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ÐÀÉÎÍÍÀ ÍÀÐÎÄÍÀ ÃÀÇÅÒÀ

«ÎÁÍ²Ì²ÒÜÑß  Æ, ÁÐÀÒÈ ÌÎ¯ ...». (Ò.Ã.Øåâ÷åíêî).

Газета  видається з 20 жовтня 1946 року

Андріюк Дмитро Дмитрович, го-
лова  державної  адміністрації  –  28
грудня.

Сабов  Валерій  Йосипович,
перший заступник голови РДА – 31
серпня.

Ãðàô³ê ðîáîòè ïðÿìî¿ òåëåôîííî¿ ë³í³¿ â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

×åðãîâà íàðàäà ùîäî
ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ 2
âåðåñíÿ Õ²²² ôåñòèâàëþ-
ÿðìàðêó „Ãóöóëüñüêà
áðèíçà” ïðèñâÿ÷óâàëàñÿ
îáãîâîðåííþ âèêîíàíèõ
äîðó÷åíü ïîïåðåäíüî¿
íàðàäè, óçãîäæåííþ
äåòàëåé îðãàí³çàö³¿ òà
ïðîâåäåííÿ ä³éñòâà.

Участь у зібранні взя-
ли: голова районної ради
Микола  Беркела,  заступ-
ники  голови  РДА,  члени
оргкомітету  з  організації
фестивалю, голови насе-
лених  пунктів,  керівники
держлісгоспів,  медики,
пожежники.  Вів  нараду
перший заступник голови
райдержадміністрації Ва-
лерій Сабов.

Голів самоврядних ор-
ганів  ознайомлено  з  но-

вою схемою розташуван-
ня  імпровізованих садиб.
Зміни  внесено  з  метою
розширення території, шви-
дкого  реагування  відпові-
дних  служб  за  умови  ви-
никнення непередбачених
ситуацій.  Повідомлено,
що під час облаштування
садиб  і проведення фес-
тивалю, аж до його закін-
чення  і  згортання  експо-
зицій,  буде  організовано
чергування правоохорон-
ців,  карет  швидкої  допо-
моги,  пожежних  автомо-
білів. Також встановлено
графік руху транспорту до
амфітеатру  „Буркут” і на-
зад до початку шикування
колон,  місця  паркування
автомобілів,  визначено
порядок формування свя-
ткової колони. Ще раз на-

голошувалося  на  дотри-
манні норм санітарно-епі-
деміологічної  безпеки  та
громадського порядку.

До ХІІІ фестивалю-яр-
марку залишилося зовсім
небагато  часу,  тому  важ-
ливо врахувати всі органі-
заційні деталі,  що дозво-
лить провести дійство на
високому рівні.

(Вл. інф.).

ÇÌ²ÍÅÍÎ ÑÕÅÌÓ ÐÎÇÒÀØÓÂÀÍÍß
²ÌÏÐÎÂ²ÇÎÂÀÍÈÕ ÑÀÄÈÁ
ÍÀÑÅËÅÍÈÕ ÏÓÍÊÒ²Â

    ÍÀÏÅÐÅÄÎÄÍ²

      ÔÅÑÒÈÂÀËÞ

З  метою  реалізації  за-
ходів протоколу спільної ук-
раїнсько-польської робочої
групи з підготовки транскор-
донної номінації „Дерев’яні
церкви Карпатського регіо-
ну України  і Польщі” щодо
внесення  найбільш  цінних
пам’яток  дерев’яної  са-
кральної  архітектури  до
списку Всесвітної спадщини
ЮНЕСКО, відповідного до-
ручення  голови  райдерж-
адміністрації,  в  Ясінях,  на
території церкви Вознесін-
ня Господнього (Струківсь-
кої церкви), відбулася виїз-
на  нарада,  в  якій  взяли
участь  очільник  району
Дмитро Андріюк, в. о. архі-
тектора району Олександр
Боднарчук,  начальник  від-
ділу культури і туризму РДА
Володимир Шепета, голов-
ний інженер філії „Рахівсь-
ка  ДЕД”  Орест  Спічкей,
представники  церковної
громади,  священослужи-
телі.

Відзначалося,  що  до
приїзду  незалежних  екс-
пертів ЮНЕСКО спільни-
ми  зусиллями  необхідно
максимально  наблизити
храм,  який  є  пам’яткою
архітектури ХІХ ст. , до пер-
винного  історичного  виг-
ляду,  впорядкувати  його
та  дзвіницю,  максималь-
но усунувши невластиві та
нетрадиційні  елементи
оздоблення,  експонуючи
на  чільному  місці    старі

історичні хоругви тощо. Та-
кож  ішлося  про  влашту-
вання  системи  протипо-

жежної  та  охоронної  си-
гналізації, ознакування на
в’їзді в селище місцяроз-
ташування пам’ятки архі-
тектури,  влаштування
твердого покриття пішохі-
дного підходу до підвісно-
го  містка  і  звідти  –  цер-
ковного подвір’я та інше.

За підсумками виїзної
наради  визначено  вико-
навців  робіт,  яким  буде
запропоновано  взяти
участь у реалізації заходів
з підготовки  Струківської
церкви  до  внесення  у
список  Всесвітньої  спад-
щини ЮНЕСКО.

    Ó ÐÀÉÄÅÐÆÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯

Томашук Олександр Миколайович, за-
ступник голови РДА – 28 вересня.

Бендак Юрій Юрійович, заступник голо-
ви РДА – 26 жовтня.

Кабаль Олена Василівна, керівник апа-
рату РДА – 30 листопада.

Ç ÄÍÅÌ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ²!
ØÀÍÎÂÍ²

ÇÀÊÀÐÏÀÒÖ²!
З  нагоди  Дня  незалеж-

ності  України  прийміть  най-
сердечніші  вітання  й  поба-
жання  доброго  здоров’я,
щедрої  долі,  творчої
ініціативи та успіхів у ро-
боті і житті.

Í åõàé  â³ðà,  í àä³ÿ,
ëþáî â î êðèëþþòü Âàñ ³
äî äàþòü  í àòõí åí í ÿ  â
³ì ’ÿ  ùàñëèâî ãî   ì àéáóò-
í üî ãî   Óêðà¿í è,  ð³äí î ãî
Çàêàðï àòòÿ,  í àøî ãî  òà-
ëàí î âèòî ãî ,  ï ðàöåëþá-
í î ãî  í àðî äó!

Ì èðó Âàì  ³ Áî æî ¿ áëà-
ãî äàò³! Ç³ ñâÿòî ì  Âàñ!
Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

Îëåêñàíäð ËÅÄÈÄÀ.
Ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè

²âàí ÁÀËÎÃÀ.

ÄÎÐÎÃ² ÌÅØÊÀÍÖ²
ÐÀÕ²ÂÙÈÍÈ!

24  серпня  –  це  не  просто  День  незалежності
держави. Ця визначна дата навіки увійшла в історію

молодої держави  золотою сторінкою  її біог-
рафії, започаткувала нову епоху в житті на-
шого народу, законодавчо закріпила його
вікові демократичні прагнення до націо-
нального відродження, духовної свободи,
економічного  зростання,  культурного
піднесення.

Від усієї душі зичимо міцного здоро-
в’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої
долі, подальших успіхів в усіх справах і по-

чинаннях заради процвітання незалежної
України, добробуту її народу.

Нехай серця наповнюються гордістю за
нашу державу, прагненням до єдності та поро-

зуміння,  а  плідна  праця  буде  надійною  запорукою
щасливого майбутнього.

Ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Äìèòðî ÀÍÄÐ²ÞÊ.
Ãîëîâà ðàéîííî¿ ðàäè Ìèêîëà ÁÅÐÊÅËÀ.

Щороку 23-24 серпня відзначаємо
День  Державного прапора України та
День Незалежності. З цієї нагоди мину-
лого четверга на оновленій площі
перед  адмінбудинком  районної
влади відбулася урочиста цере-
монія підняття  старшокласника-
ми  Рахівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
№1 символа нашої державності.

У  рамках  святкувань  керів-
ництво  райадміністрації,  район-
ної та міської рад, керівники дер-
жлісгоспів  та  інших  установ
Рахівщини  на  місці  зрізаних
сріблястих  ялинок  біля  адмі-
нбудівлі  влади  висадили  ана-
логічні молоді деревцята.

Відтак  представники  влади,
організацій,  установ,  громадсь-
кості з синьо-жовтими державни-

ми прапорами і квітами святковою коло-
ною  попрямували  до  пам’ятника  Тара-
сові Шевченку, де відбулося покладання
квітів до підніжжя скульптурної споруди.
Вихованці районної  ДЮСШ  присвятили
Дню Незалежності велопробіг.

Продовжилася  урочистість  у  залі
районного Будинку культури. З вітальною
промовою,  відзначаючи  багатовікове
прагнення  українців    здобути  свободу,
жити  в  єдності,  дбаючи  про  розбудову
держави, перед присутніми виступив  го-
лова  райдержадміністрації  Дмитро  Ан-
дріюк. Він щиро подякував усім, хто вибо-
рював  незалежність,  а  також  вручив
Почесні грамоти обласної ради вчителю
трудового навчання  Богданської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Миколі Беркелі, голові райорга-
нізації  ветеранів України Михайлові Рус-
наку,  колишньому  заступнику  голови
райдержадміністрації Гафії Данишек, за-
відувачці господарства ДНЗ №3 Рахова
Катерині  Небелівській,  сестрі  медичній
стаціонару  Кобилецько-Полянської  мі-
ської лікарні Тамарі Тафічук. Грамоти об-
ласної ради та спільні грамоти районних
адміністрації і ради отримала 21 особа.

Хороший настрій дарували глядачам
артисти  заслуженого  академічного  За-
карпатського народного хору.

ÃÐÀÔ²Ê ÐÎÁÎÒÈ ÒÅËÅÔÎÍÍÎ¯ Ë²Í²¯
«ÇÀÏÈÒÀÉ Ó ÂËÀÄÈ» Â ÎÁËÄÅÐÆÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯

ÍÀ ÑÅÐÏÅÍÜ-ÃÐÓÄÅÍÜ

ЛЕДИДА Олександр Олександрович, голова ОДА
– 28 вересня; голова облдержадміністрації, перший за-
ступник  голови  державної  адміністрації  –  30  серпня;
ПОПОВИЧ Михайло Михайлович, заступник голови об-
ласної державної адміністрації – 31 жовтня; КАЧУР Іван
Іванович, заступник голови обласної державної адміні-
страції – 30 листопада. Пряма телефонна лінія прово-
дитиметься у зазначені дні, з 11-ї до 13-ї год. за безкош-
товним номером телефону 0-800-502-70-80.

Нехай  віра,  надія,
любов окрилюють Вас і
додають  натхнення  в
ім’я  щасливого  майбут-
нього  України,  рідного
Закарпаття,  нашого та-
лановитого,  працелюб-
ного народу!

Миру Вам і Божої бла-
годаті! Зі святом Вас!
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ÄÎÐÎÃ²
ÌÅØÊÀÍÖ²
ÐÀÉÎÍÓ!

Одним  з  найефективні-
ших ресурсів зростання еко-
номіки,  сферою  реальної
участі громадян у економічно-
му  житті  району  є  розвиток
малого підприємництва. Це –
можливість створити нові ро-
бочі місця, сформувати конку-
рентне  середовище,  попов-
нити бюджети територіальних
громад.  Однак,  як  свідчить
практика,  малий  бізнес  не
став рушійною силою, яка б
змогла  змінити  економічну
ситуацію на краще. Одним із
негативних факторів у діяль-
ності  більшості  суб’єктів
підприємницької діяльності є
практика виплати заробітної
плати працівникам в „конвер-
тах”, що, з одного боку суттєво
зменшує  податкові  надход-
ження до бюджетів усіх рівнів
та  спеціальних  фондів,  а  з
другого  –  знижує  рівень
майбутнього  пенсійного  за-
безпечення  працівників,  їх-
нього соціального захисту на
випадок безробіття, захворю-
вання, травмування, інвалід-
ності  тощо.  Значного  поши-
рення  отримала  практика
подвійної бухгалтерії у сфері
оплати праці,  коли працівни-
кам  установлюється  офіційна
заробітна плата в розмірі поло-
вини законодавчо  обумовле-
ного мінімального заробітку, а
фактично він одержує більшу
суму. Низька заробітна плата
значною  мірою  провокує
„тіньову зайнятість”, яка спря-
мована  проти  людини,  поз-
бавляє її легального працев-
лаштування, оплати і охорони
праці.

 Як свідчить аналіз діяль-
ності  суб’єктів  підприємни-
цтва,  лише  16,7%  фізичних

осіб-підприємців  від  загаль-
ної кількості зареєстрованих
уклали  трудові  договори  з
найманими  працівниками.
Крім  цього,  перевірками  ра-
йонної групи з питань легалі-
зації заробітної плати та зай-
нятості населення (створена
на  виконання  розпоряджен-
ня голови держадміністрації),
проведеними протягом січня-
липня ц. р., у 174 підприємців
виявлено 220 найманих пра-
цівників, з якими не було ук-
ладено трудові договори.

У районі зберігається по-
зитивна  динаміка  зростання
номінальної  заробітної  пла-
ти, яка в першому кварталі ц.
р.  (моніторинг  розміру  но-
мінальної  оплати  праці  про-
водять органи статистики раз
на  квартал)  зросла  на  24,8
відсотки до аналогічного по-
казника  2011  р.  і  досягла
2292  грн.,  що  в  2,1  раза
більше  розміру  мінімальної
зарплати. Проте, ця позитив-
на  динаміка  не  означає,  що
все  гаразд. Рівень зарплати
залишається  вкрай  низьким
на багатьох підприємствах, у
фізичних осіб, які використо-
вують найману працю. Так, у
червні, за даними Пенсійного
фонду, у 29,9% суб’єктів під-
приємницької діяльності зар-
плата виплачувалась на рівні
меншому  за  її  мінімальний
розмір, або в абсолютних пока-
зниках – 720 працюючим. Біль-
шість підприємців  укладають
трудові договори на роботу в ре-
жимі неповної зайнятості, на 2
або 4 години на день, хоча пра-
цівник зайнятий 8 і 10 годин.

Держава  зацікавлена  в
такій системі, яка б дозволя-
ла забезпечувати виконання

законодавства  про  працю  і
давала можливість без пере-
пон функціонувати бізнесу. З
цією метою уряд розробив три
законопроекти,  які  допомо-
жуть  легалізувати  заробітну
плату, а саме: „Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів  України”  (щодо  міні-
мальних  розмірів  оплати
праці та  гарантій  їх забезпе-
чення); „Про відповідальність
підприємств, установ, органі-
зацій  незалежно  від  форм
власності,  фізичних  осіб-
підприємців та інших суб’єктів
підприємницької діяльності у
сфері  праці”;  „Про  внесення
змін до деяких законодавчих
актів України” (щодо посилен-
ня відповідальності  за пору-
шення  законодавства  про
працю).  Цими  документами
пропонується  запровадити
штрафи за ухилення від укла-
дання  трудового  договору  і
виплату винагороди без нара-
хування та сплати страхових
внесків  і  податків  в  розмірі
2000 неоподатковуваних міні-
мумів (34000 грн.) за кожного
неоформленого  працівника.
На  даний  час  цей  розмір
складає 50 неоподатковува-
них  мінімумів,  або  850  грн.
Крім  того,  передбачаються
штрафи  за  порушення
термінів  виплати  зарплати
або нарахування її в неповно-
му  обсязі  в  розмірі  150
неоподатковуваних  мінімумів
(2250 грн.) за кожного праців-
ника, а також за нарахування
та  виплату  зарплати  нижчої
від установленої за виконану
працівником місячну  годинну
норму  в  розмірі  700  неопо-
датковуваних мінімумів (11900
грн.) за кожного працівника.

Виведення з „тіні” праці і
зарплати, легалізація трудо-
вих відносин найманих праці-
вників  та  сплата  податків  і
відрахувань  до  соціальних
фондів  суттєво  вплине  на
майбутню долю працівників і
поповнення  бюджетів,  пенс-
ійного та соціальних фондів.

Микола РУЛА,
начальник відділу праці
управління праці та соц-
захисту населення РДА.

Íà ïîëîíèíó Áðåáåíåñêó, ùî ó
â³äðîãàõ ×îðíîã³ðñüêîãî ïàñìà ã³ð,
çáèðàâñÿ ïîòðàïèòè äåùî ðàí³øå.
Àëå òàê âèéøëî, ùî âèáðàâ íå
ë³ïøó ïîðó, – ó îäèí ³ç ñëüîòàâèõ
äí³â ñåðïíÿ. Ê³ëüêà ä³á ïåðåä òèì
ïîãîäà áóëà äîùîâîþ, â³òðÿíîþ,
ï³ñëÿ íåñòåðïíî äîâãî¿ ñïåêè
òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ âïàëà íà
ê³ëüêà äåñÿòê³â ãðàäóñ³â. Äóìàëîñÿ
– âèïîãîäèòüñÿ. ²ç Ðàõîâà äî
äâåðåé êîëèáè â³â÷àð³â, ÿêà
ïðèòóëèëàñÿ íà ñõèë³ äðóãî¿ çà
âèñîòîþ ãîðè Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò
– Áðåáåíåñêóëà (2035 ì. í. ð.),íàñ
ñóïðîâîäæóâàâ ðÿñíèé äð³áíèé
äîù ³ç ïîðèâàìè â³òðó, ùî íåìîâ
îáï³êàâ îáëè÷÷ÿ.

Шлях високопрохідна „Нива”
подолала  досить  швидко,  на-
віть якщо врахувати поруйнова-
ну асфальтівку богданської до-
лини.  Грунтівка  ж  від  Лугів
повела вздовж річки  Білої Тиси,
петляючи улоговиною вздовж її
берегів. Слід сказати, що Рахі-
вське  лісодослідне  господар-
ство, яке веде нагляд і експлуа-
тує  цю  дорогу,  утримує  її  у
належному стані. А кілька років
тому  облаштована  ділянка
Лемський – Липів, протяжністю
понад 12 кілометрів, – узагалі в
ідеальному стані. Нею і добра-
лися до пункту відвідин.

Вівчарі,  які  залишилися на
стаї, знаходилися всередині ко-
либи.  Добротне  приміщення,
збудоване  чотири  роки  тому  з
кругляка завдяки депутатові по-
лонини Василеві Кокішу, тепер
слугує добрим прихистком поло-
нинникам у негоду, бо не промо-
кає. Тут – дві кімнати.  У більшій
посередині горить полонинська
ватра. Над нею бовваніє верк-
люг з котлом, у якому виварю-
ють  вурду,  кип’ятять,  якщо  по-
трібно, молоко.

З південного боку, у півстіни,
–  лаштунки  з  дощок,  на  яких
вівчарі  сплять,  відпочивають
після трудових буднів.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè âèçíà÷èâ îäíèì ç ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ñóòòºâå
ï³äâèùåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà îñíîâ³ çðîñòàííÿ îáñÿãó âèðîáíèöòâà,
ï³äâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³, ë³êâ³äàö³¿ “ò³íüîâî¿” çàðïëàòè ³
çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ. Çàðîá³òíà ïëàòà – îñíîâíà ñêëàäîâà äîõîä³â
íàñåëåííÿ. Íèí³ íà áàãàòüîõ ñóá’ºêòàõ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
ïîðóøóþòü çàêîíîäàâñòâî ïðî îïëàòó ïðàö³. Òîìó ëåãàë³çàö³ÿ
çàðïëàòè, çàáåçïå÷åííÿ ã³äíîãî ð³âíÿ îïëàòè ïðàö³ äîçâîëÿòü
ï³äâèùèòè äîõîäè ãðîìàäÿí, ÿê³ ñòâîðþþòü áàçó äëÿ ñîöâèïëàò.

Í² ÄÎÙ, Í² ÑÏÅÊÀ
¯Ì – ÍÅ ÇÀÂÀÄÀ...

Старший  чабан  Василь
Фільтюк порався біля виварки –
варив  вурду.  Привіталися,  по-
скаржилися на сльоту.

– Нам до цього не звикати,
– відповів він. – Ось вже третій
день так непогодить. Шкода со-
баку на двір вигнати. Та що поро-
бити?! Мусай худобу  випасати...

Ми дізналися, що з вівцями
у поле пішли найстарший чабан
–  78-річний Юрій Шемота, мо-
лодші  Юрій  Томашук,  Микола
Ільчук. Доглядають вони понад
500  вівцематок  господарів  із
Рахова і Розтоків: Миколи Думи-
на (40 вівцематок), Василя Хар-
баки  (19  овець),  Гафії  Куліщук
(10  овець),  власних  та  деяких
інших. На полонину вийшли на
Святу неділю. З тих пір справно
доглядають худобу, виготовля-
ють продукцію. Мають завдання
надоїти на вівцематку 36 літрів
молока,  виготовити  з  нього
більше 10 кілограмів сиру і вур-
ди, з чим справляються.

–  Сьогодні  третій  день,  як
перейшли в цю колибу з урочи-
ща Подерей, що під самою го-
рою Бребенескул, – продовжує
розмову старший чабан. –  Іна-
кше  на  тому  місці  довелося  б
дуже важко. У такий  вітер і не-
году вівці збиваються до купи, не
хоуть  нікуди  пересуватися.  У
цей спосіб гріються.

Підтвердженням  його  слів
було, зокрема, те, що отара не
повернулася на стаю у визначе-
ний час. І вже всім полонинни-
кам довелося допомагати това-
ришам,  які  її  випасали,
спрямувати худобу до  околу, а
потім примусово заганяти в за-
городу. Змоклі до нитки, висна-
жені люди повернулися до коли-
би, перевдяглися і пішли доїти
овець, незважаючи  на  холодні

дощ і вітер, які не вщухали ні на
хвилину.  У  колибі  залишили
лише  78-річного  Ю.  Шемоту,
який  заходився  варити  тради-
ційну для вівчарів їжу – кулешу.
Потім, майже через дві години,
з повними відрами молока по-
вернулися решта чабанів. Час-
тину молока поставили варити
на парянку. Нашвидкоруч пообі-
дали  і  з  отарою  пішли  В.
Фільтюк,  Ю.  Томашук  та  М.
Ільчук.  Якась  мить,  –  і
отара зникла в густому ту-
мані.  Її  супроводжували
люди та  їхні  помічники –
собаки. А ми продовжили
розмову, знайомлячись із
нелегким життям вівчарів
у високогір’ї, вдома. Більш
детально  про  все  роз-
повів  бувалий  Юрій  Ше-
мота.  Він  у  полонині  з
вівцями – вже 55-те літо.
Довгі роки працював у Ра-
хівському  колгоспі  „Вер-
ховина”,  потім  випасав
людську худобу. А тепер,
ось, згодився на вмовлян-
ня депутата полонини В.
Кокіша, пішов з молоддю,
досвід їм передає.

До  речі,  молоді  хло-
пці, дивлячись на сумлін-
ність,  старанність  свого
старшого товариша, пра-
гнуть і собі трудитися до-
бре. Поважають вуйка Юру, його
старість. Більше біля ватри по-
ратися залишають. А так, усі че-
тверо по два роки і трохи більше
пропрацювали  на  полонинах,
але  беручкі,  розуміються  на
справі. Принаймні, В. Кокіш і га-
зди не скаржаться на їх роботу.

Нещодавно  у  цьому  неве-
личкому,  але  здруженому  ко-
лективі  трапилося  нещастя:  у

горах важко захворів ватаг. До-
велося його з усілякими оказія-
ми  доправляти  до  лікарні  у
Рахів.  Нелегко  було,  бо  до
стійбища,  де  стояла  худоба,
було важко дістатися. Несли чо-
ловіка на ношах пішки, бездорі-
жжям, через кам’яні брили. На
жаль, врятувати людину не вда-
лося. Саме тому теплим словом
згадували товариша. Полонин-

ники скаржилися на те, що кон-
че необхідно вибудувати дорогу
в урочище Подерей, що полег-
шить  роботу  громаді  при  дос-
тавці реманенту, провіанту, про-
дукції.  Якраз  аби  відвести  під
дорогу в гори з добрий кілометр
угіддя, того дня разом з депута-
том  полонини  В.  Кокішем    на
Бребенеску виїжджали провідний
спеціаліст  Карпатського  біо-
сферного  заповідника  Олек-
сандр Бойчук, лісничий Чорногі-
рського  ПНД-відділення  КБЗ
Роман Кузьмінський та майстер
з  охорони  природи  цього
відділення Василь Гамада.

Слід також додати: щоночі,
тим більше у негоду, вівчарі му-
сять стерегти тварин, що пере-
бувають у  загороді,  від  звірки,
іншого лиха. Ночують у власно-
руч  споруджених  примітивних
колибах.

