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«Та горе безбожному, зле, бо йому буде зроблений чин його рук!» (Іс. 2:11)
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Трембіти кликали на 
Синевир

стор. 11

Уміло, сміло й зрозуміло

стор. 5

Футбол переріс у масове 
побиття

стор. 4

Чому Росія хоче … нового 
президента України

стор. 2

ВИХОДИТЬ ЩОТИЖНЯ

Наш калеНдар
6 вересня – День підприємця;
8 вересня – Міжнародний день солідар-

ності журналістів;
8 вересня – Міжнародний день гра-

мотності;
12 вересня – День народження ужго-

родської поетеси Людмили Кудрявської;
12 вересня – День українського кіно;
12 вересня – День фізкультури і спорту.

ЦерковНий калеНдар
11 вересня – Усікновення голови св. 

Івана Хрестителя.

Наші постійНі pубрики

Читайте стор. 16

Моя справа – Це  
ваша  добра забава!

Читайте стор. 15

перечиН і перечиНський райоН

за  карпатський  
всесвіт

Читайте стор. 14

звичаЇ, які Ми стали забувати

Найдорожчі Міста світу

василь вірастЮк:
«бувало й таке, що я Не жив у сіМ’Ї тільки через 

те, що МеНі потрібНо було побути НаодиНЦі з 
саМиМ собоЮ»

Читайте стор. 4

коНотопська битва.
350 років по тоМу

Читайте стор. 3

відзНачеННя 
початку НовоГо 
НавчальНоГо року

Читайте стор. 12

чиНовНики 
живуть за 
рахуНок шкіл

Читайте стор. 5

Це день, із якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас. Це 
день, який дає можливість дорослим повернутися у свої золоті роки, а 
учням і студентам – до своєї другої домівки – у школи та вузи.

Саме в День Знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх учителів 
й викладачів, їх неоціненну роботу розуму й серця. Щиро дякуємо вам, 
дорогі наші вчителі, – ми завжди залишаємося вашими учнями!

Усім, хто в цей День прийшов до навчальних закладів здобувати знання, 
бажаю досягти своєї мети, знайти взаєморозуміння з викладачами та 
батьками, зустріти добрих і надійних друзів. Ніколи не зупиняйтеся на 
дорозі Знань, вона цікава і по-справжньому нескінченна!

Щастя Вам і Господнього благословення!

Професор, протоієрей Віктор БЕДЬ,
ректор Ужгородської Української Богословської Академії

імені святих Кирила та Мефодія
і Карпатського університету імені Августина Волошина

дороГі друзі!
вітаЮ вас із чудовиМ, хвилЮЮчиМ святоМ – дНеМ зНаНь!
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триМай руку На пульсі

коротко про ГоловНе
НайдавНіша біблія 

У єгипетському монастирі Святої Катерини 
знайшли фрагмент найдавнішої Біблії, вік якої 
датується 350 роком до н.е. Відкриття було 
випадково зроблено британським ученим 
Ніколасом Саррісом, який переглядав фото-
графії манускриптів з бібліотеки монастиря. Ці 
манускрипти були зібрані двома ченцями ще 
в XVIII столітті. Знайдені фрагменти Біблії, що 
містять вірші Книги Ісуса Навіна, є частина-
ми Синайського кодексу, про існування яких 
нічого не було відомо. Синайський кодекс є 
найдавнішою відомою Біблією.

китай дає в МвФ 50 Млрд $
Китай підписав угоду з Міжнародним валют-

ним фондом (МВФ) про придбання облігацій 
фонду на суму до 50 млрд дол. Відповідні до-
мовленості підписали у Вашингтоні директор-
розпорядник МВФ Домінік Стросс-Кан і заступ-
ник керуючого Народним банком Китаю І Ган. 
За угодою, центробанк китаю вкладе в фонди 
МВФ до 32 млрд SDR (спеціальних прав запо-
зичення), тобто близько 50 млрд дол.

МВФ затвердив план розміщення своїх об-
лігацій серед урядів 1 липня ц.р. Це безпре-
цедентний крок з боку фонду, спрямований на 
зміцнення його фінансових ресурсів в умовах 
глобальної рецесії. Китай став першим покуп-
цем бондів МВФ. Раніше про намір придбати 
такі облігації заявляли урядовці Росії, Бразилії, 
Індії та Японії. Зокрема, РФ зацікавлена в при-
дбанні облігацій фонду на суму 10 млрд дол.

китайське телебачеННя почиНає 
російське МовлеННя

Центральне китайське телебачення (CCTV) 
відкриває 10 вересня цілодобове мовлення 
російською, повідомляє РІА “Новости” з по-
силанням на заяву віце-президента телеком-
панії Чжан Чанміна. Трансляція вестиметься 
через супутники Chinasat, сигнал покриватиме 
Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Близький Схід 
і Європу. Загальна кількість глядачів російського 
CCTV, за попередніми оцінками, становитиме 
близько 300 мільйонів осіб. Спочатку канал 
транслюватиме 14 передач: п`ять інформа-
ційних і дев`ять документальних. Серед них є 
телеуроки китайської мови і китайської кухні, 
програми про історію і культуру Піднебесної.

убито коордиНатора аль-каЇди
У Дагестані в селищі Муцалаул Хасавюртів-

ського району в результаті спецоперації було 
ліквідовано двох бойовиків, один з них іноземець. 
Його особу вже встановлено – це громадянин 
Алжиру, відомий в середовищі бойовиків під 
псевдом «доктор Мухаммад». За оперативними 
даними, він був координатором дагестанського 
осередку «Аль-Каїди». Спецоперація в Хаса-
вюртівському районі Дагестану завершилася 
без втрат серед співробітників МВС і ФСБ. Проте 
цього ж дня близько 23.00 в Махачкалі у влас-
ному помешканні був розстріляний співробітник 
ЗМОП. Злочинці постукали в двері квартири і 
попросили його дружину, яка відкрила двері, 
викликати чоловіка для розмови. Коли міліціонер 
вийшов у передпокій, в нього зробили п`ять по-
стрілів впритул. Співробітник ЗМОП помер на 
місці, повідомляє телеканал “Вести”.

траГедія у МексиЦі 
18 чоловік загинули в реабілітаційному 

центрі для наркоманів у мексиканському місті 
Сюдад-Хуарес під час збройного нападу, що 
вчинила група бойовиків. П`ять чоловік дістали 
поранення. Чи були жертви пацієнтами центру 
чи його співробітниками, поки не уточнюється. 
За даними поліції, бойовики, що напали на 
центр, входять до наркокартелів, які контр-
олюють місцеві канали підпільних постачань 
наркотиків у США. Сьюдад-Хуарес, що роз-
ташований на мексикансько-американському 
кордоні, займає одне з перших місць у респу-
бліці за числом насильницьких злочинів. З по-
чатку 2009 року в місті було вбито понад 1100 
чоловік. Починаючи з 2008 року, в Мексиці у 
результаті злочинів, пов`язаних з наркотиками, 
загинуло понад 9600 чоловік.

серія вибухів На заводі в сербіЇ
Шість осіб загинуло, тринадцять госпіталі-

зовано внаслідок серії вибухів, які прогриміли 
в ніч на п`ятницю на заводі «Перший парти-
зан» у сербському місті Ужіце, розташованому 
за півтори сотні км на південь від Белграда. 
Як передає ІТАР-ТАСС, викликана вибухами 
пожежа на заводі з виробництва боєприпасів 
локалізована, загрози нової детонації немає, 
заявив начальник сектора боротьби з НС МВС 
Сербії Предраг Марич. Потерпілі, здебільшо-
го від отруєння чадним газом, доставлені в 
міську лікарню, їх життя поза небезпекою. За 
словами глави оборонного відомства Драгана 
Шутановця, «на даний момент складно гово-
рити про причини цього інциденту». На місці 
НП уже працюють експерти і слідчі. Біля про-
хідної підземного заводу, який розташований 
у товщі гірничого масиву, що оточує Ужіце, 
зібралися сотні жителів міста, зокрема рідні і 
близькі загиблих.

Третина поляків вважають винними у війні 
виключно Німеччину, котра напала на Польщу. 
Також більш як 60% опитаних думають, що 
масштаби злочинів СРСР у Польщі були однакові 
з тими, які допускали німці. Понад 70% поляків 
мають думку, що керівництво правонаступника 
Радянського Союзу Російської Федерації нама-
гається применшити ту роль, яку СРСР відіграв 
у 1939 році під час нападу на Польщу. На думку 
більш як 60%, так само поводяться німці. Для 
65% поляків завершення ІІ світової війни стало 
«окупацією» країни Радянським Союзом, котрий 
встановив в державі підконтрольний комуніс-
тичний уряд. Водночас 94% пишаються участю 
Польщі у боротьбі з фашистською Німеччиною. 

За даними опитування GfK Polonia, 76% 

поляків вважають, що прем’єр РФ Володимир 
Путін на урочистостях 1 вересня у Польщі по-
винен був вибачитися за введення радянських 
військ на польську територію після того, як на 
країну напала гітлерівська Німеччинна.

У свою чергу Володимир Путін у листі, опублі-
кованому в понеділок в польській газеті, закли-
кав поляків не концентруватись на суперечливих 
моментах історії, позбутись упереджень для 
розвитку кращої російсько-польської співпраці.

Довідка. Президент РФ Дмитро Медведєв у 
телевізійному інтерв’ю на телеканалі «Росія» 
30 серпня назвав «цинічною брехнею» заяви 
про те, що СРСР і Німеччина однаково відпо-
відальні за початок Другої світової війни.

хто почав друГу світову війНу
Більшість поляків вважають однаково відповідальним за початок Другої світової 

війни гітлерівську Німеччину та СРСР. Такої думки дотримуються понад 60% поляків.

Подія дійсно значна, з огляду на історію 
континенту в цілому, та й кожної окремо взятої 
держави зокрема. На сьогодні нам уже відомо, 
що у 1939 році дві імперіалістичні держави ви-
рішили поділити Європу між собою, однак уже 
за два роки Німеччина напала і на СРСР, мабуть 
прагнучи досягти одноосібного домінування на 
континенті.

Результатом тієї війни стали мільйонні 
жертви як серед військових, так і серед мир-
ного населення, а найбільш постраждалою 
державою, на сьогодні, по праву вважається й 
Україна, якої тоді, у теперішньому вигляді, й не 
існувало. Однак національна, етнічна пам’ять 
українців ще багато років буде нагадувати нам 
про ті страшні часи. 

Відзначення 70-ї річниці Другої світової війни 
не обійшлося без чергового політичного напру-
ження, що зумовлено позицією Польші, уряд 
якої намагається, вже не перший рік, дістати від 
Росії, як правонаступниці СРСР, визнання факту 
вторгнення на територію країни як загарбника, 
агресора. У Росії – власне бачення цієї пробле-
ми, і визнавати себе агресором щодо Польші 
офіційна Москва не надто поспішає. 

Варто відзначити, що міжнародні події остан-
ніх декількох місяців багато хто з українських і 
польських експертів характеризують як спроби 
Берліна і Москви знов укласти такий собі «пакт 
Молотова-Рібентропа», щоб знов провести роз-
поділ зон впливу у Центральній і Східній Європі. 
Це зумовлено двома чинниками: польським – 
проблема з підписанням газових контрактів на 
наступний рік, що через невигідні умови для 
Варшави може стати важким тягарем для її 
економіки; український – постійне втручання 
Москви у внутрішню політику України в серпні 
досягло свого апогею і виявилося у промові 
(листі) президента Д. Медведєва до української 
влади (чи до України в цілому). 

Згодом відбулася зустріч між Д. Медведєвим та 
канцлером ФРН А. Меркель, на якій пані канцлер 
в цілому погодилася з президентом Росії щодо 
його характеристик України. Зрозуміло, що не з 
усіма, однак факт залишається фактом: Німеччи-
на не в захваті від української влади, як і Росія. 

Однак у даному контексті хочеться звернути 
увагу на те, що Д. Медведєв зробив ряд випадів 
щодо України, які не вписуються у диплома-
тичний протокол, а відтак його промову можна 
вважати тиском на сусідню країну напередодні 
виборів президента. Віктор Ющенко багато кому 
не подобається в Україні, однак це наша власна 
справа, а не російська. Та річ не в цьому. 

Через нагнітання істерії щодо майбутнього 
України Москва, окрім зацікавленості у майбут-
ній лояльній владі, прагне змістити акценти і у 
власній внутрішній політиці. Нині в Росії існує 
чимало економічних і соціальних проблем, ве-
ликий рівень безробіття, на Кавказі розпочався 
новий виток збройної конфронтації за рахунок 
терористичних актів. Популярність російських 
лідерів Путіна та Медведєва на досить низь-
кому рівні. Через неспроможність адекватно 
реагувати на внутрішні проблеми Росія прагне 
змістити акценти у бік сусідніх держав, таким 
чином сформувавши такого собі «зовнішнього 
ворога», спостерігаючи за яким, населення 
власної держави мало б менше звертати увагу 
на внутрішні труднощі. 

Інший аспект – це прагнення Росії повернути 
Україну у сферу свого впливу. В. Ющенко став 
тим президентом, який фактично показав Москві, 
що за певних умов навіть її економічний важіль 
не здатен впливати на українську політику. 
Зрозуміло, що це дратує багатьох в російських 
політичних колах. Добре це чи погано, наразі ще 
не варто робити кінцевих висновків: час покаже. 
Однак факт різких висловлювань в бік України 
свідчить про те, що Москва дуже сподівається 
на лояльність нового президента України. Та, 
мабуть, марно. 

Поліпшення відносин може відбутися за 
умови приходу до влади як Тимошенко так і 
Януковича, однак чи відбудеться так зване 
зближення? Очікувати на щось грандіозне 
Москві не варто. За останні 19 років ми вже 
мали прецеденти потепління відносин, плани 
на створення різного роду організацій, двосто-
ронні ініціативи, які в результаті так і не добігали 
свого логічного кінця. Українська еліта прагне 
бути незалежною від російських вказівок, що 
фактично і нівелює так звані братські ініціати-
ви. Фактична бездіяльність СНД та орієнтація 
Росії на формування потужного ресурсного 
блоку під себе, відводить Україні роль тран-
зитної держави. Хай би що там казали про 
нові маршрути постачання нафти і газу в обхід 
України – це дуже дорого. Час окупності даних 
проектів розтягнеться на десятиліття, а відтак 
Москва прекрасно розуміє, що без України і її 
труби вона на багато не здатна. У 2009 році це 
питання вже стало дуже актуальним. Країни Єв-
ропи швидкими темпами шукають можливість 
мінімізувати залежність від Росії, таким чином 
даючи зрозуміти, що за 5-7 років економічна 
складова «Північного потоку» чи «Південного 
потоку» може різко змінитися. А це буде фіаско 
для Москви. А ось тут з’являється можливість 

у 2010 році «прибрати до рук» Україну. Чому б 
не скористатися? 

Україна не Грузія, однак якщо президент су-
сідньої країни робить заяви щодо потреби у ло-
яльному лідері, бо, як раніше, вже неможливо, 
скоріш за все технології просування лояльного 
кандидата вже ввімкнули. Однак, як уже зазна-
чено – такого в Україні нема. Можливо, хтось 
більше, хтось менше буде працювати для Росії, 
однак власні інтереси, в тому числі й інтереси 
наближених олігархів, будуть ключовими.

Саме через це промова Дмитра Медведєва 
і була настільки емоційною. Це був заклик до 
основних претендентів на крісло президента 
в Україні не робити те, що дозволяє собі В. 
Ющенко щодо сусідньої держави. Чи досяг він 
своєї мети? Це ми побачимо згодом. Однак 
про те, що українське суспільсто обурилося, 
свідчить той факт, що пішов угору рейтинг Ві-
ктора Ющенка. За даними різних соціологічних 
агентств, виступ Медведєва додав діючому 
Президенту від 1% до 3,5 %. А якщо взяти 
до уваги той факт, що близько 70% українців 
вважає російську політику щодо України не-
правильною, або недружньою, то ми сміливо 
можемо казати, що як і з’явиться лояльний до 
Москви лідер, то його кроки зі зближення двох 
держав мають бути дуже повільними і прора-
хованими наперед. Бо за умов різкого руху в 
бік російських економічних і політичних інтер-
есів новий глава держави може наразитися на 
внутрішній супротив суспільства. 

Отже, працювати в інтересах Росії наразі 
не модно. І виною тому сама РФ і її президент. 
Політика Ющенка відвернула українців від 
Заходу, оскільки Віктор Андрійович вважався 
саме представником його зовнішніх інтересів. 
Ну він, в принципі, відвернув і Захід від України. 
Логічним був би рух на схід, однак газова війна, 
заява Медведєва, неадекватність поведінки 
керівництва Чорноморського флоту ЧФ на 
зауваження щодо порушень двосторонніх до-
говорів не додають поваги північному сусіду і 
його політиці. 

От і виходить, що за будь-яких умов політична 
ситуація змушує будь-кого, хто стане новим 
главою держави Україна, формувати свою зо-
внішню, та й внутрішню, політику на засадах 
раціонального мислення і пошуку вигоди для 
власної країни. За інших умов ми дуже скоро 
можемо опинитися в ситуації «політичного ма-
разму», безвідповідалності, повної непрозорості 
і корупції. І хто з такими захоче мати справу? Зна-
єте, як у тому анекдоті про чоловіка алкоголіка: 
«Легше вбити, ніж прогодувати». Головне, щоб 
у нашому випадку так не сталося.

Віктор ЛАЗОРИК

чоМу росія хоче … НовоГо президеНта украЇНи
Цього тижня представники 20 країн Європи зібралися у Польщі для відзначення 70-х 

роковин початку Другої світової війни. 

Про це він заявив в інтерв`ю російському 
телеканалу «Вести». За словами М.Каддафі, 
у відносинах між Україною і Росією існує ряд 
проблем, які можуть призвести до небезпечних 
наслідків. «Поговоривши з українською і росій-
ською стороною, я знаходжу, що позиція наших 
українських друзів зводиться до наступного: 
вони хочуть гарантій своєї незалежності, по-
дальшого процвітання країни», – сказав він. При 
цьому лівійський лідер зазначив, що російська 
сторона не проти цього, а, навпаки, заявляє, що 
не стане загрозою незалежності України.

Водночас гарантії безпеки, які запитує 
Україна, можуть позначитися на незалежності 
Росії, вважає М.Каддафі. «Тут і криється суть 
проблеми – Україна вважає гарантом своєї 
незалежності НАТО і ЄС», – сказав він. У Росії 
ж вважають, що прихід НАТО на територію 
України означає загрозу незалежності Росії, 
заявив М.Каддафі. Він додав, що на позицію 
Москви не впливають запевнення українських 
військових про те, що на території країни не 
розміщуватимуться іноземні військові бази.

М.Каддафі вважає, що Україна і РФ сильно 

взаємозв`язані, також є спільні точки зіткнення в 
забезпеченні загальної безпеки. За його словами, 
«це Чорноморський флот» РФ. Тому лівійський 
лідер рекомендує країнам об`єднатися. «Вирі-
шення проблеми може бути таким: вам, сусідам, 
жити разом і більше співробітничати. Я думаю, 
що в Україні відчувають страх перед Росією, 
побоюючись, що вона зі своєю потужністю може 
нав`язати їй свій вплив. Я вважаю ці побоюван-
ня марними – адже Росія партнер і соратник. І 
до того ж, за прикладом того, як об`єднується 
Європа, Росія також може об`єднатися з довко-
лишніми країнами – так, як за часів Радянського 
Союзу», – заявив М.Каддафі.

На його думку, курс України і Білорусі на інтегра-
цію в ЄС є помилковим, оскільки у разі вступу до 
ЄС «на них дивитимуться, як на чужаків – на них 
надінуть ярлик східних європейців». «Дуже можли-
во, що вони після приєднання відчують гіркоту при-
нижень і образ, відчуваючи на собі погляди зверху 
вниз з боку західноєвропейських країн. Водночас, 
якщо вони залишаться з Росією, то вони будуть в 
рівному партнерстві. От  так я бачу розв’язання 
цієї ситуації», – сказав М.Каддафі.

каддаФі про украЇНу і росіЮ
Лідер Лівії Муаммар Аль-Каддафі вважає, що Україні не слід вступати в Європейський 

Союз, а доцільніше було б об`єднатися з Росією.

Президент Молдови Володимир Воронін 
офіційно оголосив, що переходить 
до парламенту як рядовий депутат, 
повідомляє РІА «Новости». 

«Я, як голова партії комуністів, не збираюся 
в цей критичний для батьківщини і для нашої 
партії час залишатися в досить сумнівному і 
двозначному положенні виконуючого обов`язки 
президента», – заявив В.Воронін.”У мене не-
має ні етичних, ні політичних підстав для того, 
щоб просто формально виконувати цю високу 
державну функцію. Я рішуче не сприймаю того 
шляху, яким хочуть повести країну. А тому я 
переходжу до парламенту як рядовий депутат 
для того, аби бути разом з партією, разом з 
фракцією”, – підкреслив він.

