокі співчуття рідним та близьким
з приводу смерті –

АВДІЮКА Адама Михайловича.
З 1989 по 2005 рр. Адам Михайлович обіймав

посаду керівника Мукачівського об’єднаного ВАТ
«Агрокомплекс». Назавжди залишиться в пам’A
яті своїх співробітників та колег, як турботливий
керівник та добрий наставник.

Шановна родино Адама Михайловича! Ми суA
муємо разом з Вами і в шанобі схиляємо голови,
розділяємо безмежний тягар горя. Хай душа поA
кійного упокоїться в Царстві Божім, а земля беA
реже його спокій.

Раптова смерть забрала життя доброї , порядA
ної, чесної, працьовитої людини

ЧЕРАПАНЯ Юлія Івановича
Розділяємо невтішне горе, висловлюємо щирі

співчуття родині та близьким покійного.
 З повагою колектив Мукачівського дитбудинA

ку інтернату.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
16 àâãóñòà  âñòðåòèò ñâîé 70-é þáè-

ëåé ìíîãîóâàæàåìàÿ, çàáîòëèâàÿ,
÷åñòíàÿ, òàëàíòëèâàÿ, òðóäîëþáèâàÿ,
òåðïåëèâàÿ
ßÍÖÎ Åëåíà Èâàíîâíà.

Äîðîãàÿ Åëåíà Èâàíîâíà!
Â ýòîò âîëíóþùèé äëÿ Òåáÿ  äåíü

æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ðàäî-
ñòè, óñïåõîâ âî âñåõ òâîèõ äåëàõ,
ñ÷àñòüÿ â äîìàøíåì ãíåçäûøêå.

Ïóñòü ñáóäóòñÿ  âñå Òâîè æåëàíèÿ.
Ñ÷àñòüÿ íà  ìíîãèå ãîäû!

Ïóñòü Áîã áåðåæåò Òåáÿ,
Ïóñòü ñîëíöå ïðèâåòëèâî Òåáå ñìååòñÿ
È âñå â æèçíè Òåáå óäàåòñÿ.
Ïóñòü äåòè è âíóêè îáåðåãàþò âñåãäà.

Öåëóåì – òâîè áûâøèå ñîñåäè, äðóçüÿ,
ñîòðóäíèêè ïî ðàáîòå èç Êàðàãàíäû.

МУКАЧІВСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ
ЗАТРИМАЛИ БАТЬКА,

ЯКИЙ ЗАРІЗАВ СВОГО СИНА
Під  час сімейної  сварки 52�річний чоловік смертельно по�

ранив свого 27�річного сина. Обидва чоловіки зловживали
спиртним і ніде не працювали. На місце події одразу виїхали
правоохоронці міського відділу міліції разом із заступником Уп�
равління МВС України в Закарпатській області Василем Руси�
ном та керівником підрозділу Віталієм Шимоняком.

Повідомлення про виявлення чоловіка з ножовим поранен�
ням надійшло від фельдшера с.Чабин Мукачівського району.
Чоловік помер у сусідів, до яких втік після сварки з батьком.

Як з‘ясували правоохоронці, ціла сім‘я � а це син, батько й
мати, зловживають спиртними напоями. Вже тривалий час
ніхто ніде не працює, перебивались тимчасовими підробітка�
ми. Заробляли на хліб та горілку, аби не померти  з голоду. Із
пояснень сусідів, у помешканні, де проживала родина,  вже
два роки не має навіть електрики – відрізали за борги.

Так, середущий 27�річний син, який і досі мешкав з батька�
ми, мав норовливий характер. Коли випивав, то піднімав руки
і на батька, і на матір, що й викликало сімейну трагедію.

Цього разу, після розпиття спиртного, між батьком і сином
виникла чергова побутова сварка. Один одного почали штов�
хати та бити кулаками. Як пояснила мати, вона не хотіла ди�
витись на з‘ясування стосунків між найближчими їй людьми,
тому вибігла з хати. Через деякий час, коли жінка поверталась
до будинку, то  побачила, що її син, тримаючись за живіт, побіг
до сусідів.

Односельці і викликали сільського фельдшера. Однак ме�
дик зафіксував уже смерть чоловіка.

Слідчий Мукачівського міськвідділу міліції  відомості про дану
подію вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань за оз�
наками част1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне
вбивство». Чоловікові загрожує  покарання у вигляді позбав�
лення волі на строк від 7 до 15 років. Триває досудове розсл�
ідування.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВС

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ ÕÐÎÍ²ÊÀ

Çà äîïîìîãó ó ðîçêðèòò³ âáèâñòâà
ì³ë³ö³ÿ ãàðàíòóº 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü
Нагадаємо, 3 cерпня близько 19.50год. на автодо�

розі сполученням Мукачево�Чоп в с.Ключарки Мукачі�
вського району правоохоронці Мукачівського
міськвідділу в салоні автомобіля марки “Хюндай” ви�
явили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням у го�
лову. Вбитим виявився мешканець с.Ключарки 1979
року народження.

За даним фактом триває досудове розслідування,
проводяться ретельні перевірки.

Наразі правоохоронці Мукачівського міського відділу
міліції звертаються до  громадян, які можуть надати
допомогу у розкритті злочину. Кому відома будь�яка
інформація про вчинення кримінального правопору�
шення, просимо звертатись за номером телефону:
099 146 15 46.

Конфіденційність гарантована. Особи, які нададуть
достовірну інформацію, що допоможе розкрити тяж�
кий злочин, отримають грошову винагороду у розмі�
рі 50 тисяч гривень.

Мукачівський МВ УМВС

16 серпня 2014 року виповнилося б 100 рокiв з
дня народження  колишнього командира партиA
занського загону, директора Мукачiвського ванA
тажного автопарку, а згодом—начальника вiддiлу
кадрiв  Кондитерськоє фабрики

КОЗЛОВУ Василю Михайловичу.
Час не зiтре з нашої памятi славне iмя цiєї преA

красноє людини. Сумуємо, пам’ятаємо,
зберiгаємо у серцi добрi спогади.

Заслужений працiвник транспорту  України
М.П.Литвинчук та ветеран вантажного АТП

12161 Ф.I.ПОПОВИЧ

НЕМЕРКНУЧА ПАМ’ЯТЬ

ÍÀÉÙÈÐ²Ø² ÏÎÁÀÆÀÍÍß
14 ñåðïíÿ  ñâÿòêóº ñâ³é ÷åðãîâèé Äåíü íàðîä-

æåííÿ  øàíîâàíà íàìè – áëèçüêèìè, äðóçÿìè,
ðîäèíîþ, êîëèøí³ìè âèõîâàíöÿìè

Ìàð³ÿ ²âàí³âíà ÊÀ×ÓÐ –
êîëèøíÿ  â÷èòåëüêà  ÑØ¹12, ïðåêðàñíà æ³íêà,
åëåãàíòíà, ïðàöüîâèòà. Ùåäðà äóøåþ ëþäèíà,

òóðáîòëèâà ìàìà ³ áàáóñÿ, ùèðà ïîäðóãà.
Â³ä óñ³º¿ äóø³  â³òàºìî Òåáå ç ïðåêðàñíèì ñâÿòîì,

áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâÿ
Íåâè÷åðïíî¿  åíåðã³¿ , áåçìåæíîãî ëþäñüêîãî ùà-

ñòÿ, äîáðîáóòó, â³ðè, íàä³¿ ³ ëþáîâ³.
Íåõàé êîæåí íîâèé äåíü áóäå ùåäðèì íà äîáðî,

áàãàòèì íà ðàä³ñí³ çâ³ñòêè, ïðèºìí³ ïîä³¿.
Áîæîãî Òîá³ áëàãîñëîâåííÿ íà äîâã³ ùàñëèâ³ ðîêè
Ëåòÿòü  ðîêè, ÿê ëåáåä³ ó âèð³é,
Ïðèéìè â³òàííÿ íàø³ ùèð³,
Ùå äî ñòà ðîê³â  çè÷èìî ïðîæèòè!
Õàé áóäóòü ïîðó÷ Â³ðà ³ Íàä³ÿ,
ßê äâà êðèëà, ùî âïàñòè íå äàäóòü,
² ñàì Ãîñïîäü ïî ìèëîñò³ íàä³ëèòü
Ùå äîâãèõ ë³ò, ùàñëèâó  ñâ³òëó ïóòü!

Òâî¿ ùèð³ ïîäðóãè —
Òåðåçà, Àãíåñà, Íàä³ÿ, Ëåñÿ, Ãàííà.

Öèìè çèìí³ìè äíÿìè ñâÿòêóº ñâ³é ïîëóäåíü â³êó
÷àð³âíà, ìèëà, ïðèâ³òíà æ³íêà, ïðàö³âíèê Ìóêà÷³âñü-
êîãî äèòáóäèíêó-³íòåðíàòó

ÑÓÕÀÍ Ëþáîâ ²âàí³âíà
Øàíîâíà þâ³ëÿðêî! Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç

íàãîäè Âàøîãî ïðåêðàñíîãî þâ³ëåþ!
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, âåëèêîãî ëþäñü-

êîãî ùàñòÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, äîñòàòêó, áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ, íàñíàãè ³ íåâòîìíîñò³.

Íåõàé ðîäèííå òåïëî, ëþäñüêà âäÿ÷í³ñòü òà ïîøàíà
áóäóòü â³ðíèìè ñóïóòíèêàìè íà äîâã³é äîðîç³ Âàøî-
ãî æèòòÿ.
Âàø þâ³ëåé – íå ò³ëüêè Âàøå ñâÿòî
Ðàä³þòü Âàø³ ð³äí³ é äðóç³ òåæ,
Õàé Áîã ïîøëå ³ùå  ðîê³â áàãàòî
Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ðàäîñò³ áåç ìåæ.
Íåõàé äîáðîì íàïîâíþºòüñÿ õàòà,
Äîñòàòêîì, ùèð³ñòþ ³ ñîíÿ÷íèì òåïëîì
Õàé áóäå â³ðíèõ äðóç³â â í³é áàãàòî,
Ïðèõèëüíà äîëÿ îãîðòà êðèëîì,
À âåñíè áóäóòü ñâ³òë³, ëåãêîêðèë³,
Íå áóäå âòîìè ëàã³äíèì ðóêàì,
Íåõàé çä³éñíèòüñÿ òå, ùî íå çáóëîñÿ
² äîáðå ñåðöå íå ï³äêîðèòüñÿ ðîêàì.

Ç ïîâàãîþ ³ íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî äèòÿ÷îãî

áóäèíêó-³íòåðíàòó
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ñò.

Ñëîâà – ýòî åäèíñòâåííîå, ÷òî îñòàåòñÿ íà âåêà. (Ó. Ãýçëèòò).

Ми чи не щодня, коли вже
вщухне полуденна спека,
сходимося в затінку навпро�
ти торгового комплексу
«Січ», що розташований в
центрі мікрорайону Окруж�
ної. Ми – це Михайло Гліба,
Юрій Лашкай, Карло Кайнц,
Михайло Полянський і ав�
тор цієї газетярської
співбесіди мукачівський
журналіст Іван Копча. Коли
ми починаємо кожен по�
своєму тлумачити всіляку
всячину аж до серйозних
проблем, до нас, як прави�
ло, приєднуються перехожі,
серед яких — поважні у
відставці військові полков�
ники, колишні директори
підприємств  і просто заці�
кавлені в полеміці люди. Тут,
по�правді кажучи, і шукаєть�
ся істина, яку не завжди зна�
ходимо. Цього разу я про�
поную вашій увазі оповідь
про одного з нашої дружної
п’ятірки  � Михайла Антоно�
вича  Полянського. Замало
сказати, що він обколесив і
об’їхав три континенти зем�
ного шару та побував у де�
сятках країн світу, бо він ще
й свояк в Угорських та Сло�
вацьких друзів, бажаний
гість в Іспанії, Німеччині,
Вєтнам, на Кубі... І на якому
б континенті чи в країні не
побував, повсюди ніс співу�
чу українську мову й само�
бутню закарпатську культу�
ру і звичаї, які були своєрі�
дним нектаром  для душі іно�
земців.

 Так ось, познайомився я
з Михайлом Антоновичем
саме тут, на цій лавиці
відпочинку, яку ми нарекли
своїм оглядовим телевізо�
ром. Бо й справді тут, в де�
сяти метрах від нас, розта�
шована автобусна зупинка,
де розвертаються марш�
рутки, що курсують до цен�
тра міста. Навпроти – тор�
говий комплекс, двері яко�
го ні на мить не зачиняють�
ся. Тут завжди багатолюд�
но. Вдивлятися в знайомі й
чужі обличчя – цікаве за�
доволення. Праворуч  – ще
один магазин – «Барвінок».
Поверхом вище – Будинок
побуту. Одним словом – все
на  виду.