Попрощалися  з  вівчарями,
побажали кожному погожих днів
та витримки. Адже їм залишило-
ся доглядати худобу у верхів’ях
ще з добрий місяць.

Василь БОЙЧУК.

    ÏÎËÎÍÈÍÑÜÊÅ
Ë²ÒÎ-2012

Щиросердно вітаємо
Вас із найбільшим

національним святом
українського народу –

Днем незалежності
України!

У  серцях
народу Украї-
ни  серпнева
блакить  неба
і  жовтогаря-
чий зерновий лан злива-
ються барвами українсь-
кої державності в символ
свободи та праці. Творен-
ня історії Батьківщини, її
сьогодення і майбутньо-
го – обов’язок кожного з
нас, усього народу.

Нехай  потужне  дже-
рело  Вашого  таланту  і
натхнення,  незламного
оптимізму та творча буді-
внича  енергія  будуть
прикладом  служіння  Ук-
раїні,  примножують  її
славу, наповнюють її кри-
ницю  добробуту  про-
цвітанням та благополуч-
чям.

Нехай  свято  Неза-
лежності духмяним серп-
невим запахом українсь-
кого хліба принесе у Ваші
домівки  щастя  і  добро,
порозуміння  та  згурто-
ваність,  мир  та  любов!
Міцного  здоров’я  Вам,
бадьорості духу, успіхів у
всіх починаннях.

Представники
Об’єднаної опозиції

«Батьківщина» в
Рахівському районі.

ÎÑÍÎÂÍÀ ÑÊËÀÄÎÂÀ ÄÎÕÎÄ²Â ÍÀÑÅËÅÍÍß
– ÇÀÐÎÁ²ÒÍÀ ÏËÀÒÀ

    ÂÀÆËÈÂÎ

22 ñåðïíÿ ãîëîâà îáëàñíî¿
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Ëåäèäà òà
éîãî çàñòóïíèê ²âàí Êà÷óð âçÿëè ó÷àñòü ó
ðîçøèðåíîìó çàñ³äàíí³ êîëåã³¿ óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè òà íàóêè. Íà êîëåã³¿ íå ëèøå
ï³äñóìóâàëè ðåçóëüòàòè ðîáîòè ìèíóëîãî
ðîêó, à é âèçíà÷èëè ïð³îðèòåòè íà
ìàéáóòí³é.

Спочатку виконали приємну місію: нагоро-
дили грошовими преміями учнів – переможців ІV
етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та їхніх
наставників-вчителів. Цьогоріч, за дорученням
голови обласної адміністрації, грошовий фонд
для нагородження суттєво збільшено. Так, за
перше місце переможці Всеукраїнських олімпі-
ад отримують 4 тис. грн., а їхні наставники – 8
тис. грн., за друге – 3 та 6 тис. грн. відповідно, за
третє – 2 та 4 тис. грн. відповідно.

Звертаючись до присутніх, Олександр Ле-
дида  наголосив, що сьогодні в краї успішно
діють  11  регіональних  освітніх  програм,  на
фінансування яких в обласному бюджеті перед-
бачено 22,5 млн. грн. Продовжується обладнання
шкіл мультимедійними дошками та комп’ютера-
ми. Найближчим часом заплановано відкрити у
районах 7 освітніх закладів.

Порушив Олександр Ледида у своєму вис-
тупі й проблему надання якісних освітніх послуг,
кадрове питання, необхідність постійного оно-
влення матеріально-технічної бази.

Друге питання порядку денного – презента-
ція досягнень і шляхів вирішення проблем з на-
дання якісних освітніх послуг. Зокрема, щодо
викладання предметів навчального плану чи на-
пряму освітньої галузі.

Для проведення майстер-класів та презен-
тацій кожному району відвели по кілька хвилин.
Послідовність та предмет презентаційних ви-
ступів визначали  жеребкуванням. Відтак, мо-
жливість поділитись досвідом з надання якісних
освітніх послуг у галузі дошкільної освіти випала
методистам з Міжгірщини. Новітні підходи до ро-
боти в галузі викладання інформатики демонст-
рували хустяни.

До речі, проблемі впровадження нових ін-
формаційних технологій в навчальний процес
приділяють особливу увагу. Так, найближчим ча-
сом школи отримають 135 комплектів новеньких
комп’ютерів.

Прес-центр ОДА.

Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß ßÊÎÑÒ²
ÎÑÂ²ÒÍ²Õ ÏÎÑËÓÃ

– ÒÅÌÀ ÊÎËÅÃ²¯ ÎÑÂ²ÒßÍ
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24 серпня 1991 р. Вер-
ховна Рада України прийня-
ла історичний документ ви-
няткового значення для долі
українського народу – Акт
проголошення незалежності
України. У ньому зазначало-
ся: «Виходячи зі смертель-
ної небезпеки, яка нависла
була над Україною в зв’язку з
державним переворотом в
СРСР 19 серпня 1991 року,
продовжуючи тисячолітню
традицію державотворення в
Україні, виходячи з права на
самовизначення, передба-
ченого  Статутом  OOH  та
іншими міжнародно-право-
вими документами, здійсню-
ючи Декларацію про Дер-
жавний суверенітет України,
Верховна Рада Української
Радянської Соціалістичної
Республіки урочисто прого-
лошує незалежність України
та створення самостійної Ук-
раїнської держави – України.

Територія України є не-
подільною і недоторканою.

Віднині на території Ук-
раїни мають чинність винят-
ково Конституція і закони Ук-
раїни».  Цей  акт  набирає
чинності  з  моменту  його
схвалення.

За Акт проголосувала
абсолютна більшість депу-
татів Верховної Ради. УРСР
перестала існувати. На гео-
політичній карті світу поста-
ла нова самостійна держава
– Україна.

На підтвердження Акта
проголошення незалежності
Верховна Рада України вирі-
шила провести 1 грудня 1991
р. республіканський рефе-
рендум.  Він  був потрібен,
щоб нейтреалізувати полі-
тичні спекуляції противників
української незалежності, які
заявляли, що народ буцімто
не підтримує Акт про неза-

лежність. Союзне керівницт-
во, не втрачаючи надій на
укладення нового союзного
договору, вело активну робо-
ту в цьому напрямі. Крім того,
світове  співтовариство не
поспішало з визнанням само-
стійності України, вичікуючи,
як розгортатимуться події. На
всеукраїнському референ-
думі кожен громадянин мав
чітко  відповісти  «Так,
підтверджую», або «Ні, не
підтверджую» на запитання:
«Чи підтверджуєте Ви Акт
проголошення незалежності
України?»

Із 37885,6 тис. громадян
України, котрі були внесені до
списків для таємного голосу-
вання,  взяли  участь  у  го-
лосуванні  31891,7  тис.
(84,18%). Із них позитивно
відповіли 28804,1  тис.  ви-
борців (90,32%).  За резуль-
татами референдуму вже ні
в кого не могло бути сумніву,
чи український народ хоче
мати свою самостійну дер-
жаву. Втретє за 350 років від
Визвольної війни середини
XVII століття Україна здобула
самостійність. Головним зав-
данням стало збереження
незалежності й суверенності
Української держави, недопу-
щення помилок, зроблених
на двох попередніх етапах
існування  державності,  –
всередині XVII ст. і в 1917-
1920 рр.

Незалежність України
визнали  всі  колишні  ра-
дянські республіки, світове
співтовариство. Держави,
що не були колишніми рес-
публіками  СРСР,  почали
визнавати незалежність Ук-
раїни після референдуму.

Юлія БУРЯК,
заступник начальника
райуправління юстиції.

ÏÐÀÂÎÂ² ÇÀÑÀÄÈ
ÏÐÎÃÎËÎØÅÍÍß
ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ²

Щиросердно  вітаю  вас  з  найважливішим  святом  нашої
держави – Днем Незалежності!

Вистражданий мільйонами відданих українців День Неза-
лежності став по-справжньому всенародним святом, сповне-
ним гордості за свій народ, за свою рідну країну.

Бажаю  всім  вам  міцного  здоров’я,  великого  родинного
щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту.  Нехай
кожен  день  примножується  здобутками  на  шляху  до    про-
цвітання  України!

З Днем Незалежності!
З повагою, – Михайло ШЕЛЕВЕР, кандидат у народні

депутати  України по 72 одномандатному виборчому округу.

Äîðîã³ ìåøêàíö³ Ðàõ³âùèíè!

День  Незалежності
України  сміливо  можна
назвати  головним  дер-
жавним  святом  нашої
держави. Щороку 24 серп-
ня згадуємо про те, що 21
рік  тому  відбулася  поза-
чергова  сесія  Верховної
Ради УРСР, яка проголо-
сила незалежність нашої
країни,  тобто  створення
самостійної  Української
держави. Цієї події чекали
наші  предки  ще  від
Хмельницького  та  Шев-
ченка.  У  країні  почалися
трансформації,  які  мали
охопити всі сфери життя.
Планувалися зміни в соці-
альній сфері: перехід від
людини-деталі  системи
до  цивілізаційних  ціннос-
тей – життя, честі, гідності,
добробуту.

Україна  вже  стільки
років вільна і я щасливий
мати  таку  Батьківщину.
Проте  варто  пам’ятати,
що  вона  починається
перш за все з нас, її синів і
дочок, які повинні будува-
ти її гідно. Чому? Бо будує-
мо свою країну для себе,
а  ми  варті  найкращого.
Моя  етнічна  належність
завжди зі мною і не лише
від того, що її зафіксували
у паспорті. Вона у глибині
серця, у моїх генах, свідо-
мості, у світовідчутті.

Не секрет, що до буді-
вництва незалежної, квіту-
чої,  європейської  країни
міліція  має  безпосере-
дній стосунок. Адже праці-
вники  органів  внутрішніх

справ  оберігають  від
злочинних  зазіхань
мир і спокій співвітчи-
зників,  їхнє  життя,
здоров’я та майно, по-
стійно  захищають  ін-
тереси  держави  і  су-
спільства. Перш за все,
це  розкриття  та  попе-
редження  злочинів,  а
також  робота  з  насе-
ленням.  Працівник  мі-
ліції  повинен  мати
підхід до будь-якої лю-
дини, щоб не виклика-
ти конфліктну ситуацію,
адже в міліцію люди, заз-
вичай,  звертаються  уже
після того, як був скоєний
злочин чи правопорушен-
ня. Люди збуджені, хвилю-
ються чи за своє вкраде-
не  майно,  чи  з  іншої
причини,  а  тому  міліціо-
нер  повинен  знайти  кон-
такт з людиною та вжити
заходи для розкриття зло-
чину чи правопорушення.

Відповідно до прове-
деного аналізу, контакт є.
Звичайно,  не  такий
тісний, як хотілося б, особ-
ливо  в  сільській  місце-
вості,  але  ми  прагнемо
досконалості. У нас чудо-
ве кадрове забезпечення,
а  це,  як  відомо,  основа
основ.  Вирішення  кадро-
вого питання – це справа
не  одного року.  Потрібно
планувати наперед хоча б
років  на  п’ять.  Займає-
мось  цим  систематично,
тому, вважаю, рівень осві-
ти  наших  працівників

нормальний  і  всі  цілком
підготовлені  до  виконан-
ня службових обов’язків.

Можливо  є  випадки,
коли  працівники  міліції
виконують  службові  обо-
в’язки  не  належним  чи-
ном, але для цього  існує
керівництво,  до  якого
можна звернутися, якщо є
якісь  неправомірні  дії
правоохонців.  Без  допо-
моги населення ми ніколи
не  зможемо  виконувати
свої  функціональні  обо-
в’язки  належним  чином.
Ваші  звернення  допомо-
жуть в нашій роботі. Отже,
висловлюю  подяку  за
співпрацю громадянам та
вітаю  всіх  з  Днями  Дер-
жавного прапора та Неза-
лежності  України.  Бажаю
успіхів  і  плідної  праці  на
благо  українського  наро-
ду.  Нехай  це  свято  до-
дасть вам наснаги і твор-
чих  здобутків  в  ім’я
процвітання  нашої  неза-
лежної Батьківщини.

Ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ ñòàíó
ãîòîâíîñò³ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â Óêðà¿íè äî
âïðîâàäæåííÿ íîâèõ
ñòàíäàðò³â ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè,
ç 7 äî 21 ñåðïíÿ ïðîõîäèëà
Âñåóêðà¿íñüêà àêö³ÿ „Íîâ³
ñòàíäàðòè – íîâà øêîëà”.
Àêö³þ çä³éñíèëè ó ôîðì³
â³äâ³äóâàííÿ ïðîòÿãîì äâîõ
äí³â äåëåãàö³¿ ðàéîí³â òà
ì³ñò îäí³º¿ îáëàñò³,
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ðàéîí³â òà ì³ñò ³íøî¿ îáëàñò³
çã³äíî Íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà
îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ ³
ñïîðòó ¹627 òà îêðåìîãî
ãðàô³êó ïðîâåäåííÿ
âçàºìîâ³äâ³äèí. Îñâ³òÿíè
Çàêàðïàòòÿ âèâ÷àëè ñòàí
ï³äãîòîâêè äî âïðîâàäæåííÿ
íîâèõ ñòàíäàðò³â ïî÷àòêîâî¿
îñâ³òè ó íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ ²âàíî-
Ôðàíê³âùèíè
(â³äïîâ³äàëüíèé ïðàö³âíèê
Ì³í³ñòåðñòâà Î.Â.
Ëîòîöüêà), à ðàéîíè òà
ì³ñòà Çàêàðïàòòÿ âèâ÷àëè
ïðåäñòàâíèêè îñâ³òè
Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³
(â³äïîâ³äàëüíèé Â.Â.Âîëêîâ).

У рамках акції делега-
ція рахів’ян знайомилася з
роботою  колег  у  Верхо-
винському  районі  сусід-
ньої  області.  Очолював  її
начальник  відділу  освіти
Рахівської  РДА  М.В.  Кле-
ментєв,  а  супродожували
його заступник начальника
В.В.  Писар  та  автор  цих
рядків. Ми вивчали роботу
колег за переліком питань,
визначених найвищим  уп-
равлінських органом освіти
і з’ясовували ті проблеми,
які для нас становили пев-
ну  зацікавленість.  Зокре-
ма, вивчали плани (програ-
ми)  розвитку  освіти  на
Верховинщині, заходи, що
заслуговували  на  увагу  в
рамках  Всеукраїнської  ак-
ції „Дай руку, першокласни-
ку!”,  не  оминули  питання,
які стосувалися оптимізації

мережі загальноосвітніх за-
кладів, їх матеріально-техні-
чного  стану,  санітарно-
гігієнічної  відповідності,
охорони закладів освіти та
організації учнівського  хар-
чування, медичного обслуго-
вування школярів, кадрового
забезпечення,  організації
навчально-виховного про-
цесу, особливо, забезпече-
ності  учнів  початкових
класів  необхідними  підру-
чниками,  викладання  іно-
земних  мов  у  початковій
школі, підготовки до впро-
вадження  навчального
предмета  „Сходини  до
інформатики”, використан-
ня Інтернету та підвезення
школярів.  Цікавилися  та-
кож  охопленням  учнів  по-
зашкільною  діяльністю.  У
методичному кабінеті вив-
чали  програму  підготовки
вчителів початкових класів,
можливості отримання ко-
нсультації  з  питань  підго-
товки  до  впровадження
нового  змісту  початкової
освіти, атестації освітян та
інші напрямки роботи.

У ході робочої поїздки
ми відвідали Верховинсь-
ку і Криворівнянську ЗОШ
І-ІІІ ступенів, Верховинсь-
кий  НВК  та  філію  Верх-
ньо-Ясенівської  ЗОШ  у
присілку  Рівня.  У  рамках
культурної програми наша
делегація  побувала  у
краєзнавчому  музеї  та
Домі-музеї І.Я.Франка, де
якому  жив  і  працював
письменник.  Узагальнені
матеріали  перевірки  згі-
дно  вимог  надіслані  в
Міносвіти.

Наш район  відвідали
представники  двох  рай-
онів  Львівської  області,
оскільки  як  районів  у
львів’ян  більше  ніж  у  за-
карпатців.

Гостей  на  Яблуниць-

кому  перевалі  з  хлібом-
сіллю,  як  і  годиться,
зустрів начальник відділу
освіти  М.В.Клементєв  і
відразу  направилися  до
Ясінянської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів №2, де навчальний
заклад  презентував  його
директор  С.Є.  Гуков.  У
шкільному кабінеті психо-
логічного  розвантаження
відбувся „круглий стіл”, де
ясінянці  поділилися  здо-
бутками і відповіли на за-
питання гостей.

Начальник відділу осв-
іти Жидичівської РДА Р. Й.
Свередюк (керівник Львів-
ської делегації), завідувач
Жидачівського  РМК  І.  М.
Михайленко  та  завідувач
методкабінетом відділу ос-
віти Дрогобицької РДА В. Я.
Штокайло відвідали також
шкільні  музейні  кімнати
Ясінянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2
і  склали подальший  план
ознайомлення зі школами
та  дошкільними  заклада-
ми району. Крім районного
центру, гості відвідали Роз-
токівську ЗОШ І-ІІІ ступенів,
побували  у  Діловому.  До
культурної програми входи-
ло  також  знайомство  го-

    ÎÑÂ²ÒßÍÑÜÊ²

ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÍß               ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÀÊÖ²ß
„ÍÎÂ² ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ – ÍÎÂÀ ØÊÎËÀ”

стей  із музеєм екології  гір
та  природокористування
КБЗ  і  географічним  цент-
ром Європи.

Важливим моментом у
роботі делегації була діло-
ва зустріч  з  головою РДА
Д.Д. Андріюком та конструк-
тивна  розмова  керівника
району  з питань, що заці-
кавили  львів’ян.  Дмитро
Дмитрович  проаналізував
також роботу освітніх зак-
ладів району та оприлюд-
нив  перспективи  їхнього
розвитку.

Акція,  проведена  під
егідою Міністерства освіти
і науки, молоді  та  спорту,
сколихнула  освітян  Укра-
їни  у  хорошому  розумінні
слова. Вона дала широко-
му  освітянському  загалу
можливість  торкнутися
найбільших  проблемних
питань  освіти,  побачити
вузькі  місця  галузі  очима
фахівців. Крім того, сприя-
ла тому, аби кращі досяг-
нення  українського  вчи-
тельства стали надбанням
усіх.Не  менш  важливим
було і те, що сотні освітян
республіки  знайшли  собі
друзів  і  висококваліфіко-
ваних партнерів.

Тібор ЦІГЛЕР,
завідувач РМК відділу
освіти, вчений корес-
пондент АПН, член
делегації.

Два сусідні  райони –  Тячівський та
Рахівський, які об’єднані у 72 виборчий
округ,  мають унікальний шанс обрати до
парламенту  свого  земляка  –  Михайла
Шелевера. Чи не вперше за останні де-
путатські    скликання  нашу  місцевість  у
Верховній  Раді  може  представити  свій
депутат.  Це людина, яка тут народилася
і  живе,  знає  про  всі  наші  проблеми    і
біди,  вболіває за розвиток рідного краю і
здатна захищати інтереси своїх земляків.

Михайло Іванович Шелевер народив-
ся на Тячівщині, довгий час попрацював
в органах внутрішні справ, останні роки
очолює Тячівську державну адміністра-
цію. Саме під його керівництвом вдалося
суттєво покращити соціально-економіч-
ний  розвиток  Тячівського  району.  Чого
лиш  вартує  факт,  що  за  результатами
рейтингової  оцінки  показників  соціаль-
но-економічного  розвитку  за  І  квартал
2012 року район отримав 2 місце серед
районів області.

У житті Михайло Іванович керується
правилом: «Сказав – зробив». Тож ніко-
ли не обіцяє того, що не вдасться вико-
нати.  У  своїй  передвиборчій  програмі

представляє  альтернативне  бачення
розвитку регіону та реальні кроки до до-
сягнення мети  – покращення добробуту
мешканців Тячівського і Рахівського ра-
йонів.

Це вже позитивно оцінили його перші
прихильники – мешканці Кобилецької По-
ляни та Луга, Великого Бичкова, з якими
Михайло  Іванович провів цього вівторка
зустрічі.  Виборці озвучили перед кандида-
том проблеми, що хвилюють їх нaйбільше.
Це – і незадовільний стан доріг, і занедба-
на інфраструктура населених пунктів, і не-
стача  робочих  місць.  Такі  проблеми  є
спільними для двох гірських районів. Для
їхнього  вирішення  потрібні  цільові  дер-
жавні програми і відповідне фінансуван-
ня.  А  домогтися    запровадження  таких
важливих проектів буде набагато легше,
якщо у верхах матимемо свого представ-
ника, який захищатиме  інтереси рідного
краю. Тож підтримаймо  Михайла Шеле-
вера на виборах у Верховну Раду. Він змо-
же  послужити  своїм  землякам    у  вирі-
шенні  соціально-економічних  завдань
розвитку регіону.

Прес-служба кандидата.

ÏÐÎÁËÅÌÈ – ÑÏ²ËÜÍ², ¯Õ ÂÈÐ²ØÅÍÍß
ÇÀËÅÆÈÒÜ Â²Ä ÂÈÁÎÐÓ ÇÅÌËßÊ²Â

Äî áóä³âíèöòâà íåçàëåæíî¿ äåðæàâè
ì³ë³ö³ÿ ìàº áåçïîñåðåäí³é ñòîñóíîê

Ïàâëî ÁÀÑÀÐÀÁÀ, íà÷àëüíèê ðàéâ³ää³ëó
ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³

    ÏÎË²ÒÈ×ÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ
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ØÀÍÎÂÍ² ÑÏ²ÂÂ²Ò×ÈÇÍÈÊÈ!
З нагоди великого національного

свята нашої держави – Дня неза-
лежності, прийміть найсердечні-
ше вітання та побажання. Здоро-
в’я, щастя, добра, успіхів Вам у всіх
Ваших справах, господарюймо з
повною віддачею своїх сил на
своїй найбагатшій у світі, пре-

красній  та чарівній  Українській
землі!

Як відомо, ще з давніх-давен наші
діди та прадіди хотіли вільно жити та

працювати, дотримуватись своїх традицій та звичаїв і
лише нашим сучасникам вдалося вибороти цю свобо-
ду. Свободу слова, поглядів та переконань. І тому з
гордістю можу сказати, що бути громадянином України
– велика честь. Звичайно, на нас випало багато різних
випробувань та я впевнений, що клопітка і наполегли-
ва праця приведе до покращення життя всіх верств
населення, а плоди нашої праці принесуть нам світле
почуття радості від усвідомлення власної причетності
до розбудови наших сіл,  селищ, міст. Хай завжди з
нами будуть поруч почуття патріотизму, прагнення до
єдності та людське порозуміння.

Хай живе Україна!
З повагою, – кандидат у депутати

до Верховної Ради України Володимир АЙБ.

Оскільки у всіх забо-
ліла  душа  за  довкілля,
то всі члени родини спо-
чатку очистили від сміття
береги річки Чорна Тиса,
і  тільки потім    приїхали
до присілка Лопушанка,
де  відбулося  відкриття
Пам’ятної дошки на місці
проживання родини Туц-
канюків. Символічно, що
пам’ятний знак прикріпи-

ли до яблуні, яка пам’я-
тає  наших  далеких
предків.

Незабутньою миттю
для кожного стало фото-
графування. Опісля по-
вернулися  до  Ясіня  і
продовжили  спілкуван-
ня, заповнили анкети та
дописали  нові  дані  до
„Книги  спогадів  і  поба-
жань”. Створили постій-

ний  орган  ради  старій-
шин роду, до якого увій-
шли,  зокрема,  Микола
Туцканюк, Ганна  Ключі-
вська  та  інші  поважні
родичі, а також виконав-
чий  комітет.  Вирішили
продовжити роботу з по-
шуку даних і видати кни-
гу,  а  також  звести  кап-
личку.