Згідно з Конституцією Молдови, викону-
ючим обов`язки глави держави стає спікер 
парламенту Міхай Гімпу.

В.Воронін, лідер Партії комуністів Рес-
публіки Молдова (впродовж восьми років 
зберігала статус правлячої), обіймав посаду 
президента, згідно з Конституцією, два пре-
зидентські терміни. Після парламентських 
виборів, які пройшли в квітні 2009 року, 
його кандидатура на посаду глави держави 
не пропонувалася (у Молдові президента 
обирають депутати). Термін повноважень 
В.Вороніна закінчився ще 22 травня, вважа-
ють юристи. Проте лідер ПКРМ продовжував 
виконувати обов`язки глави держави, оскіль-
ки новий президент так і не був обраний (ні 
комуністам, ні їх опонентам в парламенті не 
вистачило для цього голосу, і в результаті 
парламент, відповідно до Конституції, був 
розпущений і були призначені нові вибори). 

Нагадаємо, що чотири некомуністичні пар-
тії, що об`єдналися в парламентську коаліцію 
(«Альянс за європейську інтеграцію»), дістали 
просту більшість голосів (достатню, зокрема, 
для обрання спікера). Проте для затверджен-
ня свого кандидата в президенти цієї кількості 
мандатів недостатньо (потрібне, щонаймен-
ше, 61 голос). Комуністи від переговорів з 
коаліцією відмовилися. Якщо голосування 
по кандидатурі президента провалиться двічі 
(через нестачу голосів), то парламент буде 
розпущено, а потім пройдуть нові вибори.

вороНіН іде
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литовської царське міс-
то затремтіло за власну 
безпеку: у серпні за го-
сударевим указом люди 
всіх чинів поспішали 
на земляні роботи для 
зміцнення Москви. Сам 
цар з боярами часто 
був присутній при робо-
тах; навколишні жителі 
з родинами, пожитками 
наповнювали Москву, і 
ходили чутки, що госу-
дар від’їжджає за Волгу, 
за Ярославль”.

Проте хвилювання 
царя, що Виговський з 
ханом піде далі на Мо-
скву, виявилися перед-
часними. Тільки-но Ви-
говському вдалося за-
хопити Ромни, Лохвицю 
та декілька інших україн-

ських міст, які утримували його супротивники, як 
прийшла звістка з Криму, що козаки Івана Сірка 
напали на татарські поселення, і це примусило 
хана з ордою залишити Виговського та вертатися 
в Крим. Громадянська війна спалахнула з новою 
силою. Хоч Гадяцький договір з поляками був 
вигідний для України, ідея союзу з поляками не 
знайшла підтримки серед більшості козацтва та 
народних мас. До того ж Виговський нехтував ін-
тересами широкого загалу українського суспіль-
ства і спирався переважно на козацьку верхівку, 
яка постійно його зраджувала перед погрозами 
або обіцянками Москви чи Варшави.

Конотопська битва залишалася довгий час 
ледве не забороненою темою в російській та 
особливо радянській історіографії. Протягом 
століть інформація про неї замовчувалася, бо 
правда про події під Конотопом розвінчувала 
багато великодержавних міфів, особливо про 
«споконвічне прагнення українців до союзу з 
Росією». Останнім часом події Конотопської 
битви також ідеалізуються і в деяких україн-
ських колах. Незважаючи на великі сподівання 
та на героїзм козаків, особливо загону Григорія 
Гуляницького, Конотопська битва залишається 
змарнованим шансом і чи не найхарактернішим 
прикладом виграної битви та програної війни.

відзНачеННя
Вперше після проголошення Незалежності 

України цю подію відзначили деякі націона-
лістичні рухи країни у 1995 р. У 2008 р. було 
прийнято рішення про більш масштабне від-
значення 350-річної роковини Конотопської 
битви, зокрема з участю державних структур. 
У лютому того ж року в с. Шаповалівка, на місці 
битви був встановлений хрест і капличка. Також 
була відкрита експозиція, присвячена битві. 
11 травня 2008 р. Президент України Віктор 
Ющенко підписав указ про заходи стосовно 
відзначення цієї битви. Був оголошений кон-
курс на створення історично-меморіального 
комплексу на місці битви в Шаповалівці та в 
Конотопі. У своєму указі Президент Ющенко 
також запропонував міським адміністраціям 
розглянути питання перейменування вулиць 
та інших об’єктів на честь героїв Конотопської 
битви. Також розглядався випуск марок, юві-
лейних монет та документального фільму про 
цю подію.

На тлі цих заходів відбувся обмін нотами 
російського та українського МЗС. Російська 
сторона звинуватила Україну у “втягуванні 
українського народу у штучне та надумане 
протистояння з Росією”. Водночас Українське 
МЗС відзначило, що святкування історичних 
дат є виключно внутрішньою справою і правом 
України на історичну пам’ять і не спрямоване 
проти інших держав.

Матеріал з Вікіпедії
– вільної енциклопедії

будь у курсі

безробітНих поМеНшало
За статистичними даними, кількість за-

реєстрованих у державній службі зайнятості 
безробітних у липні-серпні зменшилась і 
становить близько 610 тис. осіб.

Допомогу з безробіття отримало майже 80 
% незайнятих громадян, середній розмір якої 
становив 632 гривні, в той час, коли мінімаль-
на заробітна плата, встановлена державою, 
становить 630 гривень.

Середня заробітна плата за регіонами 
становила 2008 грн. в розрахунку на одно-
го штатного працівника. Найвищі зарплати 
отримували в Київській (2104 грн.), Донецькій 
(2196 грн.), Дніпропетровській (2065 грн.) об-
ластях, найнижчі – у Волинській (1548 грн.), 
Тернопільській (1512 грн.), Херсонській (1593 
грн.) та Чернігівській областях (1566 грн.)

Так, населення, зайняте у фінансовій сфері, 
та держслужбовці отримували найвищі винаго-
роди за працю, а ось роботу працівників освіти 
та охорони здоров’я оцінюють значно нижче.

Спеціалісти стверджують, що зменшення 
кількості безробітного населення зумовлено 
збільшенням сезонних вакансій.

зНеважаЮть рішеННя судів
Україна потрапила до «чорного списку» 

європейських держав, які зневажають рішен-
ня судів. Про це в інтерв’ю радіо «Свобода» 
заявив комісар Ради Європи з прав людини 
Томас Гаммарберґ.

На його думку, це явище треба розцінювати 
як відмову від принципів правової держави і 
як серйозну правозахисну проблему. За його 
словами, у таких державах як Албанія, Боснія і 
Герцеговина, Молдова, Росія, Сербія та Україна 
рішення судів часто виконуються або частково, 
або з великою затримкою, а подеколи повністю 
ігноруються. За словами Т.Гаммарберґа, такий 
висновок був зроблений на підставі скарг, що 
надходять до Європейського суду в Страсбурзі. 
«Це стосується і органів державної влади, зо-
крема у сфері освіти, і також значною мірою 
державних компаній, наприклад, у вугільній 
галузі, які не виплачують або зарплати, або 
пенсії, або відшкодування робітникам, які були 
поранені в робочий час», – сказав він. При 
цьому, за словами Т.Гаммарберґа, реформа 
законодавства і збільшення фінансування судів 
є кроками у вірному напрямку, але їх недостат-
ньо. Дуже важливо, щоб закони виконувалися, 
в тому числі і самою державою.

віддалити польщу від украЇНи?
Одна з головних цілей візиту Путіна до 

Гданська, під виглядом намагання показатися 
полякам кращим, – «віддалити Польщу від 
України». Як повідомляє радіо «Свобода», 
про це в авторській статті в польській “Газеті 
Виборчій” написав відомий польський експерт 
головний редактор журналу «Нова Польща» 
Єжі Пом’яновський. “Контроль над Києвом – це 
нині головна стратегічна мета Путіна», – наго-
лошує польський редактор і закликає: «Польщі 
абсолютно не можна віддалятися від України, 
бо від цього залежить наше майбутнє».

Інше польське видання – «Дзєннік» – вважає, 
що в Гданську Путін не вибачався, а повчав 
Польщу. Газета також зауважила, що російський 
прем’єр не дистанціювався від провокаційних 
публікацій російських ЗМІ і відкидав, що пакт 
Молотова-Ріббентропа був початком Другої 
світової війни. «Дзєннік» відзначає також, що 
у відповідь на слова президента Польщі Леха 
Качинського про те, що порушення територі-
альної цілісності держави – завжди зло, «чому 
прикладом стали події минулих років», Путін 
«явно занервував і прикусив губу».

битва за коНьяк
Міліція затримала 169 учасників рейдер-

ської атаки на новокаховський завод «Тав-
рія», під час сутичок було поранено 39 осіб. 
Як повідомляє УНІАН, про це 4 вересня в 
інтерв’ю журналістам у Києві повідомив мі-
ністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. 
За його словами, вчора о 20.15 до міліції на-
дійшло повідомлення про те, що велика група 
озброєних людей намагається увірватися і 
захопити адміністративну будівлю заводу. Як 
з’ясували співробітники міліції, близько 180 
осіб віком від 20 до 35 років, озброєні арма-
турою, палицями, кийками, «заточками», на-
ручниками тощо, намагаються захопити завод. 
За словами міністра, на завод з метою захисту 
також прибуло близько тисячі працівників під-
приємства. За тривогою був піднятий особовий 
склад не тільки новокаховської міліції, але й 
приведені у бойову готовність правоохоронці 
сусіднього Бериславського району. Протягом 
деякого часу 150 міліціонерів намагалися при-
пинити сутички між обома сторонами. 

Наразі 169 затриманих нападників перебу-
вають в ізоляторах тимчасового тримання, 116 
осіб уже встановлені. «Всі вони не належать до 
будь-якої охоронної структури, є безробітними, 
просто можна сказати, що їх найняли з вулиці 
за 50-100 доларів», – сказав Ю.Луценко. При 
цьому він зазначив, що спроба захоплення 
заводу «Таврія» – «це найбільша рейдерська 
атака з часів атак на одеські порти…».

актуальНо

передісторія   
Битва відбулася у ході російсько-української 

війни (1658-1659), під час періоду української 
історії, який прийнято називати Руїною – добою 
по смерті Богдана Хмельницького, часу від-
вертої громадянської війни, інтервенції сусідів 
України і подальшого знищення залишків над-
бань минулих років визвольної війни. Протиріч-
чя між московським урядом, який після смерті 
Хмельницького посилив своє втручання в 
справи Гетьманщини, продовжували загострю-
ватися. З приходом до влади нового гетьмана 
Івана Виговського московські воєводи в бага-
тьох містах, і зокрема в Києві, почали відкрито 
підтримувати українську опозицію Виговському 
і фактично сприяли загостренню громадянської 
війни в Україні. В цих умовах Виговський був 
вимушений укласти Гадяцький договір, за яким 
Україна отримувала рівноправне місце в Речі 
Посполитій під назвою Велике Князівство Русь-
ке поряд з Польщею та Литвою, заборонялася 
Унія та гарантувалися права Православної 
Церкви. Після цього уряд Московії перейшов 
від підбурювання громадянської війни до від-
критого збройного вторгнення в Україну восени 
1658 року. З’єднавшись з ворогами Виговського 
– Іваном Безпалим, осавулом Вороньком та за-
порожцями кошового Барабаша, армія Григорія 
Ромодановського захопила низку українських 
міст і вирізала не тільки прихильників гетьма-
на, але також і грабувала мирне населення. 
Літописець того часу так описує пограбування 
Ромодановським Конотопа:

“Він зустрів процесію від громадян міста, 
помолився і перехрестився перед ними по-
християнськи, але пограбував місто і його 
мешканців по-татарськи і сказав, що «вину-
ватого Бог знайде, а війська треба потішити і 
нагородити за праці, в поході понесені».

Така поведінка московського війська схиляла 
на бік Виговського все більше цивільного насе-
лення, козаків. Тим часом велика московська 
армія (більш ніж 150 000 чол.) на чолі з Олексі-
єм Трубецьким почала вторгнення в Україну на 
допомогу Ромодановському навесні 1659 року. 
До московського війська приєдналися деякі 
козаки – вороги Виговського в громадянській 
війні – на чолі з новопризначеним московитами 
«гетьманом» Безпалим. За деякий час загін 
Ніжинського полковника Гуляницького напав 
на обоз армії Трубецького та, відступаючи, 
зненацька захопив м. Конотоп. Незважаючи 
на погрози та умовляння зрадити Виговського, 
Гуляницький відмовлявся та з чотиритисячним 
загоном козаків боронив Конотопську фортецю. 
Велика московська армія вирішила захопити 
Конотоп перед тим, як просуватися далі вглиб 
України. Облога Конотопа почалася 21 квітня 
1659 року.

облоГа коНотопа
Перша спроба захопити Конотоп приступом 

була невдалою. Укріплення міста були досить 
міцними, до того ж фортецю в багатьох місцях 
оточували болота, що заважало використову-
вати важку кавалерію та артилерію близько 
від міста. О п’ятій годині ранку 21 квітня, після 
молебня, князь Трубецькой почав приступ; 
місто обстріляли з гармат, почався бій. Дея-
ким московським загонам вдалося вдертися в 
фортецю, але козаки Г. Гуляницького мужньо 
боронилися та вибили загарбників з міста з 
великими втратами.

Після такого фіаско Трубецькой уже не на-
важувався йти на прямий приступ, а натомість 
продовжував обстріл міста з гармат та почав 
засипати землею рів. Проте вночі козаки ви-
користовували той ґрунт для укріплення валів 
фортеці і робили вилазки та несподівано напа-
ди на московські загони навколо міста. Постійні 
напади козаків вимусили Трубецького перене-
сти табір війська на 10 км від міста в урочище 
Таборище на південній околиці села Підлипного 
і таким чином розділити армію між табором і вій-
ськами навколо Конотопа. За деякими оцінками 
тільки на облозі Конотопа московські війська 
втратили близько 10000 чоловік.

Аж до 29 червня, цілих 70 днів, чотирити-
сячний загін Гуляницького утримував фортецю 
проти багатотисячного війська Трубецького, 
що дало Виговському змогу організувати свою 
власну армію, отримати допомогу від Польщі і 
Криму і навіть залучити найманців. До козаків 
Виговського приєдналися польські добро-
вольчі кінні загони Потоцького, Яблоновського 
та піхота Лончинського, також для охорони 
ставки гетьмана залучили загони сербських та 
молдавських найманців загальною кількістю 
близько 3800 чол. Було досягнуто домовленості 
з кримським ханом Мухамедом-Ґіреєм IV про 
допомогу; хан з’явився на початку червня на 
чолі 30-тисячного війська.

битва
Армія Виговського включно з Ордою тим 

часом продовжувала просуватися в напрямку 
Конотопа. 24 червня під селом Шаповалівкою 

був розбитий невеликий передо-
вий загін московитів, і від поло-
нених дізналися, що Трубецькой 
знаходиться не біля Конотопа, 
і що він не очікував підходу со-
юзників так скоро. На основі цих 
відомостей було вироблено план 
дій, за яким татари сховалися в 
засідці в урочищі Торговиця на 
схід від села Соснівки – табору 
Виговського. Сам Виговський, за-
лишивши командування братові 
Григорія Гуляницького Степанові 
Гуляницькому, вирушив на чолі 
маленького загону під Конотоп. 
Рано-вранці 27 червня козаки 
напали на військо Трубецького 
і, скориставшись несподіванкою, 
захопили велику кількість московських коней 
та вигнали їх у степ. Але, оговтавшись, кіннота 
Трубецького контратакувала козацький загін, і 
Виговський відступив за річку Соснівку в на-
прямку свого табору.

Наступного дня, у суботу, 28 червня, Тру-
бецькой відіслав 30 000 відбірної московської 
кінноти на чолі з боярином Семеном Пожар-
ським наздогнати Виговського. Пожарський 
переправився через ріку Соснівку і розбив табір 
на іншому її боці. Решта 30 000 війська на чолі 
з Трубецьким залишалася в таборі. Тим часом 
п’ятитисячний загін Степана Гуляницького 
зайшов у тил Пожарському, будучи непоміче-
ним, захопив міст через Соснівку, зруйнував 
його і, загативши вночі річку, затопив низину 
навколо неї.

Рано-вранці 29 червня 1659 року невеликий 
загін Виговського атакував табір Пожарського і 
після короткої сутички почав відступати, вдаючи 
втечу. Війська Пожарського, відчуваючи легку 
здобич, залишили табір і почали його пере-
слідувати. Коли московські війська вступили 
в село Соснівку, козаки трьома пострілами з 
гармати та трьома вогневими стрілами дали 
знак рушати орді та полякам, а самі всією ар-
мією розпочали контрнаступ на Пожарського. 
Побачивши пастку, Пожарський спробував 
відступити, але тяжка московська кіннота та 
артилерія загрузли у вогкому ґрунті біля річки. У 
цей час з флангу вдарили татари – московська 
армія опинилася в оточенні; почалася різани-
на. Впродовж 29 червня були знищені майже 
всі 30 000 війська Пожарського, а сам він був 
захоплений у полон разом з князями Львовим, 
Ляпуновим, Бутурліним, Скуратовим, Куракіним 
та іншими. Полонених за звичаєм віддали та-
тарам, які майже всіх немилосердно вирізали. 
Поставши зв’язаним перед ханом, Пожарський, 
за переказами літописців, плюнув йому в об-
личчя та обматюкав. За це татари миттєво 
відтяли йому голову і відіслали її з полоненим 
до табору Трубецького.

Сам Трубецькой, почувши про розгром 
Пожарського, відкликав Ромодановського з 
облоги Конотопа та пізно ввечері почав від-
ступ з України. Побачивши розвиток подій, 
Григорій Гуляницький вийшов з Конотопа і 
вдарив по армії Трубецького, що відступала, 
захопивши багато артилерії; сам Трубецькой 
ледве не загинув, був двічі поранений і втратив, 
окрім частини артилерії, ще бойові знамена, 
скарбницю й майже ввесь обоз. Покінчивши 
із залишками військ Пожарського, козаки й 
татари продовжували переслідувати ворога 
у його відступі ще протягом трьох днів аж до 
московського кордону.

Звістка про поразку під Конотопом дійшла 
врешті-решт і до Москви. Російський історик 
XIX сторіччя С. М. Соловйов описує реакцію 
царя на сумну звістку таким чином:

“Цвіт московської кін-
ноти, що відбув щасливі 
походи 1654 і 1655 років, 
загинув за один день, і 
вже ніколи після того цар 
московський не був у змозі 
вивести в поле такого блис-
кучого війська. У жалобній 
одежі вийшов цар Олексій 
Михайлович до народу, й 
жах охопив Москву. Удар 
був тим важчим, що був 
несподіваним; та ще після 
таких блискучих успіхів! 
Ще нещодавно Долгорукий 
привів до Москви полоне-
ного гетьмана литовського, 
нещодавно чулися радісні 
розмови про торжество 
Хованського, а зараз Тру-
бецькой, на якого було 
найбільше надій, «чоловік 
благоговійний і витонче-
ний, у воїнстві щасливий 
і недругам страшний», по-
губив таке величезне вій-
сько! Після взяття стількох 
міст, після взяття столиці 

коНотопська битва. 350 років по тоМу
Конотопська битва, або Соснівська битва (27 червня – 29 червня / 7 липня 

– 9 липня 1659 року) – битва між військами гетьмана Івана Виговського та 
Кримської орди з одного боку і московським військом – з іншого біля міста 
Конотопа сучасної Сумської області.

Гетьман Іван Виговський
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зНай, як воНо є

як ГолосуватиМе закарпаття На 
президеНтських виборах?

Перші спроби узагальнити політичні 
симпатії й антипатії закарпатців зробив 
закарпатський політолог Віктор Пащенко, 
видавши у 2006 році довідник “Політичне 
Закарпаття: перші 15 років вибору”.

Видання вміщує інформацію про вибори до 
різних рівнів влади, а також про референдуми 
в розрізі Закарпаття. Хронологія у довіднику 
починається від виборів народних депутатів 
СРСР від 26 березня 1989 року і до прези-
дентських виборів 2004 року. Уся інформація, 
якою послуговувався автор при підготовці 
видання, є офіційною.

Зауважу, що Закарпаття довгий час було 
своєрідним експериментальним майданчи-
ком для різних політичних сил. Звідси, до 
слова, свою політичну кар’єру розпочав і 
славнозвісний Віктор Медведчук, обираючись 
народним депутатом по мажоритарному окру-
гу. Тоді про Закарпатську область говорили 
як про вотчину СДПУ(о). Електоральну базу 
Медведчук купував різного роду подачками. 
Так, до новорічно-різдв’яних свят кожен на-
вчальний заклад забезпечувався необхідною 
кількістю новорічних подарунків для малечі. 
Окрім традиційного різномаїття солодощів, у 
пакунках знаходилися і передвиборчі кален-
дарики. Таким чином, крок за кроком, сірий 
кардинал режиму Кучми торував собі дорогу 
у безхмарне політичне майбутнє.