А далі – набережна Ла�
ториці, за нею – рос�
вигівські гірські краєвиди.�
Праворуч – мукачівська
Венеція, ліворуч – древня
фортеця замок�Паланок,
який своїми монолітніми
будовами перешіптується з
небесною блакиттю... Огля�
даючи довколишню крає�
видь, мимоволі запитуєш
себе: звідки уся ця даро�
вана нам благодать? На це
складне запитання чи не
найскромніше і найсуттєв�
іше відповів великий  май�
стер пензля Пабло Пікассо:
«Бог – передусім художник.
Він творець земної суті і
небесного чуда: придумав
жирафу, слона, мурашок,
намріяв гори, розлив вод�
ну океанію і розсіяв по
землі зернятка, з яких ви�
росли дерева... І ніколи не
повторювався – просто ро�
бив усе те, що йому було
довподоби...»

І п’ятикласникові  шостої
мукачівської десятирічки
Михайликові Полянському
була довподоби мрія стати
водієм великомісного авто�
буса, бачив себе у синій
фуражці з шоферською ко�
кардою і обтяжно пошитій
гарній спецформі. Ця мрія
почала здійснюватися,
коли після закінчення се�
редньої школи, де навчив�
ся культурі поведінки і по�
ваги до старших, подав до�
кументи до Дрисинського
автоучкомбінату на шофера
– професіонала. Настирли�
во вивчав матеріальну ча�
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стину автомобілів і особли�
ву увагу приділяв правилам
дорожнього руху. Шести�
місячні курси при дри�
синському райдосаафі за�
кінчив успішно й в 1969
році поклав у кишеню ближ�
че до серця шоферські
права третього класу. Радо�
щам не було межі. Та зали�
шалася нездійснена мрія:
одягти престижну, ніжно
випрасовану форму і по�

важно сісти за кермо но�
венького «Ікаруса». Та до її
здіснення було ще ой як
далеченько.

Перший крок у робітни�
че життя зробив у тому ж
1969 році, коли вже без оп�
іки інструктора самостійно
сів за кермо «Волги».  Йому,
молодому водієві, довіри�
ли возити заступника ди�
ректора з комерційних пи�
тань заводу «Мукачівпри�
лад» Юлія Юлійовича Пер�
лика. Іздити з вирішення
службових питань доводи�
лося не тільки по всій об�
ласті, а й в сусідні регіони
України. Із своїми обов’яз�
ками Михайло Полянський
справлявся на відмінно.
Його «Волга» зажди була
технічно справною, охайно
доглянутою і готовою у
будь�яку хвилину до по�
їздки за командою началь�
ника. За пунктуальність і
вимогливе ставлення до
роботи, за скромність і не�
багатослівність його пова�
жали в шоферському колек�
тиві «Мукачівприладу».

Та скористатися спокій�
ними пранадами цікавої
роботи довелося не довго.
З отриманням повістки на
службу до Збройних Сил
Союзу РСР, розпочався
відлік другого життєвого
Михайлового університету.
Був призваний у російсь�
кий Калінінград матросом
Балтійського флоту. Маючи
в особовій справі якнайкра�
щу характеристику�реко�
мендацію, його призначи�
ли особистим шофером на�
чальника особового відділу
таємної служби віце�адмі�
рала Олександра Сергійо�
вича Тихонова – людини су�
ворої, всевластивої. Одним
розчерком пера він знімав
з високих посад офіцерів
високих рангів і адміралів.
Наказ «особіста» Тихонова
підлягав тільки негайному
виконанню. «Ось тоді я, ��
скрушаючись  згадує мат�
рос Полянський, �� вперше
побачив «залізну» руку
військового властителя –
нівечника людських доль.
Тридцять два місяці возив
я тирана по всіх частинах

Балтійської флотилії й во�
чевидь бачив, як він калі�
чив людські долі матросів,
мічманів, офіцерів і адмі�
ралів. До речі, будучи на
службі у Балтійському
флоті, мені вперше в житті
поталанило побувати за
кордоном. У ті, далекі ра�
дянські часи, було модно
проводити військові на�
вчання за участі країн
співдружності під кодовою

назвою «Братерство по
зброї». Тоді я мав нагоду
возити віце�адмірала Тихо�
нова до Гданська і Гдині
(Польща), а також до Маг�
дебурга ( Німеччина). Там
мене приємно здивували
широкі, гладенькі мов скло,
дороги та охайність і зати�
шок провінційних міст.
Нашу розмову продовжує
Михайло Полянський.

Після демобілізації я
знову повернувся на «Мука�
чівприлад», на своє старе
місце роботи. Тут чемно
відпрацював ще два роки,
після чого мені запропону�
вали посаду водія в Мукач�
івському міськвиконкомі.�
Дали престижну роботу: во�
зити голову міськвиконко�
му Рудольфа Івановича
Павлика. Потім, починаючи
з 1977�го, я півтора року во�
зив голову Мукачева Ми�
хайла Петровича Костура.
За його очільницва містом
збулася моя заповітна мрія,
я отримав трикімнатну
квартиру і став, як звикли
казати, на свої ноги. Тепер
у мене прояснилася пряма
дорога до мрії – це був Му�
качівський автобусний
парк.На той час тут працю�
вали такі відомі на все об�
лавтоуправління водії як
Михайло Дерев’янко і Юрій
Кепич, таксисти Олександр
Юдін, Владислав Буштин,
Євген Боршовський... У
важку хвилину вони завжди
приходили на поміч, готові
були підкласти плече
підтримки. За цікавою ро�
ботою, в колі вірних друзів,
казковим птахом пролетіли
ще чотири роки до омріяної
форми, яку гордо  одягали
в закордонні рейси щасливі
водії «ікарусники».На той
час я вже мав посвідчення
водія першого класу і право
виконувати закордонні по�
їздки. Це й було основою
для того, щоб мене включи�
ли в список  «ікарусників».
Не стану приховувати: в
цьому мені допоміг брига�
дир автоколони Михайло
Дерев’янко.

  І ось ця, довгочекана
мить, настала. Як сьогодні
пам’ятаю: це було шосте

березня  1982�го року. Пер�
ший закордонний дванад�
цятиденний рейс я здійснив
на новенькому «Ікарусі» з
Чопа за маршрутом Ніредь�
газа – Дебрецен – Будапешт
– Пейч – Мішкольц. Цими
красивими містами я возив
групу туристів з Куйбише�
ва. Спілкувався з ними на
російській, подорож супро�
воджував цікавими розпо�
віддями про  визначні місця

й історичні пам’ятки цих
міст. Всі залишилися від
поїздки дуже враженими
від побаченого й почутого.
Про це вони написали в
бортовій Книзі відгуків, яку
ми з собою возили у кожній
поїздці.

Мене часто запитують, що
найбільше з цих поїздок
запам’яталося? Вкарбува�
лася в пам’яті подія
відкриття першого рейсу
за маршрутом Мукачево –
Дебрецен, здійснити який
випало мені. Тричі на тиж�
день ми долали цю дорогу
з напарником, надійним то�
варишем Іваном Васильо�
вичем Бабинцем. Пізніше
були відкриті рейси з Му�
качева  до Егера, Ніредь�
гази, Будапешта, до Коші�
це. Цими маршрутами я
їздив з 1993 по 2001�й роки.
Ще запам’яталися поїздки
в складі автобусників  «Со�
втрансавто»  до Чехосло�
ваччини, Югославії,
Польщі, Румунії, НДР. Усі –
інтелектуальні, культурні,
красиві і цікаві  своєю са�
мобутністю і місцерозташу�
ванням країни. Особливо
запам’яталася  поїздка на
Кубу. Це був 1983�й рік. Нас,
восьмеро кращих водіїв
Закарпаття, зібрали в об�
лавтоуправлінні і дали ко�
манду на новеньких «Ікару�
сах» поїхати в Одесу. Там, у
місцевому морському пор�
ту, автобуси повантажили
на пароплав, А ми, водії,
літаком з Одеси полетіли в
Гавану – столицю Куби. Там
нас і автобуси зустрічали
працівники  радянського
посольства. В цей час на
Кубі проходив Всесвітній
молодіжний фестиваль і ми
на «Ікарусах» обслуговува�
ли  його учасників. Разом з
ними ми побували на кон�
цертах, відвідували архітек�
турні памятки старовинної
Гавани. Місто не дуже при�
вабливе, побудоване в ста�
родавньому архітектурному
стилі барокко.Зате клімат
божественний – вологий і
теплий. Тут все росте і все
врожаїть: банани, апельси�
ни, ківі... І повсюдно – пара�
солеві пальми , що ховають

від спекоти.Та чи найбіль�
ше до вподоби учасникам
фестивалю припали до душі
екзотично золотаві га�
ванські океанські пляжі з
хвильовими припливами і
відпливами . А ще – багато�
кольорові наряди бронзово
засмаглих кубінок. Трьома
словами – це острівна га�
ванська казка. Тут, на
відкритті Всесвітнього мо�
лодіжного фестивалю, я

вперше наяву побачив Фіде�
ля Кастро.

Коли мене запитують: «У
яких країнах найкращі
жінки?» – я відповідаю:
цікаві усі жінки, які добро�
зичливі серцем  і гарні ду�
шею. А втім – кокетні фран�
цужанки, темпераментні
африканки, кубінки і мекси�
канки, сентиментальні
іспанки... Та куди не круїзуй�
те, а найзвабливіші  і найв�
родливіші – наші  чарівні
україночки. Я це кажу тому,
що мені поталанило побува�
ти і в Іспанії, Японії,  і в аф�
риканських країнах. А все
почалося з того, що я «роз�
багатів» і щоб продовжува�
ти круїзи по світу на свій
смак, купив мікроавтобус
«Мерседес�Бенс».

Перша приватна поїздка
на ньому – до іспанського
Мадрида. Туди, до далекої
Іспанії закарпатці виїжджа�
ли на заробітки. Я набирав
бажаючих повний мікроав�
тобус і за домовленою плат�
нею Їхав. На зворотньому
шляху відвозив земляків до
дому, у яких закінчився кон�
тракт. Так і подорожував
цілих чотири роки. Аби не
марнувати вільного часу,
придбав розмовника Еспе�
ранто ї по�тепер досконало
володію цією музикальною
мовою. А ще знаюся на
угорській, словацькій,
російській і , звичайно, —
на украінській.

Японія. Це був 1991�й рік.
Мене, як кращого працівни�
ка Облавтоуправління наго�
родило безкоштовною путі�
вкою в Токіо. Спали і їли  на
кораблі, що гойдався на
тихій воді Тихого океану. Зі
мною були ще четверо за�
карпатців. Разом ми
здійснили незабутню подо�
рож  водною акваторією із
заїздами в містах Саппоро,
Токіо,  Херосіма і Нагасакі.
В останніх двох містах по�
бували біля Вічного вогню,
де впали атомні бомби.Тут
створені музеї на відкрито�
му просторі. До речі мені
також поталанило побувати
на всесвітньо відомих ку�
рортах Туреччини і Єгипта.

Після відвідин згаданих

уже країн  і континентів мій
шлях проляг до Алжиру, Ту�
нісу і Марокко. Справа в тім,
що чим в більшій кількості
країн я побував, тим на�
стирливіше мене вабили і
кликали нові подорожі. Аби
задовільнити своє бажання,
довелося придбати путівку
власним коштом. Так я опи�
нився в досі незвіданій ек�
зотичній Африці. Тут –
цікаві ринки, по яких юрба�

ми снують чорні люди. Тор�
гують всією екзотичною
продукцією, що росте в теп�
лих і жарких країнах. Жінки�
мусульманки  загорнуті в
паранджах, не показують
своє обличчя. Ринки кишать
золотом. Мені здавалося,
що тут більше золота , аніж
у нас заліза. Та рано чи пізно
все минається. Залишаться
хіба�що приємні спогади і
настальгія за цікаво прожи�
тими роками. Гей літа мої
скакуни зупиніться на мить,
аби хоча б спомином повер�
нутися  в чарівний світ пла�
нети Земля.