Насамкінець  відбу-
лася презентація родин-
ного дерева – представ-
ників  медицини,  освіти,

Øàíîâàí³é óðîäæåíö³ ßñ³íÿ Ãàíí³ Êëþ÷³âñüê³é, íèí³
ïåíñ³îíåðö³, ÿêà ïðîæèâàº ó ×åõ³¿, íåùîäàâíî
âèïîâíèëîñÿ â³ñ³ìäåñÿò ðîê³â. Ç ö³º¿ íàãîäè ¿¿ êîëèøí³é
îäíîñåëåöü, äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê Âàñèëü Äÿ÷óê ïðèâ³òàâ
þâ³ëÿðêó é ïîäàðóâàâ â³äòâîðåíå  íèì ãåíåàëîã³÷íå
äåðåâî, äî ÿêîãî íàëåæèòü ð³ä Òóöêàíþê³â (çâ³äòè
ïîõîäèòü é ñàìà ³ìåíèííèöÿ). Ï³ñëÿ öüîãî ñèí ïàí³ Ãàííè
Þð³é ïîñòàâèâ çà ìåòó îá’ºäíàòè ÷ëåí³â âåëèêî¿ ðîäèíè,
ç³áðàâ àðõ³âíèé ìàòåð³àë ïîíàä ñòîð³÷íî¿ äàâíîñò³ ïðî 323
îñ³á äî âîñüìîãî ïîêîë³ííÿ é ñòàâ ³í³ö³àòîðîì-
îðãàí³çàòîðîì çóñòð³÷³, ÿêà â³äáóëàñÿ íåùîäàâíî ó ãîòåë³
„Ñê³ôñüêå ïîëþâàííÿ” ³ òðèâàëà òðè äîáè. Â³äãóêíóëèñÿ òà
ïðè¿õàëè äî ð³äíîãî ãí³çäà ö³ëèìè ñ³ì’ÿìè (ïîíàä 60 ÷îë.)
ïðåäñòàâíèêè ðîäó ç Åñòîí³¿, ×åõ³¿, Ïîëòàâùèíè,
Óæãîðîäà, Â³ííèö³, Òÿ÷åâà, Òåðåñâè, Âåëèêîãî Áè÷êîâà.

культури,  торгівлі,  на-
уковців  та  інших  про-
фесій,  котрі  з  гідністю
пронесли  і  проносять
крізь роки добре ім’я ро-
дини.  Ми  побували  на
Богослужінні  у  Покро-
вській церкві та поклали
квіти на могили родичів
на цвинтарі.

Важко передати сло-
вами те, що всі відчува-
ли у дні зустрічі. Не обі-
йшлося без сліз радості.
Впевнена,  що  наші  на-
щадки  впишуть  нові
змістовні сторінки до ро-
дової  книги. Адже  хоча
доля  й  розкидає  зем-

ляків за межі краю і дер-
жави, проте існує вели-
ка сила, яка здатна всіх
об’єднати,  –  родина.
Вона  щоразу  вселяє
віру,  що  ми  –  справжні
господарі  своєї  землі,
здатні  зберегти  власну
країну.

Дякуємо за підтрим-
ку наших добрих намірів
голові  селищної  ради
Едуарду  Зелінському.

Галина ПРИЙМАК,
учасниця зустрічі.

Олена  Юріївна,  яку
сусіди називають Івани-
хою,  у  великі  свята  ще
навіть у церкву в рідно-
му селі ходить. Вона на
кілька тижнів старша за
свою  іншу  дев’янос-
торічну  ювілярку,  тож
відзначила  поважну
дату  майже  на  місяць
скоріше – 26 червня.

Нелегка жіноча доля
залишила  свій  слід  на
бабусиному  обличчі  та
руках.  Шістнадцятиріч-
ною  дівчиною  із  дитин-
ства  ступила  просто  в
дорослість. Тяжко труди-
лася весь вік на лісових
роботах  та  в  колгоспі,
чоловіка-інваліда догля-
дала. Була працьовита і
швидка  у  роботі,  тож
усьому давала лад. Діто-

чками Бог  обділив,  тож
подружжя  взяло  на  ви-
ховання піврічного плем-
інника  Михайлика,  рос-
тило  його  з  особливою
любов’ю  і  опікою.  46-
річним відійшов синочок
у  вічність.  Давно  вже
немає в живих  і чолові-
ка. Та самотньою почу-
ватися довгожительці не
дозволяють невістка Ма-
рія і внук Іван, добрі су-
сіди,  односельчани.  І
сама  бабця  Олена  на
життя старається не на-
рікати.  Вважає:  що  Бог
дає,  те  людині  треба
стійко пережити.

А Досю Іванівну Да-
нилюк  «купали»  у  теп-
лих  обіймах  та  квітах  з
нагоди 90-річчя 17 лип-
ня. Того дня оселя донь-

ки Люби, з якою юві-
лярка  нині  прожи-
ває, була вщент за-
повнена  гостями.
Звідси  чулися  і  ти-
хий говір дорослих, і
старовинні  пісні,  і
сміх онучат, які прилаш-
тувалися біля прабабусі.
Адже родина у неї – ве-
лика та дружна: народи-
ла  та  виховала  двох
синів  і  сімох  доньок.
Роки промайнули  і діти,
наче  птахи,  вилетіли  з
родинного гнізда, кожен
знайшов  свою  долю  та
призначення у житті. На-
відуються  до  бабці  24
внуки,  36  правнуків  і  4
праправнуки,  тож  за ве-
ликим  родинним столом
завжди,  хоч  і  тіснувато,

Íà êàíâ³ æèòòÿ Îëåíè Þð³¿âíè Áî÷êîð ³
Äîñ³ ²âàí³âíè Äàíèëþê – íàéñòàðøèõ
ìåøêàíîê Ëóã³â, äîëÿ çà äåâ’ÿíîñòî ðîê³â
íàâèøèâàëà â³çåðóíê³â ð³çíèìè êîëüîðàìè.
Â³ä ïî÷àòêó ÕÕ äî ñâ³òàíêó ÕÕ² ñòîë³òòÿ
áà÷èëè ñò³ëüêè âñüîãî, ùî â ãîëîâ³ íå
âì³ùàºòüñÿ. Õî÷à íà ïàì’ÿòü í³ îäíà, í³ äðóãà
íå íàð³êàþòü, áî âîíà ùå äîñèòü ñâ³òëà, õî÷ ³
ìàº â³êîâ³ îñîáëèâîñò³. Äîáð³, ïðèâ³òí³ é
ïðàöüîâèò³ – òàê â³äãóêóþòüñÿ îäíîñåëüö³ ïðî
îáîõ áàáóñü, ÿê³ ñòàëè äîáðèìè äðóæèíàìè,
ìàìàìè, áàáóñÿìè, ãîñïîäèíÿìè,
õðèñòèÿíêàìè. Ïðîæèëè äîâãå ³ íåëåãêå
æèòòÿ, àëå çà æîäíèõ îáñòàâèí íå âòðàòèëè
ëþáîâ³ äî Áîãà òà Óêðà¿íè. ßê íà ïîâàæíèé
â³ê, ïî÷óâàþòüñÿ äîáðå: ³ ÷óþòü, ³ áà÷àòü,
àêòèâíî ñï³ëêóþòüñÿ ç ð³äíèìè, ìîëÿòüñÿ çà
ä³òåé, âíóê³â, ïðàâíóê³â.

À ÄÎËß ËÞÄÈÍÈ – Â²Ä ÃÎÑÏÎÄÀ

але весело.
На  запитання  про

секрет довголіття старо-
жили з Лугів скромно зни-
зують плечима  і кажуть,
що все в руках Господа:
скільки відміряно, стільки
й  топтатиме  людина  цю
грішну землю. Але все ж
радять проявляти любов,
терпіння та повагу до ото-
чуючих і завжди перебу-
вати  в  русі,  адже  рух  –
це життя.
Ярослава ПИЛИП’ЮК.

30 ñåðïíÿ ïðàö³âíèêè ðàéóïðàâë³ííÿ
þñòèö³¿ òà ï³äâ³äîì÷èõ óñòàíîâ áóäóòü
ïðîâîäèòè òåëåôîííó “ãàðÿ÷ó ë³í³þ” ç ìåòîþ
íàäàííÿ íàñåëåííþ áåçêîøòîâíî¿ ïðàâîâî¿
äîïîìîãè çà òåë.: 2-57-33 – óïðàâë³ííÿ
þñòèö³¿, 2-58-59 – íà÷àëüíèê â³ää³ëó ÄÂÑ,
2-54-80 – íà÷àëüíèê ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè,
2-22-45 – â³ää³ë ÄÐÀÖÑ ÐÑ.

31 ñåðïíÿ, ç 10-¿ äî 17-¿ ãîä., êåð³âíèöòâî
ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ òà ï³äâ³äîì÷èõ óñòàíîâ
áóäå çä³éñíþâàòè îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì ãðîìàäÿí,
à òàêîæ ïëàíîâèé âè¿çíèé êîíñóëüòàòèâíèé ïóíêò ïðè
Ðîñ³øê³âñüê³é ñ³ëüñüê³é ðàä³, çà ó÷àñòþ ïðàö³âíèê³â
ðàéóïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ òà ïðèâàòíîãî íîòàð³óñà
ðàéîííîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó äëÿ íàäàííÿ
íàñåëåííþ áåçêîøòîâíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè.

ÏÐÎÄÀªÒÜÑß
ÁÓÄÈÍÎÊ

Ó ÖÅÍÒÐ² ÐÀÕÎÂÀ.

ª 5 ñîòèí çåìë³,
ö³íà – äîãîâ³ðíà.
Çâåðòàòèñÿ çà òåë.:

0937313030.

Здається, зовсім не-
щодавно  ми проводжа-
ли  для  проходження
строкової  військової
служби мешканців Рахі-
вщини, які зараз почес-
но  представляють  наш
край  в  різних  куточках
України.  Це  були  най-
більш освічені, мораль-
но-стійкі, справжні сини
України та гідні нащадки
славного  козацького
роду.  І  багатьом  з  них
пощастило  проходити
службу у військових час-
тинах  та  підрозділах  з
підвищеними вимогами,
де відбирають одного із
десяти. Зокрема, Мико-
ла  Лета  (1991  р.  н.),
мешканець  Верхнього
Водяного  і лазещинець
Сергій Тарасенко (1993
р.  н.)  служать  у  Прези-
дентському  полку  м.
Київ.  П’ятеро  наших
військовослужбовц ів
проходять  службу  у
ВСП  (військова  поліція
Києва), семеро – у спе-
ціальних моторизованих
підрозділах  внутрішніх
військ  МВС  України,
один  –  у  Військово-
морських силах України.

18 призовників району

(а це – майже 30% від за-
гальної  кількості),  від-
правлені  до  війська  у
військові  частини  та  під-
розділи Закарпаття, через
велику  потребу  спеці-
алістів з військово-техніч-
них  спеціальностей,  що
пов’язано  з  фінансува-
нням  державою  заходів
підготовки військ і бойової
готовності механізованих
частин 128-ї окремої ме-
ханізованої бригади, роз-
ташованої  на  теренах
області. Наразі і в майбут-
ньому всі військові части-
ни області будуть прово-
дити реальні тренування і
заняття  на  військовій
техніці,  на  яку  потрібно
посадити  молодих  підго-
товлених  спеціалістів-
водіїв. Тож осіння призов-
на  компанія  і  наступні
будуть характеризуватися
великою потребою спеці-
алістів-водіїв та можливі-
стю  для  них,  за  бажан-
ням, проходити строкову
військову службу на тери-
торії Закарпатської області,
тобто майже вдома.
Олександр РЕТІЗНИК,

відповідальний вико-
навець райвійськко-
мату, прапорщик.

ÏÐÈÇÎÂÍÀ ÊÀÌÏÀÍ²ß
ÁÓÄÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÇÓÂÀÒÈÑß

ÏÎÒÐÅÁÎÞ ÂÎÄ²¯Â

    ÍÀÁËÈÆÀªÒÜÑß ÎÑ²ÍÍ²É ÏÐÈÇÎÂ

ÄÎÐÎÃ² ÐÀÕ²Â’ßÍÈ!
Ïðèéì³òü ìî¿ ùèð³ â³òàííÿ ç Äíåì óêðà¿íñüêî¿

íåçàëåæíîñò³!
 24  серпня  ми  відзначаємо  найважливішу

подію  нашої  держави  і  кожного  її  громадянина,
свято, яке своїм змістом об’єднує нас у спільному
бажанні  жити  у  незалежній,  демократичній  і  за-

можній країні. 
Нині перед нами стоять ве-

ликі,  а  подеколи  і  складні  за-
вдання.  Але  точно  знаю:  об’-
єднавшись  на  шляху  до
зміцнення нашої соборної дер-
жави, разом ми їх вирішимо.

Дорогі земляки, від щирого
серця бажаю вам щастя, здоро-

в’я,  добра,  достатку,  щоб  у
вас була можливість дос-
тойно працювати на рідній
землі  в  ім’я  процвітання
рідної  України  та  нашого
унікального чарівного За-
карпаття.

 Народний депутат
Василь ПЕТЬОВКА.

Ò²ËÜÊÈ ÐÎÄÈÍÀ, ßÊ Ç²ÐÊÀ ªÄÈÍÀ,
ÍÀØ ÏÎÐßÒÓÍÎÊ, ÍÀÄ²ÉÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âè áàãàòî ÷îãî ìîæåòå äîñÿãòè. Íå âèêëþ÷åíî,
ùî íåäîáðîçè÷ëèâö³ ñïðîáóþòü ñïðîâîêóâàòè âàñ íà êîíôë³êò. Ìîæëèâà
ïîä³ÿ, ùî ðîçãîðíå ïåðåä âàìè íîâ³ äâåð³ ³ ìîæëèâîñò³. Ïîñòàðàéòåñÿ äî

âèõ³äíèõ çàâåðøèòè ïîòî÷í³ ñïðàâè ³ ïðîâåñòè â³ëüí³ äí³ ç ðîäèíîþ.
ÒÅËÅÖÜ (21.04-21.05). Íåîáõ³äíî áóòè ðîçñóäëèâèì ó ä³ÿõ ³

ñëîâàõ. Íàéìåíøå â³äõèëåííÿ â³ä ñòðèìàíî¿ òà ïðîäóìàíî¿ ë³í³¿ ïîâåä³íêè
ïðèçâåäå äî äóæå íå íåïåðåäáà÷ëèâèõ íàñë³äê³â. Ï³äâèùèòüñÿ âàøà
ñîö³àëüíà àêòèâí³ñòü. Îäåðæèòå ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà ïîä³¿ íàéáëèæ÷îãî
ìàéáóòíüîãî. Âàø³ ð³øó÷³ ä³¿ îáîâ’ÿçêîâî óâ³í÷àþòüñÿ óñï³õîì. Çóñòð³÷ ç
äðóçÿìè ó âèõ³äí³ îá³öÿº ïðåêðàñíèé â³äïî÷èíîê.

ÁËÈÇÍÞÊÈ (22.05-21.06). Ïîñòàðàéòåñÿ ñòðóñíóòèñÿ - âàì ïîòð³áíî òåðì³íîâî
ïîçáóòèñÿ àïàò³¿. Íå ñïîêóøàéòåñÿ îá³öÿíêàìè ç ôàëüøèâîþ íà÷èíêîþ, âèÿâ³òü
íàëåæíó ïèëüí³ñòü. Íå âàðòî ñóìí³âàòèñÿ ó âëàñíèõ ñèëàõ, áî ðîçâàæëèâ³ñòü
âæå ïðèâîäèëà âàñ äî ïðîâàëó. ²íòåíñèâí³ñòü âàøèõ ä³é íà ðîáîò³ áóäå
ïðÿìî ïðîïîðö³éíà âàø³é âèíàãîðîä³. Óâàæí³øå ³ äîáð³øå ñòàâòåñÿ äî áëèçüêèõ
ëþäåé, âîíè ìàþòü ïîòðåáó ó âàø³é ó÷àñò³.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Óòîðîâàí³ øëÿõè ³ äîñâ³ä íå äîïîìîæóòü. Ñïðîáóéòå
íå äîïóñêàòè ïðîÿâó åãî¿çìó ñòîñîâíî êîëåã ³ áëèçüêèõ, íå áóäüòå
äð³á’ÿçêîâèìè. Ó âèõ³äí³, ó ñïîê³éí³é îáñòàíîâö³ ìîæíà âèð³øèòè ïîáóòîâ³
ïðîáëåìè, ÿê³ òàê äîâãî â³äêëàäàëèñÿ ³ íàêîïè÷óâàëèñÿ. Ò³ëüêè âàì áóäå ï³ä
ñèëó âòèõîìèðèòè ñ³ìåéí³ ïðèñòðàñò³, âñ³ ïîêîë³ííÿ áóäóòü ãîòîâ³ ïðèñëóõàòèñÿ
ñàìå äî âàñ.

ËÅÂ (24.07-23.08). Íåñïðèÿòëèâèé ïåð³îä äëÿ âèð³øåííÿ áóäü-ÿêèõ
ïðîáëåì, íå âàðòî éòè íà ïðèíöèï ³ ïðèäóøóâàòè ïàðòíåð³â. Áàæàíî çàéíÿòèñÿ
ïîáóäîâîþ ïëàí³â íà íàéáëèæ÷å ìàéáóòíº. Ó âèõ³äí³ ìîæëèâ³ ïåâí³
óñêëàäíåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ðîäèíîþ, ç³ðêè áàæàþòü âàì òåðï³ííÿ.

Ä²ÂÀ (24.08-23.09). Êðàùå íå ïëàíóâàòè âèð³øåííÿ æèòòºâî
âàæëèâèõ çàâäàíü. Äîáðå, ÿêùî º ìîæëèâ³ñòü âèêðî¿òè á³ëüøå ÷àñó äëÿ
â³äïî÷èíêó. Íà ðîáîò³ âàì áóäå íåîáõ³äíî âèÿâèòè ç³áðàí³ñòü ³ ïóíêòóàëüí³ñòü.
²ìîâ³ðíà íàïðóãà â³äíîñèí ç êåð³âíèöòâîì. Ó âèõ³äí³ ìîæóòü âèíèêíóòè íåâåëèê³,

àëå â³ä÷óòí³ ñ³ìåéí³ ïðîáëåìè, ÿê³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íå âèð³øèòè.
ÒÅÐÅÇÈ (24.09-23.10). Íàäçâè÷àéíî âåëèê³ øàíñè âèðâàòèñÿ ç ðîáî÷î¿

ðóòèíè, çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî áàæàííÿ íèìè âàðòî ñêîðèñòàòèñÿ. Ìîæåòå
ðîçðàõîâóâàòè íà äîïîìîãó ³ çäîðîâ³ ïîðàäè äðóç³â. Àëå âñå-òàêè êðàùå íå
ðîáèòè í³÷îãî ñåðéîçíîãî. Âèõ³äí³, øâèäøå çà âñå, âèÿâëÿòüñÿ òèõèìè ³
ñïîê³éíèìè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍ (24.10-22.11). Çàðàäè äîñÿãíåííÿ âèñîêî¿ ìåòè âàì äîâåäåòüñÿ
ïîæåðòâóâàòè â³ëüíèì ÷àñîì ³ âëàñíèìè ïëàíàìè. Âàñ ïîâèííà ï³äòðèìàòè òà
îáñòàâèíà, ùî âñå, ùî çàðàç ðîáèòüñÿ, îáåðíåòüñÿ áëàãîì äëÿ âàñ, íåõàé ³
íå â³äðàçó. Ó âèõ³äí³, ÿêùî áëèçüê³ ëþäè áóäóòü ñâàðèòèñÿ, çáåð³ãàéòå
íåéòðàë³òåò - òîä³ ïåðåìèð’ÿ íàñòóïèòü íàáàãàòî øâèäøå, í³æ çà âàøîãî
âòðó÷àííÿ.

ÑÒÐ²ËÅÖÜ (23.11-21.12). Äîïîìàãàþ÷è ³íøèì, âè ïîáà÷èòå, ÿê êðàùå
óïîðàòèñÿ ç âëàñíèìè ïðîáëåìàìè. Ç’ÿâèòüñÿ ìîæëèâ³ñòü âèðóøèòè ó íåâåëèêó
ïîäîðîæ, êîãîñü â³äâ³äàòè, ç êèìñü çóñòð³òèñÿ, íå çíåâàæàéòå íåþ. Âàø³
ïîðàäè ðîäè÷àì, áóäóòü äîñèòü ñâîº÷àñí³ ³ ìîæóòü äîïîìîãòè ¿ì ïîë³ïøèòè

ñòàí çäîðîâ’ÿ.
ÊÎÇÅÐ²Ã (22.12-20.01). Ç’ÿâèòüñÿ ìîæëèâ³ñòü äëÿ ìàêñèìàëüíî óñï³øíî¿

ðåàë³çàö³¿ çàäóìàíîãî. Äîâåäåòüñÿ ïðèéìàòè äîñèòü ðèçèêîâàí³ ð³øåííÿ,
ñïî÷àòêó ïîäóìàéòå, à ò³ëüêè ïîò³ì ä³éòå, ùîá íå äîïóñòèòè ïîìèëîê. Ìîæíà
ñïðîáóâàòè çì³íèòè â æèòò³ òå, ùî âàñ íå âëàøòîâóº. Ó âèõ³äí³ ñèòóàö³ÿ
ìîæå çàæàäàòè â³ä âàñ ðîçâàæëèâîñò³ ³ ñòðèìàíîñò³, ö³ ÿêîñò³ äîïîìîæóòü
äîìîãòèñÿ áëèñêó÷èõ ðåçóëüòàò³â.

ÂÎÄÎË²É (21.01-19.02). Âè, ÿê ³ ðàí³øå, áóäåòå ãàíÿòèñÿ çà óäà÷åþ, ³
äîëÿ íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü âàì ¿¿ ï³éìàòè. Ïåðåä âàìè â³äêðèþòüñÿ íîâ³
ìîæëèâîñò³. Áóäüòå îáåðåæí³, íå ïðèéìàéòå ïîñï³øíèõ ð³øåíü, íå äîçâîëÿéòå
åìîö³ÿì óçÿòè ãîðó íàä îùàäëèâ³ñòþ. Ó âèõ³äí³ áàæàíî íå çàëèøàòèñÿ íà
ñàìîò³, ñì³ëèâî ïðèéìàéòå çàïðîøåííÿ äðóç³â íà áóäü-ÿê³ âå÷³ðêè.

ÐÈÁÈ (20.02-20.03). Ç’ÿâëÿòüñÿ ìîæëèâîñò³ äëÿ êàð’ºðíîãî ðîñòó. Â÷³òüñÿ
ñïðèéìàòè ïî-íîâîìó æèòòºâ³ ñèòóàö³¿. Íà âàñ ìîæå î÷³êóâàòè ð³ñò
ïðàöåçäàòíîñò³, òîìó áàãàòî ÷îãî çìîæåòå âñòèãíóòè. Ñì³ëèâî ðîçðàõîâóéòå
íà äîïîìîãó äðóç³â. Ó âèõ³äí³ ñïðèÿòëèâèé â³äïî÷èíîê ó òèõ³é ³ ðîçñëàáëåí³é
îáñòàíîâö³.

Ïîíåä³ëîê, 27 ñåðïíÿ
ÓÒ-1

14.00 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. Äî äíÿ íàðî-
äæåííÿ Á. Ñòóïêè. 14.35 Â³êíî â Àìåðèêó.
15.00, 18.20, 1.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20, 5.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30 Ïàðà-
îë³ìï³àäà-2012. Íàäèõàþ÷è ïîêîë³ííÿ.
15.35 Õ/ô «Ñîëîì’ÿíèé êàïåëþøîê». 17.50
Ä/ñ «Íàø³». 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 Àãðî-
news. 19.15 Ì³ñöå çóñòð³÷³. 20.40 Ñ³ëüðàäà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.35 Êðà¿íó – íàðîäîâ³. 21.55 Ñì³øíèé
òà ùå ñì³øí³øèé. 22.25 Æàðò ç
Â.Ìî¿ñåºíêîì, Â.Äàíèëüöåì. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 1.00 Ï³äñóìêè.
23.10, 1.10 Ñïîðò. 23.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.45 Õ/ô «Åïîõà ÷åñò³». 0.35 Åêñïåðò íà
çâ’ÿçêó 1.45 «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ». 2.35
Ì³æíàðîäíèé äèòÿ÷èé ôåñòèâàëü «Çì³íèìî
ñâ³ò íà êðàùå». 4.05 Ì/ñ «Ñàíäîêàí».

«1+1»
6.15, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 23.00 «ÒÑÍ».
6.45, 7.10, 8.05, 9.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1».
10.00 Ìîÿ ñïîâ³äü». 11.25 «Çí³ì³òü öå
íåãàéíî». 12.30, 04.55 «²ëþç³ÿ áåçïåêè».
13.40, 3.40 Ò/ñ «Ñë³äàêè». 14.05, 4.05 Ò/ñ
«Îñòàííÿ çóñòð³÷». 15.15, 16.40, 02.50
«Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè». 17.45 «ÒÑÍ.
Îñîáëèâå.». 18.25 Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé».
20.15 Õ/ô «Ï³ñëÿçàâòðà». 23.15 Õ/ô
«Ïîãàíà êîìïàí³ÿ». 01.25 Õ/ô «Âîðîí».