Нині дуже важко спрог-
нозувати, за кого 
віддадуть свої го-
лоси більшість за-
карпатців на пре-
зидентських вибо-
рах. Ясно тільки 
одне: розчаровані 
у всіх, без винятку! 
А гасла на кшалт 
“Врятувати країну”, 
“Домогтися спра-
ведливості” тільки 
підсилюють у пере-
січного громадяни-
на лють і ненависть 
до їх носіїв. Бо всі 
прекрасно розумі-
ють, що за тими кра-
сивими лозунгами 
немає нічого свято-
го, окрім особистого 
бажання купки по-
літиків розподілити 

сфери впливу і жиру-
вати, скільки влізе.

Що стосується соціології, яка уже одного 
разу добряче себе скомпрометувала, то і тут 
народ починає розуміти: більшість “соціо-
логічних досліджень” не мають авторства і є 
замовними під того чи іншого кандидата. Тому, 
як на мене, очікуваних політиками дивідендів 
вони не принесуть і є пустою тратою грошей.

До чого я веду? Так само, як міняються 
часи, міняються і люди: вони, навчені гірким 
досвідом солодких обіцянок, стають більш по-
літично підкованими і вибагливими. Тепер уже 
яскравою кольоровою газетою чи політичною 
листівкою навряд чи можна заманити на свій 
бік пересічного виборця. Бо народ уже потроху 
починає розуміти, чому той чи інший телеканал 
присвячує більшість ефірного часу конкретному 
політику, а решті відводить мізер для позиціону-
вання своїх поглядів і думок. І це радує!

Бачу і ще одну серйозну проблему, яка ма-
тиме місце у самий день голосування. Полягає 
вона у тому, що багато закарпатців просто не 
прийдуть на виборчі дільниці. А якщо і прийдуть, 
то великий відсоток буде голосувати проти всіх. 
Така аморфність пояснюється тим, що простий 
народ (особливо у сільській місцевості) зневі-
рився до безтями у всіх без винятку політичних 
вождях. Упевнений, старання політтехнологів, 
якими б надзвичайними здібностями вони не 
володіли, якогось вагомого результату для їх 
грошовитих клієнтів не принесуть.

Іван ТУПИЦЯ

коМеНтар НоМера

– Василю, чи задоволені ви проведенням VI 
силового турніру «Карпатський ведмідь»? 
Чим він для вас запам’ятався?

– Насамперед погодою. Завжди, коли я при-
їжджаю в Ужгород, особливо на подібні спортивні 
заходи, обласний центр Закарпаття зустрічає 
мене дощем. Цього року було те саме. А якщо 
говорити про організацію цьогорічного силового 
турніру, то, як на мене, дається взнаки слабка 
фінансова підтримка. Вірю, що наступного року 
ситуація значно поліпшиться. Крім того, вважаю, 
що такі спортмасові заходи слід проводити на 
стадіоні, щоб глядачі мали можливість сидячи 
спостерігати за турніром. «Карпатському ведме-
дю» не вистачає  залучення спортсменів з інших 
регіонів України. А все решта – нормально, адже 
цей силовий турнір має й ім’я, і свій неповторний 
бренд. Ідейний натхненник й організатор – силач  
Іван Григоровський – за будь-якої погоди уже 
шостий рік поспіль проводить ці спортивні зма-
гання в Ужгороді. І це класно. Ужгородці теж уже 
звикли, що в кінці серпня завжди має відбутися 
силовий турнір «Карпатський ведмідь».

– Як вам потенціал його учасників?
– Я запримітив, що Закарпаття стоїть осторонь 

богатирського руху в Україні. Чи то спортсмени не 
дають про себе знати, чи, можливо, організатори 
недопрацьовують. Івана Григоровського, приміром, 
знаю раніше за решту учасників. Пригадую, що ще 
у 2007 році запросив на турнір його і Сергія Оле-
оленка. Вони виступали в парі, відстоюючи честь 
рідного Закарпаття. Нещодавно в Тернопільській 
області відбулися силові змагання, взяти участь у 
яких я також запрошував ужгородців Григоровсько-
го і Жеребака. Правда, в Євгена Жеребака трішки 
не вийшло, бо за кілька днів до виступу він зазнав 
травми, через що не зміг приїхати.

– Як і на кожних змаганнях, не обходиться 
без цікавих історій. Можете щось пригадати 
з тих, в яких брали безпосередню участь?

– Такі історії, звичайно, траплялися. Скажімо, 
на змаганнях у США, під час другої вправи, у 
мене урвався біцепс. Однак я акумулював у собі 
всі сили і ще чотири вправи виступав із цією 
травмою. Також під час перевертання колеса 
я травмував середній палець, в результаті чого 
він зігнувся в інший бік. Та і в цьому випадку я 
зробив усе можливе, щоб виступати далі.

– Що, на вашу думку, потрібно, аби досягти 
успіху? Секрет від Василя Вірастюка.

– Тільки наполегливо працювати і, якщо 
йдеться про спорт, потрібно ще мати талант. Для 
досягнення бажаного результату слід багато чим 
пожертвувати у житті. Треба не лише займатися 
спортом, але й жити ним. Я, наприклад, жертву-
вав іноді вільним часом, який міг провести в колі 
сім’ї. Бувало й таке, що я не жив у сім’ї тільки че-
рез те, що мені потрібно було побути наодинці із 
самим собою, зібратися з думками, щоб не зава-
жали люди, які поряд, тобто моя сім’я. Відсутність 
побутових проблем теж дуже важлива.

– Чи маєте якісь особливі рецепти, як 
підтримувати чоловічу силу?

– Їсти горіхи, родзинки і мед, щоб мати хо-
рошу потенцію.

– Який відпочинок для вас є найкращим?
– Пасивний. Коли приїжджаю на відпочинок 

– люблю полежати, щоб ніхто при цьому не 
морочив мені голови.

– Чи часто відпочиваєте із сім’єю? 
Полюбляєте відпочивати за кордоном чи 
в Україні?

– У зв’язку з тим, що останній рік я не виступаю 
на турнірах, маємо більше часу на відпочинок. 
Нещодавно цілий місяць ми провели у Буковелі 
у наших хороших знайомих, які мають приватний 
готель. Також встигли побувати в Криму. Туди по-
їхали тільки заради дітей, тому що на відпочинок 
до Криму ми не їздимо принципово. Порівнюючи 
із закордоном, тут відсутні належний сервіс, 

хороше харчування, хороші пляжі. І якщо брати 
загалом витрачену суму в Криму, то краще уже за 
такі гроші відпочити десь за межами України.

– Що полюбляте з українських страв?
– Знаєте, відверто: українська кухня є досить 

жирною і стараюся не дуже зловживати такими 
стравами. Люблю вареники, пельмені, борщ, 
капусняк, солянку, грудинку. До речі, моя дружина 
готує просто фантастичну грудинку, запечену в 
духовці під ананасами і сиром. А загалом я не ви-
багливий до їжі, люблю поїсти смачно і якісно.

– Чи часто допомагаєте дружині на кухні?
– Не допомагаю, але можу це робити. І хист 

для цього є. Між іншим, часто сперечаємось з 
дружиною на цю тему, вона навіть виставляє 
мені умови, щоб тиждень готував я, а тиждень 
– вона. Мої чисельні обіцянки пристати на такі 
умови так і залишилися на рівні обіцянок.

– На що ви здатні через ревнощі?
– Ой, я не знаю. Дякувати Богу, мої жінки вели 

себе настільки коректно, що мені не доводилося 
хвилюватися з цього приводу. Серйозні стосунки, 
які я мав з першою, нині покійною, дружиною, 
зберігаються такими і з теперішньою. А взагалі 
я ніколи над цим глибоко не замислювався.

– Чи часто впадаєте у депресії?
– Не часто.
– Ви дуже життєрадісна людина. Але, 

мабуть, не з будь-ким можна бути відкритим. 
Чи не було такого, що вам відповідали 
чорною невдячністю за добро?

– Можливо, такі випадки й були. Я переважно 
спілкуюся з тими людьми, яких дуже добре 
знаю. В інших випадках я ставлю певний бар’єр. 
Так навчило мене життя.

– Як ставитеся до чорного гумору?
– Чорний гумор буває різним. Сам інколи 

розповідаю чорні анекдоти. Але якщо анекдот 
розказаний не до теми, наприклад, коли сидиш 
у компанії людей з певними вадами здоров’я і 
хтось починає розповідати такі анекдоти, то по-
чуваю себе не дуже добре. Досить часто можна 
почути анекдоти про заїк або про людей, які 
погано бачать чи взагалі незрячих. У таких ви-
падках моє ставлення до цього є негативним.

– Чи вплинула на вашу сім’ю фінансово-
економічна криза?

– Звичайно. Адже зі мною були підписані 
деякі рекламні контракти. Зараз ситуація така, 
що ті фірми і торгові марки, з якими я працював, 
опинилися у фінансовій скруті. Тому деякі про-
екти призупинені, або зупинені повністю. Наша 
сім’я завжди вміла цінувати зароблену важкою 
працею копійку, тому ми ніколи не дозволяли 
собі нічого зайвого. Не можу сказати, що до 
кризи ми жили на широку ногу, розкидаючись 
грошима наліво і направо, а тепер почали 
економити і не можемо собі дозволити баночку 
ікри. Як колись говорив один із депутатів Вер-
ховної Ради, раніше його діти їли чорну ікру, а 
тепер екномлять і змушені їсти червону.

– Що означає для вас доброчинність? Який 
зміст вкладаєте у цю шляхетну справу?

– Вважаю, що доброчинність повинна бути 
не нав’язливою. Інколи буває, коли сидиш вдо-
ма, починаються дзвінки з проханням подати 
благодійну допомогу. Трапляється, коли мені 
кажуть: пане Василю, чи не могли б ви приїхати 
туди й туди, допомогти нам матеріально. Добро-
чинність повинна йти від серця. Якщо у мене є 
можливість допомогти людям,– я їм допомагаю. 
Такі випадки часто траплялися, але не хочу про 
них розповідати, щоб не хвалитися. Допомога з 
мого боку подавалася як окремим людям, так і 
маленьким дитячим будинкам. У багатьох си-
туаціях сам не знаєш, як вчинити, бо враження 
людей про мене є трохи перебільшеними. Вони 
думають, що раз прізвище Вірастюка на слуху, 
значить він запакований і є як мінімум мільйо-
нером. А тому можна йому зателефонувати і по-
просити про допомогу. Я ж нікому не плачуся, що 
в мене теж є сім’я, що у мене теж є близькі люди, 
які хворіють і потребують допомоги. Через це 
деколи люди на мене ображаються. От недавно 
був випадок, коли мені зателефонував священик 
із Закарпаття і також попросив допомогти його 
колезі, який хворий на рак. Я ж не говорив йому, 
що мій батько теж має таку ж хворобу. А кількість 
таких прохань, на жаль, є чисельною.

– А вам доводилося самому одержувати 
допомогу від когось?

– У житті кожного спортсмена є такий період, 
коли йому важко обійтися без чиєїсь допомоги. 
І, звісно, у такій допомозі мені не відмовляли. В 
Івано-Франківську, коли жив і працював там, нам 
допомагали місцеві підприємці. Те ж було, коли я 
приїхав у Львів, де працював в одній із компаній. 
На початковій стадії сама людина не може себе 
утримувати. Адже і на фармакологію, і на спеці-
альне харчування потрібні немалі гроші.

– Чи надходили вам пропозиції від 
політичних сил?

– Вони були і раніше. Останнім часом теж над-
ходять сигнали. Але від кого, я, звичайно, утри-
маюся від відповіді на це питання. Думаю, деякі 
пропозиції можна розглянути, тому що потрібно 
все таки щось міняти у цій країні. Якби я навіть 
потрапив у прохідний список, то це повинна 
бути та політична сила, до якої у мене лежить 
душа. Є такі партії, пропозиції від яких я не роз-
глядав би ніколи в житті. За будь-яких обставин! 
Оскільки я людина спорту, то там мав би більше 
можливостей для лобіювання і підтримки спорту. 
Автоматично з’явилися б кілька нових турнірів. 
Адже в народного депутата є більше важелів 
впливу. Пішов би заради того, щоб розвивати 
спорт, а відтак – здоровий спосіб життя.

– Побажання Василя Вірастюка читачам 
«Срібної Землі».

– Видряпатись зі складної фінансово-
економічної ситуації, погасити кредити. Думаю, 
зараз для людей це найголовніше і найболю-
чіше питання.
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василь вірастЮк: «бувало й таке, що я Не жив у сіМ’Ї тільки через 
те, що МеНі потрібНо було побути НаодиНЦі з саМиМ собоЮ»

Нещодавно в Ужгороді відбувся VI силовий 
турнір «Карпатський ведмідь». Головним 
суддею змагань був український стронгмен 
та володар титулу «Найсильніша людина 
світу» Василь Вірастюк. Журналісту 
«Срібної Землі» вдалося взяти у відомого 
силача ексклюзивне інтерв’ю.

ФутбольНі пристрасті переросли у Масове побиття

За словами сільського голови Невицького 
Олександра Чундака, на трасі поблизу с. Хол-
мок автомобілі уболівальників підрізав джип. 
Це був дорогий джип власника нічного клубу 
Ужгорода. А всього з невицькою командою зі-
бралося «розібратися» близько 25 чоловік, усі 
хлопці спортивної статури.

А все почалося з того, що під час матчу в 
команді Соломоново з поля було вилучено Ва-
лерія Ванькова, який і став чи не основною ді-
йовою особою цього нападу. Крім того, досить 
здивувала поява на цьому матчі представника 
Баранинців, депутата сільської ради Валерія 
Шалахи, який є фактичним керманичем бара-

нинської команди, що грає в тій же першості 
району. Як стало відомо, у квітні цього 
року між уболівальниками Баранинців 
та Невицького вже був конфлікт під час 
матчу, в якому баранинській команді 
була потрібна перемога, якої вони так 
і не досягли. Згодом у Невицькому 
згоріло дві машини (одна з них – голо-
ви сільської ради) та магазин капітана 
команди.

До речі, в сутичці саме Валерій Шалаха 
вдарив биткою по обличчу гравця «Ниви» 
Віталія Геці, зламавши тому лицьову кістку. 
Тож, можна зробити висновок, що конкретний 

матч у Соломоново був лише приводом до 
сутички.

Найбільше бентежить той факт, що у ма-
шинах разом з батьками були малолітні діти, 

які на власні очі бачили, як б’ють 
їх батьків. Подібна поведінка 

нападників свідчить про їх 
нелюдяність та відсутність 
будь-якої моралі.

Наразі за даним фак-
том порушено криміналь-
ну справу за ознаками ч. 
4 статті 296 Кримінально-
го Кодексу України (хулі-
ганство). Триває слідство, 

після чого, можливо, буде 
порушено ще кілька кримі-

нальних справ (за фактами за-
вдання тяжких тілесних ушкоджень, 

30 серпня на трасі Київ-Чоп було скоєно розбійний напад на колону гравців та 
вболівальників команди «Нива» Невицьке (постраждали 9 осіб, 3 жінки та 5 дітей віком 
від 3 до 10 років), яка поверталася з с. Соломонова, де проводила матч на першість 
району з місцевою командою «Єврокар» Соломоново.

перекриття міжнародної автомобільної траси 
тощо) – повідомили із Ужгородського РВ ГУ 
МВС у Закарпатській області.

Однак жоден з фігурантів справи не затри-
маний. Що є дуже дивним з огляду на велику 
кількість свідків. Хоча, варто відзначити і те, 
що під час бійки було зроблено два постріли, і 
мешканці Невицього бачили в руках нападників 
зброю. Про це повідомили і міліції, однак пред-
ставники райвідділу опинилися на місці події 
лише за 40 хвилин.

Наша газета вже писала про складну кри-
міногенну ситуацію в с. Рокосово, Хустського 
району, та виявляється, що і в Ужгородському 
районі ситуація не краща. Чому ж досі на волі 
знаходяться ті люди, які здатні на вчинення 
таких звірячих дій щодо мирних громадян.

Вл. Інф.

Журналіст “СЗ” під час інтерв’ю з Василем Вірастюком.
Фото Павла Білецького
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читай, що тобі Цікаво

Про своє враження, як рецензент, від перших 
двох видань „Побожні думки в чотири рядки” та 
„Фрічки фігляра”, котрі дістали схвальну оцінку 
літературознавців та читачів, як влучні цікаві 
твори з людського життя, я теж, тотожно їм, 
відгукнувся в часописах. Не можу змовчати і 
про завершальну збірку трилогії катренів Юрія 
Шипа „Школа мудрого діда”, що, як і попередні, 
побачила світ у ВАТ „Патент” (Ужгород: 2009, 
216 с.).

У ній підкуповує прояв 
не запозиченого, а влас-
ного хисту автора, щира 
відвертість, простота і 
щедра палітра художнього 
вияву найрізноманітніших 
сприймань людської дум-
ки про сучасне життя, що 
„свердлить” мозок і пече 
серце кожного з нас. Із фі-
лософської підвалини цих 
якостей книжки випливає 
сентенція, що життя – то 
рух, а рух – то боротьба 
протилежностей: світла і 
темряви, правди і кривди, 
добра і зла, розуму та 
безумства. Чим глибше 
вникає в суть життя пози-
тивне – тим більше зникає 
з нього негативне.

Про все це пише Ю. 
Шип сміло, вміло й зрозу-
міло мазками контрастних 
картин, подій, роздумів, 
докорів, побажань тощо на фоні здеморалі-
зованої духовності та культури нинішнього 
хижацького неомодернізму, що паразитує в 
суспільстві та межує з демонізмом тих, у котрих, 
як і в Книзі пророка Єзекіїля (34, 31) „брехня на 
устах, а серце уганяє за наживою”.

Твори Юрія Шипа з цієї тематики особливо 
актуальні та виховні, звучать гуманістично, 
пройняті повагою до людини, спонукають на 
шляхетні вчинки та любові до ближнього.

Головний герой книжки „Мудрий дід” – по-
божний народний мислитель, просвітянин, ви-
разник животрепетних дум і світогляду простих 
людей, поводиться по-селянськи відверто.

Це видно уже в пролозі про нього „Кілька слів 

до читачів” та в епіграфі на другій сторінці об-
кладинки зі смаком проілюстрованого видання: 
„Живе у нас дотепний дід...” Герой книжки то 
глибоко вдумливий, врівноважений, то різкий 
і прямолінійний. Така і його лексика. Все за-
лежить від ситуації та з ким дідо має справу: з 
добрими людьми, чи з нікчемами.

Своїми світоглядовими сентенціями дід 
своєрідно нібито нагадує, повторюючи су-
часним бонзам біблійну пересторогу (Плач 

Єремії, Гл. 22:13): що „горе 
тому, хто будує свій дім неспра-
ведливістю і свої світлиці без-
законням, хто силує ближнього 
дарма працювати й не дає йому 
заробітку”. Він – яскравий і 
рельєфний виразник наших від-
чуттів, носій, речник, віритель 
і рупор, поборник і захисник 
скривджених і безпорадних 
світу цього.

Мудрівіци дотепного гостро-
слова психологічно полярні – то 
гнівні, то жартівливі, часто зву-
чать, як приключки, примовки 
та каламбури, своєрідні художні 
репризи в репродукціях життя з 
філософським підтекстом:

„Що молодість надбає
(Грішне чи святе) –
Те старість пожинає:
Як не се, то те”.
 („Що посієш, те й пожнеш”).
Відомий літературний критик 

Іван Сенько в передмові „Промовисті катрени 
про моральні засади людського буття” наголо-
шує, що головний сивочолий персонаж книжки 
– мудрець і давній друг народних жартів – на-
роджений ще книгою Юрія Шипа „Феркові фіглі” 
(1990). Він – той, „котрому мозолили очі комуніс-
тичні пістряки, котрий видить і „родимі плями” 
на мапі незалежної України”. Промовисто ця 
теза звучить у в заспіві збірки:

„Живе у нас дотепний дід...
Він – мудрості криниця:
Людей розпізнавати й світ
Народ у нього вчиться”.
Вдало змальований у книжці соціальний 

портрет панських і народних буднів у вірші 
„Прикре видовище”:

„Трудящі України
При своїх зарплатах
(за працю й у дві зміни)
Ходять у заплатах”.
У влучних за будовою та повчальних за зміс-

том висловах автор узагальнює, стилістично 
типізує контрастні явища життя. Вдало, як у 
народних афоризмах, приказках і прислів’ях, 
використовує риторичні фігури й емфази для 
підсилення емоційної виразності мови.