Наші мудрі предки каза�
ли, що кожен порядний чо�
ловік повинен  побудувати
дім, посадити коло нього сад
і  вивести в люди діточок. У
дбайливого  закарпатсько�
го газди Михайла Антоно�
вичв Полянського в цьому
плані все виконано. У нього
по вулиці Ілони Зріні  є че�
пурний особняк, у якому все
на своїх місцях. Акуратно
вимощений бруківкою   про�
сторий двір з тіньовим на�
вісом�бесідкою. У гаражі –
легковий автомобіль «Маз�
да» з необхідним для ре�
монту автотранспорту
інструментом. В невеличко�
му городі дозрівають поми�
дори й огірки, всіляка зе�
лень. Щедро цього року
вродили яблуні , сливи та
інща городина. А на городі
все це боже дарування
огорнуте квітами – Божими
ружами. І,нарешті, Михай�
ло Антонович Полянський у
свої  63 роки виростив, ви�
ховав і дав путівку в життя
чотирьом своїм діточкам.
Усі троє сини – Михайло,
Віталій і Серьожа – буді�
вельники, мають легковики,
зароблені своїми руками.
Усі живуть заможньо, у мирі
І злагоді.

Я б радий їм допомогти,
та вони просяться мені в
поміч. – Я від цього тільки
радію. А моя улюблениця
донечка  Юля має золотого
чоловіка . Немає у побуті
такої роботи, яку б Юрій не
вмів виконати. Ось і нещо�
давно зварив до будинку
такі «круті»  ворота. Що не
маю відбою від охочих зро�
бити такі й собі

 А як михайлові Антонови�
чу не пишатися своїми
вісьмома онучатами.  Вслу�
хайтеся – Олександр, Ро�
берт, Артур, Ніколлета, Іван�
ко, Крістіан, Марк і дворіч�
на Яночка. Ось у чому його
справжній скарб життя,
справжнє багатство.

Із Михайлом Полянським
країнами Земного шару  по�
дорожував  і  почуте заноту�
вав  член Національної
спілки журналістів України

 ІВАН  КОПЧА.



     Приймемо на роботу в СГ фірму
на Закарпатті електрогазозварю�
вальника .
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.

кімнати, господарські будови, всі кому�
нальні комунікації,  повний євроре�
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;
     невеликий будинок  в селi Череєвцi

(8 км вiд Мукачева), прилегла земель�
на дiлянка. Зверт. 050�9713350.
     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 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.
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  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.
     3�х кiмнатна квартина  в Росвиговi.

Зверт. 095�4464988.
     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

  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.
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     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 оригіналь�
ний кафель для печі в хоро�
шому 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).

     продається корова чорно�бiла
в с.Лаловi, вул Суворова,39.
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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

     Втрачена Виписка з єдиного Реєстру  юридичних
осiб та фiзичних осiб�пiдприємцiв, виписана фiзичнiй
особi�пiдприїмцю Аннi Олександрiвнi Шелест (серiя ААБ
№ 707836), видана Декржавним реєстратором 13.01.2012
р., вважається недiйсною?
     Втрачене Повiдомлення про взяття на облiк плат�

ника єдиного податку ПП Шелест Аннi Олександрiвнi за
реєстр. номером 021115006 вiд 06.01.2012 р., вважати
недiйсним

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 одно�

го з підприємства міста
допустили порушення пра�
вил безпеки під час вико�
нання робіт з підвищеною
небезпекою на виробництві
внаслідок чого з працівни�
ком (формувальником),
який працює на  товаристві,
стався нещасний випадок, а
саме � останній зазнав тяж�
ких 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 .

 Ш. ПОПОВИЧ,
прокурор прокуратури
міста,  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
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Æèçíü ñåðúåçíà âñåãäà, íî æèòü âñåãäà ñåðúåçíî – íåëüçÿ. (Ã. ×åñòåðòîí).Æèçíü ñåðúåçíà âñåãäà, íî æèòü âñåãäà ñåðúåçíî – íåëüçÿ. (Ã. ×åñòåðòîí).Æèçíü ñåðúåçíà âñåãäà, íî æèòü âñåãäà ñåðúåçíî – íåëüçÿ. (Ã. ×åñòåðòîí).Æèçíü ñåðúåçíà âñåãäà, íî æèòü âñåãäà ñåðúåçíî – íåëüçÿ. (Ã. ×åñòåðòîí).Æèçíü ñåðúåçíà âñåãäà, íî æèòü âñåãäà ñåðúåçíî – íåëüçÿ. (Ã. ×åñòåðòîí).

âà åêñòðàñåíñ³â". 14.50 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 18.55 Õ/ô
"Ñëóæáîâèé ðîìàí" (1). 22.35
"Äåòåêòîð áðåõí³-6". 23.50
"Îäèí çà âñ³õ". 1.00 Õ/ô "Ùèò ³
ìå÷" (1)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
5.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 7.00,
19.00, 3.05 Ïîä³¿. 7.15 Ò/ñ
"Êëþ÷³ â³ä ìèíóëîãî" (1). 14.50
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 16.15 Ò/ñ "Áàëà-
áîë" 2, 3 ñ. (1). 20.00 Ò/ñ "Áàëà-
áîë" 5, 6 ñ. (1). 23.30 Õ/ô "Åâàí
âñåìîãóòí³é" (1). 1.25 Õ/ô "Áëèç-
íþêè" (1). 3.50 Ò/ñ "Ìåíò ó çà-
êîí³-2" (2)

Ò Å Ò
6.00 Ì/ô "ßéöÿ" (1). 7.15 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 7.55 Ì/ñ "Ïðè-
ãîäè Êîòèãîðîøêà òà éîãî
äðóç³â" (1). 9.10 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî
êîìàíäà" (1). 10.00 Ì/ô "Äàì-
áî" (1). 11.15 Ì/ô "Ïðèãîäè
Ôë³êà" (1). 13.00 Õ/ô "Áîãè, ìà-
áóòü, ç'¿õàëè ç ãëóçäó" (1). 15.05
Õ/ô "Áîãè, ìàáóòü, ç'¿õàëè ç ãëóç-
äó 2" (1). 17.00, 22.00 Ðîçñì³øè
êîì³êà. 19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 21.00 Êðà¿-
íà Ó. 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
1.00 17+. 1.55 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ.
2.45 Ðàé, ãóäáàé. 3.30 Òåîð³ÿ
çðàäè. 4.15 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-ñòó-
ä³î". 10:30 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê
"7 äí³â" (ïîâòîð). 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâè-
íè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - Äîê./ñ.
14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò". 14.45 - Ò/ñ. 15:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 15.40 - Ò/ñ. 16.25
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16.30 - Íî-
âèíè "×àñ. Ñâ³ò". 16.40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17.05 -
Ì/ô. 18:00 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò".
18.05 - 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. 23:40 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 00:05 - Ò/ñ. 00.55 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò". 1.00 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 1:30 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
5.10 Ò/ñ "Êðàñóí³ â Êë³âëåíä³".
5.55 Ì/ñ "Ñêóá³-Äó: Êîðïîðàö³ÿ
Çàãàäêà". 7.00 Kids Time. 7.05
Ò/ñ "Âñÿ òàêà ðàïòîâà". 9.00 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 17.00 Ðåâ³çîð-3.
19.00 Ðåâ³çîð. 21.45 Ðåâ³çîð
ïîñòøîó. 23.10 Õ/ô "Ò³í³ íåçà-
áóòèõ ïðåäê³â" (2). 1.15 Ðåïîð-
òåð. 1.20 Õ/ô "Ñèíåâèð" (2).
3.00 25-é êàäð
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6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30
Íîâèíè. 6.10, 7.15, 8.15 Ñïîðò.
6.20 Ìóëüòô³ëüì. 6.30, 0.30 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 7.25 Åðà áóä³â-
íèöòâà. 7.30 Åðà á³çíåñó. 7.35,
23.30 Íà ñëóõó. 7.40 Ñ³ì ³ñòî-
ðè÷íèõ ÷óäåñ Óêðà¿íè. 8.25 Ïàñ-
ïîðòíèé ñåðâ³ñ. 8.35 Êîðèñí³
ïîðàäè. 9.00, 21.00, 1.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 9.40, 19.00 Ïðî
ãîëîâíå. 10.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç
ãðîìàäÿíàìè. 10.55, 5.00 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî" (1). 12.05 Ò/ñ
"Ï"ÿòü õâèëèí äî ìåòðî" (1).
13.30 Ì/ô "ßê êîçàêè ³íîïëà-
íåòÿí çóñòð³÷àëè". 13.45 Ì/ô
"ßê êîçàêè ìóøêåòåðàì äîïîìà-
ãàëè". 14.05 Õî÷ó áóòè. 14.30 Ä/
ô "Ïðîêîôüºâ. Íåçàê³í÷åíèé
ùîäåííèê". 15.50 Êíèãà ua.
16.25 Ò/ñ "Ñåðæàíò Ðîêêà".
18.05 Euronews. 18.15 ×àñ-×.
19.45, 21.40 Ç ïåðøèõ âóñò.
19.50 Ä/ô "Êè¿âñüêà ñòàðîâèíà.
Ñâ³ò ìèñòåöòâà. ²í³ö³àö³¿ â õðàì³
ãàðìîí³¿". 20.25 Ä/ô "Àðõ³òåê-
òóðà. Ëþêñåìáóðçüêà ô³ëàðìî-
í³ÿ". 21.45 Ä/ô "Ùàñòÿ â òàð³ëö³"
3 ô.. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.00, 0.00, 1.00 Ï³äñóì-
êè. 1.55 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 3.00 Ä/
ô "Âàñèëü Ñòóñ. Ôåíîìåí ñó-
òîê". 4.05 ßê âàøå çäîðîâ'ÿ?

Êàíàë «1+1»
6.45, 7.15, 7.35, 8.10, 9.10, 9.35
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 7.00, 7.30,

"Àðîìàò øèïøèíè" (1). 11.20 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 12.25, 3.25 Ä/ñ
"Ñêëàä çëî÷èíó". 13.30, 14.20,
4.10 Ä/ñ "Ëåãåíäè ðàäÿíñüêî-
ãî ðîçøóêó". 14.55 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.50 Ò/ñ "Íåáåñíå êîõàí-
íÿ" (1). 18.10, 2.40 "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "Ïîêè
ñòàíèöÿ ñïèòü" (1). 20.00, 4.50
"Ïîäðîáèö³". 22.40 Ò/ñ "Êîëèø-
íÿ äðóæèíà" (2). 1.00 Õ/ô "Òîí-
íåëü ñìåðò³" (3). 2.30 "Ìóëüò-
ô³ëüìè"

 ICTV
5.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.05 Ôàêòè. 5.40 Ñâ³òàíîê. 6.45
Ò/ñ "Òàêñ³". 7.05, 8.00 Ò/ñ "Ëå-
ñÿ+Ðîìà". 7.45, 8.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 16.55 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â. Ìåíòè-
6". 12.05, 13.15 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.35,
16.15, 20.10 Ò/ñ "Ë³òºéíèé".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.00 Ôàê-
òè. Âå÷³ð (ðîñ³éñüêîìîâíèé
âèïóñê). 22.20 Õ/ô "Ïðèäî-
ðîæí³é êëóá" (2). 0.25 Ò/ñ
"Ñòð³ëà". 1.15 Õ/ô "Çáèòîê" (2).
3.00 Ò/ñ "Çàêîí Õåðð³"

ÎÐÒ
4.00, 8.15 "Äîáðîãî ðàíêó".
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 Íîâè-
íè. 8.40 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 9.10 "Æèòè çäîðîâî!" (12+).
10.05, 3.00 "Ìîäíèé âèðîê".
11.20, 20.30 Ò/ñ "Íþõà÷" (16+).
13.05 "Äîáðèé äåíü". 13.30,
14.15 Ò/ñ "Çàï³çí³ëå êàÿòòÿ"
(16+). 15.20, 0.00 Ò/ñ "Ñ³ì äðó-
æèí îäíîãî õîëîñòÿêà" (12+).
16.10 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà" (16+).
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05,
2.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" (16+).
19.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü" (16+).
20.00 "×àñ". 22.15 "Ïåðøà
Ñâ³òîâà" (12+). 23.10 Ò/ñ "Ôàð-
ãî" (18+). 0.55 "Áîãäàí Ñòóïêà.
Òîé ùå ïåðåöü"

ÑÒÁ
6.00, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
7.40 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ðîçì³ð íå
ìàº çíà÷åííÿ". 8.30 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Âñ³ ÷îëîâ³êè ñâî...?".
9.35 "Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ-3".
12.50 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
Àïîêàë³ïñèñ". 15.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 19.00 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà" (1). 20.00, 22.45 "Ìàñ-
òåðØåô-4"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.05, 13.15 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).