Iíòåð
14.00, 21.00 Ò/ñ «Îäíîëþáè». 16.15 «×åêàé
ìåíå». 18.00 Íîâèíè. 18.10 Ò/ñ
«Êðîâèíî÷êà». 19.05 «Ïðî æèòòÿ». 20.00,
3.10 «Ïîäðîáèö³». 20.45 «Ïîäðîáèö³.
Íåôîðìàò». 20.55 «Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ».
23.15 «Ïîçàî÷³». 0.15 Õ/ô «Òîá³
ñïðàâæíüîìó». 3.40 Ä/ñ «Ó öåíòð³ ïîä³é-
3».

ICTV
5.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 5.35, 4.30
Ñâ³òàíîê 6.20, 7.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 6.30, 9.25,
12.55, 19.25, 1.05 Ñïîðò. 6.35 Àíåêäîòè
ïî-óêðà¿íñüêè. 6.55 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà». 7.45
Ôàêòè òèæíÿ. 8.45, 12.45, 18.45, 3.00
Ôàêòè. 9.30, 19.30, 1.15 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.30, 13.00 Ò/ñ «Ìîðï³õè». 20.15
Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè». 22.40 Ò/ñ
«Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà». 23.55 Ôàêòè.
Ï³äñóìêè äíÿ. 0.10 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³-2».
2.10 Ðåçîíàíñí³ ïîãðàáóâàííÿ Âåëèêî-
áðèòàí³¿. 3.30 Ò/ñ «Ãåðî¿-4». 4.15 ÏðîÖ³êàâå.

CTÁ
12.00 «Ç³ðêîâå æèòòÿ». 14.45 «Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â». 16.00 «Âñå áóäå
äîáðå!». 18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè».
18.20 «Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê». 20.00
«Êóá-3». 22.40 «Äåòåêòîð áðåõí³-2». 23.45
Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ». 0.45 Ò/ñ «Êîì³ñàð
Ðåêñ». 2.20 «Âiêíà-Ñïîðò». 2.30 Õ/ô
«Ð³äíÿ».

«2+2»
6.00 Ì/ñ «Ãàëàêòè÷íèé ôóòáîë». 6.30 Ì/ñ
«Îãã³ ³ êóêàðà÷³-2». 7.00, 7.40 Ì/ñ «Îãã³ ³
êóêàðà÷³-3». 8.00 Ò/ñ «Êîáðà-11. Äîðîæíÿ
ïîë³ö³ÿ». 9.00, 1.50 «ÄÀ². Äîðîæí³ â³éíè».
10.00 Óáîéíå â³äåî. 11.05, 20.35 «Øàëåíå
â³äåî ïî-óêðà¿íñüêè-2». 11.50 Õ/ô «Ðîçæà-
ëóâàíèé». 14.00, 15.05 Ò/ñ «Ñîëäàòè».
16.10 «Êðèëà Ðîñ³¿». 17.40 «Óäàðíà ñèëà».
18.00 «Çîëîòî áåçîäí³». 19.00 Ò/ñ «Áðàòè».
20.00 «Ïîìñòà ïðèðîäè». 21.00 Íîâèíè 2+2.
21.25 Ïðîñïîðò. 21.30 Õ/ô «Íåïîïðàâíèé».
0.00 Õ/ô «Ï³ä çàìêîì». 2.30 Õ/ô «Â³êíî
íàâïðîòè». 4.00 Òåëåìàãàçèí.

Íîâèé êàíàë
14.00, 14.40 Kids Time. 14.05 Ì/ñ «Ïðèãîäè
Äæåê³ ×àíà». 14.55, 15.50 Teen Time. 15.00
Ò/ñ «Äðóç³». 15.55, 0.10 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð».
16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâîþ». 17.55,
22.05 Ò/ñ «Âîðîí³íè». 19.00, 1.15
Ðåïîðòåð. 19.30, 1.30 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ «Çàêðèòà
øêîëà». 21.00 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì». 23.10
Ò/ñ «Êîðîòêèé êóðñ ùàñëèâîãî æèòòÿ». 1.40
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 1.45 Ò/ñ «Êðàñóí³
â Êëèâëåíä³. 2.25 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä». 3.15,
4.15 Çîíà íî÷³. 3.20 Á. Õìåëüíèöüêèé. 4.20
Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Òÿãàð ìîâ÷àííÿ.
4.40, 5.25 Çîíà íî÷³. Êóëüòóðà. 4.45
Áèñòðîïëèííèé ñîí.

«Óêðà¿íà»
14.00 Ò/ñ «Ñë³ä». 15.35, 3.00 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 16.00 Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ. 17.00,
19.00, 3.30 Ïîä³¿. 17.10, 19.15, 3.45 Ïîä³¿.
Ñïîðò. 17.15, 3.50 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ». 19.20
«Ãîâîðèòü Óêðà¿íà». 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà
Ëþáîâ-2». 21.00 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ».
22.10 Õ/ô «Äðàéâ». 0.20 Õ/ô «Êàçêè
Ï³âäíÿ». 4.20 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-7».
5.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

TBi
12.00 Ñ³ì ÷óäåñ Óêðà¿íè. 12.15, 21.30
«Òåíäåð News». 12.30, 18.15 Öèâ³ë³çàö³ÿ.
14.30 Ëåêö³¿ òà ïîä³¿. 16.30 Íàâêîëî ñâiòó.
17.30 Ïîâ³òðÿí³ ïñè. 19.30, 23.30 Ñüîãîäí³
ïðî ãîëîâíå. 20.30, 23.00, 4.00 Ñüîãîäí³.
21.00 Çíàê îêëèêó. 22.00 Àëüáåðòåéíøòåéí.
0.30 Ò/ñ «24». 1.30 Êëóá åðîòèêè. 3.00
ÊëóáÍ³÷êè. 4.30 Õ/ô «Âiðíà ði÷êà».

Ïåðøèé êàíàë
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 6.00
Íîâèíè. 7.05, 10.15 Òåëåêàíàë «Äîáðîãî
ðàíêó». 10.40 «Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ».
11.05 «Æèòè çäîðîâî!». 12.05, 6.05
«Ìîäíèé âèðîê». 13.20, 5.10 Ò/ñ «Ñåðöå
Ìàð³¿». 14.10 Ò/ñ «Îáðó÷êà». 15.00 ²íø³
íîâèíè. 15.20 «Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè».
16.20 «Ôàçåíäà». 16.50 «ÆÊÕ». 17.45
«Õî÷ó çíàòè». 18.25, 2.55 «Ì³æ íàìè,
ä³â÷àòàìè». 19.20 «Ò. Òàðàñîâà: «Ó ìåíå
íå êðèæàíå ñåðöå». 20.15, 2.10 «Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!». 21.05 «Íåõàé ãîâîðÿòü».
22.00 «×àñ». 22.30, 03.25 Ò/ñ «×èñòà
ïðîáà». 23.25, 04.15 Ò/ñ «Çàáóòèé». 0.20
Å. Ðàäçèíñüêèé. «Âîñêðåñë³ ò³í³: ²âàí
Ãðîçíèé ³ Âîëîäèìèð Ñòàðèöüêèé». 1.20
«Çàïàõ».

ÍTÂ
4.55 «ÍÒÂ ðàíîê». 7.35 Ò/ñ «Ïîâåðíåííÿ
Ìóõòàðà». 8.30, 14.30, 17.30 Îãëÿä.
Íàäçâè÷àéíà ïîä³ÿ. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Ñüîãîäí³. 9.20 «Ïðîôåñ³ÿ - ðåïîðòåð». 9.55
«Äî ñóäó». 11.00 Ñóä ïðèñÿæíèõ. 12.25 Ò/ñ
«Ìîðñüê³ äèÿâîëè». 13.30 «Ñåðåä á³ëîãî

äíÿ». 15.25 «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà».
16.40 «Ãîâîðèìî ³ ïîêàçóºìî». 18.30 Ò/ñ
«Çîëîòèé çàïàñ». 20.25 Ò/ñ «Ãëóõàð.
Ïîâåðíåííÿ». 22.15 Ñüîãîäí³. Ï³äñóìêè.
22.35 «Ðîñ³ÿ. Ïîâíå çàòüìàðåííÿ». 0.35
Öåíòð äîïîìîãè «Íàñòàñ³ÿ». 1.25 «Â çîí³
îñîáëèâîãî ðèçèêó». 2.10 Ò/ñ «Ïàãîðá îäíîãî
äåðåâà». 3.55 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà».

CTÑ
5.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà». 6.00 Ò/ñ
«Òàòóñåâ³ äî÷êè». 6.30 «Ùî íîâåíüêîãî,
Ñêóá³ Äó?». Ì/ñ. 7.00, 8.30 Ò/ñ «Ìîëîäÿòà».
7.30, 12.00 «Óñì³øêà òâàðèí». 8.00, 9.30,
12.30, 14.40, 17.30, 18.00, 22.10, 23.00,
23.30 Ò/ñ «6 êàäð³â». 11.00 Ò/ñ «Äàºø
ìîëîäü!». 13.00 Õ/ô «Áåòõîâåí-2». 18.20
Ì/ô «Êîðïîðàö³ÿ ìîíñòð³â». 20.00 Õ/ô
«Íàçàä ó ìàéáóòíº». 0.45 Õ/ô «Åä ç
òåëåâ³çîðà». 3.00 Ì/ô «Áîëòî-3. Êðèëà
çì³í». 4.25 Ò/ñ «Ç³ê ³ Ëþòåð». 4.50 Ìóçèêà
íà ÑÒÑ.

Â³âòîðîê, 28 ñåðïíÿ
ÓÒ-1

6.00 - 9.00 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!». 9.00,
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 9.25 Çàïàì’ÿòàé. 9.35
Ñâ³òëî. 10.00 Õîìêà ñìàêóº, òåëåêè äàðóº.
10.10 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò ªâðîïè-2012.
Óêðà¿íà-Øâåö³ÿ. 12.00 Íîâèíè. 12.10,
18.40, 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò .  12.25
Ïðàâîñëàâíà åíöèêëîïåä³ÿ. 12.55 Õàé
ùàñòèòü. 13.20 Õ/ô «Êàì³ííà äóøà». 15.00,
18.20, 1.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.20, 5.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.30, 16.05, 19.00 Ïàðà-
îë³ìï³àäà-2012. Íàäèõàþ÷è ïîêîë³ííÿ.
15.40 Ïðî ãîëîâíå. 16.15 Õ/ô «Áàëàäà ïðî
Áåð³íãà òà éîãî äðóç³â». 17.50 Ä/ñ «Íàø³».
Î. Õàðëàí. 19.10, 21.5 Êîíöåðò «Ï³ñíÿ
îá’ºäíóº íàñ». 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà
23.00, 1.00 Ï³äñóìêè. 23.10, 1.10 Ñïîðò.
23.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.45 Õ/ô «Åïîõà
÷åñò³». 0.35 Åêñïåðò íà çâ’ÿçêó 1.40
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. Ñïåöâèïóñê «Â³äïî÷èâàéìî!».
1.55 «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ». 2.45 Äèòÿ÷èé
ôåñòèâàëü «Âñ³ ìè - ä³òè òâî¿, Óêðà¿íî!».
3.35 Äèòÿ÷èé ôåñòèâàëü «Õàé çàâæäè áóäå
ñîíöå!». 4.30 Ì/ñ «Ñàíäîêàí».

«1+1»
6.00 «Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé». 6.05, 7.00,
8.00, 9.00, 19.30, 23.50 «ÒÑÍ». 6.45, 7.10,
8.05, 9.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1». 10.25, 18.25
Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé». 11.30 «Çí³ì³òü öå
íåãàéíî». 12.35, 5.00 «²ëþç³ÿ áåçïåêè».
13.40 Ò/ñ «Ñë³äàêè». 14.05, 4.10 Ò/ñ
«Îñòàííÿ çóñòð³÷». 15.15, 16.40 «Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè». 17.45 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå».
20.15 Õ/ô «Àðìàãåäîí». 00.05 Õ/ô
«Îáëîãà». 02.20 Õ/ô «Ï³ñëÿçàâòðà».

Iíòåð
5.30 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ». 7.00, 8.00,
8.30, 9.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè. 7.10, 7.35,
8.10, 8.35 «Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì». 7.30 Ñïîðò ó
Ïîäðîáèöÿõ. 9.10 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñë³äñòâà-
9». 11.10 «Äåòåêòèâè». 12.15, 4.30 «Çíàê
ÿêîñò³». 12.40 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè...». 13.55
«Ñ³ìåéíèé ñóä». 14.55 «Ñóäîâ³ ñïðàâè».
15.50, 3.40 Ä/ô «À. Ïóãà÷îâà. Æèòòÿ ï³ñëÿ
øîó». 17.00 «Òåëåôîí äîâ³ðè». 18.10 Ò/ñ
«Êðîâèíî÷êà». 19.05 «Ïðî æèòòÿ». 20.00,
3.05 «Ïîäðîáèö³». 20.45 «Ïîäðîáèö³.
Íåôîðìàò». 20.55 «Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ».
21.00 Ò/ñ «Îäíîëþáè». 23.15 Ò/ñ
«Ìåðåæà». 1.15 Õ/ô «Ï’ÿíèé ñâ³òàíîê».
3.35 «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé».

ICTV
5.15, 8.45, 3.00 Ôàêòè. 5.30, 4.30 Ñâ³òàíîê.
6.15, 7.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 6.25, 9.30, 12.55,
19.25, 1.05 Ñïîðò. 6.30 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 6.50 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà». 7.40
Ñòîï-10. 09.35, 19.30, 1.15 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.40 Ò/ñ «Ëþòü». 12.45, 18.45,
23.55 Ôàêòè. 13.00, 20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³
äèÿâîëè». 15.25, 22.40 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà». 16.40 Ò/ñ «Ëþòü». 0.10 Ò/ñ
«Êîäåêñ ÷åñò ³-2». 2.10 Ðåçîíàíñí³
ïîãðàáóâàííÿ Âåëèêîáðèòàí³¿. 3.30 Ò/ñ
«Ãåðî¿-4». 4.15 ÏðîÖ³êàâå.

ÑÒÁ
6.00 «Äîêóìåíòàëüíèé äåòåêòèâ. Ïðèðå-
÷åíèé íàðå÷åíèé». 6.30, 1.35 Ò/ñ «Êîì³ñàð
Ðåêñ». 8.30, 18.20 «Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê». 9.35 «Êóá-3». 11.05 Õ/ô «Íàðå-
÷åíà ìîãî äðóãà». 13.40 «Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â». 16.00 «Âñå áóäå äîáðå!».
18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè». 20.00
«Ôåðìåð øóêàº äðóæèíó-2». 22.40
«Âàã³òíà ó 16». 23.45 «Äî÷êè-ìàòåð³». 0.45
Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ». 3.05 «Âiêíà-Ñïîðò». 3.15
Õ/ô «Ïðèâàòíèé äåòåêòèâ, àáî Îïåðàö³ÿ
«Êîîïåðàö³ÿ».

«2+2»
6.00 Ì/ñ «Ãàëàêòè÷íèé ôóòáîë». 6.30, 7.00,
7.40 Ì/ñ «Îãã³ ³ êóêàðà÷³-3». 8.00 Ò/ñ
«Êîáðà-11. Äîðîæíÿ ïîë³ö³ÿ». 9.00, 21.00
«Íîâèíè 2+2». 9.25, 21.25 «Ïðîñïîðò».
9.30, 3.40 «ÄÀ². Äîðîæí³ â³éíè». 9.55
«Ïîìñòà ïðèðîäè». 10.40 Ò/ñ «Çàïîâ³äíèê
ñòðàõó». 11.45, 12.55 Ò/ñ «Ãîí÷³». 14.00,
15.05 Ò/ñ «Ñîëäàòè». 16.10 «Êðèëà Ðîñ³¿».
17.40 «Óäàðíà ñèëà». 18.00 «Ñó÷à â³éíà».
19.00 Ò/ñ «Áðàòè». 20.00 «Äæåäà¿». 20.35
«Øàëåíå â³äåî ïî-óêðà¿íñüêè-2». 21.30
Õ/ô «Îáëîãà». 0.15 Õ/ô «Íåïîïðàâíèé».
2.15 Õ/ô «Ï³ä çàìêîì». 4.00 Òåëåìàãàçèí.

Íîâèé êàíàë
5.15 Ò/ñ «Çàêîëîòíèé øëÿõ». 6.00, 6.45
Î÷åâèäåöü. Íàéñì³øí³øå. 6.40, 7.05, 7.40,
8.45 Ï³äéîì. 7.30, 8.30, 19.00, 1.10
Ðåïîðòåð. 9.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü
âðîäëèâîþ». 9.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè».
13.40, 14.40 Kids Time. 13.45 Ì/ñ «Ïðèãîäè
Äæåê³ ×àíà». 14.55, 15.50 Teen Time. 15.00
Ò/ñ «Äðóç³». 15.55, 0.10 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð».
17.55, 22.05 Ò/ñ «Âîðîí³íè». 19.30, 1.25
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ
«Çàêðèòà øêîëà». 21.00 Ò/ñ «Ùàñëèâ³
ðàçîì». 23.10 Ò/ñ «Êîðîòêèé êóðñ
ùàñëèâîãî æèòòÿ». 1.40 Ò/ñ «Êðàñóí³ â
Êëèâëåíä³. 2.20 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä». 3.05,
3.55 Çîíà íî÷³. 3.10, 4.00 Áîãäàí
Õìåëüíèöüêèé. 4.45, 5.25 Çîíà íî÷³.
Êóëüòóðà. 4.50 Ëåãåíäàðíå ïàð³. 5.00 Ñîí
À. Êîñòîìàðîâî¿.

«Óêðà¿íà»
6.00, 18.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ».
7.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ». 9.10, 13.15, 22.00
Ò/ñ «Ñë³ä». 10.00, 21.00 Ò/ñ «Ãëóõàð.
Ïîâåðíåííÿ». 12.10 «Íåõàé ãîâîðÿòü».

16.00 Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ. 17.00, 19.00,
3.20 Ïîä³¿. 17.10, 19.15, 3.40 Ïîä³¿. Ñïîðò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 19.20 «Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà». 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà Ëþáîâ-2».
23.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ». 1.00 Õ/ô «Äðàéâ».
2.40 Ò/ñ «Â ïîë³ çîðó».

TBi
6.00 Ãîëîñ â³ðóþ÷îãî. 7.00, 19.30, 23.30
Ñüîãîäí³ ïðî ãîëîâíå. 8.00, 20.30, 23.00,
4.00 Ñüîãîäí³. 8.30, 17.30 Ïîâ³òðÿí³ ïñè.
9.30 Çäîðîâå æèòòÿ. 10.00, 16.30 Íàâêîëî
ñâiòó. 11.00 Þâåëið ÒÁ. 12.30, 18.15
Öèâ³ë³çàö³ÿ. 14.30 Çíàê îêëèêó. 15.00
«Òåíäåð News». 15.30 Àëüáåðòåéíøòåéí.
21.00 Ìóçèêà äëÿ äîðîñëèõ. 0.30 Ò/ñ «24».
1.30 Êëóá åðîòèêè. 3.00 ÊëóáÍ³÷êè. 4.30
Õ/ô «Äîäåê íà ôðîíòi».

Ïåðøèé êàíàë
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 6.00
Íîâèíè. 7.05, 10.15 Òåëåêàíàë «Äîáðîãî
ðàíêó». 10.40 «Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ».
11.05 «Æèòè çäîðîâî!». 12.05, 6.05
«Ìîäíèé âèðîê». 13.20, 5.10 Ò/ñ «Ñåðöå
Ìàð³¿». 14.10 Ò/ñ «Îáðó÷êà». 15.00 ²íø³
íîâèíè. 15.20 «Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè».
16.20 «Ôàçåíäà». 16.50 «ÆÊÕ». 17.45
«Õî÷ó çíàòè». 18.25, 2.55 «Ì³æ íàìè,
ä³â÷àòàìè». 19.20 «Î. Áàðèê³í. Ó ïîëîí³
âëàñíî¿ ñëàâè». 20.15, 2.05 «Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!». 21.05, 1.20 «Íåõàé ãîâîðÿòü».
22.00 «×àñ». 22.30, 3.25 Ò/ñ «×èñòà
ïðîáà». 23.25, 4.15 Ò/ñ «Çàáóòèé». 0.20
Å. Ðàäçèíñüêèé. «Âîñêðåñë³ ò³í³: ². Ãðîçíèé
³ Â. Ñòàðèöüêèé». 3.45 Ò/ñ «Äîðîæí³é
ïàòðóëü-6». 5.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

ÍTÂ
4.55 «ÍÒÂ ðàíîê». 7.35 Ò/ñ «Ïîâåðíåííÿ
Ìóõòàðà». 8.30, 14.30, 17.30 Îãëÿä.
Íàäçâè÷àéíà ïîä³ÿ. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Ñüîãîäí³. 9.20 «Ïðîôåñ³ÿ - ðåïîðòåð». 9.55
«Äî ñóäó». 11.00 Ñóä ïðèñÿæíèõ. 12.25 Ò/ñ
«Ìîðñüê³ äèÿâîëè». 13.30 «Ñåðåä á³ëîãî
äíÿ». 15.25 «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà».
16.40 «Ãîâîðèìî ³ ïîêàçóºìî». 18.30 Ò/ñ
«Çîëîòèé çàïàñ». 20.25 Ò/ñ «Ãëóõàð.
Ïîâåðíåííÿ». 22.15 Ñüîãîäí³. Ï³äñóìêè.
22.35 «Ðîñ³ÿ. Ïîâíå çàòüìàðåííÿ». 0.25
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 1.30 «Ìîñêâà - ßëòà -
òðàíçèò». 2.20 Ò/ñ «Ïàãîðá îäíîãî äåðåâà».
3.55 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà».

CTÑ
5.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà». 6.00 Ò/ñ
«Òàòóñåâ³ äî÷êè». 6.30 «Ùî íîâåíüêîãî,
Ñêóá³ Äó?». Ì/ñ 7.00, 8.30 Ò/ñ «Ìîëîäÿòà».
7.30, 12.00 «Óñì³øêà òâàðèí». 8.00, 9.30,
12.30, 15.10, 17.30, 18.00, 22.00, 23.00 Ò/ñ
«6 êàäð³â». 11.00 Ò/ñ «Äàºø ìîëîäü!».
13.00 Õ/ô «Íàçàä ó ìàéáóòíº». 15.50 Ì/ô
«Êîðïîðàö³ÿ ìîíñòð³â». 18.20 Ì/ô «Ä³ì-
ìîíñòð». 20.00 Õ/ô «Íàçàä ó ìàéáóòíº-2».
23.30 Õ/ô «Àïîêàë³ïòî». 2.00 Ì/ô «Ìóì³ÿ.
Â ïîøóêàõ âòðà÷åíèõ ñóâî¿â». 3.15 Ò/ñ «Ç³ê
³ Ëþòåð». 4.10 Ì/ô «Õîðîáðå îëåíÿòêî».
4.35 Ìóçèêà íà ÑÒÑ.

Ñåðåäà, 29 ñåðïíÿ
ÓÒ-1

6.00 - 9.00 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!». 9.00,
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 9.25 Çàïàì’ÿòàé. 9.35
Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.40
Êíèãà.ua. 11.05 Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà.
12.00 Íîâèíè. 12.10, 18.35, 21.20 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.25 Êîðäîí äåðæàâè. 12.45 Íàøà
ï³ñíÿ. 13.30 Õ/ô «Âèð». 15.00, 18.20, 1.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.20, 5.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.30 Õ/ô «Çàêîí». 17.50 Ä/ñ
«Íàø³». Ã. Çàíòàðàÿ. 18.50 Êðà¿íó –
íàðîäîâ³. 19.10 Îë³ìï³éñüê³ ïðèñòðàñò³.
20.50 Ìåãàëîò. 21.30, 2.45 Ïàðàë³ìï³àäà-
2012. Öåðåìîí³ÿ â³äêðèòòÿ 0.30 Ï³äñóìêè.
0.55 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 1.20 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî 1.40 Ñ³ëüðàäà 1.55 «Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ».

«1+1»
6.00 «Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé». 6.05, 7.00,
8.00, 9.00, 19.30, 23.50 «ÒÑÍ». 6.45, 7.10,
8.05, 9.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1». 10.20, 18.25
Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé». 11.25 «Çí³ì³òü öå
íåãàéíî». 12.30, 4.55 «²ëþç³ÿ áåçïåêè».
13.40 Ò/ñ «Ñë³äàêè». 14.05, 4.00 Ò/ñ
«Îñòàííÿ çóñòð³÷». 15.15, 16.40 «Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè». 17.45 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå».
20.15 «Íà íîæàõ». 21.40 «Ôóòáîë. Ë³ãà
÷åìï³îí³â. Äèíàìî (Êè¿â) - Áîðóññ³ÿ
(Ìåíõåíãëàäáàõ)». 0.05 Õ/ô «Çëî÷èíè
ïðèñòðàñò³». 2.10 Õ/ô «Îáëîãà».