„У „Школі мудрого діда”, – наголошує щойно 
цитований науковець, – читач як і в попередніх 
виданнях Юрія Шипа, побуває на вдумливих 
уроках народної моралі, де критеріями оцінки 
людських вчинків є невмирущі постулати Деся-
ти Божих Заповідей. Вони заспівні в епіграфах 
до розділів – зі Святого письма: „Народе мій! 
Правителі твої на манівці тебе зводять, руй-
нують дорогу, якою ти простуєш” (Ісая, 3:12). 
І до кожного розділу – так. А їх у книзі – п’ять: 
„Пащі пропащі” (любить автор гру слів”,), „Не-
наситні прикоритні)» (бо й метафора в автора 
в пошані!), „Поради та розради”, „Набожний 
мініатюрник”, „Баєчки в катренах”. А в кожній 
частині творів – ще й промовисті підрозділи.

Саме за таким принципом, без будь-яких 
штукарських вивертів, чітко і точно передає, 
висловлює та відтворює позитивний герой 
книжки свої почуття, виражаючи гостро і від-
верто власну промовисту точку зору на явища 
навколишньої дійсності, суспільство і людину 
зі спонуками та пересторогами, незважаючи 
на особи, як скажімо, і в „Підказці не тільки 
молодим”:

Коли в тобі вогонь горить –
Не виглядай ослом пустельним,
А розмірковуй кожну мить:
Чи той вогонь не є пекельним?
В одному з інтерв’ю, на запитання про при-

роду емоцій літератора, в газеті „Закарпатська 
правда” (здається, в травні цього року), Юрій 
Шип сказав, що „митець без почуттів, як тіло 
без душі. Особливо поет. Коли не ніжний і не 
колючий він – то пустодзвін. Ці риси майстрам 
гострого пера повинні бути притаманними осо-
бливо сьогодні, коли негідники на службових 
драбинах, почвари та інша гидь біля золотих 
корит плодяться, як поганки після дощу. Це 
– час, коли сатира повинна скаженіти, викри-
вальне слово бути пекучим, спротив шквалу 
брехні, від якої задихається людяність, мужнім 
і сміливим”. Такі моральні принципи взяв Юрій 
Шип на озброєння і поставив на службу чесним 
людям... Особливо властивим є це твердження 
для завершальної книги його трилогії катренів 

„Школа мудрого діда”. Онтологічні та гносеоло-
гічні авторські світоглядні корені цього видання 
живляться з нурту життя, пройняті енергетикою 
людинолюбства й урівноваженості. Що, до речі, 
характерне процитованій вже мініатюрі „Під-
казка не тільки молодим”.

Розділи й підрозділи книжки спонукають мис-
лити, безкомпромісно розпізнавати людей і світ 
без фальші й облуди. Подеколи вони прой няті 
докорами та побажаннями з перченою припра-
вою колючих афоризмів, що властиве катрену 
„Суперова порада”:

Із великим паном
Обережним будь,
А з дурним Степаном
Не пускайся в путь!
Таким аналітичним сенсом пройнято біль-

шість творів збірки. Та чи не найбільше при-
таманний він циклам „Сила пана Давила”, „На-
родні обманці”, „Від гриви до хвоста”, „Крутяки й 
крутелики”, сентенції „Баєчки в катренах”, ба й 
навіть сакраментальному роздумові „Набожний 
мініатюрник”.

Узагальнюючи ці та інші особливості трилогії 
катренів Юрія Шипа взагалі та збірки „Школа 
мудрого діда” зокрема, передусім хочеться 
наголосити, що вони – унікальне явище в лі-
тературі (не знаю, чи ще хтось написав понад 
тисячі мініатюр з окресленими фабулами, що 
становлять своєрідну енциклопедію життя з 
контрастами та пекучими строкатими проти-
річчями сучасності).

Відомий закарпатський науковець, професор 
філології, краєзнавець і фольклорист Юрій 
Туряниця наголосив, що письменник Юрій Шип 
„є не тільки оригінальним і вдумливим поетом-
ліриком, піснярем, байкарем, белетристом, але 
й блискучим творцем сатиричної мініатюри, 
вправним анамнезистом, діагностом і лікарем 
небезпечних інфекцій та епідемій у людському 
та суспільному житті... Особливо тішить, що 
лікувальна сміхотерапія письменника й надалі 
цілюща, високодуховна, а він є адептом чес-
ності, порядності, справедливості задля краси 
благочестивого життя, вияву глибокої поваги і 
пошани до Бога та ближнього”.

Не погодитися з цим наважиться хіба що 
глуха, заздрісна і жовчна людина, байдужа до 
народного болю й гніву, печалі та радості, роз-
чарувань і заплаканих сподівань, що спіткали 
сучасний світ.

Іван СТЕЦЯК, кандидат педагогічних 
наук, доктор філософії, професор

уМіло, сМіло й зрозуМіло
Коли позаторік письменник Ю. Шип поділився зі мною задумом, що вже років з десять 

творить чотирирядкові катрени і мріє показати в них сучасний світ і глибинну суть 
його життя (в трьох книжках), мені здалося – це фата морґана... Та, як бачимо, я тоді 
помилився, бо в руках тримаю вже третю книжку з його проекту.

У ході прозмови Роман Чубко також повідо-
мив, що протягом семи місяців поточного року 
було виявлено ряд порушень, які вже мають 
чималий резонанс. Зокрема, в Ужгороді і Му-
качеві були закуплені й установлені лічильники 
обліку води на загальну суму 2,5 млн. грн., які 
фактично не працюють. А відтак виникає пи-
тання: навіщо вони були закуплені.

Другим епізодом є нецільове використання 
бюджетних коштів Закарпатським водгоспом. У 
КРУ виявили порушень на 4 млн. грн. – це, зо-
крема, закупка японських бульдозерів, які ніде 
на працюють, та купівля за 0,5 млн. грн. авто-
мобіля Фольцваген Туарег за гроші, що були 
призначені для водорозробок в області.

За словами начальника КРУ, в області занад-
то роздуті штати місцевих рад та виконкомів. 
Зокрема, в обласній раді працює на 10 посадов-
ців більше, ніж має бути, а в цілому по області 
таких «позаштатних працівників» виявлено аж 
70, що тягне за собою чималі державні видатки. 
І це при тому, що вже з цього року в обласному 
центрі ліквідовуються групи подовженного дня 
для школярів, фактично заморожено будівниц-
тво трьох шкіл в області через недофінансу-
вання, вчителі та медики отримують зарплати 
з затримкою на один-два місяці.

Не обійшло КРУ і земельні питання. Радгосп 
«Великолазівський» за розпорядженням дирек-
тора передав 50 га ріллі Ужгородській райраді, 
яка згодом, змінивши призначення землі, пере-
вела її у статус під забудову, що є грубим по-
рушенням чинного законодавства України.

Що ж до загальних цифр, то за сім місяців 
2009 року фахівці КРУ в Закарпатській об-
ласті провели 184 контрольних заходи, в ході 
яких перевірили 181 підприємство, установу 
та організацію. Встановлено порушення 
фінансово-господарської дисципліни на 174 
підприємствах, установах та організаціях, або 
в 96 % від загальної кількості перевірених.

Зокрема, фахівці КРУ зафіксували чимало 
порушень у діяльності влади. Наприклад, 342,5 
млн.грн. з бюджетів (обласного і місцевих) було 

розміщено на депозитних рахунках комерційних 
банків, тоді як протягом 2007–2008 років жоден 
із бюджетів області не виконав затверджені по-
казники видатків, а захищені статті з основних 
галузей бюджетної сфери недофінансовано 
на 44,5 млн. грн. «З цих 342,5 млн. грн. станом 
на 01.04.2009 не забезпечено повернення 18,2 
млн грн, тобто майже півроку бюджетними 
коштами користуються приватні банківські 
структури. І це при тому, що вчителі, наприклад, 
ішли у відпустку без грошей, які мали б отрима-
ти законно. Крім того, втрачена можливість 
залучити вказані кошти на розвиток со-
ціальних галузей області», – відзначив 
Роман Чубко.

Перший заступник начальника КРУ в 
Закарпатській області Володимир Дикун 
повідомив, що при ревізії фінансово-
господарської діяльності 18 підприємств 
та установ, що входять до сфери 
управління Держкомітету лісового 
господарства України, виявлено 
фінансових порушень на суму 
31,4 млн. грн. Найбільш поширені 
порушення тут –використання та 
відчуження земельних лісових 
ділянок (незаконне вилучення 
земель – 351,8 тис. грн., недоотри-
мані кошти від вилучення та 
самовільного захоплення 
земель – 1,7 млн. грн., 
шкода за використання 
земельної ділянки не за 
цільовим призначенням 
– 222,5 тис. грн. тощо). 
Серед інших порушень 
– зменшення доходів та 
прибутковості лісогосподарств 
через завищення ними витрат 
та реалізація продукції за за-
ниженими цінами. Зокрема, 
внаслідок реалізації лісо-
продукції за заниженими 
цінами, неправильного застосування цін, 11 
підприємств Держкомлісгоспу недоотримали 

616,1 тис. грн. Так, виявлені факти реалізації 
підприємствами лісопродукції без укладання 
прямих договорів, без проведення аукціону, за 
цінами, нижчими, ніж обумовлено в договорах 
аукціоном, за цінами, що є нижчими від за-
тверджених по підприємству, із безпідставними 
знижками (ДП «Ясінянське ЛМГ» – 191,7 тис. 
грн., ДП «Перечинське ЛГ» – 118,8 тис. грн. 
тощо). Також працівники КРУ виявили чимало 
фактів самовільних рубок: через незаконне ви-
рубування дерев по лісосіках державі завдано 
шкоди на суму 175,8 тис. грн.; через виявлені 
факти пошкодження дерев, несвоєчасне ви-
везення лісопродукції сума майнових стягнень 
становить 333,1 тис. грн. Практично у кожному 
з перевірених підприємств Держкомлісгоспу 
встановлено факти неефективних управлін-
ських дій, що призвело до втрат фінансових 

і матеріальних ресурсів на суму більше 1 
млн. грн.

На запитання кореспондента «Сріб-
ної Землі» щодо наслідків конфліктної 
ситуації з приміщеннями КРУ в будівлі 
обласної ради, про що писали обласні 
газети на початку літа, Роман Чубко 
відповів, що КРУ наразі не вистачає 
приміщень для повноцінної робо-

ти, що змусило керівництво 
управління взяти в оренду 
декілька приміщень «Укр-
пошти» на пл. Поштовій 
в Ужгороді. А відносини 
з обласною владою є 
нормальними, робо-

чими.
Нині досить гостро стоїть 

питання про повернення тих 
коштів, що були незаконно 
витрачені обласними чиновни-

ками. У 2009 році по Закарпатській 
області повернено лише 59% неза-

конно витрачених коштів у державний 
бюджет. У цьому контексті керівництво 
КРУ звертає увагу на те, що управління 
знаходить багато порушень щороку, 

але велика їх частина так і 
залишається у вигляді мате-
ріалів ревізій, оскільки після 
передачі матеріалів до інших 
провоохоронних органів, вони 

там і «осідають», або в судах при-
ймаються рішення не на користь держави.

Вл. інф.

На закарпатті 70 зайвих чиНовНиків живуть за рахуНок 
НедобудоваНих шкіл та Груп подовжеНоГо дНя

ООО «Закарпатгаз» та ООО ЕК «Закарпаттяобленерго» не допускають 
співробітників КРУ до ревізії своїх підприємств, посилаючись на рішення судів – 
саме з цієї, досить резонансної заяви розпочав прес-конференцію начальник КРУ 
в Закарпатській області Роман Володимирович Чубко, яка відбулася 31 серпня в 
Ужгородському прес-клубі і була присвячена темі «Підведення підсумків роботи 
Контрольно-ревізійного управління в Закарпатській області протягом 7 місяців 
поточного року».

29 серпня в обласному центрі, в під’їзді 
будинку № 27 по вулиці Грушевського, 
було скоєно замовне вбивство. За 
отриманою інформацією 38-річний 
ужгородець працював валютником на 
одному з ринків Ужгорода. 

Вранці о 7:30 чоловік повертався додому, 
але в під’їзді будинку між 3 і 4 поверхами його 
очікував невідомий убивця. На місце злочину 
виїхала слідчо-оперативна група. В ходi огляду 
тіла було виявлено численні ножовi поранення 
в спину, живiт та шию, рiзанi рани кистей рук, 
а також два вогнепальні поранення в голову. 
Постріли були зроблені ймовірно з пістолета. 
На шум у коридорі з іншої квартири вибіг чоло-
вік – 46-річний вiйськовослужбовець Росiйської 
армії, мешканець Архангельської області, 
який приїхав у гості до мами. Не бажаючи 
залишати свідків убивства, один зi злочинцiв 
нанiс чоловікові удар ножем у ділянку серця, 
пiсля чого нападники зникли з мiсця подiї в 
невiдомому напрямку. Потерпілого доставлено 
в реанiмацiю, його стан задовільний.

На місці події були виявлені три кулі калібру 
9 мм., гільзи і патрон, а також закривавлений 
ніж, яким поранили свідка.

Нині розглядається декілька версій, одна 
з яких – замовне вбивство. Однак за опера-
тивною інформацією у вбитого при собі була 
кругленька сума валюти (за деякими даними 
– 50 тисяч дол.). Тому мотивом нападу банди-
тів могло бути і пограбування, якому завадив 
випадковий свідок.

У скоєннi злочину пiдозрюються двi особи 
чоловiчої статi: перший – зрiст 175-180 см., 
вiк близько 30 років, спортивної статури, 
волосся русяве, був одягнутий в темно-синю 
футболку, темнi штани; другий – зрiст 165-170 
см., середньої статури, волосся темне, був 
одягнутий в сiру футболку, темнi штани.

Якщо ви маєте будь-яку інформацію стосовно 
описаних вище подій, міліція просить звертатися 
за тел.: 102 та 8(0312) 695-773, 8(0312) 61-43-
46, винагорода за інформацію, яка допоможе у 
розслідуванні злочину, – 50 000 гривень.

резоНаНсНе вбивство 
в ужГороді
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уМій захищати своЇ права

аукЦіоН
ПП „Спеціалізоване підприємство Юстиція” 

(Київська область, м. Васильків, Військове містечко 
11, буд. 16, кв. 27, код ЄДРПОУ 32277680) проводить 
прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого 
майна, а саме:

Прилюдні торги 21 вересня 2009 року об 11.00 
годині :

Лот № 1. Житловий будинок (літ А) загальною 
площею 123,1 м кв. з надвірними спорудами: сарай 
(літ. Б), гараж (літ. В), вбиральня (літ. Г), огорожа 
(№ 1-2), знаходиться за адресою: Виноградівський ра-
йон, смт. Королево, вул. Руська, 20, належить Шомовку 
Руслану Адальбертовичу (Виноградівський район, смт. 
Королево, вул. Руська, 20, ІПН 3216024531) та реалі-
зовується в рахунок погашення заборгованості перед 
ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Ужгород, пр. Свободи, 14, код 
ЄДРПОУ 14360570). Двоповерховий цегляний будинок 
житловою площею 76,4 м кв. Фундамент бутобетонний; 
стіни і перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне, 
поштукатурене; дах – дерев’яний; покрівля – етерніт; 
підлоги – бетонні, плиточні, дощаті; інженерне забез-
печення – електропостачання, водопровід, каналізація, 
газові конвектори. Сарай (літ. Б), гараж (літ. В), вбираль-
ня (літ. Г) – фундаменти – бутобетонні; стіни цегляні; дах 
– дерев’яний. Стартова (початкова) ціна – 100 349,00 
грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 3 010,47 грн. без 
ПДВ. згідно з договором № 6/149і-09.

Лот № 2. Житловий будинок (літ А) загальною 
площею 68,6 м кв., вбиральня (літ. Б), ворота, 
огорожа, колодязь, знаходиться за адресою: Вино-
градівський район, с. Підвиноградів, вул. Борканюка, 
30, належить Богару Самуілу Самуіловичу (Вино-
градівський район, с. Підвиноградів, вул. Борканюка, 
30, ІПН 2667121256) та реалізовується в рахунок по-
гашення заборгованості перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» 
(м. Ужгород, пр. Свободи, 14, код ЄДРПОУ 14360570). 
Одноповерховий будинок житловою площею 36,0 м кв. 
Фундамент бутовий; стіни і перегородки – саманні; пере-
криття – дерев’яне, поштукатурене; дах – дерев’яний; 
покрівля – шифер; підлоги – лінолеум, паркетні; вікна – 
дерев’яні подвійні, двері – дерев’яні одинарні; інженерне 
забезпечення – електропостачання, газопостачання. 
Вбиральня – дерев’яна споруда на бутобетонному 
фундаменті. Стартова (початкова) ціна – 58 534,00 грн. 
без ПДВ. Гарантійний внесок – 1 756,02 грн. без ПДВ. 
згідно з договором № 6/150і-09.

Лот № 3. Житловий будинок (літ А) загальною 
площею 104,0 м кв., знаходиться за адресою: Виногра-
дівський район, смт. Королево, вул. Вишнева, 4, нале-
жить Форкош Анжелі Йосипівні (Виноградівський район, 
смт. Королево, вул. Вишнева, 26, ІПН 2734621027) та ре-
алізовується в рахунок погашення заборгованості перед 
ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Ужгород, пр. Свободи, 14, код 
ЄДРПОУ 14360570). Одноповерховий цегляний будинок 
житловою площею 40,8 м кв. Фундамент бутобетонний; 
стіни і перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне, 
поштукатурене; дах – дерев’яний, двоскатний; по-

крівля – шифер; підлоги – лінолеум, ламінат, дощаті; 
вікна – дерев’яні подвійні, двері – дерев’яні одинарні; 
інженерне забезпечення – електропостачання, газові 
конвектори. Стартова (початкова) ціна – 73 686,00 грн. 
без ПДВ. Гарантійний внесок – 2 210,58 грн. без ПДВ. 
згідно договору № 6/151і-09.

Лот № 4. Житловий будинок (літ А) загаль-
ною площею 66,8 м кв., літня кухня (літ. Б), 
сарай (літ. В), сарай (літ. Г), вбиральня (літ. Д), 
свинарник (літ. Е), ворота металеві, огорожа, 
знаходиться за адресою: Виноградівський район, с. 
Підвиноградів, вул. Борканюка, 17, належить Еревшу 
Валентину Веніяміновичу (Виноградівський район, с. 
Підвиноградів, вул. Каштанова, 15, ІПН 2845220835) 
та реалізовується в рахунок погашення заборгованості 
перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м. Ужгород, пр. Свободи, 
14, код ЄДРПОУ 14360570). Одноповерховий будинок 
житловою площею 34,8 м кв. Фундамент бутобетонний; 
стіни і перегородки – саманні; перекриття – дерев’яне, 
поштукатурене; дах – дерев’яний, чотирискатний; по-
крівля – шифер; підлоги – бетонні, плиточні, паркетні, 
дощаті; вікна – дерев’яні подвійні, двері – дерев’яні оди-
нарні; інженерне забезпечення – електропостачання, 
водопровід, газопостачання. Літня кухня (літ. Б), сарай 
(літ. В), сарай (літ. Г), вбиральня (літ. Д), свинарник (літ. 
Е) – одноповерхові цегляні будівлі. Літня кухня осна-
щена електро- та газопостачанням і водопроводом. 
Земельна ділянка знаходиться у власності боржника. 
Стартова (початкова) ціна – 61 579,00 грн. без ПДВ. 
Гарантійний внесок – 1 847,37 грн. без ПДВ. згідно 
договору № 6/152і-09.

Лот № 5. Житловий будинок (літ А) загальною 
площею 179,3 м кв., вбиральня (літ. Б), огорожа, 
знаходиться за адресою: Виноградівський район, с. 
Підвиноградів, вул. Партизанська, 33, належить Форкош 
Юлії Йосипівні (Виноградівський район, с. Підвиноградів, 
вул. Партизанська, 20, ІПН 2858720945) та реалізову-
ється в рахунок погашення заборгованості перед ЗАТ 
КБ «ПриватБанк» (м. Ужгород, пр. Свободи, 14, код ЄД-
РПОУ 14360570). Двоповерховий будинок з мансардою 
житловою площею 125,1 м кв. Фундамент бутобетонний; 
стіни і перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яне, 
поштукатурене; дах – дерев’яний, двоскатний; покрівля 
– металеві оцинковані листи; підлоги – бетонні, плиточні, 
паркетні, дощаті; вікна – металопластикові та дерев’яні, 
двері – дерев’яні одинарні; інженерне забезпечення – 
електропостачання, водопровід, каналізація. Вбиральня 
(літ. Б) – одноповерхова цегляна споруда. Земельна 
ділянка знаходиться у власності боржника. Стартова 
(початкова) ціна – 187 142,00 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок – 5 614,26 грн. без ПДВ. згідно з договором № 
6/153і-09. Прилюдні торги по Лотах №№ 1-5 відбудуться 
за адресою: м Виноградів, вул. Миру, 16 у приміщенні 
ВДВС Виноградівського РУЮ. Реєстрація учасників при-
пиняється за годину до початку прилюдних торгів.