7.00, 9.00, 15.00, 19.00, 3.05
Ïîä³¿. 7.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
9.15, 14.15, 15.25, 17.10 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Áàëà-
áîë" 3, 4 ñ. (1). 12.00, 19.45
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 18.00,
5.20 Ò/ñ "Äâîðíÿæêà Ëÿëÿ" 7
ñ. (1). 21.00 Ò/ñ "Áàëàáîë" 9,
10 ñ. (1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ.
23.30 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³-3" 11
ñ. (12+). 3.50 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí

Ò Å Ò
6.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 6.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ Âåäì³äü" (1).
6.50, 9.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêî-
ëà ÷àð³âíèöü" (1). 7.45 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 8.25 Ì/ñ "Ãóô³ ³
éîãî êîìàíäà" (1). 10.50 ªðà-
ëàø. 12.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàº-
ìíèö³" (1). 13.50, 19.00 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 14.50 Â³òàëüêà.
16.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 18.00,
23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 21.00 Êðà¿-
íà Ó. 22.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
0.00 6 êàäð³â. 1.00 17+. 1.55
×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 2.45 Ðàé, ãóä-
áàé. 3.30 Òåîð³ÿ çðàäè. 4.15 Ç
íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -  "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- Ò/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  Äîê./ñ. 14:00 -
Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò".
14.45 - Ò/ñ. 15.30 - Íîâèíè

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.45,
19.30, 5.30 ÒÑÍ. 7.10 "Îñîáè-
ñòèé ðàõóíîê". 8.35, 21.00
"×èñòîNEWS". 10.00, 10.35 Ì/
ô "Àëëàä³í". 11.00 "Ì³íÿþ
æ³íêó-9". 12.40, 13.45 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè". 14.45, 15.45 Ìå-
ëîäðàìà "Òåðïêèé ñìàê êîõàí-
íÿ". 17.10, 1.20 Ìåëîäðàìà
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà-
3". 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³à-
ëè". 21.20 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè-3".
22.30 "Òàºìíèö³ ãåí³ÿ Øåâ÷åí-
êà". 23.30, 2.55 Êîìåä³ÿ "Ìåñ-
íèêè". 4.20 "6 êàäð³â". 4.55
"Ñëóæáà Ðîçøóêó Ä³òåé". 5.00
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
5.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2" (1). 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 14.00, 17.45 Íîâè-
íè. 7.15, 7.35, 8.10, 8.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20, 20.40 Ò/
ñ "Àðîìàò øèïøèíè" (1). 11.20
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³-
äîì Êàíåâñüêèì". 12.25, 3.35
Ä/ñ "Ñêëàä çëî÷èíó". 13.30,
14.20, 4.10 Ä/ñ "Ëåãåíäè ðà-
äÿíñüêîãî ðîçøóêó". 14.55 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.50 Ò/ñ "Íåáåñ-
íå êîõàííÿ" (1). 18.10, 2.50
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/
ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü" (1).
20.00, 4.50 "Ïîäðîáèö³". 22.40
Ò/ñ "Êîëèøíÿ äðóæèíà" (2).
1.00 Õ/ô "Æàõ ³ç áåçîäí³" (3).
2.25 "Ìóëüòô³ëüìè"

 ICTV
4.10 Ôàêòè. 4.45 Ñâ³òàíîê. 5.50
Ñâîáîäà ñëîâà. 8.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 9.15 Ñïåöïðîåêò "Óêðà¿-
íà 2041". 10.10, 16.45 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â. Ìåíòè-
6". 11.55, 13.15 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.30,
16.15, 21.10 Ò/ñ "Ë³òºéíèé".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 20.25 Öèâ³ëü-
íà îáîðîíà. Ïðåì'ºðà. 22.05
Ôàêòè. Âå÷³ð (ðîñ³éñüêîìîâíèé
âèïóñê). 22.25 Õ/ô "Òåìíèé
ëèöàð. Â³äðîäæåííÿ ëåãåíäè"
(2). 1.25 Õ/ô "Êàðàíòèí" (2).
2.55 Ò/ñ "Çàêîí Õåðð³"

ÎÐÒ
4.00, 8.15 "Äîáðîãî ðàíêó".
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 Íîâè-
íè. 8.40 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 9.10 "Æèòè çäîðîâî!" (12+).
10.05, 3.00 "Ìîäíèé âèðîê".
11.20, 20.30 Ò/ñ "Íþõà÷" (16+).
12.55 "Äîáðèé äåíü". 13.30,
14.15 Ò/ñ "Çàï³çí³ëå êàÿòòÿ"
(16+). 15.20, 0.00 Ò/ñ "Ñ³ì äðó-
æèí îäíîãî õîëîñòÿêà" (12+).
16.10 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà" (16+).
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05,
2.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" (16+).
19.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü" (16+).
20.00 "×àñ". 22.15 "Ïåðøà
Ñâ³òîâà" (12+). 23.10 Ò/ñ "Ôàð-
ãî" (18+). 0.55 "Ñåðã³é Ñîëîâé-
îâ. Ó ïîøóêàõ íàòóðè"

ÑÒÁ
6.00 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Îñî-
áèñò³ òàºìíèö³ Àäîëüôà
Ã³òëåðà". 6.45, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 8.35 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ö³íà ùàñòÿ-äèòèíà". 9.30
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. ßê ïåðåæèòè
çðàäó". 10.25 Õ/ô "Êàì³ííèé
ã³ñòü" (1). 12.20 "Áèòâà åêñò-
ðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ". 14.50
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 18.00,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 19.00 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà" (1). 19.55,
22.45 "Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ-3"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
5.20, 18.00 Ò/ñ "Äâîðíÿæêà
Ëÿëÿ" 6 ñ. (1). 7.00, 9.00, 15.00,
19.00, 3.05 Ïîä³¿. 7.15 Ðàíîê ç
Óêðà¿íîþ. 9.15, 14.15, 15.25,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Áàëàáîë" 1, 2 ñ. (1). 12.00,
19.45 "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
13.15 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1). 21.00 Ò/ñ
"Áàëàáîë" 7, 8 ñ. (1). 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/ñ "Ìåíò ó
çàêîí³-3" 7, 8 ñ. (2). 3.50
Ñð³áíèé àïåëüñèí

Ò Å Ò
6.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 6.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ Âåäì³äü" (1).
6.50, 9.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ: Øêî-
ëà ÷àð³âíèöü" (1). 7.45 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 8.25 Ì/ñ "Ãóô³ ³
éîãî êîìàíäà" (1). 10.50 ªðà-
ëàø. 12.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàº-
ìíèö³" (1). 13.50, 19.00 Ïàíÿí-
êà-ñåëÿíêà. 14.50 Â³òàëüêà.
16.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 18.00,

23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 21.00 Êðà¿-
íà Ó. 22.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
0.00 6 êàäð³â. 1.00 17+. 1.55
×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 2.45 Ðàé, ãóä-
áàé. 3.30 Òåîð³ÿ çðàäè. 4.15 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. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïî-
âòîð). 14:30 - Íîâèíè "×àñ.
Ñâ³ò". 14.45 - Ò/ñ. 15:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 15:40 - Ò/ñ. 15:40 -
Äîê./ñ. 16.25 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17.05 -  Ì/ô. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò". 18:05 -  Ò/
ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ". 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30 - Íî-
âèíè "×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 22.05 - Ò/ñ. 23:40 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 00:05 - Ò/ñ. 00.55 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò". 1.00 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 1:30 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
5.05 Ò/ñ "Êðàñóí³ â Êë³âëåíä³".
5.45, 6.55 Kids Time. 5.50 Ì/ñ
"Ñêóá³-Äó: Êîðïîðàö³ÿ Çàãàäêà".
7.00 Ò/ñ "Âñÿ òàêà ðàïòîâà".
8.55, 22.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç
Ìàãèêÿí". 9.55, 23.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 16.30 Ñåðöÿ òðüîõ.
17.55, 2.30 Ðåïîðòåð. 18.15,
1.50 Àáçàö!. 19.00 Ò/ñ "Âîðîí-
³íè". 0.00 Ò/ñ "Áëèñê ñëàâè" (2).
2.35 Õ/ô "Ëåä³ òà ÷åìï³îí". 4.15
Çîíà íî÷³. 4.20 25-é êàäð

ÑÅÐÅÄÀ, 27 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30
Íîâèíè. 6.10, 7.15, 8.15 Ñïîðò.
6.20 Ìóëüòô³ëüì. 6.30, 0.30 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 7.25 Åðà á³çíå-
ñó. 7.30, 23.30 Íà ñëóõó. 7.40
Ñ³ì ³ñòîðè÷íèõ ÷óäåñ Óêðà¿íè.
8.25 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ. 8.35
Êîðèñí³ ïîðàäè. 9.00, 21.00,
1.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 9.35, 19.45,
21.40 Ç ïåðøèõ âóñò. 9.40, 19.00
Ïðî ãîëîâíå. 10.30 Ïåðøà
øïàëüòà. 10.55, 5.00 Ò/ñ "Ìîí-
òåÊð³ñòî" (1). 12.05 Ò/ñ "Ï"ÿòü
õâèëèí äî ìåòðî" (1). 13.15,
18.15 ×àñ-×. 13.30 Ì/ô "ßê êî-
çàêè íà âåñ³ëë³ ãóëÿëè". 13.50
Ì/ô "ßê êîçàêè íàðå÷åíèõ âèç-
âîëÿëè". 14.10 Ì/ô "ßê êîçàêè
êóë³ø âàðèëè". 14.35 Îêîëèöÿ.
15.25 ßê âàøå çäîðîâ'ÿ?. 16.25
Õ/ô "Â³ää³ë óáèâñòâ" 1 ñ.. 18.10
Euronews. 20.00 Ñë³äñòâî.
²íôî. 21.45 Ä/ô "Ðîçï"ÿòòÿ.
Ñâÿùåííèé ñêàíäàë". 22.40
Ìåãàëîò. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 0.00, 1.00
Ï³äñóìêè. 1.55 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
3.00 Òåëåâèñòàâà "Óêðàäåíå
ùàñòÿ" 1, 1 ÷.. 4.05 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà

Êàíàë «1+1»
6.30, 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³-
àëè". 6.45, 7.15, 7.35, 8.10,
9.10, 9.35 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 16.45, 19.30, 5.30 ÒÑÍ.
7.10 "Îñîáèñòèé ðàõóíîê".
8.35, 21.00 "×èñòîNEWS".
10.00, 10.35 Ì/ô "Àëëàä³í".
11.30, 21.20 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè-3".
12.40, 13.40 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-
ðàìè". 14.40, 15.45 Ìåëîäðà-
ìà "Òåðïêèé ñìàê êîõàííÿ".
17.10, 1.25 Ìåëîäðàìà "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà-3".
22.30 "Òàºìíèö³ ãåí³ÿ Øåâ÷åí-
êà". 23.30, 3.00 Êîìåä³ÿ
"Çäàºòüñÿ, ÿ êîõàþ ñâîþ äðó-
æèíó". 4.25 "6 êàäð³â". 4.55
"Ñëóæáà Ðîçøóêó Ä³òåé". 5.00
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
5.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà
2" (1). 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 14.00, 17.45 Íîâè-
íè. 7.15, 7.35, 8.05, 8.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20, 20.40 Ò/ñ

"×ÀÑ". 15:40 - Ò/ñ. 16.25 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×àñ. Ñâ³ò". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17.05 -  Ì/
ô. 18:00 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò".
18:05 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:25 -  "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - "Ìàºø
ïðàâî" . 20.45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - Äîê./ñ. 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 21.55 -  "Ñïîðò
×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ò/ñ. 23:40 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 00:05 - Ò/ñ. 00.55 - Íî-
âèíè "×àñ. Ñâ³ò". 1.00 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 1:30 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
5.05 Ò/ñ "Êðàñóí³ â Êë³âëåíä³".
5.45, 6.55 Kids Time. 5.50 Ì/ñ
"Ñêóá³-Äó: Êîðïîðàö³ÿ Çàãàä-
êà". 7.00, 18.00, 1.50 Ðåïîð-
òåð. 7.05 Ò/ñ "Âñÿ òàêà ðàïòî-
âà". 9.00, 22.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é
ç Ìàãèêÿí". 10.00, 19.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè".  16.40 Ñåðöÿ
òðüîõ.  18.20,  2.30 Àáçàö!.
23.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
0.00 Ò/ñ "Áëèñê ñëàâè" (2).
2.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
2.40 Õ/ô "Òàòîâèêðàäåííÿ".
4.10 Çîíà íî÷³