Iíòåð
5.30 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ». 7.00, 8.00,
8.30, 9.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè. 7.10, 7.35,
8.10, 8.35 Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì. 7.30 Ñïîðò ó
Ïîäðîáèöÿõ. 9.10 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñë³äñòâà-
9». 11.10 «Äåòåêòèâè». 12.15, 4.35 «Çíàê
ÿêîñò³». 12.40 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè...». 13.55
«Ñ³ìåéíèé ñóä». 14.55 «Ñóäîâ³ ñïðàâè».
15.50, 3.45 Ä/ô «Â. Äîáðèí³í. «Ìèð íå
ïðîñò, ñîâñåì íå ïðîñò...». 17.00 «Òåëåôîí
äîâ³ðè». 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíî÷êà». 19.05
«Ïðî æèòòÿ». 20.00, 3.10 «Ïîäðîáèö³».
20.45 «Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò». 20.55 «Ñïîðò
ó Ïîäðîáèöÿõ». 21.00 Ò/ñ «Îäíîëþáè».
23.15 Ò/ñ «Ìåðåæà». 1.10 «Ïàðê
àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó». 1.40 Õ/ô «Îñî-
áëèâî íåáåçïå÷íèé çëî÷èíåöü». 3.40
«Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé».

ICTV
5.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 5.25, 3.00
Ôàêòè. 5.40, 4.35 Ñâ³òàíîê. 6.20, 7.35 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 6.30, 9.30, 12.55, 19.25, 1.05 Ñïîðò.
6.35 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 6.55 Ò/ñ
«Ëåñÿ+Ðîìà». 7.40 Ïðîâîêàòîð. 8.45, 12.45,
18.45, 23.55 Ôàêòè. 9.35, 19.30, 1.15
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.40 Ò/ñ «Ëþòü».
13.00, 20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè». 15.20,
22.40 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà». 16.30
Ò/ñ «Îïåðè». 0.10 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³-2». 2.10
Ðåçîíàíñí³ ïîãðàáóâàííÿ Âåëèêîáðèòàí³¿ 3.30
Ò/ñ «Ãåðî¿-4». 4.15 ÏðîÖ³êàâå.

CTÁ
6.05 «Äîêóìåíòàëüíèé äåòåêòèâ. Íàïàä
ñîâ³ñò ³». 6.35, 1.15 Ò/ñ «Êîì³ñàð
Ðåêñ». 8.40, 18.20 «Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê». 9.40 «Ôåðìåð øóêàº äðóæèíó-
2». 11.35 Õ/ô «Òàòî íàïðîêàò». 13.45
«Áèòâà åêñòðàñåíñ³â». 16.00 «Âñå áóäå
äîáðå!». 18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè».
20.00, 22.40 «ÌàéñòåðØåô-2». 0.15 Ò/ñ
«Äîêòîð Õàóñ». 2.50 «Âiêíà-Ñïîðò». 3.00
Õ/ô «Ñòàðèé Íîâèé ð³ê».

«2+2»
6.00 Ì/ñ «Ãàëàêòè÷íèé ôóòáîë». 6.30, 07.00,
7.40 Ì/ñ «Îãã³ ³ êóêàðà÷³-3». 8.00 Ò/ñ
«Êîáðà-11. Äîðîæíÿ ïîë³ö³ÿ». 9.00, 21.00
«Íîâèíè 2+2». 9.25, 21.15, 2 .45
«Ïðîñïîðò». 9.30, 3.40 «ÄÀ². Äîðîæí³
â³éíè». 9.55 «Äæåäà¿». 10.40 Ò/ñ
«Çàïîâ³äíèê ñòðàõó». 11.45, 02.50 Ò/ñ
«Ãîí÷³». 12.55, 19.00 Ò/ñ «Áðàòè». 14.00,
15.05 Ò/ñ «Ñîëäàòè». 16.10 «Êðèëà Ðîñ³¿».
17.40 «Óäàðíà ñèëà». 18.00 «Ïîâ³òðÿí³
ïðîâîêàö³¿». 20.00 «Îáëîì UA». 20.35
«Øàëåíå â³äåî ïî-óêðà¿íñüêè-2». 21.20
Ë³ãà ×åìï³îí³â ÓªÔÀ. Ïëåéîôô ðàóíä.
«Ôåíåðáàõ÷å» - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 23.35
Ïðî Ë³ãó ×åìï³îí³â + îãëÿä ³ãðîâîãî äíÿ.
0.35 Ë³ãà ×åìï³îí³â ÓªÔÀ. Ïëåéîôô ðàóíä.
«Ñåëò³ê» - «Õåëüñèíáîðã». 4.00 Òåëåìàãàçèí.

Íîâèé êàíàë
5.15 Ò/ñ «Çàêîëîòíèé øëÿõ». 6.00, 6.45
Î÷åâèäåöü. Íàéñì³øí³øå. 6.40, 7.05, 7.40,
8.45 Ï³äéîì. 7.30, 8.30, 19.00, 1.15
Ðåïîðòåð. 9.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü
âðîäëèâîþ». 9.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè».
13.40, 14.40 Kids Time. 13.45 Ì/ñ «Ïðèãîäè
Äæåê³ ×àíà». 14.55, 15.50 Teen Time. 14.55
Ò/ñ «Äðóç³». 15.55, 0.10 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð».
17.55, 22.05 Ò/ñ «Âîðîí³íè». 19.30, 1.30
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ
«Çàêðèòà øêîëà». 21.00 Ò/ñ «Ùàñëèâ³
ðàçîì». 23.10 Ò/ñ «Êîðîòêèé êóðñ
ùàñëèâîãî æèòòÿ». 1.40 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 1.50 Ò/ñ «Êðàñóí³ â Êëèâëåíä³. 2.30
Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä». 3.15, 3.50 Çîíà
íî÷³. 3.20, 3.55 Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³.
4.45, 5.05 Çîíà íî÷³. Êóëüòóðà. 4.50 Æèòòÿ
â îá³éìàõ êâ³ò³â.

«Óêðà¿íà»
6.00, 18.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ».
7.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ». 9.10, 13.15, 22.00
Ò/ñ «Ñë³ä». 10.00, 23.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ».
11.00, 21.00 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ».
12.10, 4.30 «Íåõàé ãîâîðÿòü». 16.00
Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ. 17.00, 19.00, 3.20
Ïîä³¿. 17.10, 19.15, 3.55 Ïîä³¿. Ñïîðò.
17.15, 4.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 19.20 «Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà». 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà Ëþáîâ-2».
1.00 Õ/ô «Ñïëÿ÷³». 5.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

TBi
6.30 Ãîëîñ â³ðóþ÷îãî. 7.00, 19.30, 23.30
Ñüîãîäí³ ïðî ãîëîâíå. 8.00, 20.30, 23.00,
4.00 Ñüîãîäí³. 8.30, 17.30 Ïîâ³òðÿí³ ïñè.
10.00, 16.30 Íàâêîëî ñâiòó. 11.00 Þâåëið
ÒÁ. 12.30, 18.15 Öèâ³ë³çàö³ÿ. 14.30 Ìóçèêà
äëÿ äîðîñëèõ. 21.00 Ïîë³òêëóá. 0.30 Ò/ñ
«24». 1.30 Êëóá åðîòèêè. 3.00 ÊëóáÍ³÷êè.
4.30 Õ/ô «Íåïðàâäà Õðèñòèíè».

Ïåðøèé êàíàë
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 6.00
Íîâèíè. 7.05, 10.15 Òåëåêàíàë «Äîáðîãî
ðàíêó». 10.40 «Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ».
11.05 «Æèòè çäîðîâî!». 12.05, 6.05
«Ìîäíèé âèðîê». 13.20, 5.10 Ò/ñ «Ñåðöå
Ìàð³¿». 14.10 Ò/ñ «Îáðó÷êà». 15.00 ²íø³
íîâèíè. 15.20 «Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè».
16.20 «Ôàçåíäà». 16.50 «ÆÊÕ». 17.45
«Õî÷ó çíàòè». 18.25, 2.55 «Ì³æ íàìè,
ä³â÷àòàìè». 19.20 «Â. Åòóø. «Óñå, ùî
íàæèòî íåïîñèëüíîþ ïðàöåþ». 20.15, 2.05
«Äàâàé îäðóæèìîñÿ!». 21.05, 1.15 «Íåõàé
ãîâîðÿòü». 22.00 «×àñ». 22.30, 3.25 Ò/ñ

«×èñòà ïðîáà». 23.25, 4.15 Ò/ñ «Çàáó-
òèé». 0.20 Ñåðåäîâèùå ïðîæèâàííÿ. «ßê
ïîáóäóâàòè äà÷ó».

ÍTÂ
4.55 «ÍÒÂ ðàíîê». 7.35 Ò/ñ «Ïîâåðíåííÿ
Ìóõòàðà». 8.30, 14.30, 17.30 Îãëÿä.
Íàäçâè÷àéíà ïîä³ÿ. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Ñüîãîäí³. 9.20 «Ïðîôåñ³ÿ - ðåïîðòåð». 9.55
«Äî ñóäó». 11.00 Ñóä ïðèñÿæíèõ. 12.25
Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè». 13.30 «Ñåðåä á³ëîãî
äíÿ». 15.25 «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà».
16.40 «Ãîâîðèìî ³ ïîêàçóºìî». 18.30 Ò/ñ
«Çîëîòèé çàïàñ». 20.30 Ò/ñ «Ãëóõàð.
Ïîâåðíåííÿ». 21.30 Ôóòáîë. Ë³ãà ÷åìï³îí³â
ÓªÔÀ. «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðå÷÷èíà) -
«Ñïàðòàê» (Ðîñ³ÿ). 23.40 «Ë³ãà ÷åìï³îí³â
ÓªÔÀ. Îãëÿä». 0.10 Õ/ô «Ï’ÿòíèöüêèé».
2.20 Äà÷íà â³äïîâ³äü. 3.25 «Æèâóòü æå
ëþäè!» 4.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà».

CTÑ
5.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà». 6.00
Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè». 6.30 Ì/ñ «Ùî
íîâåíüêîãî, Ñêóá³ Äó?». 7.00, 8.30 Ò/ñ
«Ìîëîäÿòà». 7.30, 12.00 «Óñì³øêà òâàðèí».
8.00, 9.30, 12.30, 15.00, 17.30, 18.00,
22.10, 23.00 Ò/ñ «6 êàäð³â». 11.00 Ò/ñ «Äàºø
ìîëîäü!». 13.00 Õ/ô «Íàçàä ó ìàéáóòíº-
2». 15.50 Ì/ô «Ä³ì-ìîíñòð». 18.15 Ì/ô
«Â ãîñò³ äî Ðîá³íñîí³â». 20.00 Õ/ô «Íàçàä
ó ìàéáóòíº»-3». 23.30 Õ/ô «Í³÷ çà í³÷÷þ».
1.00 Õ/ô «Áåòõîâåí. Âåëèêèé êèäîê». 2.55
Ò/ñ «Ç³ê ³ Ëþòåð». 4.15 Ì/ô «Ñ³ðà Øèéêà».
4.40 Ìóçèêà íà ÑÒÑ.

×åòâåð, 30 ñåðïíÿ
ÓÒ-1

6.00 - 9.00 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!». 9.00,
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 9.25 Êîíòðîëüíà
ðîáîòà. 9.50 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. Äî 75-ð³÷÷ÿ
Ë.Êàäî÷íèêîâî¿. 10.35 Çäîðîâ’ÿ. 11.30
Ïàðàë³ìï³àäà-2012. 12.00 Íîâèíè. 12.10,
18.35, 21.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Àóä³ºíö³ÿ.
Êðà¿íè â³ä À äî ß. 13.05 Êðîê äî ç³ðîê.
ªâðîáà÷åííÿ. 13.55 Ïàðàë³ìï³àäà-2012.
15.00, 18.20, 1.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðå-
êëàäîì). 15.15 Euronews 15.20, 5.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.30 Õ/ô «Ãåíåðàëüíà
ðåïåòèö³ÿ». 17.50 Ä/ñ «Íàø³». ². Îñèïåíêî-
Ðàäîìñüêà. 18.55 Ë³òí³é æàðò ç Þ.Ãà-
ëüöåâèì. 19.20 Ïàðàë³ìï³àäà-2012. 21.20
Äîñâ³ä. 22.35 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 22.40
Ïàðàë³ìï³àäà-2012. Ïëàâàííÿ. 23.30
Ï³äñóìêè. 23.45 Ñïîðò. 23.55 Õ/ô «Åïîõà
÷åñò³». 0.45 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 1.40
Áàñêåòáîë. ×åìï³îíàò ªâðîïè. Êâàë³ô³êàö³ÿ.
Óãîðùèíà – Óêðà¿íà. 3.10 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
Äàéäæåñò.  3.25 Äèòÿ÷èé ôåñòèâàëü
«Ùàñëèâ³ äîëîí³». 4.40 Äèòÿ÷èé ìóçè÷íèé
ôåñòèâàëü «ÎÊºøêèí äæàç». 5.20 Ì/ñ
«Ñàíäîêàí».

«1+1»
6.00 «Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé». 6.05, 7.00,
8.00, 9.00, 19.30, 0.55 «ÒÑÍ». 6.45, 7.10,
8.05, 9.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1». 10.20, 18.25
Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé». 11.30 «Çí³ì³òü öå
íåãàéíî». 12.35, 5.00 «²ëþç³ÿ áåçïåêè».
13.45, 4.35 Ò/ñ «Ñë³äàêè». 14.10 Ò/ñ
«Îñòàííÿ çóñòð³÷». 15.20, 16.40 «Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè». 17.45 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå».
20.15 «Äàâàé, äî ïîáà÷åííÿ!». 21.30 «Êðèì
Ì’þçèê Ôåñò. Äåíü ïåðøèé». 1.10 Õ/ô «Â
ãîòè÷íîìó ñòèë³». 2.55 Õ/ô «Çëî÷èíè
ïðèñòðàñò³».
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Iíòåð
5.30 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ». 7.00, 8.00,
8.30, 9.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè. 7.10, 7.35,
8.10, 8.35 «Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì». 7.30, 20.55
«Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ». 9.10 Ò/ñ «Òàºìíèö³
ñë³äñòâà-9». 11.10 «Äåòåêòèâè». 12.15, 4.55
«Çíàê ÿêîñò³». 12.40 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè...».
13.55 «Ñ³ìåéíèé ñóä». 14.55 «Ñóäîâ³ ñïðàâè».
15.50, 3.15 Ä/ô «Ë. Äîë³íà. Ìåí³ íàáðèäëî
áóòè çàë³çíîþ». 17.00 «Òåëåôîí äîâ³ðè».
18.10 Ò/ñ «Êðîâèíî÷êà». 19.05 «Ïðî æèòòÿ».
20.00, 2.40 «Ïîäðîáèö³». 20.45 «Ïîäðîáèö³.
Íåôîðìàò». 21.00 Ò/ñ «Îäíîëþáè». 23.15
Ò/ñ «Ìåðåæà». 1.15 Õ/ô «Òîé, ùî õóäíå».
3.10 «Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé». 4.05
Ä/ô «Ó öåíòð³ ïîä³é-3».

ICTV
5.20, 8.45, 12.45, 18.45, 23.55, 3.00 Ôàêòè.
5.35, 4.20 Ñâ³òàíîê. 6.20, 7.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè.
6.35 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 6.55 Ò/ñ
«Ëåñÿ+Ðîìà». 7.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 9.35,
19.30, 1.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.40, 16.35
Ò/ñ «Îïåðè». 13.00, 20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³
äèÿâîëè». 15.20, 22.40 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà». 0.10 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³-3». 2.10
Ðåçîíàíñí³ ïîãðàáóâàííÿ Âåëèêîáðèòàí³¿. 3.30
Ò/ñ «Ãåðî¿-4».

CTÁ
5.55 «Äîêóìåíòàëüíèé äåòåêòèâ. Ñìåðòåëüíèé
íîìåð». 6.20, 1.50 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ». 8.25,
18.20 «Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê». 9.30
«Âàã³òíà ó 16». 10.30 «Äî÷êè-ìàòåð³». 11.35
Õ/ô «Äâ³ ³ñòîð³¿ ïðî êîõàííÿ». 13.50 «Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â». 16.00 «Âñå áóäå äîáðå!».
18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè». 20.00, 22.40
«Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³-2». 1.00 Ò/ñ «Äîêòîð
Õàóñ». 3.20 «Âiêíà-Ñïîðò». 3.30 Õ/ô
«Ñòàðèé Íîâèé ð³ê».

«2+2»
6.00 Ì/ñ «Ãàëàêòè÷íèé ôóòáîë». 6.30, 7.00,
7.40 Ì/ñ «Îãã³ ³ êóêàðà÷³-3». 8.00 Ò/ñ «Êîáðà-
11. Äîðîæíÿ ïîë³ö³ÿ». 9.00 «Íîâèíè 2+2».
9.15 «Ïðîñïîðò». 9.20 «ÄÀ². Äîðîæí³ â³éíè».
9.45 «Øàëåíå â³äåî ïî-óêðà¿íñüêè». 10.30
Ò/ñ «Çàïîâ³äíèê ñòðàõó». 11.35 Ò/ñ «Ãîí÷³».
12.45 Ò/ñ «Áðàòè». 13.50, 14.55 Ò/ñ «Ñîëäàòè».
16.00 «Êðèëà Ðîñ³¿». 17.30 «Óäàðíà ñèëà».
17.50 «Âáèòè ìàðñ³àíèíà». 18.50, 20.00 Ë³ãà
ªâðîïè ÓªÔÀ. Ïëåéîôô ðàóíä. «Äí³ïðî»
(Äí³ïðîïåòðîâñüê) - «Ñëîâàí Ë³áåðåöü». 19.45
Íîâèíè 2+2. 19.55 Ïðîñïîðò. 21.00 Ë³ãà
ªâðîïè ÓªÔÀ. Ïëåéîôô ðàóíä. «Ìåòàë³ñò» -
«Äèíàìî» (Áóõàðåñò). 23.00 Ïðî Ë³ãó ªâðîïè.
Îáãîâîðåííÿ ìàò÷³â ³ãðîâîãî äíÿ. 23.40 Õ/ô
«Îáëîãà». 2.15, 3.05 Õ/ô «Ãîí÷³». 4.00
Òåëåìàãàçèí.

Íîâèé êàíàë
5.15 Ò/ñ «Çàêîëîòíèé øëÿõ». 6.00, 6.45
Î÷åâèäåöü. Íàéñì³øí³øå. 6.40, 7.05, 7.40,
8.45 Ï³äéîì. 7.30, 8.30, 19.00, 1.15 Ðåïîð-
òåð. 9.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâîþ».
9.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè». 13.40, 14.40 Kids
Time. 13.45 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³
×àíà». 14.50, 15.50 Teen Time. 14.55 Ò/ñ
«Äðóç³». 15.55, 0.10 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð». 17.55,
22.05 Ò/ñ «Âîðîí³íè». 19.30, 1.30
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ
«Çàêðèòà øêîëà». 21.05 Ò/ñ «Ùàñëèâ³
ðàçîì». 23.10 Ò/ñ «Êîðîòêèé êóðñ ùàñëèâîãî
æèòòÿ». 1.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 1.45 Ò/ñ
«Êðàñóí³ â Êëèâëåíä³. 2.25 Ò/ñ «Îñòàíí³é
àêîðä». 3.15, 4.10 Çîíà íî÷³. 3.20 Äåñÿòà
ìóçà â Óêðà¿í³. 4.15 Ïîäîðîæ ó âòðà÷åíå
ìèíóëå. 4.45, 5.15 Çîíà íî÷³. Êóëüòóðà. 4.50
Ñóìíèé Ï’ºðî.

«Óêðà¿íà»
6.00, 18.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ». 7.00
Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ». 9.10, 13.15, 22.00 Ò/ñ
«Ñë³ä». 10.00, 23.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ». 11.00,
21.00 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ». 12.10, 4.15
«Íåõàé ãîâîðÿòü». 16.00 Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ.
17.00, 19.00, 3.20 Ïîä³¿. 17.10, 19.15, 3.35
Ïîä³¿. Ñïîðò. 17.15, 3.40 Êðèòè÷íà òî÷êà. 19.20
«Ãîâîðèòü Óêðà¿íà». 20.00 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâ-
2». 1.00 Õ/ô «Ïîêóòà». 2.50 Ò/ñ «Â ïîë³ çîðó.
Äðóãèé ñåçîí». 5.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

TBi
6.30 Ãîëîñ â³ðóþ÷îãî. 7.00, 19.30, 23.30
Ñüîãîäí³ ïðî ãîëîâíå. 8.00, 20.30, 23.00,
04.00 Ñüîãîäí³. 8.30, 17.30 Ïîâ³òðÿí³ ïñè.
9.30 Çäîðîâå æèòòÿ. 10.00, 16.30 Íàâêîëî
ñâiòó. 11.00 Þâåëið ÒÁ. 12.30, 18.15
Öèâ³ë³çàö³ÿ. 14.30 Ïîë³òêëóá. 21.00 Ïðî
îáðàíö³â. 0.30 Ò/ñ «24». 1.30 Êëóá åðîòèêè.
3.00 ÊëóáÍ³÷êè. 4.30 Õ/ô «Çàáóòà ìåëîäiÿ».

Ïåðøèé êàíàë
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 6.00
Íîâèíè. 7.05, 10.15 Òåëåêàíàë «Äîáðîãî
ðàíêó». 10.40 «Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ». 11.05
«Æèòè çäîðîâî!». 12.05, 6.05 «Ìîäíèé
âèðîê». 13.20, 5.10 Ò/ñ «Ñåðöå Ìàð³¿». 14.10
Ò/ñ «Îáðó÷êà». 15.00 ²íø³ íîâèíè. 15.20
«Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè». 16.20 «Ôàçåíäà».
16.50 «ÆÊÕ». 17.45 «Õî÷ó çíàòè». 18.25, 2.55
«Ì³æ íàìè, ä³â÷àòàìè». 19.20 «Â. Îáî-
äçèíñüêèé. Óêðàäåíå æèòòÿ». 20.15, 2.05
«Äàâàé îäðóæèìîñÿ!». 21.05, 1.15 «Íåõàé
ãîâîðÿòü». 22.00 «×àñ». 22.30, 3.25 Ò/ñ «×èñòà
ïðîáà». 23.25, 4.15 Ò/ñ «Çàáóòèé». 0.20
«Ðîçëó÷åííÿ. ß òîá³ í³÷îãî íå â³ääàì...».

ÍTÂ
4.55 «ÍÒÂ ðàíîê». 7.35 Ò/ñ «Ïîâåðíåííÿ
Ìóõòàðà». 8.30, 14.30, 17.30 Îãëÿä.
Íàäçâè÷àéíà ïîä³ÿ. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Ñüîãîäí³. 9.20 «Ìåäè÷í³ òàºìíèö³». 9.55 «Äî
ñóäó». 11.00 Ñóä ïðèñÿæíèõ. 12.25 Ò/ñ
«Ìîðñüê³ äèÿâîëè». 13.30 «Ñåðåä á³ëîãî äíÿ».
15.25 «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà». 16.40
«Ãîâîðèìî ³ ïîêàçóºìî». 18.30 Ò/ñ «Çîëîòèé
çàïàñ». 20.25 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ». 22.15
Ñüîãîäí³. Ï³äñóìêè. 22.35 «Ðîñ³ÿ. Ïîâíå
çàòüìàðåííÿ». 23.35 Ò/ñ «Íåáî ó âîãí³». 2.25
Ò/ñ «Ïàãîðá îäíîãî äåðåâà». 3.55 Ò/ñ «×àñ
Âîëêîâà».

CTÑ
5.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà». 6.00 Ò/ñ
«Òàòóñåâ³ äî÷êè». 6.30 Ì/ñ «Ùî íîâåíüêîãî,
Ñêóá³ Äó?». 7.00, 08.30 Ò/ñ «Ìîëîäÿòà». 7.30,
12.00 «Óñì³øêà òâàðèí». 8.00, 9.30, 12.30,
15.10, 17.30, 21.50, 23.00 Ò/ñ «6 êàäð³â».
11.00 Ò/ñ «Äàºø ìîëîäü!». 13.00 Õ/ô «Íàçàä
ó ìàéáóòíº»-3. 15.45 Ì/ô «Â ãîñò³ äî
Ðîá³íñîí³â». 18.00 Ì/ô «Òà÷êè». 20.00 Õ/ô
«Áðþñ Âñåìîãóòí³é». 23.30 Õ/ô «Ëþáîâ ç
ðèçèêîì äëÿ æèòòÿ». 1.10 Õ/ô «Ñåêðåò ìîãî
óñï³õó». 3.15 Ò/ñ «Ç³ê ³ Ëþòåð». 4.10 Ì/ô
«Æîâòîãàðÿ÷å Ãîðëå÷êî». 4.35 Ìóçèêà íà ÑÒÑ.