Повторні прилюдні торги 22 вересня 2009 року 
о 10.00 годині:

Лот № 1. Двокімнатна квартира загальною 
площею 78,7 м кв. за адресою: Закарпатська область, 
м. Ужгород, вул. Підгірна, 34/5, належить Андрус Василю 
Юрійовичу (м. Ужгород, вул. Заньковецької, 76/74 кв. 
48, код 2991600317) та реалізовується в рахунок по-
гашення заборгованості перед ВАТ «ВТБ Банк» в особі 
Ужгородської філії (88005, м. Ужгород, вул. Минайська, 
14-Б, код ЄДРПОУ 33307490). Квартира знаходиться 
на 2-му поверсі триповерхового будинку. Площа кімнат 
відповідно 31,4 та 18,9 м кв.; кухні – 17,3 м кв., кори-
дору – 3,5 м кв., комори – 5,6 м кв., вбиральні – 2,0 м 
кв. Стан квартири характеризується як задовільний, 
потребується косметичний ремонт. Матеріал стін – 
цегла. Інженерне забезпечення – електропостачання, 
водопостачання, газопостачання, каналізація. Стартова 
(початкова) ціна – 391 002,75 грн. без ПДВ. Гарантійний 
внесок – 11 730,08 грн. без ПДВ згідно з договором 
№ 6/129і-09.

Лот № 2. Житловий будинок заг. площею 71,3 
м кв. (літ. А), сарай (літ. Б), вбиральня (літ. Г) та 
земельна ділянка площею 0,09 га, які знаходяться за 
адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, 
с. Коритняни, вул. Гагаріна, 92, належать Бирковичу 
Івану Васильовичу (Ужгородський район, с. Сюрте, вул. 
Ракоці, 10, ІПН 2992320550) та реалізовуються в рахунок 
погашення заборгованості перед АКІБ «УкрСиббанк» у 
особі Відділення № 161 (м. Ужгород, вул. Грушевського, 
74а, код ЄДРПОУ 09807750). Будинок одноповерховий, 
двокімнатний, саманний, житловою площею 39,4 м кв. 
Будинок в незадовільному технічному стані. Фундамент 
– бутовий стрічковий; перекриття – балки дерев’яні з 
дощатою підшивкою, поштукатурені; дах – дерев’яний, 
чотирискатнийй; підлога – бетонна, дощата; вікна і 
двері – дерев’яні. Оздоблення – побілка вапняними роз-
чинами. Інженерне забезпечення – електропостачання, 
вода – колодязь, пічне опалення. Земельна ділянка на-
лежить боржнику. Стартова (початкова) ціна – 84 027,00 
грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 2 520,81 грн. без 
ПДВ згідно з договором № 6/145і-09. Прилюдні торги 
по Лотам № 1,2 відбудуться за адресою: м Ужгород, пл. 
Шандора Петефі, 47, 5-й поверх. Реєстрація учасників 
припиняється за годину до початку прилюдних торгів.

Ознайомитися з майном можна кожен робочий 
день за його місцезнаходженням, звернувшись до 
організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь 
у прилюдних торгах необхідно звернутися до органі-
затора прилюдних торгів для реєстрації за адресою 
м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 47, 5 поверх. Гарантійний 
внесок за кожний лот окремо вноситься на поточний 
рахунок № 26004176897 у «Райффайзен Банк Аваль», 
м. Київ, МФО 380805, ЄДРПОУ 32277680, одержувач: 
ПП «СП Юстиція”. Остаточна оплата за придбаний 
об’єкт здійснюється протягом десяти днів з дня затвер-
дження протоколу про проведення прилюдних торгів, не 
враховуючи дня проведення прилюдних торгів, вихідних 
і святкових днів. Довідки за телефонами: 8 (0312) 
61-72-95; 8 (050) 953-60-76.

Днями відзначив 50-річчя адвокат адвокат-
ського об’єднання «Адвокатське бюро «Сріб-
на Земля», член Асоціації адвокатів України 
та адвокатського клубу «Закарпаття»

Петро Петрович Чорба.
Бажаємо  в щасті й здоров’ї
Прожити довго і з любов’ю.
Нехай душа не знає втоми,
Достаток завжди буде в домі,
Хай злагода панує всюди
І кожен день хай в радість буде!

Віктор БЕДЬ,
президент адвокатського об’єднання

«Адвокатське бюро «Срібна Земля»,
Лариса ГЕРАСЬКО, голова Закарпатсько-
го відділення Асоціації адвокатів України,

Юрій Лаврентьєв, президент
адвокатського клубу «Закарпаття»,

Олексій ПАйДА, виконавчий директор 
адвокатського клубу «Закарпаття».

уваГа! затриМаНо псевдоподатківЦів!
Затримано двох громадянок – мешканок 

м.Ужгорода, які, представляючись співро-
бітниками податкової служби, вимагали у 
власника кафе дозвільні та бухгалтерські 
документи з метою проведення перевірки ви-
щевказаного закладу. Затримані громадянки 
були доставлені до Ужгородського МУ ГУВМС 
для з’ясування всіх обставин та фактів вчи-
нення ними неправомірних дій та притягнення 
їх до відповідальності відповідно до чинного 
законодавства України.

Відділ боротьби з корупцією в органах 
державної податкової служби ДПА у Закар-
патській області звертається до всіх суб’єктів 
підприємницької діяльності: у разі вимагання 
від вас працівниками органів податкової 
служби та працівниками податкової міліції 
Закарпатської області хабарів (у т.ч. оплати 
платіжних документів і т.д.) або інших вина-
город або вчинення ними неправомірних дій, 
а також у разі, якщо вам стала відома інфор-
мація про псевдоподатківців, телефонуйте: 
3-52-70 або 8-050-99–55-608. 

роМи переховуЮть НелеГалів
У суботу вночі співробітники Держприко-

донслужби та МВС затримали 4 незаконних 
мігрантів. Правоохоронці дізналися, що 
іноземці можуть переховуватися в одному з 
подвір’їв села Консула Ужгородського району. 
У будинку прикордонники та міліціонери, крім 
нелегалів – 2 жінок та 2 чоловіків, виявили 
й затримали також господарів – чоловіка та 
жінку. Мігранти документів із собою не мали. 
Зі слів однієї з них, яка трішки знає російську 
мову, вдалося дізнатися, що вони є грома-
дянами Іраку, курдами. Деталі їхньої неза-
конної мандрівки прикордонники планують 
дізнатися після того, як прибуде перекладач. 
Від свідчень нелегалів також залежить, чи 
порушуватиметься кримінальна справа проти 
осіб, які надали їм притулок.

викидеНь На кордоНі
У Закарпатській області співробітники Дер-

жавної прикордонної служби України затрима-
ли 4 незаконних мігрантів – громадян Молдови. 
Двоє з них минулого року вже затримувалися 
за спробу незаконного перетинання кордону 
України. Про це повідомила прес-служба 
Державної прикордонної служби України. Двоє 
чоловіків та двоє жінок віком від 19 до 26 років 
намагалися перейти до Словаччини. Їх за 600 
метрів від лінії кордону затримав наряд відділу 
«Великий Березний». Порушники йшли через 
гори, орієнтуючись за картою. Одна з жінок 
була на третьому місяці вагітності. Від хвилю-
вання та втоми у жінки різко погіршився стан 
здоров’я. Її відвезли до Великоберезнянської 
центральної районної лікарні, де медики поста-
вили діагноз «загроза викидання плоду». Після 
надання медичної допомоги її знову доставили 
до прикордонного підрозділу.

кілоГраМаМи коНоплі
У суботу органами внутрішніх справ України 

за злочини у сфері обігу наркотичних засобів 
та психотропних речовин затримано 65 осіб, 
у яких вилучено 33,6 кг наркотичних засобів. 
Зокрема, як повідомили в прес-службі МВС 
України, в одному з селищ Закарпатської об-
ласті затримано місцевого жителя, за місцем 
проживання якого вилучено 20 кг конопель.

отруєННя в колодязі
Як повідомили у прес-службі МНС у За-

карпатській області, у селі Боржавське Ви-
ноградівського району від отруєння газами 
невідомого походження загинули троє лю-
дей. Трагедія сталася 1 вересня о 18:50 на 
території приватного домоволодіння під час 
чищення колодязя питної води завглибшки 12 
м. Одну людину, яка брала участь у чищенні 
колодязя, з отруєнням середнього ступеня 
важкості госпіталізовано.

з вибухівкоЮ в каФе
В Хусті у приміщенні приватного кафе мілі-

ція затримала 28-річного місцевого жителя, 
без постійного місця роботи. У нього вилучено 
300 грамів вибухівки, повідомили 4 вересня 
у прес-службі МВС. Навіщо парубку такий 
вантаж, наразі з’ясовується.

в Мукачеві Горів МаршрутНий автобус
3 вересня об 11.15 на пункт зв’язку СДПЧ-

4 Мукачева надійшло повідомлення , що на 
вулиці Ужгородській загорівся пасажирський 
автобус “ПАЗ-3205”.Пожежа виникла під час 
стоянки транспортного засобу. Відтак ані 
водія, ані пасажирів на момент загорання в 
автобусі не було. Водій спробував локалізува-
ти вогонь до приїзду пожежної охорони з до-
помогою вогнегасника. Рятуючи транспортний 
засіб, він зазнав опікових травм правої кисті 
руки ІІІ ступеня важкості. Причина виникнення 
пожежі та збитки встановлюються.

НадзвичайНі НовиНи Днями виповнюється 90 років одному 
з найстаріших адвокатів України, члену 
Закарпатської обласної асоціації адво-
катів Золтану Мусійовичу ШТЕРНУ.

Хай квітує доля у літах прекрасних ,
А життя приносить радість і добро,
Миру і здоров’я, злагоди і щастя,
Многая Вам літа знов і знов!

Віктор БЕДЬ, президент 
адвокатського об’єднання 

«Адвокатське бюро «Срібна Земля», 
Лариса ГЕРАСЬКО, голова 

Закарпатського відділення Асоціації 
адвокатів України, 

Юрій ЛАВРЕНТЬЄВ, президент 
адвокатського клубу «Закарпаття», 

Олексій ПАйДА, виконавчий 
директор адвокатського клубу 

«Закарпаття».



7
№ 25 (732) від 5 вересня 2009 року

Молодий ши -
байголова Павло 
М а к а р о в ,  п р о -
кинувшись після 
чергової вечірки, 
бачить поряд з со-
бою незнайому ді-

вчину, яка пропонує одружитися на 
ній, але отримує відмову.

Понеділок, 14:00, ICTV

друГе дихаННя попутНик
Молода пара 

несеться на ав-
томобілі по без-
крайніх просторах 
Америки. Навкруги 
темрява, дощ ллє, 
як з відра, і видно 

лише невелику ділянку шосе, освіт-
лену фарами.

Понеділок, 01:30, ICTV

свідок
Детектив Джон 

Бук з’ясовує, що 
випадковим свід-
ком злочину був 
дев’ятирічний Се-
мюель з громади 
ємишів – сектан-

тів, що живуть за законами XVII 
століття.

Вівторок, 01.00, Новий канал

полтерГейст
Спочатку при-

мари видаються 
доброзичливими, 
об’єкти, що руха-
ються, забавля-
ють, але посту-
пово дії жителів 

потойбічного світу стають усе більш 
жорсткими. 

Вівторок, 00.10, Ентер-фільм

7 вересНя

вМикай вчасНо

перший НаЦіоНальНий
14.00 – Т. Цимбал представляє. 
«Лiнiя долi»
15.00 – Новини
15.15 – Дiловий свiт
15.55 – Вiкно в Америку
16.25 – Iндиго
16.55 – М/с «Один день - один прапор» 
17.15 – Т/с «Стеж за мною» 
18.05 – Ситуацiя
18.25 – Український вимiр
18.55 – Анонс передач 
19.00 – Жiночий футбол. Чемпiонат 
Європи. 1/2 фiналу
21.00 – Новини
21.25 – Всенародне обговорення 
конституцiї В.Ющенка
21.30 – Дiловий свiт
22.05 – Наш футбол
22.55 – Трiйка, Кено
23.00 – Пiдсумки
23.20 – Окрема тема
00.15 – проект «Острiв скарбiв»

ут-2, студія «1+1»
08.00 – Х/ф «Тариф на любов»
09.30 – Х/ф «Час радостi»
11.05 – Х/ф «Кудлатий спецназ»
12.30 – Х/ф «Мисливцi за скарбами»
14.10 – Х/ф «Бабiй одружується»
16.30 – ТСН
16.50 – Х/ф «Кохання-зiтхання - 2»
19.00 – «ТСН. Варта»
19.30 – ТСН
20.15 – Серiал «Крем»
21.00 – Серiал «Маргоша - 2»
22.30 – ТСН
23.05 – Трилер «Домовик»
01.20 – «Документ»
02.20 – Серiал «Циганське серце»
02.50 – Х/ф «Будинок-фантом у 
придане»

іНтер
14.00 – «Формула любовi». П.Майков
15.00 – «Вечiрнiй квартал»
17.00 – Новини
17.10 – «Жди меня».
19.00 – Т/с «Двi сторони однiєї Анни» 
20.00 – «Подробицi».
20.30 – Серiал «Обручка». 
21.30 – Т/с «Принцеса та злидарка».
23.30 – Фантастичнi iсторiї. «Двiйники. 
Зворотна сторона долi».
00.30 – Док. проект «Загадка болот-
них мумiй».
01.40 – «Подробицi».
02.20 – Т/с «Бережiть чоловiкiв»

стб
14.00 – Чужi помилки «Цiна життя»
15.05 – Т/с «Кулагiн i партнери» 
15.45 – «Моя правда. Леонiд Яку-
бович» 
16.50 – «Неймовiрнi iсторiї кохання»
17.50 – «Вiкна-Новини»
18.00 – Т/с «Лікар Хаус» 
19.00 – У пошуках iстини «Прокляття 
колекцiї Iльїна» 
20.00 – «Давай одружимося»
21.00 – Чужi помилки. «Санта-
Барбара по-херсонськи»
22.00 – «Вiкна-Новини»
22.20 – Т/с «Лікар Хаус» 
23.20 – «Моя правда. Олександр До-
могаров. Наодинцi зi звiром»
00.25 – «Вiкна-спорт»
00.50 – Х/ф «Любов земна»

Новий каНал
14.00 – Репортер
14.05 – М/с «Полiцейська академiя»
14.40 – Teen Time
14.45 – Т/с «Крок за кроком»
15.05 – Т/с «Друзi»
16.00 – Teen Time
16.05 – Т/с «Ранетки»

17.00 – Т/с «Татусевi дочки»
18.00 – Т/с «Щасливi разом
19.00 – Репортер
19.25 – Т/с «Кадети»
20.20 – Т/с «Ранетки»
21.15 – Т/с «Татусевi дочки»
22.20 – Т/с «Щасливi разом»
23.20 – Т/с «Загубленi-5»
00.30 – Репортер
00.55 – Служба розшуку дiтей
01.00 – Х/ф «Залишися»

ICTV
14.00 – «Друге дихання». Х/ф
16.25 – «Свiй-Чужий». П/т
17.35 – «Агент нацiональної без-
пеки». П/т
18.45 – Факти.
19.25 – Надзвичайнi новини з Костян-
тином Стогнiєм
19.50 – «Вулицi розбитих лiхтарiв-6». Д/т
20.55 – «Мент у законi». П/т
21.55 – «Агент нацiональної без-
пеки». П/т
23.00 – Свобода слова з А. Куликовим
01.30 – «Попутник». Х/ф

тет
14.00 – Мультсерiали
16.00 – «Єралаш» 
17.00 – М/с « Лабораторiя Декстера»  
18.00 – М/ф
18.30 – «Цiна кохання» 
19.30 – «Дом-2» 
20.30 – Вечiрнiй мультик.
21.00 – «Звана вечеря» 
22.00 – «Вiкна» 
23.00 –  «Дивись!» 
23.30 – «Дом-2»  Спецвипуск
00.00 – «Дивись, хто прийшов!» 
00.30 – «Дiзнайся своє майбутнє»

еНтер-ФільМ
08.25 – «Кiноляпи».
08.45 – Х/ф «Свiтлий шлях»

10.50 – «Саундтреки».
11.20 – «SMS-голосування».
11.35 – «Вiтрина-ТБ».
12.20 – Х/ф «Мишу з Обера».
14.40 – «Вiтрина-ТБ».
15.05 – «Кiноляпи».
15.40 – Х/ф «Тiнь ведмедя».
17.40 – «Вiтрина-ТБ».
17.55 – «SMS-голосування».
18.20 – «Саундтреки».
18.35 – Х/ф «Iнспектор Лосєв». 
21.10 – «Кiноляпи».
21.30 – Х/ф «Полтергей». 
23.30 – «Саундтреки».
23.50 – «SMS-голосування».
00.05 – Х/ф «Загублене мiсто».
02.25 – Х/ф «Свiтлий шлях»

к1
14.00 – Х/ф «Нескiнченна iсторiя»
16.00 – «Городок»
16.50 – «Слава Богу, ти прийшов!»
18.10 – Т/с «Вiола Тараканова»
19.10 – «Один день. Новини»
19.25 – Т/с «Солдати»
21.30 – програма «Один день»
22.00 – «Iнше кiно». «Лише для 
ваших очей» 
00.30 – Т/с «Мiсiя ясновидiння» 

слт-1
10.45 – Т/с «Діагноз: вбивство».
11.35 – Т/с «Поліцейські з порту».
12.20 – Т/с «Сила кохання».
13.15 – Т/ж «Дамський журнал».
14.30 – «Варене, печене».
15.00 – Т/ж «Зведи дім, посади 
дерево».
15.25 – Т/с «Магазин із щастям».
16.00 – «Варю, вариш, варимо і 
печемо».
16.10 – Музичний коктейль.
17.00 – Новини.
17.25 – Погода. 

17.30 – Т/с «Рани кохання».
18.15 – Т/с «Сила кохання».
19.10 – Вечірня казка.
19.25 – Т/с «Сила кохання».
20.15 – «Словаччина сьогодні».
20.30 – Новини.
20.55 – Голи. Очки. Секунди.
21.05 – Погода.
21.15 – Романт/ф «Дотик долі».  
23.05 – «Репортери».
23.30 – Т/с «Анна Лі».
01.20 – Т/с «Пригоди Саманти».

слт-2
12.15 – Д/ф «Сервантес».
13.10 – «Кемп-2000».
13.35 – «Жива панорама».
14.05 – «Народна музика».
14.45 – Д/с «Орієнтація».
15.10 – Д/с «Скарби світу».
15.30 – Д/с «Мистецтво».
15.55 – Д/ф «Словацькі мініатюри».
16.10 – програма «Відсвистано».
16.45 – Т/ж «Автомагазин».
17.15 – Ромський т/ж. 
17.45 – Регіональний щоденник.
18.15 – Новини з регіонів.
18.30 – програма «Фокус».
19.20 – Т/ж «VAT».
19.45 – Вечірня казка.
19.55 – Д/с «З любов’ю до тварин».
20.30 – Новини.
20.55 – Новини угорською мовою.
21.00 – «Кено». Тираж лотереї.
21.10 – Д/ф «Сінгапурський порт».  
22.00 – Т/ж Ліги чемпіонів. 
22.30 – Новини і коментарі.
23.10 – Х/ф.
00.45 – Ток-шоу «Ангели-охоронці». 
01.15 – Новини.

Маркіза
10.25 – Комедія. 
12.05 – Х/ф «Закоханий шахрай». 

13.45 – Т/с «Божевільне життя Джима».
14.10 – Т/с «Без сліду».
15.10 – Т/с «Друзі».
16.00 – Т/с «Кобра».
17.05 – Т/с «Уокер, техаський рейн-
джер».
18.00 – Новини.
18.25 – «Рефлекс».
18.45 – Погода.
18.55 – Розважальна програма.
19.30 – Д/ф «В ім’я закону».
20.00 – Новини.
20.20 – «Сьогодні».
20.45 – Погода.
20.50 – Спортивні новини.
21.00 – «Чехословацький суперстар». 
22.25 – Комедія «Джимпл». 
00.40 – програма «Стрілянина».
01.10 – Трилер «Таємна місія». 

євроспорт 
09.30– Снукер.
12.30 – Мотоспорт. Супербайки.
14.15 – Теніс.
15.00 – Снукер.
17.30 – Велоспорт.
18.45 – Футбол. Євроголи.
19.00 – Футбол. ЧЄ. Жінки.
21.00 – Теніс.
02.00 – Теніс.

уГт-1 
13.01 – Новини. 
13.10 – Новини спорту. 
13.20 – Т/с «Населений пункт Орег-
берень».  
14.25 – Нац. програма ромів.
14.55 – Нац. програма словаків.
15.25 – «Перехід».
15.55 – «Територія грошей». 
16.25 – «Закриття».
17.15 – Т/с «Містечко». 
18.30 – Новини. 
18.35 – Регіональні новини.

18.45 – Т/с «Зачарування». 
19.15 – Балет. 
19.30 – Т/с «Містечкові історії».     
20.30 – Новини.
20.55 – Новини спорту. Погода.
21.10 – «Ніша». 
22.10 – Т/с «Навідні сліди».
23.05 –  «Вечір».
23.50 – «Повернення».
00.20 – Т/с «24».