×ÅÒÂÅÐ, 28 ÑÅÐÏÍß
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6.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30
Íîâèíè. 6.10, 7.15, 8.15 Ñïîðò.
6.20 Ìóëüòô³ëüì. 6.30, 0.30
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 7.25 Åðà
áóä³âíèöòâà. 7.30 Åðà á³çíå-
ñó. 7.35, 23.30 Íà ñëóõó. 7.40
Ñ³ì ³ñòîðè÷íèõ ÷óäåñ Óêðà¿íè.
8.25 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ. 8.35
Êîðèñí³ ïîðàäè. 9.00, 21.00,
1.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 9.35, 19.45,
21.40 Ç ïåðøèõ âóñò.  9.40,
19.00 Ïðî ãîëîâíå. 10.30
Ñë³äñòâî. ²íôî. 10.55, 5.00 Ò/
ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" (1). 12.05 Ò/
ñ "Ï"ÿòü õâèëèí äî ìåòðî" (1).
13.15, 18.15 ×àñ-×. 13.30 Ì/
ô "ßê êîçàêè îë³ìï³éöÿìè ñòà-
ëè". 13.50 Ì/ô "ßê êîçàêè ñ³ëü
êóïóâàëè". 14.00 Óêðà¿íñüêî-
ãî ðîäó. 14.25 Ñâ³òëî. 15.15
Íàäâå÷³ð'ÿ. 16.10 Õ/ô "Â³ää³ë
óáèâñòâ" 2 ñ.. 18.00 Euronews.
20.00 Ñõåìè. 21.45 Ä/ô "Ïðè-
ñòðàñò³  çà Áîëåðî".  22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
0.00, 1.00 Ï³äñóìêè. 1.55 Òå-
ëåÀêàäåì³ÿ. 3.00 Òåëåâèñòà-
âà "Óêðàäåíå ùàñòÿ" 2, 1 ÷..
4.05 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà

     Êàíàë «1+1»
6.30, 20.30, 4.10 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè". 6.45, 7.15, 7.35, 8.10,
9.10, 9.35 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 16.45, 19.30, 5.40 ÒÑÍ.
7.10 "Îñîáèñòèé ðàõóíîê".
8.35, 21.00 "×èñòîNEWS".
10.00, 10.35 Ì/ô "Àëëàä³í".
11.30, 21.20 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè-3".
12.40, 13.45, 4.25 "Ñ³ìåéí³ ìå-
ëîäðàìè". 14.45, 15.45 Ìåëîä-
ðàìà "Òåðïêèé ñìàê êîõàííÿ".
17.10, 2.30 Ìåëîäðàìà "Âåëè÷-
íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà-3".
22.30, 23.30 "Òàºìíèö³ ãåí³ÿ
Øåâ÷åíêà". 0.30 Ìåëîäðàìà
"Äèêóíè". 5.10 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
5.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2"  (1) .  7 .00,  7 .30,  8 .00,
8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 17.45
Íîâèíè. 7.15, 7.35, 8.10, 8.35
"Ðàíîê ç  ²ÍÒÅÐîì".  9 .20,
20.40 Ò/ñ "Àðîìàò øèïøèíè"
(1). 11.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç  Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
12.25, 3.35 Ä/ñ "Ñêëàä çëî÷è-
íó" .  13.30,  14.20,  4 .10 Ä/ñ
"Ëåãåíäè ðàäÿíñüêîãî ðîçøó-
êó" .  14.55 "Ñóäîâ³  ñïðàâè".
15.50 Ò/ñ "Íåáåñíå êîõàííÿ"
(1). 18.10, 2.50 "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî" .  19.00 Ò/ñ  "Ïîêè
ñòàíèöÿ ñïèòü"  (1) .  20.00,
4.50 "Ïîäðîáèö³".  22.40 Ò/ñ
"Êîëèøíÿ äðóæèíà" (2). 1.00
Õ/ô "Êîëî âîñüìè" (3). 2.15
"Ìóëüòô³ëüìè"

 ICTV
5.05 Ôàêòè. 5.45 Ñâ³òàíîê. 6.45
Ò/ñ "Òàêñ³". 7.05, 8.00 Ò/ñ "Ëå-
ñÿ+Ðîìà". 7.45, 8.45, 12.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 9.15, 19.20 Íàä-

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 25 ÑÅÐÏÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6.05 Ä/ô "Çäðàñòóé, ð³äíå
ñåëî!". 6.40, 23.40 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 7.10, 23.00 Íà ñëóõó.
7.40 Ñ³ì ³ñòîðè÷íèõ ÷óäåñ Óê-
ðà¿íè. 8.10 Ãóìîðèñòè÷íèé
êëóá "Çîëîòèé ãóñàê". 8.35 Ä/
ô "ªâðîáà÷åííÿ-2014". 9.00,
21.00, 1.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 9.40
Õ/ô "Êîàëà â êóõí³" (1). 11.25
Ò/ñ "Ï"ÿòü õâèëèí äî ìåòðî"
(1). 12.20 Â³êíî â Àìåðèêó.
12.40 Ä/ô "Ïàâëî Çàãðåáåëü-
íèé. Äî çàïèòàííÿ". 13.35 Õ/ô
"Êâ³òó÷å ì³ñòî". 15.50 Ì/ô "ßê
êîçàêè ñ³ëü êóïóâàëè". 16.00 Ì/
ô "ßê êîçàêè êóë³ø âàðèëè".
16.10 Ì/ô "ßê êîçàêè ó õîêåé
ãðàëè". 16.35 Ä/ô "Ùàñòÿ â
òàð³ëö³" 2 ô.. 17.35 Êîíöåðò-
íà ïðîãðàìà "Íàðîäæåí³ â
Ðèç³". 19.20 Ò/ñ "Ñåðæàíò Ðîê-
êà". 21.40 Ìîÿ êðà¿íà. 22.05
Ä/ô "Àðõ³òåêòóðà. Ë³ëëüñüêà
öèòàäåëü Ñ.äå Âîáàíà". 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
0.00 Êîíöåðò "Îñâ³ä÷åííÿ".
1.55 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 3.00 Õ/ô
"Êàïó÷èíî íà òðüîõ" (1). 4.35
Ä/ô "Ñèíîí³ì ñâîáîäè". 5.00
Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ

Êàíàë «1+1»
6.00 Êîìåä³ÿ "Ëþäèíà ç áóëü-
âàðó Êàïóöèí³â". 7.15 Áîéîâèê
"Êîðîëü ÀðòóðÐ". 10.00 Õ/ô
"Äåíü íåçàëåæíîñò³". 13.00
Êîìåä³ÿ "Îïåðàö³ÿ "È" Òà ³íø³
ïðèãîäè Øóðèêà". 15.00, 16.05
Ìåëîäðàìà "Òåðïêèé ñìàê êî-
õàííÿ". 17.05 Ìåëîäðàìà "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà-3".
19.30, 5.50 ÒÑÍ. 20.30 Êîìå-
ä³ÿ "Øóêàþ æ³íêó ç äèòèíîþ".
0.30 Êîìåä³ÿ "Êàëà÷³". 2.05
Ìåëîäðàìà "Áåç íå¿". 3.45 Êî-
ìåä³ÿ "Îïåðàö³ÿ "È" òà ³íø³
ïðèãîäè Øóðèêà". 5.15 "Òåëå-
ìàãàçèí". 5.45 "Ñëóæáà Ðîçøó-
êó Ä³òåé"

IÍÒÅÐ
5.35 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2" (1). 7.00 Õ/ô "Äîðîãà ìîÿ
äîíå÷êà" (1). 8.50 Õ/ô "Ðåàëü-
íèé òàòî" (1).  9.00, 12.00,
14.00, 17.45 Íîâèíè. 11.00 Õ/
ô "ß ïîäàðóþ òîá³ êîõàííÿ"
(1). 12.25 Õ/ô "ß ïîäàðóþ òîá³
êîõàííÿ".  13.35 Ò/ñ "Ãåíå-
ðàëüñüêà íåâ³ñòêà" 1 ñ.. 14.20
Ò/ñ "Ãåíåðàëüñüêà íåâ³ñòêà"
2, 4 ñ.. 18.10, 3.25 "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "Ïîêè
ñòàíèöÿ ñïèòü" (1). 20.00, 4.50
"Ïîäðîáèö³". 20.40 Ò/ñ "Àðî-
ìàò øèïøèíè" (1). 22.40 Ò/ñ
"Êîëèøíÿ äðóæèíà" (2). 1.00 Õ/
ô "Â³é" (2). 3.05 "Ìóëüòô³ëü-
ìè". 4.10 Ä/ñ "Ëåãåíäè ðà-
äÿíñüêîãî ðîçøóêó"

 ICTV
5.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
5.15 Ñâ³òàíîê. 6.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 7.00 Ôàêòè
òèæíÿ ç Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ.
8.50 Íà ïåðåäîâ³é. 9.55 Ðåâî-
ëþö³ÿ ã³äíîñò³. 10.50, 13.15 Õ/
ô "Ìàòðèöÿ". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.50 Õ/ô "Ìàòðèöÿ-2.
Ïåðåçàâàíòàæåííÿ". 16.25 Õ/ô
"Ìàòðèöÿ-3. Ðåâîëþö³ÿ". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.25 Äîñòàëî!.
21.10 Ñâîáîäà ñëîâà. 0.05 Õ/
ô "Íåáåçïå÷íà ëþäèíà" (2).
1.45 Ò/ñ "Çàêîí Õåðð³"

ÎÐÒ
4.00, 8.15 "Äîáðîãî ðàíêó".
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 Íîâè-
íè. 8.40 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ".  9.10 "Æèòè çäîðîâî!"
(12+). 10.05, 3.00 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.20 "Ñüîãîäí³ ââå-
÷åð³" (16+).  12.50 "Äîáðèé
äåíü".  13.30,  14.15 Ò/ñ
"ßñì³í" (16+). 15.15 "²ãîð Ë³âà-
íîâ. Ç ÷èñòîãî àðêóøà" (12+).
16.10 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà" (16+).
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05,
2.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
(16+). 19.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü"
(16+). 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Íþõà÷" (16+). 22.15 "Ïåðøà
Ñâ³òîâà" (12+). 23.10 Ò/ñ "Ôàð-
ãî" (18+). 0.00 Ò/ñ "Ñ³ì äðó-
æèí îäíîãî õîëîñòÿêà" (12+).
0.50 "Â³êòîð Ïàâëîâ. Äîëÿ
ìåíå áåðåãòè âòîìèëàñÿ"

ÑÒÁ
5.25 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Òàºì-
íà ³ñòîð³ÿ ñåêñó ó ÑÐÑÐ". 6.10
"Âñå áóäå äîáðå!". 7.50 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Îê³ëüöþâàòè ç³ðêó".
8.45 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Çàìîæí³ òà
íåçàì³æí³". 9.45 Õ/ô "Ä³àìàí-
òîâà ðóêà" (1). 11.35 Õ/ô "Ìð³ÿ-
òè íå øê³äëèâî" (1). 13.30 "Áèò-
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    (íà 25.08.2014 - 31.08.2014 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

13.30, 14.15 Ò/ñ "Çàï³çí³ëå êà-
ÿòòÿ" (16+). 15.20 Ò/ñ "Ñ³ì äðó-
æèí îäíîãî õîëîñòÿêà" (12+).
16.10 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà" (16+).
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05
"Ïîëå ÷óäåñ" (16+). 18.55, 20.30
"Òî÷í³ñ³íüêî". 20.00 "×àñ".
22.05 "Rolling Stones". Êîíöåðò
ó Ãàéä-ïàðêó". 23.20 Õ/ô "Åê³-
ïàæ" (16+). 1.40 Õ/ô "Ïàðàñîëü-
êà äëÿ ìîëÿò". 3.05 Õ/ô "Êîëè
íàñòàº âåðåñåíü..."