Ï’ÿòíèöÿ, 31 ñåðïíÿ
ÓÒ-1

6.00 - 9.00 «Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!». 9.00,
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 9.10 Çàïàì’ÿòàé. 9.25 Ä/
ô «Ãàðìîí³ÿ ïðîòèð³÷ Òåòÿíè ßáëîíñüêî¿». 10.00
Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. Ã.Äåë³ºâ. 11.00 «Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ». 12.00 Íîâèíè. 12.10, 18.35, 21.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 «Íàäâå÷³ð’ÿ». 12.55, 4.55
Îêîëèöÿ. 13.20, 15.30, 19.10 Ïàðàîë³ìï³àäà-
2012. 15.00, 18.20, 1.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20, 5.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 17.05 Íàøà ï³ñíÿ.
17.50 Ä/ñ «Íàø³». Î. Êîñòåâè÷. 18.45 Øëÿõàìè
Óêðà¿íè. 21.25, 22.50 Øóñòåð-Live. 22.45 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 22.50 Øóñòåð-Live 0.00
Ï³äñóìêè. 0.20 Õ/ô «Åïîõà ÷åñò³». 1.45
«Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà». 2.55 After Live (Çà
ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live). 3.15 Ä/ô
«Ïðîùàâàéòå, òîâàðèø³». 5.20 Ì/ñ «Ñàíäîêàí».

«1+1»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 «ÒÑÍ». 6.45,
7.10, 8.05, 9.10 «Ñí³äàíîê ç 1+1». 10.20,
18.25 Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé». 11.30 «Çí³ì³òü
öå íåãàéíî». 12.35, 05.20 «²ëþç³ÿ áåçïåêè».
13.45, 4.05 Ò/ñ «Ñë³äàêè». 14.10, 4.30 Ò/ñ
«Îñòàííÿ çóñòð³÷». 15.20, 16.40 «Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè». 17.45 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå».
20.15 «Äîáðèé âå÷³ð». 21.30 «Êðèì ì’þçèê
Ôåñò. Äåíü äðóãèé». 0.55 Õ/ô «Ïàñòêà-44».
2.40 Õ/ô «Â ãîòè÷íîìó ñòèë³».

Iíòåð
5.30 Ò/ñ «Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ». 7.00, 8.00,
8.30, 9.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè. 7.10, 7.35,
8.10, 8.35 «Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì». 7.30, 20.55
«Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ». 9.10 Ò/ñ «Òàºìíèö³
ñë³äñòâà-9». 11.10 «Äåòåêòèâè». 12.15 «Çíàê
ÿêîñò³». 12.40 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè...». 13.55
«Ñ³ìåéíèé ñóä». 14.55 «Ñóäîâ³ ñïðàâè». 15.50
Ä/ô «Áðàòè Ìåëàäçå. «Íàïåðåê³ð». 17.00
«Òåëåôîí äîâ³ðè». 18.10 «Êðîâèíî÷êà». 19.05
«Ïðî æèòòÿ». 20.00, 3.30 «Ïîäðîáèö³». 20.45
«Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò». 21.00 «Âåëèêà
ïîë³òèêà». 2.00 Õ/ô «Àíàë³çóþ÷è òå...». 4.00
«Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó».

ICTV
5.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 5.10, 8.45,
12.45, 18.45, 23.55, 2.15 Ôàêòè. 5.25, 4.45
Ñâ³òàíîê. 6.10, 7.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 6.20,
9.30, 12.55, 19.25, 1.10 Ñïîðò. 6.25 Àíå-
êäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 6.45 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà».
7.40 Ñòîï-10. 9.35, 19.30 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.35, 16.35 Ò/ñ «Îïåðè». 13.00,
20.15 Ò/ñ «Ìîðñüê³ äèÿâîëè». 15.20 Ò/ñ
«Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà». 21.20 Õ/ô
«Áëåéä». 0.05 Ãîë³ òà ñì³øí³.  1.20
Ðåçîíàíñí³ ïîãðàáóâàííÿ Âåëèêîáðèòàí³¿.
2.45 Ò/ñ «Ãåðî¿-4». 3.30 Áèòâà íàö³é.

ÑÒÁ
5.40 «Äîêóìåíòàëüíèé äåòåêòèâ. Ãîäèííèê
âáèâö³». 6.05 Õ/ô «Áóäüòå ìî¿ì ÷îëî-
â³êîì...». 7.40 Õ/ô «Âåðáíà íåä³ëÿ». 17.40,
22.00 «Âiêíà-Íîâèíè». 17.50 Õ/ô
«Ä³àìàíòîâà ðóêà». 20.00, 22.40
«Òàíöþþòü âñ³!-5». 23.50 «ÂóñîËàïîÕâ³ñò».
1.30 Õ/ô «Äâ³ ³ñòîð³¿ ïðî êîõàííÿ». 3.10
Õ/ô «Ö³ëêîì ïðîïàùèé».

«2+2»
6.00 Ì/ñ «Ãàëàêòè÷íèé ôóòáîë». 6.30, 7.00,
7.40 Ì/ñ «Îãã³ ³ êóêàðà÷³-3». 8.00 Ò/ñ «Êîáðà-
11. Äîðîæíÿ ïîë³ö³ÿ». 9.00, 21.00 «Íîâèíè
2+2». 9.05, 21.15 «Ïðîñïîðò». 9.10 «ÄÀ².
Äîðîæí³ â³éíè». 9.55 «Øàëåíå â³äåî ïî-
óêðà¿íñüêè». 10.40 Ò/ñ «Çàïîâ³äíèê ñòðàõó».
11.45, 1.50, 2.40 Ò/ñ «Ãîí÷³». 12.55 Ò/ñ
«Áðàòè». 14.00, 15.05 Ò/ñ «Ñîëäàòè». 16.10
«Êðèëà Ðîñ³¿». 17.40 «Óäàðíà ñèëà». 18.00
«ÍËÎ. Áðèòàíñüêå äîñüº». 19.00, 19.50,
20.35 «Øàëåíå â³äåî ïî-óêðà¿íñüêè-2».
21.20 Ñóïåðêóáîê ÓªÔÀ. Ô³íàë. «×åëñ³» -
«Àòëåòèêî». 23.35 Ïðî Ë³ãó ×åìï³îí³â. 0.05
Õ/ô «²íøîïëàíåòíèé àïîêàë³ïñèñ». 3.35
Õ/ô «Ñèìóëÿíò». 5.05 Ì/ô.

Íîâèé êàíàë
5.15 Ò/ñ «Çàêîëîòíèé øëÿõ». 5.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 6.00, 6.45 Î÷åâèäåöü.
Íàéñì³øí³øå. 6.40, 7.05, 7.40, 8.45 Ï³äéîì.
7.30, 8.30, 19.00, 1.25 Ðåïîðòåð. 9.00, 16.55
Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâîþ». 9.55 Ò/ñ «Òàòóñåâ³
äî÷êè». 13.40, 14.40 Kids Time. 13.45 Ì/ñ
«Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà». 14.50, 15.50 Teen
Time. 14.55 Ò/ñ «Äðóç³». 15.55, 0.20 Ò/ñ
«Ñâ³òëîôîð». 17.55 Ò/ñ «Âîðîí³íè». 19.30,
1.40 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ
«Çàêðèòà øêîëà». 21.00 Õ/ô «²íä³àíà Äæîíñ:
ó ïîøóêàõ âòðà÷åíîãî êîâ÷åãà». 23.20 Ò/ñ
«Êîðîòêèé êóðñ ùàñëèâîãî æèòòÿ». 1.55 Ò/ñ
«Êðàñóí³ â Êëèâëåíä³. 2.30 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè
Ãðåéñ. 3.15, 4.10 Çîíà íî÷³. 3.20 Ïðèñòðàñò³
íàâêîëî ñèìâîë³êè. 3.20 Ñïðàâà ïðî
âîç’ºäíàííÿ. 4.15 Çèìà íàä³¿. 4.40, 5.25 Çîíà
íî÷³. Êóëüòóðà. 4.45 ²âàí Ôðàíêî.

«Óêðà¿íà»
6.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ». 7.00
Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ». 9.10, 13.15 Ò/ñ «Ñë³ä».
10.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ». 11.00 Ò/ñ «Ãëóõàð.
Ïîâåðíåííÿ». 12.10 «Íåõàé ãîâîðÿòü».
16.00 Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ. 17.00, 4.00 Õ/ô
«Í³÷íèé ã³ñòü». 19.00, 3.40 Ïîä³¿. 19.15,
3.55 Ïîä³¿. Ñïîðò. 19.20 «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà».
20.00 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâ-2». 21.00 Ò/ñ
«²íòåðíè». 22.00 Õ/ô «Ìàììà MIA!». 0.10
Õ/ô «Ïîö³ëóíêè ïðîïàùèõ ÿíãîë³â». 2.10
Õ/ô «Ëîíäîí». 5.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

TBi
6.30 Ãîëîñ â³ðóþ÷îãî. 7.00, 19.30, 23.25
Ñüîãîäí³ ïðî ãîëîâíå. 8.00, 20.30, 23.00, 4.00
Ñüîãîäí³. 8.30, 17.30 Ïîâ³òðÿí³ ïñè. 10.00,
16.30 Íàâêîëî ñâiòó. 11.00 Þâåëið ÒÁ. 12.30
Öèâ³ë³çàö³ÿ. Êîñì³÷í³ â³éíè. 14.30 Ïðî
îáðàíö³â. 18.15 Öèâ³ë³çàö³ÿ. Ñòâîðþþ÷è
iñòîðiþ. 21.00 Øàëåíèé òèæäåíü. 22.00 Çíàê
îêëèêó. 22.45 «Òåíäåð News». 0.25 Ò/ñ «24».
1.25 Êëóá åðîòèêè. 3.00 ÊëóáÍ³÷êè. 4.25 Õ/ô
«Àäà, - öå æ íåçðó÷íî».

Ïåðøèé êàíàë
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Íîâèíè. 7.05,
10.15 Òåëåêàíàë «Äîáðîãî ðàíêó». 10.40
«Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ». 11.05 «Æèòè
çäîðîâî!». 12.05 «Ìîäíèé âèðîê». 13.20 Ò/ñ
«Ñåðöå Ìàð³¿». 14.10 Ò/ñ «Îáðó÷êà». 15.00
²íø³ íîâèíè. 15.20 «Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè». 16.20 «Ôàçåíäà». 16.50 «ÆÊÕ». 17.45,
5.45 «Õî÷ó çíàòè». 18.25 «Ì³æ íàìè,
ä³â÷àòàìè». 19.20 «×åêàé íà ìåíå». 20.15
«Ïîëå ÷óäåñ». 21.05 «Íåõàé ãîâîðÿòü». 22.00
«×àñ». 22.30 «ÄÎ ÐÅ». Êðàùå. 0.20 Õ/ô
«Çèìîâèé âå÷³ð ó Ãàãðàõ». 1.45 Õ/ô «Ðàç íà
ðàç íå âèïàäàº». 3.00 Õ/ô «Âñòóï». 4.40 Õ/ô
«ßêùî ëþáèø...». 6.15 «Äîêè âñ³ âäîìà».

ÍÒÂ
4.55 «ÍÒÂ ðàíîê». 7.35 Ò/ñ «Ïîâåðíåííÿ
Ìóõòàðà». 8.30, 14.30, 17.30 Îãëÿä.
Íàäçâè÷àéíà ïîä³ÿ. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Ñüîãîäí³. 9.20 Ðÿòóâàëüíèêè. 9.55 «Äî
ñóäó». 11.00 Ñóä ïðèñÿæíèõ. 12.25 «Ñóä
ïðèñÿæíèõ. Îñòàòî÷íèé âåðäèêò». 13.35
«Ñåðåä á³ëîãî äíÿ». 15.25 «Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà». 16.40 «Ãîâîðèìî ³ ïîêàçóºìî».
18.30 Õ/ô «Êîìà». 20.25 Ò/ñ «Ãëóõàð.
Ïîâåðíåííÿ». 21.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
ÓªÔÀ. «×åëñ³» (Àíãë³ÿ) - «Àòëåò³êî»
(²ñïàí³ÿ). 23.40 Ò/ñ «Íåáî ó âîãí³». 2.35 Ò/ñ
«Ïàãîðá îäíîãî äåðåâà». 3.45 Ò/ñ «×àñ
Âîëêîâà».

ÑÒÑ
5.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíüêà». 6.00 Ò/ñ
«Òàòóñåâ³ äî÷êè». 6.30 Ì/ñ «Ùî
íîâåíüêîãî, Ñêóá³ Äó?». 7.00, 08.30 Ò/ñ
«Ìîëîäÿòà». 7.30, 12.00 «Óñì³øêà òâàðèí».
8.00, 09.30, 12.30, 14.50, 17.30 Ò/ñ «6
êàäð³â». 11.00, 21.30 Ò/ñ «Äàºø ìîëîäü!».
13.00 Õ/ô «Áðþñ Âñåìîãóòí³é». 15.30 Ì/ô
«Òà÷êè». 18.00 Õ/ô «Äæóìàíäæè». 20.00
Øîó «Óðàëüñüêèõ ïåëüìåí³â». 22.30
«Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ». 23.00 Õ/ô «Ïîêóòà».
0.40 Õ/ô «Øëÿõåòíèé âåíåö³àíåöü». 2.45
Õ/ô «Á³éö³âñüêà ðèáêà». 4.30 Ìóçèêà íà
ÑÒÑ.

Ñóáîòà, 1 âåðåñíÿ
ÓÒ-1

6.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà 6.10 Ì/ô. 6.20 Ñâ³ò
ïðàâîñëàâ’ÿ. 7.00 Åðà çäîðîâ’ÿ. 7.25
Êîðèñí³ ïîðàäè. 7.40 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê.
8.00 Øóñòåð-Live. 9.25 Øêîëà þíîãî
ñóïåðàãåíòà. 9.40 Øóñòåð-Live. 11.05
Çåëåíèé êîðèäîð. 11.20, 17.20, 19.30,
21.30 Ïàðàîë³ìï³àäà-2012. 14.45 Êî-
íöåðòíà ïðîãðàìà äî Ïåðøîâåðåñíÿ. 16.55
Çîëîòèé ãóñàê. 17.35 Ñâ³ò àòîìà. 18.00
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Ì.Ïîïëàâñüêîãî äî 1
Âåðåñíÿ. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Çâîðîòíèé
çâ’ÿçîê. 21.00, 1.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 23.30 Åêñïåðò íà
çâ’ÿçêó 23.55 Åðà çäîðîâ’ÿ. 0.20 10 ðîê³â
ðàä³î «ÅÐÀ». 1.20 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
1.45 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 1.55 Ñâ³ò àòîìà.
2.20 «Íàùàäêè». 3.25 Ä/ô «Ïðîùàâàéòå,
òîâàðèø³». 5.20 «Íàäâå÷³ð’ÿ».

«1+1»
6.15 Ì/ô «Ñìóðô³». 7.00 «Ñïðàâæí³ ë³êàð³-
2». 8.00 «Ñâ³òñüêå æèòòÿ». 9.00 «Õòî òàì?».
10.15, 10.40 Ì/ñ «Ò³ìîí ³ Ïóìáà». 11.05
«Ñâ³ò íàâèâîð³ò-2: ²íä³ÿ». 12.15 «Âåëèêà
ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêîìó». 13.05, 2.25
«Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè-2». 19.30 «ÒÑÍ».
20.00 «Îïåðàö³ÿ êðàñà-2». 21.35 «Îïåðàö³ÿ
êðàñà. Æèòòÿ ï³ñëÿ øîó». 23.00 «Êðèì
ì’þçèê Ôåñò. Äåíü òðåò³é».

Iíòåð
4.40 «Âåëèêà ïîë³òèêà ç ª. Êèñåëüîâèì». 9.00
«Îðåë òà Ðåøêà». 10.00 «Óêðà¿íî, âñòàâàé!».
10.55, 1.10 «Äîñÿãíåííÿ ðåñïóáë³êè». À.
Ïóãà÷îâà. 13.40, 3.05 «Øàëåíà ìîëîä³ñòü ìîÿ
àáî Íåâ³äîìà Àëëà 80-õ». 15.55 Õ/ô «Âë³òêó
ÿ íàäàþ ïåðåâàãó âåñ³ëëþ». 18.00
Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó «Þðìàëà-
2011». 20.00, 0.25 «Ïîäðîáèö³». 20.30
«Ìàéäàí’s-3». 22.40 «Áèòâà êîìïîçèòîð³â».

ICTV
5.15 Ôàêòè. 5.50 ²íøèé ôóòáîë. 6.20
Êîçèðíå æèòòÿ. 7.05, 03.30 Ì/ô «Ñêóá³ Äó
³ Ëåãåíäà ïðî Âàìï³ðà». 8.45 Ç³ðêà YouTube.
10.00 Äà÷à. 10.30 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ.
11.30 Ñòîï-10. 12.30 Ïðîâîêàòîð. 13.10
Ñïîðò. 13.15 Òâ³é ðàõóíîê. 14.20 Äèâèòèñÿ
âñ³ì! 15.20 Õ/ô «×åðâîíèé ïîÿñ». 17.45
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 18.45 Ôàêòè. 19.00
Õ/ô «Ëóçåðè». 21.00 Õ/ô «Áëåéä-2». 23.20
Íàøà Russia. 0.25 Ãîë³ òà ñì³øí³. 1.25 Õ/ô
«Áëåéä». 4.45 Ñâ³òàíîê.

CTÁ
5.05 «Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè». 6.10 Õ/ô
«Êóð’ºð». 7.45 «Êàðàîêå íà Ìàéäàí³». 8.50
«Ñí³äàíîê ç Þ. Âèñîöüêîþ». 9.00 «¯ìî
âäîìà». 10.10 «ÂóñîËàïîÕâ³ñò». 11.40 «Çâàæåí³
òà ùàñëèâ³-2». 15.55 «Òàíöþþòü âñ³!-5». 19.00
«Õ-Ôàêòîð-3». 21.50 Õ/ô «Ä³àìàíòîâà ðóêà». 0.00
«Äåòåêòîð áðåõí³-2». 1.05 Õ/ô «Êîëè íàñòàº
âåðåñåíü». 2.40 Õ/ô «Áóäüòå ìî¿ì ÷îëîâ³êîì...».

«2+2»
6.00 Òåëåìàãàçèí. 8.00, 8.45, 9.30 Ì/ñ «Õðîí³êè
âàëüê³ð³é». 9.55 «Ïðîñïîðò». 10.00, 11.05,
12.10, 2.00, 2.45, 3.30 Ò/ñ «Ìèñëèâö³ çà
ñòàðîäàâíîñòÿìè». 13.15 «Òèòàí³ê. Ðåïîðòàæ
ç òîãî ñâ³òó». 15.20 Ôóòáîë. 8 òóð ×Ó (ñåçîí
2012-2013). «Êðèâáàñ - «²ëë³÷åâåöü. 17.30
Ôóòáîë. 8 òóð ×Ó. «Êàðïàòè» - «Ìåòàëóðã».
19.30 Ò/ñ «Êîðîëü Àðòóð». 22.15 «Îáëîì UA».
23.00 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâ ³ ï³ñîê». 0.05 Õ/ô
«Åêçèñòåíö³ÿ». 4.15 Õ/ô «ªâðå¿, áóäüìî». 5.45
Ì/ô.

Íîâèé êàíàë
5.30 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä». 7.05 ²íòó¿ö³ÿ. 8.00
Ñâ³òë³ ãîëîâè. 9.00 Ì/ñ «Êà÷èí³ ³ñòîð³¿». 9.35
Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó». 10.00
Êàáð³îË³òî. 11.05 Ï³êí³ê. 12.05 Íîâèé
ïîãëÿä 13.05 Ò/ñ «Âîðîí³íè». 16.25 Õ/ô
«²íä³àíà Äæîíñ: ó ïîøóêàõ âòðà÷åíîãî
êîâ÷åãà». 19.00 Õ/ô «²íä³àíà Äæîíñ ³ õðàì
äîë³». 21.20 Õ/ô «²íä³àíà Äæîíñ ³ îñòàíí³é
õðåñòîâèé ïîõ³ä». 0.00 Ñïîðòðåïîðòåð. 0.05
Õ/ô «Àðí: Ëèöàð Òàìïë³ºð». 2.10 Ò/ñ
«Âðÿòóâàòè Ãðåéñ. 4.10 Çîíà íî÷³. 4.15
×îðíèé êîë³ð ïîðÿòóíêó. 4.45 Êðà¿íà
ëþäåé. 5.10 Æàð-ïòèöÿ. 5.30, 6.00 Çîíà íî÷³.
Êóëüòóðà. 5.35 SOLO-MEA.

«Óêðà¿íà»
6.00, 5.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 7.00 Ðàíîê ç
«Óêðà¿íîþ». 9.25 Ì/ô «Íó, ïîñòðèâàé!».
9.35, 14.00 Ò/ñ «²íòåðíè». 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê.
12.00, 3.40 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-7».15.45
Õ/ô «Ðåàëüíèé òàòî».17.45, 19.20 Ò/ñ «Âèéòè
çàì³æ çà ãåíåðàëà».19.00, 3.20 Ïîä³¿. 22.10
Õ/ô «Òð³î».0.40 Ò/ñ «Ìåíò³âñüê³ â³éíè-3».

TBi
6.30 Áëàãîâ³ñò ç Ð.Ðåíåðîì. 7.00 ²íøå ì³ñöå.
7.30, 11.00 Áåðëiíñüêà ñòiíà 1945 - 1985 ðð.
8.30, 17.30 Ïîâ³òðÿí³ ïñè. 9.30, 23.30, 4.00
Âåëèê³ iñòîði¿ êîõàííÿ 20 ñòîëiòòÿ. 10.00,
16.30 Íàâêîëî ñâiòó. 12.00 Íàø ìîçîê. 13.00
Çäîðîâå æèòòÿ. 13.30 Ä³ëîâà êóõíÿ. 14.00
Òðèçóá Íåïòóíà. 14.30 Ìóçèêà äëÿ äîðîñëèõ.
18.15 Öèâ³ë³çàö³ÿ. Õðóùîâ - ³íòåë³ãåíö³ÿ. Õòî
ñòîÿâ çà ñêàíäàëîì ó Êðåìë³. 19.30 Øàëåíèé
òèæäåíü. 20.30 Ñ³ì ÷óäåñ Óêðà¿íè. 20.40 Ãðà
â ñëîâà ³ íå ò³ëüêè. 21.30 Ëåêö³¿ òà ïîä³¿.
0.00 Êëóá åðîòèêè. 2.00 ÊëóáÍ³÷êè. 4.30 Õ/ô
«Äiâ÷àòà ç Íîâîëèïîê».

Ïåðøèé êàíàë
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 Íîâèíè. 7.15 Õ/ô
«Ì³ñòî ìàéñòð³â». 8.35 Õ/ô «Êîíòðîëüíà çà
ôàõîì». 9.50 «Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä». 10.05
«Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!». 10.45 «Ñëîâî
ïàñòèðÿ». 11.20 «Ñìàê». 12.00 «1812.
Íàâàëà». 13.15 Õ/ô «Ñìóãàñòèé ðåéñ». 14.40
«ÄÎ ÐÅ». 16.30 Íîâèé «ªðàëàø». 17.10, 19.15
Õ/ô «Âåëèêà ïåðåðâà». 22.00 «×àñ». 22.20
«Ñüîãîäí³ ââå÷åð³». 23.50 Õ/ô «Ðå-
ïîðòàæ». 1.20 Õ/ô «Ðîçâàãà äëÿ ñòàðèõ». 2.40
Õ/ô «Ïåðåâåñíèö³». 4.00 Õ/ô «Ï³ñí³
ìîðÿ». 5.20 «Õî÷ó çíàòè». 6.10 «Ïîëå ÷óäåñ».