уГт-2
12.20 – Х/ф «Протидійний засіб».
14.20 – Телефонна гра.
15.20 –  Т/с «Рятувальний гелікоптер».
16.20 –  Т/с «Пляжний патруль». 
17.20 – Т/с «Розкрадачі загублених 
реліквій». 
18.20 –  Ток-шоу «Йоші Бгарат». 
19.30 – Факти. 
20.05 – Програма «Дуель».
21.15 – Т/с «У горі й радості».
22.15 –  Реаліті-шоу.
22.50  –  Т/с «Військово-морська 
кримінальна служба». 
23.50 – Т/с «Злочинні числа».
00.50 – Дет./с «Особливий підрозділ».
01.45 – «100 Чудес».
01.50 – Факти ввечері. 

ртл-клуб
13.00 – Новини.
13.10 – Телефонна гра.
14.30 – Т/ж «О пів на другу». 
15.20 –  Х/с «Люди президента».
17.15 –  Т/с «Другий шанс». 
18.20 – Ток-шоу «Моніка». 
19.30 – Новини.
20.05 – «Звана вечеря».     
21.05 – «Фокус».
21.40 – Т/с «Між друзями». 
22.20 – Т/с «Нью-Йоркські слідчі».
23.20 –  Т/с «Втеча».
00.10  – Новини.

перший НаЦіоНальНий
09.00 – Анонс передач 
09.05 – Дiловий свiт
09.30 – РАНОК з Першим
10.30 – Т/с «Стеж за мною» 
11.15 – Служба розшуку дiтей
11.25 – Життя триває...
12.00 – Дiловий свiт
12.15 – Ситуацiя
12.30 – Український вимiр
13.00 – Здоров’я
13.55 – Автоакадемiя
14.50 – Ситуацiя
15.00 – Новини
15.15 – Дiловий свiт
15.55 – М/с «Клiффорд» 
16.25 – Iндиго
16.55 – М/с «Один день - один пра-
пор» 
17.15 – Т/с «Стеж за мною» 
18.05 – Ситуацiя
18.25 – Український вимiр
18.55 – Анонс передач 
19.00 – Точка зору
19.30 – Дiловий свiт
2 0 . 0 0  –  « П о п е р ед ж е н н я »  з 
М.Вереснем
21.00 – Новини
21.25 – Всенародне обговорення 
конституцiї В.Ющенка
21.30 – Дiловий свiт
22.00 – ПроРегбi
22.20 – Право на захист
22.45 – Прес-анонс
22.55 – Трiйка, Кено, Максима
23.00 – Пiдсумки
23.20 – Вiд першої особи
00.10 – Служба розшуку дiтей
00.15 – Iнтерактивний проект «Острiв 
скарбiв»

ут-2, студія «1+1»
07.00 – ТСН
07.05 –  Д iсней «Чiп  та  Дейл 
поспiшають на допомогу»
07.35 – «Снiданок з 1+1»
09.00 – ТСН
09.05 – «ТСН. Варта»
09.45 – «Шiсть кадрiв»
10.05 – Серiал «Атлантида»
11.35 – Серiал «Дiвчата Гiлмор»
12.35 – Серiал «Район Беверлi-
Гiллз»
13.35 – Серiал «Район Мелроуз»
14.35 – Серiал «Усi жiнки - вiдьми»
15.30 – Серiал «Не родись врод-
лива»
16.30 – ТСН
16.50 – Серiал «Крем»
17.55 – «Смiшнiше за кроликiв
19.00 – «ТСН. Варта»
19.30 – ТСН
20.15 – Серiал «Крем»
21.15 – Серiал «Маргоша - 2»
22.30 – ТСН
23.05 – Бойовик «Вибух»
01.10 – «Документ»
02.10 – ТСН
02.35 – Серiал «Циганське серце»

іНтер
08.00 – Новини
08.10 – «Ранок з Iнтером»
08.30 – Новини
08.40 – «Ранок з Iнтером»
09.00 – Новини
09.10 – Серiал «Марш Турецького»
10.10 – Серiал «Обручка». 
11.00 – Серiал «Двi сторони однiєї 
Анни» 
12.00 – Новини
12.10 – «Знак якостi». Кальмари 
сушенi.
13.00 – Серiал «Вокзал»
14.00 – Серiал «Небо i земля» 
15.00 – Серiал «Сiмдесятники»
16.00 – Серiал «Той, хто дивиться 
вниз»
17.00 – Програма «Зрозумiти. Про-
бачити»
18.00 – Новини
18.20 – «Судовi справи».
19.00 – Серiал «Двi сторони однiєї 
Анни» 
20.00 – «Подробицi».
20.30 – Серiал «Обручка». 
21.30 – Серiал «Принцеса та зли-
дарка».
23.30 – Док. проект « Батьки i дiти. 
Дiти партелiти».
00.30 – Док. проект « Усерединi 
торнадо»
01.40 – «Подробицi».
02.15 – Телевiзiйна служба роз-
шуку дiтей
02.20 – Серiал «Бережiть чоловiкiв»

стб
08.00 – «Вiкна-Новини»
08.10 – «Бiзнес+»
08.15 – «Давай одружимося»
09.20 – Х/ф «Плюс один»
12.00 – «Нез’ясовно, але факт»
13.00 – «Битва екстрасенсiв»
14.10 – Чужi помилки. «Санта-
Барбара по-херсонськи»
15.10 – Т/с «Кулагiн i партнери» 
15.50 – «Моя правда. Олександр До-
могаров. Наодинцi зi звiром»
16.50 – «Неймовiрнi iсторiї кохання»
17.50 – «Вiкна-Новини»
18.00 – Т/с «Лікар Хаус» 
19.00 – Правила життя. «Вбивча 
чистота»
20.00 – «Давай одружимося»
21.00 – Чужi помилки. «Пiвмiльйона 
за сина»
22.00 – «Вiкна-Новини»
22.20 – Т/с «Лікар Хаус» 
23.20 – «Моя правда. Вiйна та мир 
Федiра й Сергiя Бондарчукiв»
00.30 – «Вiкна-спорт»
00.55 – Х/ф «Доля»

Новий каНал
08.40 – «Пiдйом»
09.00 – Х/ф «Миттєвостi Нью-
Йорка»
10.50 – Т/с «Кадети»

12.05 – Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi 
злочинних пристрастей»
13.30 – Репортер
13.35 – М/с «Веселi мелодiї»
13.45 – М/с «Сильвестр i Твiттi»
14.05 – М/с «Полiцейська академiя»
14.30 – Teen Time
14.35 – Т/с «Крок за кроком»
15.00 – Т/с «Друзi»
15.55 – Teen Time
16.00 – Т/с «Ранетки»
16.55 – Т/с «Татусевi дочки»
18.00 – Т/с «Щасливi разом»
19.00 – Репортер
19.25 – Т/с «Кадети»
20.20 – Т/с «Ранетки»
21.15 – Т/с «Татусевi дочки»
22.20 – Т/с «Щасливi разом»
23.20 – Т/с «Загубленi-5»
00.30 – Репортер
01.00 – Х/ф «Свiдок»

ICTV
08.35 – 300 – сек/год
08.45 – Факти. 
09.05 – «Свiй-Чужий». П/т
10.10 – «Захист Красiна-2». П/т
11.15 – «Леся+Рома». К/с
12.45 – Факти.
13.05 – «Мисливцi за старовиною». 
П/т
14.05 – «Вулицi розбитих лiхтарiв-6». 
Д/т
15.10 – «Мент у законi». П/т
16.30 – «Свiй-Чужий». П/т
17.35 – «Агент нацiональної без-
пеки». П/т
18.45 – Факти.
19.25 – Надзвичайнi новини з Костян-
тином Стогнiєм
19.55 – «Вулицi розбитих лiхтарiв-6». 
Д/т
21.05 – «Мент у законi». П/т
22.05 – «Агент нацiональної без-
пеки». П/т
23.15 – Неймовiрна колекцiя мiстера 
Рiплi
00.20 – Надзвичайнi новини з Костян-
тином Стогнiєм
01.05 – Факти. 
01.35 – «Не убий». Х/ф

тет
06.30 – Дiзнайся своє майбутнє
07.30 – «Дом-2» 
08.30 – Ранковий мультик.
09.00 – «Дивись, хто прийшов!» 
09.30 – «Звана вечеря» 
10.30 – «Поради зiрок» 
11.30 – «Дивись!» 
12.00 – «Приватний детектив Магнум» 
13.00 – «Давай одружимося» 
14.00 – Мультсерiали
16.00 – «Єралаш» 
17.00 –  «Лабораторiя Декстера»  
18.00 – мультфiльм 
18.30 – «Цiна кохання» 
19.30 – «Дом-2» 
20.30 – Вечiрнiй мультик.
21.00 – «Звана вечеря» 

22.00 – «Вiкна» 
23.00 – «Дивись!» 
23.30 – «Дом-2»  Спецвипуск
00.00 – «Дивись, хто прийшов!» 
00.30 – «Дiзнайся своє майбутнє»

еНтер-ФільМ
08.25 – «Кiноляпи».
08.50 – Х/ф «Великий громадянин». 
11.25 – «Саундтреки».
12.10 – «SMS-голосування».
12.40 – «Вiтрина-ТБ».
13.20 – Х/ф «Iнспектор Лосєв». 
14.45 – «Вiтрина-ТБ».
15.10 – «Кiноляпи».
15.45 – Х/ф «Безвiсти зниклий».
17.25 – «Вiтрина-ТБ».
17.40 – «SMS-голосування».
18.05 – «Саундтреки».
18.25 – Х/ф «Iнспектор Лосєв». 
21.05 – «Кiноляпи».
21.30 – Х/ф «Законник». 
23.25 – «Саундтреки».
23.45 – «SMS-голосування».
00.10 – Х/ф «Полтергей
01.45 – Х/ф «Великий громадянин».

к1
07.00 – програма «Один день»
07.40 – Д/п «Мiста пiдземного свiту»
08.40 – «Далекi родичi»
09.50 – Д/п «Смертоносна хвиля»
11.00 – Т/с «Вiола Тараканова»
12.00 – Т/с «Солдати»
14.00 – Т/с «Зоряна брама»
16.00 – «Далекi родичi»
16.40 – Т/с «Кохання на районi»
17.00 – «Смiх без правил»
18.10 – Т/с «Вiола Тараканова»
19.10 – «Один день. Новини»
19.25 – Т/с «Солдати»
21.30 – програма «Один день»
22.00 – «Iнше кiно». «Восьминiжка»
00.30 – Т/с «Мiсiя ясновидiння»

слт-1 
10.40 – Т/с «Діагноз: вбивство».
11.30 – Т/с «Поліцейські з порту».
12.20 – Т/с «Сила кохання».
13.15 – Т/ж «Дамський журнал».

14.30 – «Варене, печене».
15.00 – Т/ж «Зведи дім, посади 
дерево».
15.25 – Т/с «Магазин із щастям».
16.00 – «Варю, вариш, варимо і печемо».
16.10 – Музичний коктейль.
17.00 – Новини.
17.25 – Погода. 
17.30 – Т/с «Рани кохання».
18.15 – Т/с «Сила кохання».
19.10 – Вечірня казка.
19.25 – Т/с «Сила кохання».
20.15 – «Словаччина сьогодні».
20.30 – Новини.
20.55 – Голи. Очки. Секунди.
21.05 – Погода.
21.15 – Розважальна програма.
22.30 – Ток-шоу «Ходили ми разом».  
23.25 – Д/ф.
23.55 – Т/с «Закон і порядок».
01.25 – Т/с «Пригоди Саманти».

слт-2
12.15 – Д/ф «Сінгапурський порт».
13.00 – Регіональний щоденник.
13.30 – «Жива панорама».
14.10 – Т/ж «VAT».
14.40 – Д/с «З любов’ю до тварин».
15.10 – «Золоті хіти».
15.55 – Д/ф «Історія орнітолога».
16.40 – Т/ж Ліги чемпіонів.
17.45 – Регіональний щоденник.
18.15 – Новини з регіонів.
18.35 – програма «Фокус».
19.20 – Д/с «Мій дім – моя фортеця».
19.45 – Вечірня казка.
19.55 – Д/ф «Домашні кутки».
20.00 – Д/ф «Ернст Бом». 
20.30 – Новини.
20.55 – Новини угорською мовою.
21.00 – «Кено». Тираж лотереї.
21.10 – Д/ф «Діти з фотографії».
21.55 –  «Впливові сфери».
22.55 – Новини і коментарі.
23.20 – Новини з регіонів.
23.40 – Драма «Канали».  
01.15 – Новини.

Маркіза
10.25 – Комедія.

12.00 – Трилер «Німий свідок».
13.50 – Т/с «Джой».
14.20 – Т/с «Без сліду».
15.15 – Т/с «Друзі».
16.05 – Т/с «Кобра».
17.05 – Т/с «Уокер, техаський рейнджер».
18.00 – Новини.
18.25 – «Рефлекс».
18.45 – Погода.
18.55 – Розважальна програма.
19.30 – Д/ф «В ім’я закону».
20.00 – Новини.
20.20 – «Сьогодні».
20.45 – Погода сьогодні.
20.50 – Спортивні новини.
21.00 – Т/с «Ординація в трояндо-
вому саду». 
22.35 – Трилер «Поки нас брехня не 
розлучить».
00.30 – Т/с «Відкладена справа». 
01.25 – Х/ф «Утоплених Марчіонес». 

євроспорт 
09.30 – Снукер.
12.30 – Теніс.
15.00 – Снукер.
17.30 – Велоспорт.
18.45 – Футбол. Євроголи.
18.55 – Теніс.
02.00 – Теніс.

уГт-1
13.01 – Новини. 
13.10 – Новини спорту. 
13.15 – Т/с «Населений пункт Орег-
берень». 
14.25 – Нац. програма сербів.
14.55 – Нац. програма німців.
15.25 – «Перехід».
15.55 – «Повернення». 
16.25 – «Закриття».
17.15 – Т/с «Містечко». 
18.30 – Новини. 
18.35 – Регіональні новини.
18.45 – Т/с «Зачарування». 
19.15 – Балет. 
19.30 – Т/с «Містечкові історії».
20.30 – Новини.
20.55 – Новини спорту. Погода.
21.10 –  «За вашими проханнями».   

22.10 – Т/с «Навідні сліди». 
23.05 – «Вечір».  
23.50 – Д/ф «Ніж у серце держави». 

уГт-2
12.30 –  Х/ф «Нестерпна безсер-
дечність». 
14.20 – Телефонна гра.
15.20 –  Т/с «Рятувальний гелі-
коптер».
16.20 –  Т/с «Пляжний патруль». 
17.20 – Т/с «Розкрадачі загублених 
реліквій». 
18.20 –  Ток-шоу «Йоші Бгарат». 
19.30 – Факти. 
20.05 – Програма «Дуель».
21.15 – Т/с «У горі й радості».
21.50 –  Реаліті-шоу.
22.25 –  Х/ф «Каратель».
00.30 –  «20 років – розмова з Андра-
шем Бардошом».
01.00 – «100 Чудес».
01.10 – Факти ввечері. 

ртл-клуб
13.00 – Новини.
13.10 – Телефонна гра.
14.30 – Т/ж «О пів на другу». 
15.35 –  Х/ф «Мисливиця за чоло-
віками».
17.15 – Т/с «Другий шанс». 
18.20 –  Ток-шоу «Моніка».
19.30 – Новини.
20.05 – «Звана вечеря».    
21.05 – «Фокус».
21.40 – Т/с «Між друзями».
22.20 – Х/ф «Скарби Амазонки».
00.20 – Новини.  
00.30 –  «Рефлектор». 

8 вересНя
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зворотНоЇ дороГи НеМає
Велика Вітчиз-

няна війна. Валка 
з ув`язненими, що 
втекли з табору, 
пробирається по 
ворожому тилу до 
лінії фронту. Їх при-

кривають партизани, які організували 
втечу...

Середа, 18.25, Ентер-фільм

IНспектор карНоГо розшуку
Інспектор кримі-

нального розшуку 
майор Головко бе-
реться за розслі-
дування чергового 
злочину.

Середа, 15.25, 
Ентер-фільм

чисте Небо
С т а р ш о -

к л а с н и к  С а ш а 
Львов і льотчик-
випробувач, герой 
Радянського Сою-
зу Олексій Астахов 
випадково позна-

йомилися на шкільному вечорі.
Четвер, 00.50, СТБ

ГеНрI та джуН
Чудова драма 

про письменника 
Генрі Міллере (пре-
красна роль Уорду) 
і його дружину, що 
володіє якоюсь 
темною чуттєвіс-

тю, побачена очима Анаїс Нін.
Четвер, 01.05, Новий канал

9 вересНя

вМикай вчасНо

перший НаЦіоНальНий
09.00 – Анонс 
09.05 – Дiловий свiт
09.20 – Прес-анонс
09.30 – РАНОК з Першим
10.30 – Т/с «Стеж за мною» 
11.15 – Служба розшуку дiтей
11.25 – Життя триває...
12.00 – Дiловий свiт
12.15 – Ситуацiя
12.30 – Український вимiр
13.00 – «Попередження» з М.Вереснем
13.50 – Книга.ua
14.50 – Ситуацiя
15.00 – Новини
15.15 – Дiловий свiт
15.55 – М/с «Клiффорд» 
16.25 – Iндиго
16.55 – М/с «Один день - один прапор» 
17.15 – Т/с «Стеж за мною» 
18.05 – Ситуацiя
18.25 – Український вимiр
18.55 – Анонс передач  
19.00 – Точка зору
19.30 – Дiловий свiт
20.00 – НРУ - 20 – рокiв
21.00 – Новини
21.25 – Всенародне обговорення 
конституцiї В.Ющенка
21.30 – Дiловий свiт
22.05 – Далi буде...
22.35 – Прес-анонс
22.45 – Мегалот
22.50 – Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 – Пiдсумки
23.20 – Вiд першої особи
00.10 – Служба розшуку дiтей
00.15 – проект «Острiв скарбiв»

ут-2, студія «1+1»
07.00 – ТСН
07.05 – «Чiп та Дейл»
07.35 – «Снiданок з 1+1»
09.00 – ТСН
09.05 – «ТСН. Варта»
09.45 – «Шiсть кадрiв»
10.05 – Серiал «Атлантида» 
11.35 – Серiал «Дiвчата Гiлмор»
12.35 – «Район Беверлi-Гiллз»
13.35 – Серiал «Район Мелроуз»
14.35 – Серiал «Усi жiнки - вiдьми»
15.30 – «Не родись вродлива»
16.30 – ТСН
16.50 – Серiал «Крем»

17.55 – «Смiшнiше за кроликiв»
19.00 – «ТСН. Варта»
19.30 – ТСН
20.15 – Серiал «Крем»
21.15 – Серiал «Маргоша - 2»
22.30 – ТСН
23.05 – Бойовик «Конкурс»
01.10 – «Документ»
02.10 – ТСН
02.35 – Серiал «Циганське серце»

іНтер
08.00 – Новини
08.10 – «Ранок з Iнтером»
08.30 – Новини
08.40 – «Ранок з Iнтером»
09.00 – Новини
09.10 – Серiал «Марш Турецького»
10.10 – Серiал «Обручка». 
11.00 – «Двi сторони однiєї Анни» 
12.00 – Новини
12.10 – «Знак якостi».
13.00 – Серiал «Вокзал»
14.00 – Серiал «Небо i земля» 
15.00 – Серiал «Сiмдесятники»
16.00 –  «Той, хто дивиться вниз»
17.00 – «Зрозумiти. Пробачити»
18.00 – Новини
18.20 – «Судовi справи». 
19.00 – «Двi сторони однiєї Анни» 
20.00 – «Подробицi».
20.30 – Серiал «Обручка». 
21.30 – «Принцеса та злидарка».
23.30 – Надзвичайнi iсторiї
00.30 – Док.  проект «Лють слона»
01.40 – «Подробицi».
02.15 – служба розшуку дiтей
02.20 – Серiал «Бережiть чоловiкiв»

стб
08.00 – «Вiкна-Новини»
08.10 – «Бiзнес+»
08.15 – «Давай одружимося»
09.20 – Х/ф «Колiр неба» 
12.10 – «Фантастичнi iсторiї»
13.05 – «Битва екстрасенсiв»
14.05 – Чужi помилки. «Пiвмiльйона 
за сина»
15.05 – Т/с «Кулагiн i партнери» 
15.50 – «Моя правда. Вiйна та мир 
Федiра й Сергiя Бондарчукiв»
16.50 – «Неймовiрнi iсторiї кохання»
17.50 – «Вiкна-Новини»
18.00 – Т/с «Лікар Хаус» 
19.00 – «Зiркове життя.»
20.00 – «Давай одружимося»