ÑÒÁ
5.45 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Êàòå-
ðèíà Âåëèêà: Ïðèñòðàñòü òà
âëàäà". 6.30 Õ/ô "Àêñåëåðàò-
êà" (1). 8.05 Õ/ô "×îëîâ³ê äëÿ
æèòòÿ, àáî Íà øëþá íå ïðåòåí-
äóþ" (1). 10.10, 0.15 Õ/ô "Ïåñ
Áàðáîñ òà íåçâè÷àéíèé êðîñ"
(1). 10.30, 0.35 Õ/ô "Ñàìîãîí-
ùèêè" (1). 10.50 Ò/ñ "Ïðèíöå-
ñà òà æåáðà÷êà" (1). 18.00,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 19.00 Ò/
ñ "Êîëè ìè âäîìà" (1). 20.00,
22.45 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-
øîó "Òàíöþþòü âñ³!-7"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.05, 13.15 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1). 7.00,
9.00, 15.00, 19.00, 3.10 Ïîä³¿.
7.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15,
14.15, 15.25, 17.10 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00 Ò/ñ "Áàëàáîë" 7, 8 ñ.
(1). 12.00, 19.45 "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 18.00, 5.25 Ò/ñ "Äâîð-
íÿæêà Ëÿëÿ" 9 ñ. (1). 21.00 Ò/ñ
"Áàëàáîë" 13, 14 ñ. (1). 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/ñ "Áàëàáîë"
(1). 1.35 Õ/ô "9 îçíàê çðàäè" (1).
3.55 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 6.10
Òàºìíèö³ ç³ðîê

Ò Å Ò
6.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 6.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ Âåäì³äü" (1).
6.50, 9.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 7.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 8.25 Ì/ñ
"Ãóô³ ³ éîãî êîìàíäà" (1). 10.50
ªðàëàø. 12.00 Êðà¿íà Ó. 13.50,
19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 14.50
Â³òàëüêà. 16.00 Äàéîø ìîëî-
äüîæ!. 18.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 20.00 Õ/ô "×îëîâ³ê çà âèê-
ëèêîì" (2). 21.50 Õ/ô "×îëîâ³ê
çà âèêëèêîì 2" (2). 23.35 6
êàäð³â. 1.00 17+. 1.50 ×îðò³â-
íÿ ùîäíÿ. 2.40 Ðàé, ãóäáàé.
3.25 Òåîð³ÿ çðàäè. 4.10 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. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Ì/ô. 14:30
- Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò". 14:45 -
Ò/ñ. 15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
15:40 - Äîê./ñ. 16.25 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 18:05 - 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 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 21:55 - "Ñïîðò ×àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ .
23:40 - Íîâèíè "×ÀÑ". 00:05 -
Ò/ñ. 00.55 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò".
1.00 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 1:30 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
5.00, 3.05 25-é êàäð. 5.05 Ò/ñ
"Êðàñóí³ â Êë³âëåíä³". 5.40
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 5.45,
6.55 Kids Time. 5.50 Ì/ñ "Ñêóá³-
Äó: Êîðïîðàö³ÿ Çàãàäêà". 7.00,
18.00, 1.20 Ðåïîðòåð. 7.05 Ò/ñ
"Âñÿ òàêà ðàïòîâà". 9.00 Ò/ñ
"Îñòàíí³é ç Ìàãèêÿí". 10.00,
22.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 16.45
Ñåðöÿ òðüîõ. 18.20 Àáçàö!.
19.00 Ñóïåðìîäåëü ïî-óêðà¿-
íñüêîìó. 20.50 Ïðîåêò Ïåð-
ôåêò. 23.30 Õ/ô "Õëîïåöü íà
òðüîõ" (2). 1.25 Õ/ô "Çâè÷êà
îäðóæóâàòèñü" (2). 3.00 Çîíà
íî÷³
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çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.45
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â.
Ìåíòè-6". 11.55, 13.15 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
14.35, 16.15, 20.10 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.00 Ôàê-
òè. Âå÷³ð (ðîñ³éñüêîìîâíèé
âèïóñê). 22.20 Õ/ô "Íà ãðåáåí³
õâèë³". 0.45 Ò/ñ "Ñòð³ëà". 1.30
Õ/ô "Ïðèäîðîæí³é êëóá" (2).
3.20 Ò/ñ "Çàêîí Õåðð³"

ÎÐÒ
4.00, 8.15 "Äîáðîãî ðàíêó".
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 Íîâè-
íè. 8.40 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 9.10 "Æèòè çäîðîâî!" (12+).
10.05, 3.00 "Ìîäíèé âèðîê".
11.20, 20.30 Ò/ñ "Íþõà÷" (16+).
13.05 "Äîáðèé äåíü". 13.30,
14.15 Ò/ñ "Çàï³çí³ëå êàÿòòÿ"
(16+). 15.15, 0.10 Ò/ñ "Ñ³ì äðó-
æèí îäíîãî õîëîñòÿêà" (12+).
16.10 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà" (16+).
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05,
2.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
(16+). 19.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü"
(16+). 20.00 "×àñ". 22.15 "Ïåð-
øà Ñâ³òîâà" (12+). 23.10 Ò/ñ
"Ôàðãî" (18+). 1.05 "²ÿ Ñàââ³íà.
Ãðèìó÷à ñóì³ø ³ç äçâ³íî÷êîì"

ÑÒÁ
5.45 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. ßíãîë-
îõîðîíåöü ìàðøàëà Ðîêî-
ñîâñüêîãî". 6.30, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 8.10 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ïîìñòà ïî-æ³íî÷îìó".
9.05 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Áåçä³òí³
çà âëàñíèì áàæàííÿì". 10.05
Õ/ô "Ñëóæáîâèé ðîìàí" (1).
13.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
Àïîêàë³ïñèñ". 15.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 19.00 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà" (1). 20.00, 22.45 "Çâà-
æåí³ òà ùàñëèâ³-4"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.05, 13.15 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1). 7.00,
9.00, 15.00, 19.00, 3.05 Ïîä³¿.
7.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 9.15,
14.15, 15.25, 17.10 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00 Ò/ñ "Áàëàáîë" 5, 6 ñ.
(1). 12.00, 19.45 "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 18.00, 5.20 Ò/ñ "Äâîð-
íÿæêà Ëÿëÿ" 8 ñ. (1). 21.00 Ò/ñ
"Áàëàáîë" 11 ñ. (12+). 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/ñ "Ìåíò ó
çàêîí³-3" (2). 3.50 Ñð³áíèé
àïåëüñèí

Ò Å Ò
6.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 6.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ Âåäì³äü" (1).
6.50, 9.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 7.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 8.25 Ì/ñ
"Ãóô³ ³ éîãî êîìàíäà" (1). 10.50
ªðàëàø. 12.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³
òàºìíèö³" (1). 13.50, 19.00 Ïà-
íÿíêà-ñåëÿíêà. 14.50 Â³òàëü-
êà. 16.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
18.00, 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 21.00
Êðà¿íà Ó. 22.00 Ðîçñì³øè êîì-
³êà. 0.00 6 êàäð³â. 1.00 17+.
1.55 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 2.45 Ðàé,
ãóäáàé. 3.30 Òåîð³ÿ çðàäè. 4.15
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. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
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. Ñâ³ò". 14:45 -  Ò/
ñ. 15.30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 15:40
- Ò/ñ. 16.25 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â.. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:00 -
Íîâèíè "×àñ. Ñâ³ò". 18:05 - Ò/ñ.
19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -Ê³íoâå÷³ð
ç "Ì- ñòóä³î". 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ò/ñ. 23:40 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 00:05 - Ò/ñ. 00.55 - Íî-
âèíè "×àñ. Ñâ³ò". 1.00 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 1:30 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î".

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
6.00 Ï³äñóìêè. 6.25 Ä/ô "Ïðè-
ðå÷åíèé íà ëþáîâ". 7.05 Íà
ñëóõó. 7.40 Ñ³ì ³ñòîðè÷íèõ ÷ó-
äåñ Óêðà¿íè. 8.05 Øóñòåð LIVE.
11.10, 5.00 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî"
(1). 12.10 Ò/ñ "Ï"ÿòü õâèëèí äî
ìåòðî" (1). 12.55 Ñâ³òëî. 13.25
Õî÷ó áóòè. 13.45 Ì/ñ "Ñàíäî-
êàí". 14.40 Îêîëèöÿ. 15.05 Óê-
ðà¿íñüêîãî ðîäó. 15.50 Õ/ô
"Áóäü ìî¿ì áàòüêîì" (1). 17.35
Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. Àíäð³é
Áàëü 1 ÷.. 18.40 Êíèãà ua. 19.15
Ò/ñ "Ñåðæàíò Ðîêêà". 21.00,
1.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.40 Ä/ô
"Íåùàñëèâà ç³ðêà". 22.10 Ìîÿ
êðà¿íà. 22.40 Ìåãàëîò. 22.50
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.35 Ãóìî-
ðèñòè÷íèé êëóá "Çîëîòèé ãó-
ñàê". 0.10 Õ/ô "Ãàðíî æèòè íå
çàáîðîíèø". 1.50 "Íàäâå÷³ð'ÿ"
ç Ò. Ùåðáàòþê. 3.05 Õ/ô "Ì³ñÿ-
öåâà çîçóëüêà" (1). 4.30 Ä/ô "Ãåí
ñâîáîäè".

Êàíàë «1+1»
6.05 "6 êàäð³â". 7.00, 19.30
ÒÑÍ. 8.00, 8.25 Ì/ô "Ãóô³ òà
éîãî êîìàíäà". 9.00 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 10.05 Ìåëîäðàìà "Âàã-
³òíà áàáóñÿ". 14.35 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â". 16.15, 21.20 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 18.30 "Ðîçì³øè êîì³-
êà". 20.15 "Óêðà¿íñüê³ ñåí-
ñàö³¿". 0.15, 3.25 Ìåëîäðàìà
"Íüþ-Éîðê, ÿ ëþáëþ òåáå".
2.00, 4.55 Êîìåä³ÿ "Ìàô³ÿ!".
5.55 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
6.20 Õ/ô "Çàéöåâ, çàïàëþé!" (1).
8.00 "Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñüêîãî". 8.35 Ä/ô "Ïîêè
ñòàíèöÿ ñïèòü. Ô³ëüì ïðî
ô³ëüì". 9.30 "Íîâèíè". 10.00 Õ/
ô "Ãàðàæ" (1). 12.05 Õ/ô "Ïî-
ëèí-òðàâà îêàÿíà". 14.05, 0.45
Õ/ô "Â³÷íà êàçêà". 16.05
"Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìî-
ðó "Þðìàëà". 18.05, 20.35 Ò/ñ
"ß íå çìîæó òåáå çàáóòè".
20.00, 4.35 "Ïîäðîáèö³". 22.35
Õ/ô "Íàâìèñíî íå ïðèäóìàºø".
2.30 "Ìóëüòô³ëüìè". 3.15, 5.00
Õ/ô "Êóð'ºð" (1)

ICTV
4.20, 2.20 Ò/ñ "Çàêîí Õåðð³".
6.15 Ôàêòè. 6.50 Äà÷à. 7.20
"Ñêóá³ Äó ³ Ìå÷ ñàìóðàÿ".
Ìóëüòô³ëüì. 8.45 Ç³ðêà
YouTube. 9.55 Äîñòàëî!. 10.55
Öèâ³ëüíà îáîðîíà. 11.55, 13.00
Õ/ô "Íà ãðåáåí³ õâèë³". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.25, 20.10 Ò/ñ
"Ë³êâ³äàö³ÿ". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. Ï³äñóìêè. 21.55 Ò/ñ "Ìèñ-
ëèâö³ çà êàðàâàíàìè". 1.35 Ä/
ô "Ðåçîíàíñí³ ïîãðàáóâàííÿ
Âåëèêîáðèòàí³¿". 3.45 Ò/ñ "Êà-
ðàäàé"

ÎÐÒ
5.00, 9.00, 11.00 Íîâèíè. 5.10
Õ/ô "Ãîëîâà" 1 ñ.. 6.40 Õ/ô
"Ñòî äí³â ï³ñëÿ äèòèíñòâà".
8.10 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëå-
íà!". 8.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 9.15
"Ñìàê" (12+). 9.50 "Âîëîäèìèð
²âàøîâ. Áàëàäà ïðî ëþáîâ"
(12+). 10.45 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³
ïðèãîäè". 11.15 "²äåàëüíèé ðå-
ìîíò". 12.20 "Äâ³ ç³ðêè". 13.45
"Ñê³ëüêè êîøòóº êèíóòè ïèòè"
(16+). 14.35 "Ñâ³òëàíà Êðþ÷êî-
âà. "ß íàâ÷èëàñÿ ïðîñòî, ìóä-
ðî æèòè..." (12+). 15.20, 17.15
Õ/ô "Âåëèêà ïåðåðâà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 20.00 "×àñ".
20.30 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³" (16+).
22.00 "ÊÂÊ". Ïðåì'ºð-ë³ãà (16+).
23.25 Õ/ô "Ñóòî àíãë³éñüêå
âáèâñòâî" (12+). 2.10 Õ/ô "Áðå-
ëîê ³ç ñåêðåòîì". 3.15 Õ/ô
"×èñò³ ñòàâêè"

ÑÒÁ
6.30 Õ/ô "Ä³â÷èíà áåç àäðåñè"
(1). 8.00 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
9.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!". 11.10
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³-4". 15.30
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-7". 19.00 "Õ-
Ôàêòîð-5". 22.35 Ò/ñ "Êîëè ìè
âäîìà" (1). 0.45 "Äåòåêòîð
áðåõí³-6". 1.45 Õ/ô "Òîá³,
ñïðàâæíüîìó" (1)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
7.00, 15.00, 19.00, 3.20 Ïîä³¿.
7.10 Ò/ñ "²íòåðíè" 120, 121 ñ.
(1). 9.15 Ò/ñ "²íòåðíè" 122, 123
ñ. (1). 9.50 Îäèí çà ñòî ãîäèí.
10.50 Õ/ô "9 îçíàê çðàäè" (1).
12.50 Ò/ñ "Ñèëà Â³ðè" 1 ñ. (1).
15.20 Ò/ñ "Ñèëà Â³ðè" (1). 17.10
Õ/ô "Íåäîòîðêà" 1 ñ. (1). 19.40
Õ/ô "Íåäîòîðêà" (1). 22.00 Õ/ô
"Öÿ æ³íêà äî ìåíå" (1). 0.10 Õ/