ÍTÂ
4.35 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ». 6.25 Îãëÿä. 7.00, 09.00,
12.00, 15.00, 18.00 Ñüîãîäí³. 7.15 Ëîòåðåÿ
«Çîëîòèé êëþ÷». 7.45 ̄ õí³ âäà÷³. 8.25 «Ãîòóºìî
ç Îëåêñ³ºì Çèì³íèì». 9.20 Ãîëîâíà äîðîãà.
9.55 Êóë³íàðíèé äâîá³é. 11.00 Êâàðòèðíå
ïèòàííÿ. 12.20, 0.20 Ò/ñ «Àäâîêàò». 14.10 Ñâîÿ
ãðà. 15.20 Ñë³äñòâî âåëè.... 16.20 «Î÷íà
ñòàâêà». 17.20 Îãëÿä. Íàäçâè÷àéíà ïîä³ÿ.
18.25 «Ïðîôåñ³ÿ - ðåïîðòåð». 18.55 «Ïðîãðàìà
ìàêñèìóì. Ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ
êîæíîãî». 20.00 «Ðîñ³éñüê³ ñåíñàö³¿». 20.55
Òè íå ïîâ³ðèø!. 21.55 «Ïðîì³íü Ñâ³òëà». 22.25
Õ/ô «Õòî ï³äïàëèâ «Êóëüãàâîãî ñîáàêó». 2.20
Ò/ñ «Ïàãîðá îäíîãî äåðåâà». 4.00 Ò/ñ «×àñ
Âîëêîâà».

CTÑ
5.00 Ì/ô «Áàðá³ ³ ìîäíà êàçêà». 6.35 Ì/ô
«Â êðà¿í³ íåâèó÷åíèõ óðîê³â». 7.00 Ì/ñ
«×àð³âí³ ÏîïÏ³êñ³». 7.30 Ì/ñ «Ï³íê³, Åëìàéðà
³ Áðåéí». 8.00 «Ñêóá³ Äó. Ë³òí³ ñòðàøèëêè».
9.20, 12.40 Ì/ñ «Òîì ³ Äæåðð³». 10.00 «Öå
ìîÿ äèòèíà!». 11.00 Ì/ô «Ñì³øàðèêè.
Ïî÷àòîê». 13.00 Õ/ô «Äæóìàíäæè». 15.00,
15.30 Ò/ñ «6 êàäð³â». 17.50 Ì/ô «Ñâÿòî Êóíã-
Ôó ïàíäè». 18.20 Ì/ô «Êóíã-Ôó ïàíäà».
20.00 Õ/ô «Òîð». 22.10 Øîó «Óðàëüñüêèõ
ïåëüìåí³â». 23.10 Õ/ô «Ï³äñòàâà». 0.45 Õ/ô
«Ø³ñòíàäöÿòü ñâ³÷». 2.30 Õ/ô «Ñîëîäêà âîëÿ».
4.30 Ìóçèêà íà ÑÒÑ.

Íåä³ëÿ, 2 âåðåñíÿ
ÓÒ-1

6.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà. 6.10 Ì/ô. 6.40 Êðîê
äî ç³ðîê. 7.35 Ñ³ëüñüêèé ÷àñ. 8.00
Óêðàâòîêîíòèíåíò. 8.20 Êîðèñí³ ïîðàäè. 8.30
Àíòàðêòèäà Â.Ùåðáà÷îâà. 9.05 Ñì³øíèé òà
ùå ñì³øí³øèé. 9.30 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 9.50
Êðîê äî ç³ðîê. ªâðîáà÷åííÿ. 10.35 Êðà¿íó –
íàðîäîâ³. 10.55 Áëèæ÷å äî íàðîäó. 11.25
Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ. 12.30, 19.20, 21.30
Ïàðàîë³ìï³àäà-2012. 14.30 Çîëîòèé ãóñàê.
14.55 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 16.00 Áàñêåòáîë.
×åìï³îíàò ªâðîïè. Êâàë³ô³êàö³ÿ. Óêðà¿íà –
Àâñòð³ÿ. 17.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 18.25
Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
21.10 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 21.20 Óêðà¿íà
³ííîâàö³éíà. 23.00 Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè.
23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 23.50 Àíòàðêòèäà
Â.Ùåðáà÷îâà. 0.15 «Öå áóëî íåäàâíî, öå
áóëî äàâíî...». Î.Øèðâ³íäò òà Ì.Äåðæàâ³í.
1.20 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 1.25 Ï³äñóìêè
òèæíÿ. 1.35 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 1.45 Ëþá³
õëîï÷èêè é ä³â÷àòêà 2.45 «Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ». 3.35 Ä/ô «Ïðîùàâàéòå, òîâàðèø³».
5.25 Ì/ñ «Ñàíäîêàí».

«1+1»
6.00 Õ/ô «Íàéêðàùèé òðåíåð». 7.45 Ì/ô.
8.05 «Ðåìîíò +». 9.00 «Ëîòî-çàáàâà». 10.15,
10.40 Ì/ñ «Ò³ìîí ³ Ïóìáà». 11.05 «Îïåðàö³ÿ
êðàñà-2». 13.05, 2.25 «Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè-
2». 19.30, 23.20 «ÒÑÍ- òèæäåíü». 20.15
Õ/ô «Íÿíüêè». 22.20 «Ñâ³òñüêå æèòòÿ». 0.05
Õ/ô «Ìîâ÷àííÿ ÿãíÿò».

Iíòåð
5.10 Ò/ñ «Äâ³ äîë³. Íîâå æèòòÿ». 7.50 Ì/ñ
«Â³íêñ». 9.25 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðî-
âñüêîãî». 10.00 «Íåä³ëÿ ç «Êâàðòàëîì».
11.05 «Ãëÿíåöü». 12.05 Õ/ô «×îëîâ³ê ó
ìî¿é ãîëîâ³». 14.20 Ò/ñ «Áóõòà çíèêëèõ
äàéâåð³â». 18.10 Õ/ô «Ïîâíèé êîíòàêò».
20.00, 4.15 «Ïîäðîáèö³ òèæíÿ». 21.00 Õ/ô
«...Ó ñòèë³ äæàç». 23.00 «Ùî? Äå? Êîëè?».
0.20 Õ/ô «Êë³òêà». 2.15 Õ/ô «Õòî âáèâ
Â³êòîðà Ôîêñà».

ICTV
5.35 Ôàêòè. 5.55 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 6.40
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 7.15 Äà÷à. 7.45
Òâ³é ðàõóíîê 8.45 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 9.50
Îë³ìï³Ëÿïè. 11.00 Êîçèðíå æèòòÿ. 12.00
²íøèé ôóòáîë. 12.25 Ñïîðò. 12.30 Óêðà¿íö³
Àô³ãåíí³. 13.30 Íàøà Russia. 14.15 Õ/ô
«×åðâîíèé ïîÿñ». 16.40 Õ/ô «Ëóçåðè».
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.30 Õ/ô «Ïîö³ëóíîê
ó ãîëîâó». 22.05 Õ/ô «Áëåéä-3. Òð³éöÿ».
0.20 Õ/ô «Áëåéä-2». 2.35 ²íòåðàêòèâ.
Òèæíåâèê. 2.50 Áèòâà íàö³é. 4.35 Ñâ³òàíîê.

CTÁ
5.35 «Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè». 6.45 Õ/ô
«Ðîç³ãðàø». 8.50 «Ñí³äàíîê ç Þ. Âèñî-
öüêîþ». 9.00 «¯ìî âäîìà». 10.15, 1.00
«Íåéìîâ³ðí³ ³ñòîð³¿ êîõàííÿ». 11.35 «Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³». 12.20 «ÌàéñòåðØåô-2». 16.05 «Õ-
Ôàêòîð-3». 19.00 «Áèòâà åêñòðàñåíñ³â». 20.05
Õ/ô «Íå áóëî á ùàñòÿ». 1.55 Õ/ô «Êóð’ºð».  

«2+2»
6.00, 4.00 Òåëåìàãàçèí. 8.00 Æóðíàë Ë³ãè
×åìï³îí³â ÓªÔÀ. 8.45, 9.30 Ì/ñ «Õðîí³êè
âàëüê³ð³é». 10.00, 11.05, 12.10, 2.00, 2.40,
3.20 Ò/ñ «Ìèñëèâö³ çà ñòàðîäàâíîñòÿìè». 13.15
«×å÷íÿ. Ãåíåðàëüíèé á³é». 14.40 «×å÷íÿ. Íà
áåç³ìåíí³é âèñîò³». 15.50 «Êîëè çåìëÿ
ñêðèêíå». 17.20 Ôóòáîë. «Âîëèíü» - «Ìåòàë³ñò».
19.30 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» - «Ìåòàëóðã». 21.30
Ïðîôóòáîë. 22.40 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâ ³ ï³ñîê».
0.05 Õ/ô «Ãàðãóëüÿ. Ñòîðîæà ï³òüìè».

Íîâèé êàíàë
6.05 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä». 6.55, 8.25 Ñâ³òë³
ãîëîâè. 7.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 8.00 Çàïèòàéòå
â ë³êàðÿ. 9.20 Ì/ñ «Êà÷èí³ ³ñòîð³¿». 9.55
Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó». 10.15
ËÎË. 11.55 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì». 16.25 Õ/ô
«²íä³àíà Äæîíñ ³ õðàì äîë³». 19.00 Õ/ô
«²íä³àíà Äæîíñ ³ îñòàíí³é õðåñòîâèé
ïîõ³ä». 21.40 Õ/ô «²íä³àíà Äæîíñ ³
Êîðîë³âñòâî xðóñòàëüíîãî ÷åðåïà». 0.05
Ñïîðòðåïîðòåð. 0.10 Õ/ô «Òðè ìåòðè íàä
ð³âíåì íåáà. 2.30 Ò/ñ «Âðÿòóâàòè Ãðåéñ. 3.10
Çîíà íî÷³. 3.15 Ñ.Ïàðàäæàíîâ. Â³äêëàäåíà
ïðåì’ºðà. 3.30 Ä³àëîãè Â. Ñ³ëüâåñòðîâ 4.30,
4.55 Çîíà íî÷³. Êóëüòóðà. 4.35 Óñì³øíèê. 

«Óêðà¿íà»
6.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 6.40 Ïîä³¿. 7.00 Õ/ô
«Ðåàëüíèé òàòî». 9.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî.
10.00 Ãåðî¿ åêðàíó. 11.00, 4.15 Ò/ñ
«Äîðîæí³é ïàòðóëü-7». 13.00 Ò/ñ
«Äîðîæí³é ïàòðóëü-8». 14.00, 17.50 Ò/ñ
«²íòåðíè». 15.50 Ò/ñ «Á³ãëü». 19.00, 3.45
Ïîä³¿ òèæíÿ. 21.30 «Âåëèêèé ôóòáîë». 0.10
Ò/ñ «Ìåíò³âñüê³ â³éíè-4». 2.10 Õ/ô «Òð³î».

TBi
7.00 Òðèçóá Íåïòóíà. 7.30 Íàø ìîçîê. 8.30
Ïîâ³òðÿí³ ïñè. 9.30 ²íøå ì³ñöå. 10.00, 16.30
Íàâêîëî ñâiòó. 11.00 Þâåëið ÒÁ. 12.00 Ñ³ì
÷óäåñ Óêðà¿íè. 12.10 Ãðà â ñëîâà ³ íå ò³ëüêè.
13.00 Çäîðîâå æèòòÿ. 13.30 Ä³ëîâà êóõíÿ.
14.00, 4.00 Âåëèê³ iñòîði¿ êîõàííÿ 20 ñòîëiòòÿ.
14.30 Ïðî îáðàíö³â. 17.30 Ïðàâäèâi iñòîði¿.
18.15 Öèâ³ë³çàö³ÿ. Äiàíà. Iñòîðiÿ ïðèíöåñè.
19.30 Çíàê îêëèêó ç À. Øåâ÷åíêî. 20.00
«Òåíäåð News». 20.30 Ï³äñóìêè ç Â. Ê³ï³àí³.
21.30 Jazz. 22.30 Ëåêö³¿ òà ïîä³¿. 23.30 Âåëèê³
iñòîði¿ êîõàííÿ 20 ñòîëiòòÿ. Åðíåñò Õåì³íãóåé
³ Ìàðòà Ãåëõîðí. 0.00 Êëóá åðîòèêè. 2.00
ÊëóáÍ³÷êè. 4.30 Õ/ô «Äâi Çîñi».

Ïåðøèé êàíàë
7.00, 11.00, 13.00 Íîâèíè. 7.10 «Ãåí³¿ ³
ëèõîä³¿». 7.50 Õ/ô «Ñóâîð³ ê³ëîìåòðè». 9.25
«Ñëóæó Â³ò÷èçí³!». 9.50 «Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä». 10.05 «Çäîðîâ’ÿ». 11.20 «Äîêè âñ³
âäîìà». 12.00 «1812. Ïðîòèñòîÿííÿ».
13.15 Õ/ô «Â³éíà ³ ìèð». 17.20 Õ/ô
«Êóõàðêà». 18.30 Õ/ô «Íåïåðåìîæíèé».
20.30, 22.30 «Ãàëàñëèâèé Ê³Â³Í». 22.00
«×àñ». 23.50 Õ/ô «²ãðèíáåðã». 1.35 Õ/ô
«Áåçäîãëÿäí³ñòü». 3.10 Õ/ô «Ä³ëîâ³ ëþäè».
4.30 «Õî÷ó çíàòè». 5.05 Ò/ñ «Ñåðöå Ìàð³¿».
6.05 «Ìîäíèé âèðîê». 

ÍTÂ
5.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ». 7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Ñüîãîäí³. 7.15 «Ðîñ³éñüêå ëîòî». 7.45
¯õí³ âäà÷³. 8.25 ¯ìî âäîìà. 9.20 «Ïåðøà
ïåðåäà÷à». 9.55 «Ðîçâîä ïî-ðîñ³éñüêè». 11.00
Äà÷íà â³äïîâ³äü. 12.20 ×åìï³îíàò Ðîñ³¿ ç
ôóòáîëó 2012/2013. «Êðàñíîäàð» - ÖÑÊÀ.
14.25 «Óñÿêî áóâàº!». 15.20 Ñë³äñòâî âåëè....
16.20 ² çíîâó çäðàñòóéòå!. 17.20 Îãëÿä.
Íàäçâè÷àéíà ïîä³ÿ. Îãëÿä çà òèæäåíü. 18.25
Ùèðîñåðäíå ç³çíàííÿ. 20.55 «Òàºìíèé øîó-
á³çíåñ». 21.55 Õ/ô «Ñìåðòíèêè ï³äçåìåëëÿ».
23.45 Ò/ñ «Àäâîêàò». 1.45 «Æèâóòü æå ëþäè!»
2.15 Ò/ñ «Ïàãîðá îäíîãî äåðåâà». 4.00 Ò/ñ
«×àñ Âîëêîâà».

CTÑ
5.00 Ì/ô «Îõ âæå ö³ ä³òêè!-3». 6.15 Ì/ô.
7.00 Ì/ñ «×àð³âí³ ÏîïÏ³êñ³». 7.30 Ì/ñ «Ï³íê³,
Åëìàéðà ³ Áðåéí». 8.00 «Íàéðîçóìí³øèé
êàäåò». 9.30 Ì/ñ «Òîì ³ Äæåðð³». Ì/ñ. 10.00
«Ãàë³ëåî». 11.00 «Çí³ì³òü öå íåãàéíî!». 12.00
Ì/ô «Ñâÿòî Êóíã-Ôó ïàíäè». 12.30 Ì/ô «Êóíã-
Ôó ïàíäà». 14.10, 15.00, 15.30 Ò/ñ «6
êàäð³â». 15.55 Õ/ô «Òîð». 18.05 Ì/ô «Â
ïîøóêàõ Íåìî». 20.00 Õ/ô «Âîëîäàð ñòèõ³é».
21.50 Øîó «Óðàëüñüêèõ ïåëüìåí³â». 23.20
Õ/ô «Ñìåðòü ¿é ëè÷èòü». 1.15 Õ/ô «Ìåðö³ íå
íîñÿòü ñï³äíèöü». 2.55 Õ/ô «Ïëàù ³ êèíäæàë».
4.50 Ìóçèêà íà ÑÒÑ.

Виконком  Росішківської  сільської  ради  висловлює
щире співчуття члену виконкому Василю Васильовичу Ми-
кульцю та його сім’ї з приводу непоправної втрати – трагіч-
ної смерті  сина Богдана.

 Відділ освіти та РК профспілки працівників освіти і на-
уки висловлюють щире співчуття директору Росіщанської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Василю Васильовичу та вчителю Ніні Петрівні Микульцям
з приводу тяжкої втрати – трагічної смерті сина Богдана.

Педагогічний колектив та профком  Росішківської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів висловлюють щире співчуття директору Василю Васильовичу
та вчителю Ніні Петрівні Микульцям з приводу тяжкої втрати – тра-
гічної смерті  сина Богдана.

Богданська сільська рада висловлює щире співчуття бухгалтеру
сільської ради Тетяні Михайлівні Клименко з приводу тяжкої втра-
ти – смерті батька.

Профспілкова організація та педагогічний колектив Діловець-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів висловлюють щире співчуття вчителю початко-
вих класів Лілі Миколаївні Никоряк з приводу смерті свекра.

Педагогічний колектив та профком Розтоківської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів щиро співчувають колишньому директору школи Василю Ва-
сильовичу Микульцю з приводу непоправної втрати –  трагічної
смерті сина Богдана.

Педагогічний колектив Косівсько-Полянської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№1 висловлює щире співчуття вчительці початкових класів Світлані
Михайлівні Яцюк з приводу смерті батька.

Педагогічний колектив та профком Великобичківської ЗОШ І-ІІ
ступенів  №3  висловлюють  щире  співчуття  вчителю  початкових
класів  Оксані  Іванівні  Дурнас  з  приводу  непоправної  втрати  –
смерті батька.

Друзі з Рахова висловлюють щире співчуття сім’ї Василя Васи-
льовича Микульця з приводу непоправної втрати – трагічної смерті
сина Богдана.
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За  7  місяців  року  на
підприємствах, установах і
в організаціях району за-
реєстровано два нещасні
випадки,  пов’язані  з  ви-
робництвом, в яких пост-
раждало двоє осіб, у т. ч.
один  –  зі  смертельним
наслідком (минулого року
за  відповідний  період
була  зареєстрована  ана-
логічна  кількість  нещас-
них  випадків).  Професій-
них захворювань в районі
не зафіксовано.

Нещасний  випадок  зі
смертельним  наслідком
трапився  з лісорубом ДП
«Рахівське лісове дослідне
господарство». Комісія, ут-
ворена  Територіальним
управлінням Держгірпром-
нагляду  у  Закарпатській
області,  провела  спеці-
альне  розслідування  і
встановила,  що  потерпі-
лий, до обов’язків якого не
входило звалювання лісу,
підпилив  і  не  приземлив
дерево, яке пізніше впало
на  нього.  Комісія  встано-
вила  ряд  організаційних
причин нещасного випад-
ку:  не  вжито  заходів  для
виконання потерпілим пра-
вил  і  норм  з  охорони
праці; здійснювався недо-
статній  контроль  за  до-
держанням  потерпілим
виробничої і трудової дис-
ципліни,  правил  внутріш-
нього трудового розпорядку;
невиконання  потерпілим
розпорядження  майстра
лісозаготівель,  працював
без  захисної  каски,  чим

порушив Інструкцію з охо-
рони праці для працюючих
на обрізці  сучків  за допо-
могою  бензиномоторних
безредукторних пилок.

На ТзОВ «ВГСМ» вер-
статниця  отримала  трав-
матичну  ампутацію  двох
пальців. Причини, які при-
звели до настання нещас-
ного випадку: невиконання
вимог інструкцій з охорони
праці;  недостатній  конт-
роль за дотриманням пра-
цівниками  технологічних
процесів,  правил  повод-
ження  з машинами, меха-
нізмами, устаткуванням та
іншими  засобами  вироб-
ництва,  використанням
засобів  колективного  та
індивідуального  захисту,
виконанням робіт відповід-
но  до  вимог  з  охорони
праці;  допуск  до  роботи
без навчання та перевірки
знань з охорони праці.

Згаданих випадків мо-
гло не бути, якби робото-
давець і працівник дотри-
мувалися  вимог  Закону
України  «Про  охорону
праці».  Він  базується  на
створенні  умов праці  для
людини  за  принципом
пріоритетності  її  життя  і
здоров’я,  а  це  завдання
законодавчо  покладено
на  роботодавця.  Але,
практика  свідчить,  що  з
уведенням  в  дію  загаль-
нообов’язкового  держав-
ного  соціального  страху-
вання  від  нещасного
випадку на виробництві, з
роботодавця  знято  мате-

ріальну  відповідальність
за наслідки нещасного ви-
падку на виробництві, тому
багато  роботодавців  не
приділяють належної ува-
ги  питанням  охорони
праці,  проведенню  про-
філактичної роботи з попе-
редження  виробничого
травматизму.

Фонд,  як  ніхто,  заці-
кавлений  у  профілактиці
виробничого травматизму,
професійних захворювань,
адже  одним  з  головних
завдань  страхування  від
нещасного випадку на ви-
робництві  є:  проведення
профілактичних  заходів,
спрямованих на усунення
шкідливих  і  небезпечних
виробничих  чинників,  по-
передження нещасних ви-
падків  на  виробництві,
професійних захворювань
і  інших  випадків  загрози
здоров’ю  працюючої  лю-
дини, викликаними умова-
ми праці.

Виконання  статутних
функцій і обов’язків Фонду
з  попередження  нещас-
них випадків покладаєть-
ся на страхових експертів
з  охорони  праці,  цілесп-
рямована  робота  яких
значною  мірою  сприяє
зниженню рівня виробни-
чого травматизму.

  З  цією  метою  за  сім
місяців року страховий екс-
перт  з  охорони  праці,
функції  якого  виконує  на-
чальник  відділення,  пере-
вірив  стан  профілактичної
роботи  на  25  підпри-

ÇÀ Ñ²Ì Ì²ÑßÖ²Â ÇÀÐÅªÑÒÐÎÂÀÍÎ
ÄÂÀ ÍÅÙÀÑÍ² ÂÈÏÀÄÊÈ,
ÏÎÂ’ßÇÀÍ² Ç ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎÌ

   ÒÀÊ²
ÑÏÐÀÂÈ

ємствах району.  Виявлено
234 порушення законодав-
чих  актів  з  охорони  праці,
надано  101  консультацію,
прийнято участь та прове-
дено виступи на 4 нарадах
та 6 семінарах. У ЗМІ надру-
ковано  10  публікацій,  вне-
сено 22 пропозиції керівни-
кам  підприємств  щодо
підвищення безпеки вироб-
ництва. Взято участь у підго-
товці і проведенні трьох за-
сідань  районної  ради  з
питань  безпечної  життєді-
яльності  населення  Рахі-
вської РДА, проведено те-
лефонну «гарячу лінію» на
тему «Про завдання викон-
комів місцевих рад та робо-
тодавців щодо підготовки і
проведення в трудових ко-
лективах району «Дня охо-
рони  праці».  Проведено
навчання з питань охорони
праці  з  51  керівником  та
спеціалістом з питань охо-
рони  праці,  під  час  яких
прочитано лекції. Ми брали
участь в розслідуваннях не-
щасних випадків на вироб-
ництві, у роботі комісій з пи-
тань  охорони  праці  ДП
«Рахівське ЛДГ», Карпатсь-
кого  біосферного  заповід-
ника, ТзОВ «Карпати». Ви-
конано  також  ряд  інших
профілактичних заходів.

Для недопущення ви-
робничого  травматизму
необхідно, аби на кожно-
му підприємстві посадові
особи та працівники чітко
знали  про  покладені  на
них обов’язки та неухиль-
но їх дотримувались.

Микола ПОПЕНКО,
начальник відділення
виконавчої дирекції
Фонду соціального
страхування від не-
щасних випадків на
виробництві та про-
фесійних захворювань
у Рахівському районі.

Ðàõ³âñüêèé ðàéîííèé ñóä
Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ îãîëîøóº

êîíêóðñ íà òèì÷àñîâå
çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

ïîì³÷íèêà ãîëîâè ñóäó.
Основні вимоги: вища осві-

та за спеціальністю «Правознав-
ство»  або  «Правоохоронна
діяльність» з освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем спеціаліста або
магістра; стаж роботи за фахом
на державній службі в органах
судової влади – не менше 3 років
або загальним стажем роботи за
фахом – не менше 5 років.

Для участі у конкурсі пода-
ються такі документи: заява про
участь у конкурсі, в якій зазна-
чається про ознайомлення заяв-
ника зі встановленими законо-
давством обмеженнями щодо
прийняття на державну службу
та проходження державної служ-
би; заповнену  особову картку
(форма П-2 ДС) з відповідними
додатками; дві фотокартки ро-
зміром 4 х 6 см; копії документів
про освіту, підвищення кваліфі-
кації, присвоєння вченого звання,
присудження наукового ступеня;
довідку органу державної подат-
кової служби за своєю податко-
вою адресою про подану декла-
рацію  про  майновий  стан  і
доходи (податкову декларацію);
декларацію про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансо-
вого характеру за минулий рік за
формою, передбаченою Законом
України «Про засади запобігання і
протидії корупції»; копію докумен-
та, який посвідчує особу; медич-
ну довідку про стан здоров’я за
формою, затвердженою МОЗ;
письмову згоду на проведення
спеціальної  перевірки;  копію
військового квитка (для військо-
вослужбовців або військовозо-
бов’язаних).