21.00 – Чужi помилки. «Кошмар на 
вулицi Фестивальнiй»
22.00 – «Вiкна-Новини»
22.20 – Т/с «Лікар Хаус» 
23.20 – «Моя правда. К. Собчак» 
00.20 – «Вiкна-спорт»
00.50 – Х/ф «Доля»

Новий каНал
08.40 – «Пiдйом»
09.10 – Х/ф «Затворник»
11.00 – Т/с «Кадети»
12.15 – Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi 
злочинних пристрастей»
13.30 – Репортер
13.35 – М/с «Веселi мелодiї»
13.45 – М/с «Сильвестр i Твiттi»
14.05 – М/с «Полiцейська академiя»
14.30 – Teen Time
14.35 – Т/с «Крок за кроком»
15.00 – Т/с «Друзi»
15.55 – Teen Time
16.00 – Т/с «Ранетки»
16.55 – Т/с «Татусевi дочки»
17.55 – Т/с «Щасливi разом»
19.00 – Репортер
19.25 – Т/с «Кадети»
20.20 – Т/с «Ранетки»
21.15 – Т/с «Татусевi дочки»
22.20 – Т/с «Щасливi разом»
23.20 – Т/с «Загубленi-5»
00.30 – Репортер
00.55 – Служба розшуку дiтей
01.00 – Х/ф «Ваш шанс стукається 
у дверi»

ICTV
08.40 – 300 – сек/год
08.45 – Факти.
09.05 – «Свiй-Чужий». П/т
10.10 – «Захист Красiна-2». П/т
11.15 – «Леся+Рома». К/с
12.45 – Факти. 
13.05 – «Мисливцi за старовиною». П/т
14.00 – «Вулицi розбитих лiхтарiв-6». Д/т
15.05 – «Мент у законi». П/т
16.30 – «Свiй-Чужий». П/т
17.30 – «Агент нацiональної без-
пеки». П/т
18.45 – Факти.
19.25 – Надзвичайнi новини
19.55 – «Вулицi розбитих лiхтарiв-6». Д/т
20.55 – «Мент у законi». П/т
22.05 – «Агент нацiональної безпеки»
23.10 – колекцiя мiстера Рiплi
00.10 – Надзвичайнi новини

00.55 – Факти. 
01.25 – «Американськi гiрки». Х/ф

тет
06.30 – Дiзнайся своє майбутнє
07.30 – «Дом-2» 
08.30 – Ранковий мультик.
09.00 – «Дивись, хто прийшов!» 
09.30 – «Звана вечеря» 
10.30 – «Поради зiрок» 
11.30 – «Дивись!» 
12.00 – «Приватний детектив Магнум»  
13.00 – «Давай одружимося» 
14.00 – Мультсерiали
16.00 – «Єралаш» 
17.00 –  «Лабораторiя Декстера»  
18.00 – мультфiльм
18.30 – «Цiна кохання» 
19.30 – «Дом-2» 
20.30 – Вечiрнiй мультик.
21.00 – «Звана вечеря» 
22.00 – «Вiкна» 
23.00 – «Дивись!» 
23.30 – «Дом-2»  Спецвипуск
00.00 – «Дивись, хто прийшов!» 
00.30 – «Дiзнайся своє майбутнє»

еНтер-ФільМ
08.35 – «Кiноляпи».
08.55 – Х/ф «Безвiсти зниклий».
10.55 – «Голівуд. алея слави».
11.50 – «SMS-голосування».
12.20 – «Вiтрина-ТБ».
13.00 – Х/ф «Iнспектор Лосєв». 
14.25 – «Вiтрина-ТБ».
14.50 – «Кiноляпи».
15.25 – Х/ф «Iнспектор карного розшуку».
17.30 – «SMS-голосування».
17.50 – «Голливуд. алея слави».
18.25 – Х/ф «Зворотної дороги немає». 
21.05 – «Кiноляпи».
21.30 – Х/ф «Дiвчиська. Кращi друзi 
дiляться всiм».
23.30 – «Голівуд. алея слави».
00.10 – «SMS-голосування».
00.40 – Х/ф «Законник». 
02.25 – Х/ф «Ленiн у Жовтнi»

к1
07.00 – програма «Один день»
07.40 – «Смiх без правил»
08.40 – «Далекi родичi»
09.00 – Т/с «Зоряна брама»
11.00 – Т/с «Вiола Тараканова»
12.00 – Т/с «Солдати»
14.00 – Т/с «Зоряна брама»

16.00 – «Далекi родичi»
16.40 – Т/с «Кохання на районi»
17.00 – «Смiх без правил»
18.10 – Т/с «Вiола Тараканова»
19.10 –  «Один день. Новини»
19.25 – Т/с «Солдати»
21.30 – програма «Один день»
22.00 – «Iнше кiно». «Вид на убивство»
00.30 – Т/с «Мiсiя ясновидiння»

слт-1
10.40 – Т/с «Діагноз: вбивство».
11.30 – Т/с «Поліцейські з порту».
12.20 – Т/с «Сила кохання».
13.15 – Т/ж «Дамський журнал».
14.30 – «Варене, печене».
15.00 – Т/ж «Зведи дім, посади дерево».
15.30 – Т/с «Магазин зі щастям».
16.05 – «Варю, вариш, варимо і печемо».
16.20 – Музичний коктейль.
17.00 – Новини.
17.20 – Погода.
17.30 – Т/с «Рани кохання».
18.15 – Т/с «Сила кохання».
19.10 – Вечірня казка.
19.25 – Т/с «Сила кохання».
20.15 – «Словаччина сьогодні».
20.30 – Новини.
20.55 – Голи, очки, секунди.
21.05 – Погода.
21.15 – Т/с «Доктор Хаус».
22.00 – Т/с «Хірурги».
22.50 – Т/с «Братство у безпеці».
23.55 – Трилер «Бій Логана».
01.25 – Т/с «Пригоди Саманти».

слт-2
12.15 – Д/ф «Діти з фотографії».
13.00 – Регіональний щоденник.
13.30 – «Жива панорама».
14.00 – Фольклор.
14.30 – Д/с «Мій дім – моя фортеця».
15.00 – Д/ф «Вбивство Ернста Бома».
15.25 – Розважальна програма.
16.35 – Д/ф.
17.15 – Угорський т/ж.
17.45 – Регіональний щоденник.
18.15 – Новини з регіонів.
18.30 – програма «Фокус».
19.20 – Д/ф «Тромбоз».
19.45 – Вечірня казка.
19.55 – Д/ф «Домашній куток».
20.00 – Д/с «Водний світ».
20.30 – Новини.
20.55 – Новини угорською мовою.
21.00 – «Кено 10». Тираж лотереї.

21.15 – Д/ф «Братиславські міні-
атюри».
21.30 – Футбол. 
23.45 – Х/ф «Спадок».
01.10 – Новини.

Маркіза
10.25 – Комедія.
12.05 – Х/ф «Земля під загрозою».
13.40 – Т/с «Джой».
14.10 – Т/с «Без сліду».
15.05 – Т/с «Друзі».
16.00 – Т/с «Кобра».
17.05 – Т/с «Уокер, техаський рейн-
джер».
18.00 – Новини.
18.25 – «Рефлекс».
18.45 – Погода.
18.55 – Розважальна програма.
19.30 – Д/ф «В ім’я закону».
20.00 – Новини.
20.20 – «Сьогодні».
20.45 – Погода сьогодні.
20.50 – Спортивні новини.
21.00 – Розважальна програма.
22.40 – програма «Радіо Фреш».  
23.40 – Трилер «Нічний дозор».   

євроспорт 
09.30 – Снукер.
12.30 – Мотоспорт.
13.00 – Мотоспорт. Ралі. Австралія.
14.00 – Теніс.
15.00 – Снукер.
17.30 – Велоспорт.
18.45 – Футбол. Євроголи.
18.55 – Теніс.
02.00 – Теніс.

уГт-1
13.01 – Новини. 
13.10 – Новини спорту. 
13.15 – Т/с «Населений пункт Орег-
берень». 
14.30 – Нац. програма хорватів.
15.00 – Нац. програма румунів. 
15.30 – «Перехід».
15.55 – «Урядовий вісник». 
16.25 – «Закриття». 
17.15 – Т/с «Містечко».
18.30 – Новини.
18.35 – Регіональні новини.
18.45 –  Т/с «Зачарування».
19.15 – Балет. 
19.30 – Т/с «Містечкові історії».
20.30 – Новини.

20.55 – Новини спорту. Погода.
21.10 – «Освіжуючий». 
22.10 – Т/с «Навідні сліди». 
23.10 –  «Вечір». 
23.55 –  Т/с «24». 

уГт-2 
12.10 –  М/ф «Мандруючий замок».  
14.20 – Телефонна гра.
15.20 –  Т/с «Рятувальний гелі-
коптер».
16.20 –  Т/с «Пляжний патруль». 
17.20 – Т/с «Розкрадачі загублених 
реліквій». 
18.20 –  Ток-шоу «Йоші Бгарат». 
19.30 – Факти. 
20.05 – Програма «Дуель». 
21.15 – Т/с «У горі й радості».
21.50 –  Реаліті-шоу.
22.25 – Т/с «Доктор Хаус».
23.25 – Т/с «Перешіптувач з при-
видами». 
00.25 – Т/с «Медіум».
01.20 –  «100 Чудес».
01.25 – Факти ввечері.

ртл-клуб
13.00 – Новини.
13.10 – Телефонна гра.
14.30 – Т/ж «О пів на другу». 
15.10 – Х/ф «Родина Флоддерів в 
Америці». 
17.15 – Т/с «Другий шанс». 
18.20 –  Ток-шоу «Моніка».
19.30 – Новини.
20.05 – «Звана вечеря».    
21.05 – «Фокус». 
21.40 – Т/с «Між друзями». 
22.20 – Футбольний матч. Угорщина-
Португалія. 
00.35 – Новини.

перший НаЦіоНальНий
09.00 – Анонс передач 
09.05 – Дiловий свiт
09.20 – Прес-анонс
09.30 – РАНОК з Першим
10.30 – Т/с «Стеж за мною» 
11.15 – Служба розшуку дiтей
11.25 – Життя триває...
12.00 – Дiловий свiт
12.15 – Ситуацiя
12.30 – Український вимiр
13.00 – Фольк-music
14.20 – Хай щастить
14.50 – Ситуацiя
15.00 – Новини
15.15 – Дiловий свiт
15.55 – М/с «Клiффорд» 
16.25 – Iндиго
16.55 – М/с «Один день - один пра-
пор» 
17.15 – Т/с «Стеж за мною» 
18.05 – Ситуацiя
18.25 – Український вимiр
18.55 – Анонс передач 
19.00 – Жiночий футбол. Чемпiонат 
Європи. Фiнал
21.00 – Новини
21.25 – Всенародне обговорення 
конституцiї В.Ющенка
21.30 – Дiловий свiт
22.05 – Громадська варта
22.30 – Служба розшуку дiтей
22.40 – Прес-анонс
22.55 – Трiйка, Кено, Максима
23.00 – Пiдсумки
23.20 – Вiд першої особи
00.10 – Служба розшуку дiтей
00.15 – проект «Острiв скарбiв»

ут-2, студія «1+1»
07.00 – ТСН
07.05 –  Д iсней «Чiп  та  Дейл 
поспiшають на допомогу»
07.35 – «Снiданок з 1+1»
09.00 – ТСН
09.05 – «ТСН. Варта»
09.45 – «Шiсть кадрiв»
10.05 – Серiал «Атлантида»
11.35 – «Українськi м/ф»
12.35 –  «Район Беверлi-Гiллз»
13.35 – Серiал «Район Мелроуз»
14.35 – Серiал «Усi жiнки - вiдьми»
15.30 –  «Не родись вродлива»
16.30 – ТСН
16.50 – Серiал «Крем»
17.55 – «Смiшнiше за кроликiв»
19.00 – «ТСН. Варта»

19.30 – ТСН
20.15 – Серiал «Крем»
21.15 – Серiал «Маргоша - 2»
22.30 – ТСН
23.05 –  «Операцiя «Дельта Фарс»
01.00 – «Документ»
02.00 – ТСН
02.25 – Серiал «Циганське серце»

іНтер
08.00 – Новини
08.10 – «Ранок з Iнтером»
08.30 – Новини
08.40 – «Ранок з Iнтером»
09.00 – Новини
09.10 – Серiал «Марш Турецького»
10.10 – Серiал «Обручка». 
11.00 –  «Двi сторони однiєї Анни» 
12.00 – Новини
12.10 – «Знак якостi»
13.00 – Серiал «Вокзал»
14.00 – Серiал «Небо i земля» 
15.00 – Серiал «Сiмдесятники»
16.00 –  «Той, хто дивиться вниз»
17.00 – «Зрозумiти. Пробачити»
18.00 – Новини
18.20 – «Судовi справи».
19.00 –  «Двi сторони однiєї Анни». 
20.00 – «Подробицi».
20.30 – Серiал «Обручка». 
21.30 –  «Принцеса та злидарка». 
23.30 – Гучна справа. «Смертельна 
таблетка. Золота лихоманка»
00.30 – Док. проект. «Чингiсхан - 
вершник апокалiпсису».
01.40 – «Подробицi».
02.15 – служба розшуку дiтей
02.20 – Серiал «Бережiть чоловiкiв» 

стб
08.00 – «Вiкна-Новини»
08.10 – «Бiзнес+»
08.15 – «Давай одружимося»
09.15 – Х/ф «Атестат зрiлостi» 
11.55 – «Фантастичнi iсторiї. Любовна 
магiя. Iгри з бiсами»
12.50 – «Битва екстрасенсiв»
13.50 – Чужi помилки. «Кошмар на 
вулицi Фестивальнiй»
14.50 – Т/с «Кулагiн i партнери» 
15.55 – «Моя правда. К. Собчак» 
16.50 – «Неймовiрнi iсторiї кохання»
17.50 – «Вiкна-Новини»
18.00 – Т/с «Лікар Хаус» 
19.00 – «Моя правда. М. Распутина»
20.00 – «Давай одружимося»
21.00 – Чужi помилки. «Полювання 
на Зорро»

22.00 – «Вiкна-Новини»
22.20 – Т/с «Лікар Хаус» 
23.20 – «Моя правда. Барi Алiбасов. 
криве дзеркало»
00.25 – «Вiкна-спорт»
00.50 – Х/ф «Чисте небо»

Новий каНал
08.40 – «Пiдйом»
09.00 – Х/ф «Пастка для батькiв-3»
10.50 – Т/с «Кадети»
12.10 – Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi 
злочинних пристрастей»
13.30 – Репортер
13.35 – М/с «Веселi мелодiї»
13.45 – М/с «Сильвестр i Твiттi»
14.05 – М/с «Полiцейська академiя»
14.30 – Teen Time
14.35 – Т/с «Крок за кроком»
15.00 – Т/с «Друзi»
15.55 – Teen Time
16.00 – Т/с «Ранетки»
17.00 – Т/с «Татусевi дочки»
18.00 – Т/с «Щасливi разом»
19.00 – Репортер
19.25 – Т/с «Кадети»
20.20 – Т/с «Ранетки»
21.15 – Т/с «Татусевi дочки»
22.20 – Т/с «Щасливi разом»
23.20 – Т/с «Загубленi-5»
00.30 – Репортер
01.00 – Служба розшуку дiтей
01.05 – Х/ф «Генрi та Джун»

ICTV
08.35 – 300 – сек/год
08.45 – Факти.
09.05 – «Свiй-Чужий». П/т
10.10 – «Захист Красiна-2». П/т
11.15 – «Леся+Рома». К/с
12.45 – Факти. 
13.00 – «Мисливцi за старовиною». П/т
14.00 – «Вулицi розбитих лiхтарiв-6». Д/т
15.05 – «Мент у законi». П/т
16.30 – «Свiй-Чужий». П/т
17.35 – «Агент нацiональної без-
пеки». П/т
18.45 – Факти.
19.25 – Надзвичайнi новини
19.55 – «Вулицi розбитих лiхтарiв-6». Д/т
21.00 – «Мент у законi». П/т
22.05 – «Агент нацiональної без-
пеки». П/т
23.10 – колекцiя мiстера Рiплi
00.15 – Надзвичайнi новини
01.00 – Факти.
01.30 – «Земля тигрiв». Х/ф

тет
06.30 – Дiзнайся своє майбутнє
07.30 – «Дом-2» 
08.30 – Ранковий мультик.
09.00 – «Дивись, хто прийшов!» 
09.30 – «Звана вечеря» 
10.30 – «Поради зiрок» 
11.30 – «Дивись!» 
12.00 – Телесерiал «Приватний де-
тектив Магнум» 
13.00 – «Давай одружимося» 
14.00 – Мультсерiали
16.00 – «Єралаш» 
17.00 –  «Лабораторiя Декстера»  
18.00 – мультфiльм
18.30 – «Цiна кохання» 
19.30 – «Дом-2» 
20.30 – Вечiрнiй мультик.
21.00 – «Звана вечеря» 
22.00 – «Вiкна» 
23.00 – «Дивись!» 
23.30 – «Дом-2»  Спецвипуск
00.00 – «Дивись, хто прийшов!» 
00.30 – «Дiзнайся своє майбутнє»

еНтер-ФільМ
08.10 – «SMS-голосування».
08.55 – Х/ф «Iнспектор карного 
розшуку».
11.15 – «Голівуд. алея слави».
12.10 – «SMS-голосування».
12.35 – «Вiтрина-ТБ».
13.00 – Х/ф «Зворотної дороги немає». 
14.25 – «Вiтрина-ТБ».
14.45 – «Кiноляпи».
15.15 – Х/ф «Ключi вiд неба».
16.55 – «Вiтрина-ТБ».
17.10 – «SMS-голосування».
17.40 – «Голівуд. алея слави».
18.20 – Х/ф «Зворотної дороги немає». 
21.00 – «Кiноляпи».
21.30 – Х/ф «Останнi чотири пiснi». 
23.45 – «Голливуд. алея слави».
00.25 – «SMS-голосування».
00.40 – Х/ф «Дiвчиська. Кращi друзi 
дiляться всiм». 
02.20 – Х/ф «Нескоренi»

к1
07.00 – програма «Один день»
07.40 – «Смiх без правил»
08.40 – «Далекi родичi»
09.00 – Т/с «Зоряна брама»
11.00 – Т/с «Вiола Тараканова»
12.00 – Т/с «Солдати»
14.00 – Т/с «Зоряна брама»
16.00 – «Далекi родичi»

16.40 – Т/с «Кохання на районi»
17.00 – «Смiх без правил»
18.10 – Т/с «Вiола Тараканова»
19.10 –  «Один день. Новини»
19.25 – Т/с «Солдати»
21.30 – програма «Один день»
22.00 – Х/ф «Живi вогнi» 
00.30 – Т/с «Мiсiя ясновидiння»

слт-1 
10.40 – Т/с «Діагноз: вбивство».
11.30 – Т/с «Поліцейські з порту».
12.20 – Т/с «Сила кохання».
13.15 – Т/ж «Дамський журнал».
14.30 – «Варене, печене».
15.00 – Т/ж «Зведи дім, посади 
дерево».
15.30 – Т/с «Магазин зі щастям».
16.05 – «Варю, вариш, варимо і 
печемо».
16.20 – Музичний коктейль.
17.00 – Новини.
17.20 – Погода.
17.30 – Т/с «Рани кохання».
18.15 – Т/с «Сила кохання».
19.10 – Вечірня казка.
19.25 – Т/с «Сила кохання».
20.15 – «Словаччина сьогодні».
20.30 – Новини.
20.55 – Голи, очки, секунди.
21.05 – Погода.
21.15 – Х/ф «Кривавий приплив».  
23.10 – Х/ф «Віддай мені своє життя». 
00.50 – Т/с «Пригоди Саманти».
01.35 – Д/с «Ексцентрик». 

слт-2
12.15 – Д/с «Водний світ».
12.45 – Регіональний щоденник.
13.15 – «Жива панорама».
13.55 – Фольклор.
14.30 – Д/ф «Тромбоз».
14.55 – Д/ф «Свідок».
15.35 –  «Впливові сфери».
16.45 – Т/ж «Професіонал».
16.55 – Т/ж «Поліція».
17.15 – Д/ф «Природа і риболовля». 
17.45 – Регіональний щоденник.
18.15 – Новини з регіонів.
18.30 – програма «Фокус».
19.20 – Д/с «Євровіртуальність».
19.35 – Т/ж «Темп».
19.50 – Вечірня казка.
19.55 – Д/ф «Домашній куток».
20.00 – Д/с «Великі загадки».
20.30 – Новини.
20.55 – Новини угорською мовою.
21.00 – «Кено-10». Тираж лотереї. 

21.10 – Д/с «Подорожуючи при-
родою».
22.05 – «Родина».
22.30 – Новини і коментарі.
22.55 – Новини з регіонів.
23.10 – Д/ф «Вечір на тему..»
00.40 – «Соціальний записник».
00.55 – Д/с «Природа і риболовля».
01.20 – Новини.