ô "Ëþáëþ òåáå äî ñìåðò³" (1).
1.50 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³-3" 1, 2
ñ. (1). 4.00 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³-
3" 3 ñ. (1). 4.50 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí

Ò Å Ò
6.00 Ì/ô "Ìîðñüêà áðèãàäà"
(1). 7.30 Áàéäèê³âêà. 8.30 Ì/ñ
"Ñì³øàðèêè" (1). 9.00 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 9.40 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ
"Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1).
10.35 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êîìàí-
äà" (1). 11.25 Ì/ô "Â³íí³ Ïóõ"
(1). 12.15 Ì/ñ "Á³ëêà òà
Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà"
(1). 12.55 Õ/ô "Éîðèíäà ³ Éî-
ðèíãåëü" (1). 13.55 Õ/ô "Âè-
ïóñêíèé" (1). 15.55 Õ/ô "Áðè-
ãàäà Ì" (1). 17.40 Õ/ô "Ñåð-
öå¿äêè" (1). 20.00 Ðîçñì³øè
êîì³êà. 22.00 6 êàäð³â. 0.00 Õ/
ô "×îëîâ³ê çà âèêëèêîì 2" (2).
1.25 ÁàðÄàê. 3.05 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 3.50 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 - Ïðî-
ãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð).
12:00 - Äîê./ñ. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 12:55 - Ãîðîñêîï.
13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 14:55 - Ãîðîñêîï.
15:00 -  Ì/ô. 16.25 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 16:55 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Õ/ô. 19:00 - Íîâèíè
"×àñ". 19:25 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:00 -
Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô
. 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
4.35 Ì/ñ "Íîâ³ ïðèãîäè ìèñ-
ëèâö³â íà ïðèâèä³â". 6.00 Íå-
ðåàëüíà ³ñòîð³ÿ. 8.10 Ðåâ³çîð-
3. 10.00 Ðåâ³çîð. 12.45 Ðåâ³-
çîð ïîñòøîó. 14.10 Óðàëüñüê³
ïåëüìåí³. 15.50 Ò/ñ "Âîðîí³-
íè". 18.40 Ì/ô "²íäèêè: íàçàä
ó ìàéáóòíº". 20.45 Õ/ô "Ñêàðá
Àìàçîíêè" (2). 23.05 Õ/ô "Øàõ-
ðà¿" (2). 1.00 Õ/ô "Õëîïåöü íà
òðüîõ" (2). 2.40 Çîíà íî÷³. 2.45
25-é êàäð
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6.05 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 6.40
Êðîê äî ç³ðîê. 7.20 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 7.40 Ãóìîðèñòè÷-
íèé êëóá "Çîëîòèé ãóñàê" .
8.10 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 9.10
ßê öå?. 9.30 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í?.  10.05 Äðåäè åïîõè.
11.10,  5 .00 Ò/ñ  "Ì îíòåÊð³ -
ñòî" (1). 12.10 Ò/ñ "Ï"ÿòü õâè-
ëèí äî ìåòðî" (1). 12.55 Ïðà-
âîñëàâíèé â³ñíèê. 13.30 Øêî-
ëà Ìåð³ Ïîïï³íñ. 13.45 Ì/ñ
"Ñàíäîêàí" .  14.15,  1 .50
Ôîëüê-music. 15.55 Êîíöåðò-
íà ïðîãðàìà "Ùå îäèí ë³òí³é
äåíü" .  17.15 Ñîö³àëüí³  ãà-
ðàíò³³. 17.30 Òåàòðàëüí³ ñå-
çîíè. 18.10 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîð-
äîíà. Àíäð³é Áàëü 2 ÷.. 19.10
Ò/ñ "Ñåðæàíò Ðîêêà". 21.00,
1.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.40 Ïåð-
øà øïàëüòà. 22.10 Ìîÿ êðà¿-
íà. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà.  23.00 Åðà á ³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 23.35 Õ/ô "Îäíîãî
ðàçó, äâàäöÿòü ðîê³â ïîòîìó".
3.00 Òåëåâèñòàâà "Êàì³ííèé
ãîñïîäàð" (1). 4.35 Ä/ô "Øå-
äåâð".

 Êàíàë «1+1»
6.00 "6 êàäð³â". 7.00 "Âåëèêà
³ëëþç³ÿ". 7.35 Ì/ô. 8.00, 8.25
Ì/ô "Ãóô³ òà éîãî êîìàíäà".
9.00 Ëîòåðåÿ Ëîòî-Çàáàâà".
10.10, 19.30, 5.40 ÒÑÍ. 11.00
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò-3 Òàíçàñ³ÿ.
ªô³îï³ÿ". 12.05 "Åñê³ìîñêà-2:
Ïðèãîäè â Àðêòèö³". 12.10
"Ìàøà ³ âåäì³äü". 12.15
"Àí³ì³ö³ÿ â³ä PIXAR". 13.25
Êîìåä³ÿ "Ïðèáóëüö³". 15.40
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.25 "Ðîçì³øè
êîì³êà". 18.25 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿". 21.00 Ìåëîäðàìà
"Ìîñêâà ñëüîçàì íå âiðèòü".
0.10 Äðàìà "Êðåíäåñ". 2.10
Ìåëîäðàìà "Âàã³òíà áàáóñÿ".
5.10 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
6.45 "Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Þðìàëà". 8.40 "óÄà÷-

íèé ïðîåêò". 9.30 "Íåä³ëüí³
íîâèíè". 10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà.
Íà êðàþ ñâ³òó". 12.00 Ò/ñ "ß
íå çìîæó òåáå çàáóòè". 16.00
Ò/ñ "Çîçóëÿ". 20.00, 4.05 "Ïîä-
ðîáèö³ òèæíÿ". 21.55 Ò/ñ "Êîí-
òóæåíèé, àáî Óðîêè ïëàâàííÿ
â³ëüíèì ñòèëåì". 2.00 Õ/ô "Íà-
âìèñíî íå ïðèäóìàºø". 3.45
"Ìóëüòô³ëüìè". 5.10 Õ/ô "Ãà-
ðàæ" (1)

 ICTV
5.50 Ôàêòè. 6.20 "Ñêóá³ Äó. Òàº-
ìíèöÿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ".
Ìóëüòô³ëüì. 7.45 Àíåêäîòè
ïî-óêðà¿íñüêè. 8.35 Ç³ðêà
YouTube. 9.45 Êîçèðíå æèòòÿ íà
äà÷³. 10.15 Äèâèòèñü óñ³ì!.
11.15 Õ/ô "ßãóàð". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.25 Ò/ñ "Ïàñòêà".
18.45 Ôàêòè òèæíÿ ç Îêñàíîþ
Ñîêîëîâîþ. 20.25 Õ/ô "Îáè-
òåëü çëà-4. Æèòòÿ ï³ñëÿ ñìåðò³"
(2). 22.10 Õ/ô "Îáèòåëü çëà-3.
Âèìèðàííÿ" (2). 0.00 Õ/ô "Îáè-
òåëü çëà-2. Àïîêàë³ïñ³ñ" (2).
1.35 Ò/ñ "Çàêîí Õåðð³". 3.00 Ò/
ñ "Êàðàäàé"

ÎÐÒ
5.00, 9.00, 11.00 Íîâèíè. 5.10
Õ/ô "Ãîëîâà". 6.15 Õ/ô "Êðàï-
êà, êðàïêà, êîìà...". 7.35 "Ñëó-
æó Â³ò÷èçí³!". 8.05 "Çäîðîâ'ÿ"
(16+). 9.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè"
(12+). 9.30 "Äîêè âñ³ âäîìà".
10.15 "Ôàçåíäà". 10.45 "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä". 11.15 "²äåàëü-
íèé ðåìîíò". 12.00 "Ñåðåäîâè-
ùå ïðîæèâàííÿ" (12+). 12.45
"Ùî? Äå? Êîëè?". 13.55 Õ/ô
"Ìà÷óõà". 15.20 Õ/ô "Çàðàçà"
(16+). 16.15 "Õâèëèíà ñëàâè"
(12+). 17.45 "Ïîâòîðè!" Ô³íàë
(16+). 20.00 "×àñ". 21.30 "Ïîë-
³òèêà" (16+). 22.25 Õ/ô "Àôî-
íÿ" (12+). 23.55 Õ/ô "Äîðîãà äî
ìîðÿ". 1.10 Õ/ô "Ïðèáîðêàííÿ
íîðîâëèâî¿". .

ÑÒÁ
6.10 Õ/ô "Òîá³, ñïðàâæíüîìó"
(1). 9.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
11.15 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
12.10 "ÌàñòåðØåô-4". 15.35
"Õ-Ôàêòîð-5". 19.00 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â". 20.35 "Îäèí çà
âñ³õ". 21.50 "Âiêíà-Íîâèíè".
23.00 Õ/ô "Ðîçïëàòà çà êîõàí-
íÿ" (1). 0.50 Õ/ô "×îëîâ³ê äëÿ
æèòòÿ, àáî Íà øëþá íå ïðåòåí-
äóþ" (1)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
6.20 Ïîä³¿. 7.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê.
8.00 Ò/ñ "Ñèëà Â³ðè" (1). 12.00
Õ/ô "Íåäîòîðêà" (1). 15.50 Õ/ô
"Öÿ æ³íêà äî ìåíå" (1). 18.00 Õ/
ô "Ïåðåë³òí³ ïòàõè" 1 ñ. (1).
19.00, 3.00 Ïîä³¿ òèæíÿ. 19.55
Ïîä³¿ òèæíÿ. Ñïåöðåïîðòàæ.
20.20 Õ/ô "Ïåðåë³òí³ ïòàõè"
(1). 23.30 Âåëèêèé ôóòáîë. 1.20
Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³-3" 4, 5 ñ. (1).
4.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí

Ò Å Ò
6.00 Ì/ô "Â³íí³ Ïóõ" (1). 6.55
Ì/ñ "Øêîëà ìîíñòð³â" (1). 7.30
Áàéäèê³âêà. 8.30 Ì/ñ "Ñì³øà-
ðèêè" (1). 9.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³-
êîì. 9.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíè-
öÿ" (1). 10.05 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî
êîìàíäà" (1). 10.55 Ì/ô "Øêî-
ëà ìîíñòð³â. Ç³òêíåííÿ êëàí³â"
(1). 11.45 Ì/ô "Æàõ ïåðåä
Ð³çäâîì" (1). 13.00 Õ/ô "Áîãè,
íàâåðíîå, ñîøëè ñ óìà" (1).
14.40 Õ/ô "Ñåðöå¿äêè" (1).
17.00, 22.00 Ðàññìåøè êîìè-
êà. 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 0.00
Õ/ô "Âèïóñêíèé" (1). 1.45 Áàð-
Äàê. 3.25 Òåîð³ÿ çðàäè. 4.10 Ç
íî÷³ äî ðàíêó. 7.55 Ì/ñ "Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Êîòèãîðîøêà è åãî
äðóçåé" (1). 9.10 Ì/ñ "Ãóôè è
åãî êîìàíäà" (1). 10.00 Ì/ô
"Äàìáî" (1). 11.15 Ì/ô "Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ôëèêà" (1). 15.05 Õ/
ô "Áîãè, íàâåðíîå, ñîøëè ñ óìà
2" (1). 19.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
21.00 Ñòðàíà Ó. 23.00 Ò/ñ "Ñâå-
òîôîð" (2). 1.00 17+. 1.55 ×åð-
òîâùèíà. 2.45 Ðàé, ãóäáàé. 3.30
Òåîðèÿ èçìåíû. 4.15 Ñ íî÷è äî
ðàññâåòà

 «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. 12:55 - Ãîðîñ-
êîï. 13:00 -