Додаткова інформація щодо
основних функціональних обо-
в’язків,  розміру,  умов  оплати
праці, переліку питань для пере-
вірки  знання  законодавства  з
урахуванням специфіки функціо-
нальних повноважень надається
за телефоном 2-26-54 або під час
особистого прийому в приміщенні
суду щоденно, з 8-ї до 17-ї години.

×è âèì³ðþâàëè âè ñâ³é
àðòåð³àëüíèé òèñê? ßêùî òîíîìåòð
ïîêàçàâ 120/80 ìì – ìîæåòå
ââàæàòè ñåáå ùàñëèâöåì, áî öå –
íîðìà. Îïòèìàëüíèì ââàæàþòü
òèñê, íèæ÷èé çà ö³ ïîêàçíèêè. À
ÿêùî âæå áëèçüêî 135/85 – öå
ñèãíàë, ùî ó æèòò³ ïîòð³áíî ùîñü
ì³íÿòè. Ï³ñëÿ ïîçíà÷êè 140/90
ëþäèíó àâòîìàòè÷íî â³äíîñÿòü äî
ñïèñêó õâîðèõ íà àðòåð³àëüíó
ã³ïåðòåíç³þ.

За офіційними даними Цен-
тру  медичної  статистики  МОЗ
України станом на 1 січня 2011
року в Україні зареєстровано 12
мільйонів 225 тисяч 512 хворих
на артеріальну гіпертензію, тоб-
то  підвищений  артеріальний
тиск,  що  складає  32,2%  або
одну  третину  дорослого  насе-
лення  країни. Особливої уваги
заслуговує те, що 60% (більше
половини)  пацієнтів  з  артері-
альною  гіпертензією  –  особи
працездатного віку.

На  жаль,  артеріальна  гіпер-
тензія якраз є базовим захворю-
ванням, котре якщо його не ліку-
вати  адекватно,  ускладнюється
такими грізними захворюваннями
як інфаркт міокарду та інсульти.

Саме  з  метою  зниження
смертності  та  інвалідності  від
серцево-судинних захворювань
держава звернула прискіпливу
увагу на цю проблему. Ще у квітні
ц.  р.  Кабмін  видав  Постанову
«Про реалізацію пілотного про-
екту щодо запровадження дер-
жавного  регулювання  цін  на
лікарські засоби для лікування
осіб з гіпертонічною хворобою».
На  її  виконання  Міністерство
охорони здоров’я України та уп-
равління охорони здоров’я ОДА
видали ряд наказів та директив-
них документів щодо впровад-
ження  пілотного  проекту  в
нашій області та районі.

17 серпня у Тячеві, за участі
головного  терапевта  Міністер-
ства охорони здоров’я України,
нашого земляка професора Ва-
силя  Захаровича  Нетяженка,
відбулася  нарада  лікарів  об-
ласті,  де  обговорювалися  пи-
тання  діагностики,  лікування
артеріальної  гіпертензії  та  хід
впровадження пілотного проек-

ту в нашій області. На зібранні
також виступили професор Уж-
городського національного уні-
верситету професор М.В. Рішко
та  головний  кардіолог  Закар-
патської області Р.І. Соскида, які
ознайомили  практикуючих  та
сімейних  лікарів  із  заходами
щодо лікування серцево-судин-
них  захворювань та,  зокрема,
артеріальної гіпертензії в нашій
області.

Основна  робота  з  пацієн-
тами,  які  мають  артеріальну
гіпертензію, тобто підвищений
артеріальний  тиск,  лягає  на
плечі  сімейних  та  дільничних
лікарів, які  вже ознайомилися
зі  стандартами  і  протоколами
обстеження  та  лікування  хво-
рих  з  артеріальною  гіпертен-
зією,  затвердженими  відпові-
дними  наказами  МОЗ  України.
Їхня увага, у першу чергу, буде
звернута на виявлення п’яти ос-
новних  факторів  ризику,  які
сприяють  підвищенню  артері-
ального тиску: тютюнопаління;
гіперхолистеринемія (рівень хо-
лестерину в крові); надлишкова
маса  тіла; недостатня  фізична
активність;  зловживання  алко-
голем.  Тому  в  поліклініках  та
амбулаторіях проводиться анке-
тування пацієнтів, вимірювання
зросту, ваги та окружності талії,
вичислення  індексу  маси  тіла,
вимірювання артеріального ти-
ску на 2-х руках, рівня холесте-
рину та  креатині ну в  крові. За
цими  показниками  лікарі,  за
спеціальними  таблицями  та
формулами, визначають рівень
ризиків виникнення ускладнень
серцево-судинних захворювань.

Також сімейний чи дільнич-
ний  лікар  розкаже  пацієнтам,
як  зменшити  або  позбутися
факторів ризику,  ознайомить з
дієтичним  харчуванням,  якого
він  має  дотримуватись,  щоб
нормалізувати масу тіла, а  ра-
зом з тим зменшити артеріаль-

ний  тиск.  Так,  наприклад,  усім
треба знати, що в нормі індекс
маси  тіла  має  бути  в  межах
18,5-24,9 кг/м кв., а обхват талії
– менше 88 см (у жінок) і менше
102 см (у чоловіків).

Пацієнтам  з  надлишковою
масою тіла лікарі рекомендують

дотримуватися здорового харчу-
вання,  обмежити  енергетичну
цінність  їжі,  збільшити  рівень
фізичної  активності.  Щоденне
фізичне  навантаження  у  будь-
якому вигляді (ходьба, активний
відпочинок  тощо)  рекомен-
дується упродовж 30-45 хвилин
на день до збільшення частоти
серцевих  скорочень  за  умови
комфортного самопочуття.

Пацієнтам, які  мають два  і
більше  факторів  ризику,  лікарі
рекомендують  здати  аналіз
крові для визначення рівня за-
гального холестерину та триглі-
церидів, а  також креатиніну та
глюкози.

Залежно  від  результатів
аналізів  лікарі  рекомендують
різні схеми лікування. Рекомен-
дації  про  здорове  харчування
також можна отримати у сімей-
ного або дільничного лікаря.

Вчені довели, що одне лише
усунення  факторів  ризику  або
їхнє  значне  зменшення  протя-
гом кількох місяців у пацієнтів з
артеріальною  гіпертензією
першої стадії з незначним або
помірним  ризиком здатне  без
медикаментозної  терапії  но-

рмалізувати артеріальний тиск.
Потрібно  лише  систематично
хоча би раз на місяць, відвідува-
ти  сімейного  або  дільничного
лікаря для контролю за станом
здоров’я  і  отриманням  порад.
Хворі в другій та третій стадії по-
требують постійного систематич-

ного  прийому  медика-
ментів для зниження та
контролю  артеріально-
го тиску.

Пілотний проект що-
до  запровадження  де-
ржавного  регулювання
цін  на  лікарські  засоби
для  лікування  осіб  з
гіпертонічною хворобою
введений  у  нашій  дер-
жаві для значного змен-
шення  ціни  в  аптечній

мережі  на  препарати  для  ліку-
вання цієї недуги. Згідно з про-
ектом,  гіпертоніки,  внесені  по-
ліклініками  та амбулаторіями  в
спеціальний реєстр,  з першого
вересня 2012 року можуть прий-
ти  до  сімейних  та  дільничних
лікарів, пройти необхідне обсте-
ження  і  отримати  рецепт  на
пільгове забезпечення необхід-
ним  препаратом  для  зниження
артеріального тиску. За ним от-
римає  у  аптеці  препарат  зі
знижкою.  Різницю  в  ціні  буде
оплачувати аптекам держава. В
наступний період пацієнт з арте-
ріальною  гіпертензією  зможе
отримувати пільговий рецепт на
необхідний препарат щомісячно.

Враховуючи  надзвичайну
актуальність та важливість цієї
роботи, сподіваємося, що насе-
лення  зрозуміє  особливу  не-
обхідність  у  систематичному
контролі  артеріального  тиску  і
разом з лікарями буде старати-
ся, щоб ця підступна хвороба не
приносила життєві розчаруван-
ня і трагедії. Тож борімся з арте-
ріальною гіпертензією разом.

Наталія БУЛЕЦА,
лікар-терапевт райлікарні.

ÄÅÐÆÀÂÀ ÒÓÐÁÓªÒÜÑß ÏÐÎ ÕÂÎÐÈÕ
ÍÀ ÀÐÒÅÐ²ÀËÜÍÓ Ã²ÏÅÐÒÅÍÇ²Þ

Çã³äíî ç ï³ëîòíèì ïðîåêòîì ùîäî
çàïðîâàäæåííÿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ö³í íà
ë³êàðñüê³ çàñîáè äëÿ ë³êóâàííÿ îñ³á ç
ã³ïåðòîí³÷íîþ õâîðîáîþ, ïàö³ºíòè, âíåñåí³
ïîë³êë³í³êàìè òà àìáóëàòîð³ÿìè â ñïåö³àëüíèé
ðåºñòð, ç ïåðøîãî âåðåñíÿ 2012 ðîêó ìîæóòü
ïðèéòè äî ñ³ìåéíèõ òà ä³ëüíè÷íèõ ë³êàð³â,
ïðîéòè íåîáõ³äíå îáñòåæåííÿ ³ îòðèìàòè ðåöåïò
íà ï³ëüãîâå çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèì
ïðåïàðàòîì äëÿ çíèæåííÿ àðòåð³àëüíîãî òèñêó.

   ÂÀØÅ
ÇÄÎÐÎÂ’ß

ÏÎÄÀÒÊÎÂ² ÑÅÐÂ²ÑÈ ÄËß ÂÀØÎÃÎ Á²ÇÍÅÑÓ
Податкова  інспекція    запрошує  вас  до    подання

звітності та реєстрів податкових накладних в електронному
вигляді. Така форма податкової звітності дозволяє еконо-
мити час та кошти, а також спрощує процедуру відшкоду-
вання ПДВ.  Створення більш комфортних умов для подан-
ня звітності, перехід на подання в електронному вигляді –
це на сьогодні одне з головних завдань податкової служби.
При ДПС у Закарпатській області з червня цього року фун-
кціонує акредитований центр сертифікації  ключів, у якому
платники податків можуть отримати електронні ключі.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном
(0312) 614641 або ознайомитись на сайті ДПС

у Закарпатській області – zak.sta.gov.
ÏÐÎ ÇÀÏÎÂÍÅÍÍß ÏËÀÒ²ÆÍÈÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â

 Відповідно до  наказу Міністерства фінансів України
від 07.07.12 № 817 «Про затвердження Порядку заповнення
документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів
до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування подат-
ку на додану вартість, повернення коштів, помилково або
надміру зарахованих до бюджету» (далі Порядку заповнен-
ня документів на переказ), у платіжних порученнях (інших
розрахункових документах) при проведенні платежів до
бюджету, у полі ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ необхідно
відображати код виду сплати та дотримуватись Порядку за-
повнення документів на переказ.

Ознайомитись з  наказом та  вимогами до заповнення
платіжних документів, а також списком кодів видів сплат

можна на веб-сайтах ДПС України www.sta.gov.ua   та
Рахівської РДА www.adm.rakhiv.com

Отримати консультацію та список кодів  можна в подат-
ковій інспекції, у громадській приймальні (тел. для довідок
– 2-33-07).

ДПІ у Рахівському районі.

Ïðèéìàþòüñÿ äîêóìåíòè íà ïåðåêëàä
ç óêðà¿íñüêî¿ íà óãîðñüêó ìîâó äëÿ îòðèìàííÿ

Øåíãåíñüêî¿ â³çè (÷åðåç Óãîðùèíó),
ïîâíîãî ïàêåòó çàêîðäîííèõ äîêóìåíò³â.
Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Òÿ÷³â, âóë. Íåçàëåæíîñò³, 42,

ãîòåëü „Òÿ÷³â”, ê. ¹205, àáî çà òåë. 0509846555; 0979275221.

Сім’ї Климпуш, Кромпотич, Подо-
бєдов, Цуперяк, Фукаляк, Митничук з

Ясіня висловлюють щиру подяку за допомогу в будів-
ництві підвісного моста через річку Чорна Тиса, в уро-
чищі Криворівня, селищному голові Едуарду Федоро-
вичу  Зелінському,  ПП  „Беркут”  ІЙК  та  Михайлу
Михайловичу Бронтерюку.

   ÏÎÄßÊÀ
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    ×ÅÐÃÎÂÀ ×ÀÑÒÈÍÀ

ДО РАЙЛІКАРНІ доставили травмованого 6-
річного хлопчика з селища Ясіня, якого збила ма-
шина. Лікарі діагностували в юного пацієнта закри-
ту черепно-мозкову травму, забій головного мозку
та  травму  хребта.  Про  пригоду  повідомили  в
міліцію.  Як  з’ясували  правоохоронці,  вечірньої
пори дитина виїхала на велосипеді на проїжджу
частину дороги, де її збив автомобіль

 Схожа пригода сталася у Рахові. 8-річна ди-
тина  вибігла  на  проїжджу  частину  дороги,  де  її
збив автобус. Потерпілу доставили до лікарні, де
діагностували  закриту  черепно-мозкову  травму.
Транспортні засоби затримано на штрафмайданчик
міліції.

ПРАВООХОРОНЦІ одержали оперативну інфо-
рмацію про те, що 50-річний мешканець району
незаконно зберігає вдома патрони. Під час огляду
будинку міліціонери вилучили 104 патрони калібру
5,6 мм., які господар незаконно зберігав у полі-
етиленовому пакеті в шафі на кухні.

Директор  Ясінянського  ДЛМГ  повідомив  до
чергової частини райвідділу міліції, що невідома
особа викрала лісопродукції на суму 500 грн. Осо-
бу крадія встановлено, речовий доказ вилучено та
передано на підприємство.

ДО ДІЛЬНИЧНОГО інспектора міліції звернула-
ся приватний підприємець  із  заявою про те, що
невідома особа проникла в приміщення салону та
викрала плазмовий телевізор. Особа, причетна до
скоєння крадіжки, встановлюється.

ДИРЕКТОР КП «Рахівтепло» повідомив оперу-
повноваженого СКР, що при обході мазутного гос-
подарства затримав мешканця Рахова, який спи-
лив пилкою 3,6 м труби та намагався її викрасти.
Крадіжку вдалося запобігти.

ÍÅÎÁÕ²ÄÍ² ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ: ïàñïîðò òà ³äåíòèô³êàö³éíèé
íîìåð.

Áåç îáîâ’ÿçêîâîãî ïåðøîãî âíåñêó, áåç çàñòàâè òà
ïîðó÷èòåë³â, äîâ³äêà ïðî äîõîäè íàäàºòüñÿ çà íàÿâí³ñòþ,

äîñòðîêîâå ïîãàøåííÿ áåç äîäàòêîâèõ êîì³ñ³é.

 ÃÐÎØ²
  òà ÒÎÂÀÐ

Ó ÊÐÅÄÈÒ

Ліцензія НБУ №217
від 20.10.2011

Íåéìîâ³ðíèé àñîðòèìåíò òîâàðó
â³ä ð³çíîìàí³òíèõ ìàãàçèí³â òà ï³äïðèºìö³â

Ä³çíàòèñÿ äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî óìîâè
êðåäèòóâàííÿ òà îôîðìèòè êðåäèò ìîæíà â ìàãàçèíàõ:

• «Ìåáëåâèé ä³ì» (ñìò. ßñ³íÿ, âóë. Ìèðó,
    êîìïëåêñ «Çîëîòà êîðîíà»), òåë. 0504132553

• Ìàãàçèí «LG» (ñìò. Âåëèêèé Áè÷ê³â,
  âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 1), òåë. 0503864015.

ÏÐÈÉÌÀªÌÎ
Â²Ä ÍÀÑÅËÅÍÍß ßÁËÓÊÀ

ÄËß ÏÐÎÌÈÑËÎÂÎ¯ ÏÅÐÅÐÎÁÊÈ.

Ö³íà – äîãîâ³ðíà.
ñìò. Âåëèêèé Áè÷ê³â,

âóë. Ïðîìèñëîâà, 66

(òåðèòîð³ÿ êîëèøíüîãî

ë³ñîêîìá³íàòó).

Òåë.: 0970096444, 0638489699.

Ó ìàãàçèí êàíöòîâàð³â ó Ðàõîâ³
ÏÎÒÐ²ÁÍ² ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Ï ÐÎ ÄÀÂÖ² ,
â³êîì äî 35 ðîê³â. Òåë. 0667866226.

Цими днями святкувала ювілейний
день народження дорога наша мама,
ласкава і ніжна бабуся
²ðèíà Þð³¿âíà ÏÀÐÈØÊÓÐÀ

з Лазещини. З нагоди ювілею її щиро
вітають діти, внуки, правнуки і ба-
жають дорогій іменинниці:

Люба матусю і мила бабусю,
У цей святковий день ми

щиро всі вітаємо,
Добра, довголіття від душі бажаємо.
Якби можна, мамо, нахилили б небо,
Щоб гріло довіку сонечко для Тебе.
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов – від людей, а ласка – від Бога.

Хай радісно в серці весна процвітає,
Хай Мати Пречиста на крилах тримає,
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на радість й добро.

*     *     *
Сім’ї Понцірів, Молдавчуків і Данишів віта-

ють з днем народження
Õðèñòèíó Âàñèë³âíó ÞÐÊÓÖ

з Костилівки і віншують її такими словами:
Бажаємо здоров’я, як криця міцного,
Будьте душею завжди молоді.
Хай Вашу долю освітлюють зорі,
А щастя рікою вливається в дім.

Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,
Нехай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.

Нехай Господь завжди охороняє,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа.

*     *     *
28 серпня  відзначає  славний 80-річний юві-

лей  дорога  і  мудра  людина  –  наша  мамочка,
люба наставниця – бабуся, добра душею і сер-
цем прабабка

Ìàð³ÿ ÑÏÀÑÞÊ
з Чорної Тиси, яку сердечно вітають і радіють ра-
зом з нею дочка Марія, внуки Анна з чоловіком
Маргусом із Естонії, Василь із дружиною Іван-
кою з Чорної Тиси, Степан із далекої Маври-
танії  (Африка),  дружина  Наталія,  правнуки
Роланд, Андрій, Степанко, Анночка та Маріч-
ка. Також її вітають свати з Ясіня, Марія Небила
з Рахова, сім’я Шрейдер з Німеччини  і віншу-
ють дорогу іменинницю такими словами:
Матусю рідненька, бабусю, голубко єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина.
Тож хочем Вам ми побажати
Багато щастя й довгих літ.

Здорові будьте, не хворійте,
Своїм теплом серця нам грійте,
Бо поки є на світі Ви,
Ми почуваємось дітьми.

Сьогодні вклоняємось низько до ніг
І Бога благаєм, щоби Вас беріг.
Ми з Вами сьогодні і завжди ми з Вами,
Неначе без сонця, не жити без мами.

Щоб смутку не знали, ми просимо в долі,
Добра Вам і радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.

Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, внучат пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях.
Живіть до ста років на поміч всім людям.
Ми щиро Вас поздоровляєм!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм!
І довгі, довгії літа ...

 На життєвому порозі колишньої вчительки анг-
лійської мови Верхньоводянської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Òàìàðè Ìèêèò³âíè ÏÎËßÊ
– гарна ювілейна дата від дня народження. Книга
життя цієї мудрої людини списана добрими спра-
вами: 35 років присвятила навчанню і вихованню
дітей, 15 з них  працювала заступником директора
з навчальної роботи, виявила себе добрим класним
керівником. Тож у цей урочистий день ми звертає-
мося  до  Вас,  дорога  наша  вчителько,  з  такими
словами:

Роки, як ріка повноводна, біжать –
Не можна спинити їх плину.
Сьогодні ми хочемо щиро вітать
Чудову, розумну людину!

Тамаро Микитівно! Пам’ятаємо Вас!
Ми  вдячні Вам щиро за знання й виховання,
Що English навчили любити.
Хай доля Вам успіх постелить до ніг,

Хай сяють добром Ваші очі.
Здоров’я і щастя на многая літ
 В цей день побажати ми хочем.

З великою вдячністю і повагою, – Ваші колишні
учні  Марія Зінчук, Тетяна Шевченко, її сім’я.

*     *     *
Колектив КП «ЦРА №17» м. Рахів та аптечні

працівники  району  щиро  вітають  з  ювілейним
днем народження провізора аптеки

Ìàð³þ Ìèõàéë³âíó ÒÈÐÏÀÊ
і надсилають їй найщиріші побажання:

Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Добра і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого Вам щедрого віку.

Дорогу дружину, рідну нашу матусю, бабусю
Ãàííó Þë³¿âíó ÒÅÐÍÓÙÀÊ

з  Рахова  щиро  вітають  з  днем  народження  чо-
ловік,  син Михайло  з дружиною  Ярославою,
донька  Наталка  та  внучка  Наталочка  і  віншу-
ють іменинницю такими словами:

Матусенько рідна, бабусенько мила,
Вас щиро вітає вся наша родина!
Усі ми Вас любим і всі поважаєм,
Усі Вам міцного здоров’я бажаєм.

Про кожного з нас – хто далеко, хто близько,
Всі Ваші тривоги і світлі думки,
Низький уклін Вам за віддані сили,
За мудрі слова, за те, що зростили!

Спасибі Вам, мамко, за ласку й старання,
Вічний неспокій, турботу про нас,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу,
За щире бажання добра нам усім.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай сили й здоров’я Він Вам подає.
А Матінка Божа – Цариця свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

*     *     *
Дорогого чоловіка, люблячого батька, дідика,

прадідика
Þð³ÿ ²âàíîâè÷à ÕÀÐÁÀÊÓ

з Розтоків щиро вітають з 70-річним ювілеєм дружи-
на, дочки Марія і Ольга з сім’ями та вся родина,
а ще віншують дорогого ювіляра такими словами:

Наш милий і любий, найкращий у світі.
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Вас було.
Здоровими будьте і в Бога багаті,
Хай гостями буде наповнена хата.
Хай Матір Божа Вас оберігає,
А Господь з неба щастя посилає.
Бажаємо довго ще з нами прожити,
А ми Вас любили і будем любити.

*     *     *
Педагогічний колектив та профспілкова

організація  Косівсько-Полянської  ЗОШ  І-ІІ
ступенів №2 щиро вітають з 25-річчям вчителя
фізкультури

 Ìèõàéëà Ìèõàéëîâè÷à ÌÅËÜÍÈ×ÓÊÀ
і  бажає йому:

Хай доля намітить ще років багато,
Хай радість і щастя приходять до хати,
Щоб тільки все гарне в житті повелось,
Хай збудеться все, що іще не збулось!

 У щасті, в здоров’ї щоб вік весь прожити,
 Душею і серцем повік молодіти,
 Щоб радість стрічала завжди на порозі,
 А лихо не стріло ніде у дорозі.

*     *     *
Закарпатська  обласна  державна  право-

захисна організація  „Справа і честь” (голова
– Микола Кокіш-Мельник)  сердечно  вітає меш-
канців району з визначною датою в історії нашої
держави – Днем Незалежності. Від усієї душі бажа-
ємо Вам та Вашим рідним міцного здоров’я, щастя,
добра, достатку, миру, щедрої долі, успішного навчан-
ня, подальших перемог в усіх справах і починаннях

заради процвітання незалежної Ук-
раїни, добробуту її народу.

Нехай  серця  наповнюються
гордістю за нашу державу, прагнен-
ням  до  єдності  та  порозуміння,  а
Ваша плідна праця буде надійною
запорукою щасливого майбутнього.

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Çàêàðïàòñüê³é
îáëàñò³ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿
ïîñàäè äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ â³ää³ëó äåðæàâíî¿

âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Ðàõ³âñüêîãî ðàéîííîãî
óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿.

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: ïîâíà âèùà þðèäè÷íà îñâ³òà
çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà  ó
ãàëóç³ çíàíü „Ïðàâîçíàâñòâî”, áåç âèìîã äî ñòàæó ðîáîòè.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â
ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ äàíîãî îãîëîøåííÿ ó â³ää³ë³ êàäðîâî¿
ðîáîòè òà äåðæàâíî¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿
ó Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ (ì. Óæãîðîä, ïë. Íàðîäíà, 4).