Íîâèé Êàíàë
5.00 25-é êàäð. 5.10 Ò/ñ "Êðà-
ñóí³ â Êë³âëåíä³". 5.45, 6.55
Kids Time. 5.50 Ì/ñ "Ñêóá³-Äó:
Êîðïîðàö³ÿ Çàãàäêà". 7.00,
18.00, 1.50 Ðåïîðòåð. 7.05 Ò/
ñ "Âñÿ òàêà ðàïòîâà". 8.55,
22.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç Ìàãè-
êÿí". 10.00, 23.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 16.40 Ñåðöÿ òðüîõ.
18.20 Àáçàö!. 19.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 0.00 Ò/ñ "Áëèñê ñëàâè"
(2). 2.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
2.40 Õ/ô "Øòàò ñàìîòíüî¿
ç³ðêè" (2). 4.10 Çîíà íî÷³
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6.00, 7.00, 8.00, 13.00,
18.30 Íîâèíè. 6.10, 7.15, 8.15
Ñïîðò. 6.20 Ìóëüòô³ëüì. 6.30
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 7.25 Åðà
á³çíåñó. 7.30, 0.30 Íà ñëóõó.
7.40 Ñ³ì ³ñòîðè÷íèõ ÷óäåñ Óê-
ðà¿íè. 8.25 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ.
8.35 Êîðèñí³ ïîðàäè. 9.00,
21.00, 1.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 9.35,
19.45 Ç ïåðøèõ âóñò. 9.40,
19.00 Ïðî ãîëîâíå. 10.30 Ñõå-
ìè. 10.55, 5.00 Ò/ñ "ÌîíòåÊ-
ð³ñòî" (1). 12.05 Ò/ñ "Ï"ÿòü
õâèëèí äî ìåòðî" (1). 13.15
×àñ-×. 13.30 Ì/ô "ßê êîçàêè
ó ôóòáîë ãðàëè". 13.50 Ì/ô
"ßê êîçàêè ó õîêåé ãðàëè".
14.10 Øêîëà Ìåð³ Ïîïï³íñ.
14.35 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè.
15.25 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ.
16.30 Õ/ô "Â³ää³ë óáèâñòâ" 3
ñ.. 18.15 Euronews. 19.50 Äðå-
äè åïîõè. 21.25 Øóñòåð LIVE.
0.00, 1.00 Ï³äñóìêè. 1.20
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
1.45 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 2.30 Óðÿä
íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè.
3.00 Õ/ô "Íàòàëêà-Ïîëòàâêà"
(1). 4.30 Ä/ô "Îñòàíí³é ãåòü-
ìàí"

   Êàíàë «1+1»
6.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè".
6.45, 7.15, 7.35, 8.10, 9.10, 9.35
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.45,
19.30 ÒÑÍ. 7.10 "Îñîáèñòèé
ðàõóíîê". 8.35 "×èñòîNEWS".
10.00, 10.35 Ì/ô "Àëëàä³í".
11.40 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè-3". 12.45,
13.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè".
14.45, 15.45 Ìåëîäðàìà "Òåð-
ïêèé ñìàê êîõàííÿ". 17.10 Ìå-
ëîäðàìà "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà-3". 20.30 "Ñêàçî÷íà
Ðóñü". 21.15 Êâàðòàë 95 "Ìóëü-
òèáàðáàðà". 21.40 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â". 23.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
0.20 Äðàìà "×åìï³îí". 2.30
"Òàºìíèö³ ãåí³ÿ Øåâ÷åíêà".
5.30 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
5.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2" (1). 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 14.00, 17.45 Íî-
âèíè. 7.15, 7.35, 8.10, 8.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 9.20 Ò/ñ "Àðî-
ìàò øèïøèíè" (1). 11.20 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 12.25, 3.40 Ä/ñ
"Ñêëàä çëî÷èíó". 13.30, 14.20
Ä/ñ "Ëåãåíäè ðàäÿíñüêîãî ðîç-
øóêó". 14.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.50 Ò/ñ "Íåáåñíå êîõàííÿ"
(1). 18.10, 2.55 "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòà-
íèöÿ ñïèòü" (1). 20.00, 4.20
"Ïîäðîáèö³". 20.40 Ò/ñ "Ìèñ-
ëèâö³ çà ä³àìàíòàìè" (2). 1.15
Õ/ô "Çàéöåâ, çàïàëþé!" (1).
2.40 "Ìóëüòô³ëüìè"

 ICTV
5.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 5.05
Ôàêòè. 5.45 Ñâ³òàíîê. 6.45 Ò/ñ
"Òàêñ³". 7.10, 8.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 7.45, 8.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
9.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.05, 16.40 Ò/ñ "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â. Ìåíòè-6".
12.00, 13.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.25, 16.15, 20.10
Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 22.05 Ôàêòè. Âå÷³ð (ðîñ-
³éñüêîìîâíèé âèïóñê). 22.25 Õ/
ô "Äåâ'ÿòü ÿðä³â". 0.15 Õ/ô "Äå-
â'ÿòü ÿðä³â-2". 2.00 Õ/ô "Äðà-
êîíè ³ ï³äçåìåëëÿ" (2)

ÎÐÒ
4.00, 8.15 "Äîáðîãî ðàíêó".
8.00, 11.00, 14.00 Íîâèíè. 8.40
"Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 9.10
"Æèòè çäîðîâî!" (12+). 10.05
"Ìîäíèé âèðîê". 11.20 Ò/ñ "Íþ-
õà÷" (16+). 13.00 "Äîáðèé äåíü".
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ОВЕН (21.03�20.04). У
вас з'явиться шанс ви�
рішити деякі протирі�
ччя, які турбували вас,
але для цього з вашо�

го боку буде потрібний ро�
зумний компроміс. Ви зможе�
те приступити до реалізації
багатообіцяючих планів.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Ви зможете мак�
симально повно ви�
користати свої  мож�
ливості для завер�

шення багатьох важливих
справ, а мрії втілити в ре�
альність.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21. При бажанні ви
зможете здійснити
ваші задуми, але
будь�який ризик або

авантюра приведе до прова�
лу або розчарувань. З на�
чальством краще не конфлі�
ктувати.

РАК (22.06�23.07).
Не варто зваблювати�
ся своїми блискучими
успіхами і досягнення�

ми. Продовжуйте робити
все, що потрібно, для досяг�
нення чергової з намічених
висот. Весь час може бути по�
глиненим роботою.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Вас буде перепов�
нювати енергія і все
почне споритися в

руках. Ідеї можуть сипатися,
немов з рога достатку, що
принесе вам моральне задо�
волення і упевненість у влас�
них силах.

ДІВА (24.08�23.09).
Ваші плани почнуть
поступово реалізову�
ватися. Гадана вір�

ною удача може виявитися
примарою, що приведе до
неприємностей у діловій
сфері, тому зверніть свою
увагу на дім та родину.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Незважаючи
на успішність, вам до�
ведеться зосереди�

тися  і не дозволяти собі роз�
слаблюватися. Вам дове�
деться виявити незвичайну
проникливість. Але розіб�
равшись, ви ввійдете в
плідний робітничий ритм.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Ваша успіш�
ність буде залежати
від енергійності в

справах. Не відмовляйтеся
від допомоги друзів і близь�
ких людей, вона виявиться
доречною. Уникайте розбіж�
ностей у вихідні, відновити
зламане буде непросто.

СТРІЛЕЦЬ  (23.11�
21.12). На вас можуть
чекати серйозні жит�
тєві зміни. Уникайте

розбіжностей, вони будуть
недоречні як ніколи. Ситуа�
ція зажадає від вас багато сил
і терпіння.

КОЗЕРІГ (22.12�20.
01). Не виключено,
що вам знадобиться
сприяння впливових

знайомих і надійних друзів. У
професійних справах прояв�
ляйте ініціативу.  Вам може
надійти пропозиція зі зміни
роботи...

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). У діловому
партнерстві вам
відкриється щось

нове і  вигідне, прийде
допомога і звільнення від ми�
нулих боргів, як фінансових,
так і кармичних. Женіть геть
непевність і сумніви, насту�
пає ваш час.

РИБИ (20.02�20.03).
У роботі ви зможете
багато чого домогти�
ся. Не хапайтеся за все

одразу. Постарайтеся не по�
падатися на очі начальству та
іншим можливим опонентам,
або втримуйтеся від яких�не�
будь заперечень.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 11.08.14 – 17.08.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ
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ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 12
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 7
     äiâ÷àòîê – 5
     îäðóæèëîñÿ –

12 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà;
ïîìåðëî – 16 îñ³á.

Â. ÏÅÒÊÀÍÈ×,
â. î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÎÎÎÎÎáà-íà!
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ПРОТИ ПУТІНА НАВІТЬ СОБАКИ!
В одному із сіл на Житомирщині вулицями бігає пес на візку. А візок

ще й номерний знак має — "ПТН х�ло"!
Собаці з пораненими задніми лапами господар замовив спеціаль�

ний візок — для зручного пересування. Отож тварина�інвалід здобула
можливість самостійно рухатися. Коли ж розпочалися бойові дії на Сході,
чоловік вирішив висловити своє ставлення до країни�агресора — і зро�
бив для собачого візка відповідну табличку. Тож тепер кожна поява со�
баки на сільських вуличках викликає у місцевих жителів сміх. Люди жар�
тують, що на цій собачій табличці — уся правда про Путіна.

– À â³í òîá³  ïðî ñâî¿
ìèíóë³ ñòîñóíêè ðîçïîâ³-
äàâ?

– Í³.
– Îò êîçåë!.. À òè éîìó
– Í³.
– Îò ðîçóìíèöÿ!

Ñòóê ó äâåð³³. Ìóæèê
â³äêðèâàº. Ñòî¿òü  âðîä-
ëèâà æ³íêà.

– Äîáðèäåíü, ÿ âàøà
íîâà ñóñ³äêà, ÿ õî÷ó âåñå-
ëèòèñÿ, ïèòè é çàéìàòè-
ñÿ êîõàííÿì  âñþ í³÷! Òè
â³ëüíèé ñüîãîäí³?

– Çâè÷àéíî!
–Òîä³ ïîïèëüíóé çà ìî¿ì

ïñîì.

Æ³íêà íà ñïîâ³ä³:
– Áàòþøêî, äàéòå ìåí³

äîçâ³ë íà ðîçëó÷åííÿ ç
÷îëîâ³êîì.

– À â ÷îìó ñïðàâà, äî÷êî
ìîÿ?

– Ï’º, Íå ïðàöþº! Ìåíå
á’º!

– À ùî æ öå òè çà òàêî-
ãî çàì³æ âèéøëà?

– Äóðåïà.
– Îñü áà÷èø, à â³í íà

òîá³ îäðóæèâñÿ!

Îñü ðàí³øå, ïðè Áðåæ-
íüîâ³, ÷àñ áóâ! Ï’ÿòíàä-
öÿòü õâèëèí íà äðóãó, íà-
ïðèêëàä...

Âîâî÷êà ïðèõîäèòü ç
øêîëè äîäîìó  é ãîâî-
ðèòü:

– Ìàìî, ìåí³  ïîòð³áíà
ôîòîêàðòêà  íàøîãî
òàòêà.

– À äëÿ ÷îãî âîíà òîá?
– Ìàð³ÿ ²âàí³âíà ïðîñè-

ëà ïîêàçàòè òîãî ³ä³îòà,
ÿêèé  ðîáèâ ìåí³ äîìàøíº
çàâäàííÿ.

Â ðåàí³ìàö³¿ ë³êàð ðîçïè-
òóº ìóæèêà, ÿêèé ëåæèòü
íà ë³æêîâ³ âåñü çàã³ïñîâà-
íèé:

– ² êîëè ó âàñ ïî÷àâñÿ
çàï³é?

– Òà ÿê ñèí íàðîäèâñÿ,
òàê ³ ïî÷àâ â³äçíà÷àòè
ïîìàëåíüêó...

– À ùî òðàïèëîñÿ â÷î-
ðà?

– Òàê öåé  ïàðàçèò  ïî-
âåðíóâñÿ  ç àðì³¿ ³ âèêè-
íóâ ìåíå ó â³êíî.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ЯКЩО НЕНАРОКОМ ОБГОРІЛИ
Щоб порятуватися від сонячних опіків, мож�

на застосовувати такі домашні засоби:

• Компреси з натертої сирої   картоплі.   Почис�
тити бульбу, натерти на тертці. Покласти на вра�
жену шкіру, зверху накрити марлею. Як тільки ком�
прес нагріється, змініть його, поставте новий.

• Перемолоти  на м’ясорубці листя капусти і
змішати у рівних пропорціях зі сметаною.  При�
кладати  на місце опіків у вигляді компресу.

ПОПЛАКАТИ КОРИСНО
Плач зміцнює здоров’я, заявила група вчених з

Міннесоти (США) і Ланкастера (Великобританія).
Вони вивчили фізіологічну дію плачу й побачили,
що стрес буквально виходить з організму зі сльо�
зами, завдяки чому 88,8% людей, виплакавшись,
почуваються краще. Сльози насамперед звільня�
ють організм від речовин, накопичення яких може
призвести до серцевого нападу, а ще плач супро�
воджується глибокими вдихами і видихами, що
знижує рівень кортизолу – гормону стресу.

☺ ☺ ☺