Маркіза
10.25 – Комедія.
11.50 – Х/ф «Донька Д’Артаньяна». 
14.15 – Т/с «Без сліду».
15.10 – Т/с «Друзі».
16.05 – Т/с «Кобра».
17.05 – Т/с «Уокер, техаський рейн-
джер». 
18.00 – Новини.
18.25 – «Рефлекс».
18.50 – Погода.
18.55 – Розважальна програма.
19.30 – Д/ф «В ім’я закону».
20.00 – Новини.
20.20 – “Сьогодні”.
20.45 – Погода сьогодні.
20.50 – Спортивні новини. 
21.00 – Т/с «Ординація в трояндо-
вому саду».
22.35 – Т/с «Морська слідча служ-
ба». 
23.30 – Трилер «У тіні тероризму». 
01.10 – Крим/ф «Скандальне ви-
криття». 
ЄВРОСПОРТ
09.30 – Снукер.
12.30 – Футбол. Сербія–Франція.
13.30 – Футбол.
14.15 – Теніс.
15.00 – Снукер.
16.30 – Футбол. Сербія–Франція.
18.45 – Футбол. Євроголи.
18.55 – Футбол. ЧЄ. Жінки.
21.00 – Теніс.
00.30 – Футбол. ЧЄ. Жінки. 
02.00 – Теніс. 

уГт-1
13.01 – Новини.  
13.10 – Новини спорту. 
13.20 – Т/с «Населений пункт Орег-
берень».
14.20 – Римський форум.
14.50 – «Разом».
15.20 – «Перехід».
15.55 – Т/ж «Інфо.генерація.2.0».  
16.25 – «Закриття».
17.15 – Т/с «Містечко».

18.30 – Новини.
18.35 – Регіональні новини.
18.45 –  Т/с «Зачарування».
19.15 – Балет. 
19.30 – Т/с «Містечкові історії».
20.30 – Новини.
20.55 – Новини спорту. Погода.
21.10 – Т/с «Чудова місіс Прітчард».
22.10 – Т/с «Навідні сліди». 
23.10 –  «Вечір».  
23.55 –  Т/с «24».  

уГт-2
12.20 –  Х/ф «Історія Бубі Шольца».  
14.20 – Телефонна гра.
15.20 –  Т/с «Рятувальний гелі-
коптер».
16.20 –  Т/с «Пляжний патруль». 
17.20 – Т/с «Розкрадачі загублених 
реліквій». 
18.20 –  Ток-шоу «Йоші Бгарат». 
19.30 – Факти. 
20.05 – Програма «Дуель».
21.15 – Т/с «У горі й радості».  
21.50 –  Реаліті-шоу. 
22.25 – Х/ф «Кохання та інші ката-
строфи».
00.05 – Т/с «Jericho».
01.00 – «100 Чудес». 
01.05 – Факти ввечері.

ртл-клуб
13.00 – Новини.
13.10 – Телефонна гра.
14.30 – Т/ж «О пів на другу». 
15.35 – Х/ф «Таємне товариство». 
17.15 – Т/с «Другий шанс». 
18.20 – Ток-шоу «Моніка».
19.30 – Новини.
20.05 – «Звана вечеря». 
21.05 – «Фокус».  
21.40 – Т/с «Між друзями». 
22.20 – Програма Шандора Фабрі.
00.00 – Новини.   
00.20 – «Європейський час».
00.40 – Т/с «Аліас».
01.30 – «Рефлектор».

10 вересНя
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рейс 93
Фільм розпо -

відає історію, що 
сталася одинадця-
того вересня 2001 
року – з останнім 
з чотирьох літаків, 
викрадених теро-

ристами в США. 
П’ятниця, 16:25, ICTV

брудНI таНЦI - 2
Фільм дуже ро-

мантичний, при-
свячений  люд -
ським взаєминам, 
які будуть затребу-
вані в усі часи. 

П’ятниця, 
22.25, СТБ

штучНий розуМ
У майбутньому 

світі, що вирвав-
ся з-під контролю 
глобального поте-
пління, і лякаючих 
досягнень науки, 
що лякають смерт-

ні живуть пліч-о-пліч із дивними і 
складними роботами.

Субота, 15:15, ICTV

володар персНів
Остання час -

тина трилогії про 
Перстень Всев-
ладдя і про героїв, 
які взяли на себе 
обов’язок врятува-
ти Середзем’я.

Субота, 19:00, ICTV

11 вересНя

вМикай вчасНо

перший НаЦіоНальНий
09.00 – Анонс передач 
09.05 – Дiловий свiт
09.20 – Прес-анонс
09.30 – РАНОК з Першим
10.30 – Т/с «Стеж за мною» 
11.15 – Служба розшуку дiтей
11.25 – Життя триває...
12.00 – Дiловий свiт
12.15 – Ситуацiя
12.30 – Український вимiр
13.00 – Наша пiсня
13.35 – Вихiднi по-українськи
14.20 – «Надвечiр’я» з Т.Щербатюк
14.50 – Ситуацiя
15.00 – Новини
15.15 – Дiловий свiт
15.55 – М/с «Мартiн - воїн. Історiя 
Редволла» 
16.25 – Пазли
17.00 – М/с «Один день - один пра-
пор» 
17.15 – Т/с «Стеж за мною» 
18.05 – Ситуацiя
18.25 – Український вимiр
18.55 – Анонс передач 
19.00 – Дiловий свiт
19.40 – Д/ф «Жертви 11-го вересня»
20.45 – Ситуацiя
21.00 – Новини
21.25 – Всенародне обговорення 
конституцiї В.Ющенка
21.30 – Дiловий свiт
22.05 – Автоакадемiя
22.40 – Прес-анонс
22.55 – Трiйка, Кено
23.00 – Пiдсумки
23.15 – Вiд першої особи
00.00 – Пiдсумки
00.10 – Служба розшуку дiтей
00.15 – Iнтерактивний проект «Острiв 
скарбiв»

ут-2, студія «1+1»
07.00 – ТСН
07.05 –  Д iсней «Чiп  та  Дейл 
поспiшають на допомогу»
07.35 – «Снiданок з 1+1»
09.00 – ТСН
09.05 – «ТСН. Варта»
09.45 – «Шiсть кадрiв»
10.05 – Серiал «Атлантида»
11.35 – «Українськi м/ф»
12.35 – Серiал «Район Беверлi-
Гiллз»
13.35 – Серiал «Район Мелроуз»
14.35 – Серiал «Усi жiнки - вiдьми»
15.30 – Серiал «Не родись врод-

лива»
16.30 – ТСН
16.50 – Серiал «Крем»
17.55 – «Смiшнiше за кроликiв»
19.00 – «ТСН. Варта»
19.30 – ТСН
20.15 – Серiал «Крем»
21.20 – Бойовик «Ларго Вiнч. По-
чаток»
23.30 – «Наша RUSSIA»
00.05 – Еротична драма «Ледi Чат-
терлей»

іНтер
08.00 – Новини
08.10 – «Ранок з Iнтером»
08.30 – Новини
08.40 – «Ранок з Iнтером»
09.00 – Новини
09.10 – Серiал «Марш Турецького»
10.10 – Серiал «Обручка». 
11.00 – Серiал «Двi сторони однiєї 
Анни» 
12.00 – Новини
12.10 – «Знак якостi». Сир Звени-
городський.
13.00 – Серiал «Вокзал»
14.00 – Серiал «Небо i земля» 
15.00 – Серiал «Сiмдесятники». 
16.00 – Серiал «Той, хто дивиться 
вниз» 
17.00 – «Зрозумiти. Пробачити»
18.00 – Новини
18.20 – «Судовi справи».
20.00 – «Подробицi».
20.30 – Серiал «Обручка». 
21.30 – «Свобода на Iнтерi»
00.50 – Док. проект «Мисливець i 
жертва. Лiсовий зловмисник»
02.00 – «Подробицi».
02.30 – Серiал «Бережiть чоловiкiв»

стб
07.00 – Т/с «Вона написала убив-
ство» 
08.00 – «Вiкна-Новини»
08.10 – «Бiзнес+»
08.15 – Х/ф «Раз на раз не ви-
падає» 
10.40 – Х/ф «Пригоди Шерлока Холм-
са i лікаря Ватсона» 
17.00 – «Пригоди Шерлока Холмса та 
лікаря Ватсона». Невiдома версiя
18.00 – «Вiкна-Новини»
18.10 – Х/ф «Кавказька полонянка, 
або Новi пригоди Шурика» 
20.00 – Нацiональне талант-шоу 
«Танцюють усi!-2»
22.00 – «Вiкна-Новини»

22.25 – Х/ф «Бруднi танцi - 2»
00.20 – «Вiкна-спорт»
0 0 . 5 0  –  Х / ф  « С л у ж и л и  д в а 
товаришi»

Новий каНал
08.40 – «Пiдйом»
09.00 – Х/ф «Флиппер»
10.55 – Т/с «Кадети»
12.10 – Т/с «Вiола Тараканова. У свiтi 
злочинних пристрастей»
13.30 – Репортер
13.35 – М/с «Веселi мелодiї»
13.45 – М/с «Сильвестр i Твiттi»
14.05 – М/с «Полiцейська академiя»
14.30 – Teen Time
14.35 – Т/с «Крок за кроком»
15.00 – Т/с «Друзi»
15.55 – Teen Time
16.00 – Т/с «Ранетки»
16.55 – Т/с «Татусевi дочки»
17.55 – Т/с «Щасливi разом»
19.00 – Репортер
19.25 – Т/с «Кадети»
20.20 – Т/с «Ранетки»
21.15 – Т/с «Татусевi дочки»
22.20 – Т/с «Щасливi разом»
23.20 – Скетч-шоу «Файна Юкрай-
на»
00.05 – Камедi-клаб Росiя
01.00 – Репортер
01.30 – Х/ф «Рей»

іCTV
08.35 – 300 – сек/год
08.45 – Факти. 
09.05 – «Свiй-Чужий». П/т
10.10 – «Захист Красiна-2». П/т
11.15 – «Леся+Рома». К/с
12.45 – Факти 
13.15 – «Мисливцi за старовиною». 
П/т
14.15 – «Вулицi розбитих лiхтарiв-6». 
Д/т
15.20 – «Мент у законi». П/т
16.25 – «Рейс 93». Х/ф
18.45 – Факти. 
19.10 – Добрi новини з Оленою 
Фроляк
19.25 – Надзвичайнi новини з Костян-
тином Стогнiєм
20.00 – «Вулицi розбитих лiхтарiв-6». 
Д/т
21.05 – Максимум в Українi
21.45 – Ти не повiриш!
22.40 – Голi та смiшнi
23.40 – Факти.
00.05 – Автопарк. Парк автомобiльного 
перiоду

0 0 . 5 5  –  « Д о в г и й  п о ц i л у н о к 
надобранiч». Х/ф

тет
06.30 – Дiзнайся своє майбутнє
07.30 – «Дом-2» 
08.30 – Ранковий мультик.
09.00 – «Дивись, хто прийшов!» 
09.30 – «Звана вечеря» 
10.30 – «Поради зiрок» 
11.30 – «Дивись!» 
12.00 – Телесерiал «Приватний де-
тектив Магнум»  
13.00 – «Давай одружимося» 
14.00 – Мультсерiали
16.00 – «Єралаш» 
17.00 – Мультсерiал «Лабораторiя 
Декстера»  
18.00 – З колекцi ї  улюблених 
мультфiльмiв.
18.30 – «Цiна кохання» 
19.30 – «Дом-2» 
20.30 – Вечiрнiй мультик.
21.00 – «Звана вечеря» 
22.00 – «Вiкна» 
23.00 – «Дивись!» 
23.30 – «Дом-2»  Спецвипуск
00.00 – «Дивись, хто прийшов!» 
00.30 – «Дiзнайся своє майбутнє»

еНтер-ФільМ
08.50 – «SMS-голосування».
09.30 – Х/ф «Ключi вiд неба».
11.15 – «Кiнокласика».
12.00 – «SMS-голосування».
12.25 – «Вiтрина-ТБ».
13.05 – Х/ф «Зворотної дороги не-
має». 
14.25 – «Вiтрина-ТБ».
14.55 – «Саундтреки».
15.35 – Х/ф «Ми, двоє чоловiкiв».
17.20 – «Вiтрина-ТБ».
17.40 – «SMS-голосування».
18.10 – «Кiнокласика».
18.50 – Х/ф «Що йде у темряву».
21.05 – «Саундтреки».
21.30 – Х/ф «Вiдплата». 
23.20 – «Кiнокласика».
23.55 – «SMS-голосування».
00.10 – Х/ф «Останнi чотири пiснi». 
02.05 – Х/ф «Дитинство Горького».

к1
07.00 – Iнформацiйна програма 
«Один день»
07.40 – «Смiх без правил»
08.40 – «Далекi родичi»
09.00 – Т/с «Зоряна брама»
11.00 – Т/с «Вiола Тараканова»
12.00 – Т/с «Солдати»

14.00 – Т/с «Зоряна брама»
16.00 – «Далекi родичi»
16.40 – Т/с «Кохання на районi»
17.00 – «Смiх без правил»
18.00 – «Забiйна лiга»
19.00 – Iнформацiйна програма 
«Один день. Новини»
19.15 – «Вечiрнiй квартал. Iсторiя 
успiху»
21.30 – Iнформацiйна програма 
«Один день»
22.00 – Х/ф «Ворог держави» 
00.30 – «Смiх без правил»
01.35 – Iнформацiйна програма 
«Один день. Спорт»
01.50 – Х/ф «Тiнь пiтьми»

слт-1
10.40 – Т/с «Діагноз: вбивство».
11.30 – Т/с «Поліцейські з порту».
12.20 – Т/с «Сила кохання».
13.15 – Т/ж «Дамський журнал».
14.30 – «Варене, печене».
15.00 – Т/ж «Зведи дім, посади 
дерево».
15.30 – Т/с «Магазин зі щастям».
16.05 – «Варю, вариш, варимо і 
печемо».
16.20 – Музичний коктейль.
17.00 – Новини.
17.25 – Погода.
17.30 – Т/с «Рани кохання».
18.15 – Т/с «Сила кохання».
19.10 – Вечірня казка.
19.25 – Т/с «Сила кохання».
20.15 – «Словаччина сьогодні».
20.30 – Новини.
20.55 – Голи, очки, секунди.
21.05 – Погода.
21.15 – Розважальна програма «Сьо-
годні вас розважає Сензус».  
22.25 – Крим/ф «Зістарся зі мною». 
00.00 – Т/с «Вбивства в Дурам 
Конті». 
00.50 – Т/с «Пригоди Саманти».
01.40 – Д/с «Ексцентрики». 

слт-2
12.15 – Д/с «Подорожуючи при-
родою».
13.05 – Регіональний щоденник.
13.35 – «Жива панорама».
14.05 – «Євровіртуальність».
14.20 – Д/с «Великі загадки».
14.45 – «Родина».
15.10 – Д/ф «Вечір на тему…»
16.55 – «Чотирилисник». 
17.25 – Т/ж «Темп».
17.40 – Регіональний щоденник.

18.15 – Новини з регіонів.
18.35 – Публіцистична програма 
«Фокус».
19.20 – «Телевікенд».
19.45 – Вечірня казка.
19.55 – Д/ф «Домашній куток».
20.00 – Д/с «Принцеса Анна».
20.30 – Новини.
20.55 – Новини угорською мовою.
21.00 – «Кено-10». Тираж лотереї. 
21.10 – Д/ф «КДБ у Німеччині».
22.00 – Д/ф «Портрет актора Мартіна 
Губи». 
22.15 – Д/ф «Чехословацький теле-
тижневик».
22.30 – Новини і коментарі.
22.50 – Новини з регіонів.
23.05 – Дискусійна програма.
00.35 – Т/с «Зоряний корабель «Га-
лактика».

Маркіза
10.25 – Комедія.
12.20 – Х/ф «Блискавичний танець».
14.15 – Т/с «Без сліду».
15.10 – Т/с «Друзі».
16.05 – Т/с «Кобра».
17.05 – Т/с «Уокер, техаський рейн-
джер». 
18.00 – Новини.
18.25 – «Рефлекс».
18.50 – Погода.
18.55 – Розважальна програма.
19.30 – Д/ф «В ім’я закону».
20.00 – Новини.
20.20 – “Сьогодні”.
20.45 – Погода сьогодні.
20.50 – Спортивні новини. 
21.00 – Розважальна програма «І 
мудрий помиляється».
22.20 – Х/ф «Сьогодні помреш!»
00.00 – Х/ф «Людина з примхами». 
01.35 – Крим/ф «Кривавий спорт 6». 

євроспорт 
09.30 – Снукер.
12.30 – Теніс.
14.30 – Снукер.
17.30 – Велоспорт.
18.45 – Футбол. Євроголи.
18.55 – Т/ж «Єгипет».
19.10 – Теніс.
01.05 – Мотоспорт. Ралі. Іспанія.
02.05 – Футбол. Євроголи.

уГт-1
13.01 – Новини.  
13.10 – Новини спорту. 
13.15 –  Т/с «Населений пункт Орег-
берень».

14.30 – Регіональний тележурнал.
15.25 –  «Перехід».
15.55 – Д/ф «Де височіють їх мо-
гили...».
16.25 – «Закриття».
17.15 – Т/с «Містечко». 
18.30 – Новини.
18.35 – Регіональні новини.
18.45 –  Т/с «Зачарування».
19.15 – Балет.
19.30 – Т/с «Містечкові історії».
20.30 – Новини.
20.55 – Новини спорту. Погода.
21.10 –  Т/с «Чудова місіс Пріт-
чард». 
22.10 – «Життя-кордони».
23.15 –  «Вечір».   
00.00 –  Т/с «24».  

уГт-2
12.20 –  Х/ф «Історія Бубі Шольца».   
14.20 – Телефонна гра.
15.20 –  Т/с «Рятувальний гелі-
коптер».
16.20 –  Т/с «Пляжний патруль». 
17.20 – Т/с «Розкрадачі загублених 
реліквій». 
18.20 –  Ток-шоу «Йоші Бгарат». 
19.30 – Факти. 
20.05 –  Програма «Дуель».
21.15 – Т/с «У горі й радості».  
21.50 – Реаліті-шоу. 
22.25 – Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки». 
00.25 – «100 Чудес».
00.30 – Факти ввечері.   

ртл-клуб
13.00 – Новини.
13.10 – Телефонна гра.
14.30 – Т/ж «О пів на другу».
15.25 – Х/ф «Останній політ». 
17.15 – Т/с «Другий шанс». 
18.20 – Ток-шоу «Моніка».
19.30 – Новини.
20.05 – «Звана вечеря». 
21.05 – «Фокус».  
21.40 – Т/с «Між друзями». 
22.20 – Крим./с «Бреши, якщо змо-
жеш!». 
23.20 – Т/с «Всюдисущий».  
00.20 – Новини.

перший НаЦіоНальНий
09.00 – Анонс передач
09.15 – Прес-анонс
09.25 – Доки батьки сплять
10.05 – Хто в домi хазяїн?
10.45 – Експерти дозвiлля
11.20 – Вихiднi по-українськи
11.40 – Темний силует
12.00 – Кордон держави
12.45 – Наша пiсня
13.20 – М/с «Мартiн - воїн. Iсторiя 
Редволла»
14.50 – Парламент
15.35 – Служба розшуку дiтей
16.00 – Регбi. Квалiфiкацiйний матч 
до ЧЄ - 2010. Збiрна України - збiрна 
Польщi
17.45 – Книга. Ua
18.55 – Д/ф «Десята муза в Українi» 
21.00 – Новини
21.45 – Фольк-music
22.45 – Мегалот
22.50 – Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 – Вiльна гавань
23.25 – Наркоманiя вилiковна
23.45 – DW.Новини Європи
00.15 – Iнтерактивний проект «Острiв 
скарбiв»

ут-2, студія «1+1»
07.50 – «Свiтське життя»
09.05 – Квартирна лотерея «Хто там?»
10.15 – Дiсней! «Чiп та Дейл поспiшають 
на допомогу»
11.15 – Мультфiльм «Пригоди мишеняти 
Переса - 2»
12.45 – Пригод. комедiя «Бiнго»
14.40 – Комедія «Копи та недоумки»
16.35 – Х/ф «Вiват, гардемарини!»
19.30 – ТСН
20.00 – «Криве дзеркало»
22.20 – «Наша RUSSIA»
22.55 – Романт. комедiя «Екс-коханець»
00.50 – Бойовик «Ларго Вiнч. Початок»
02.35 – Х/ф «Жага екстриму»

іНтер
06.50 – «Свобода на Iнтерi»
10.00 – «У Городку». Дайджест.
10.40 – «Городок»
11.10 – Серiал «Чоловiча робота-2» 
15.10 – «Найрозумнiший».
17.00 – «Позаочi». О.Басилашвiлi.
18.00 – Серiал «Каменська-5». 

20.00 – «Подробицi».
20.30 – «Мiсце зустрiчi»
22.30 – Фiльм «Поцiлунки пропащих 
янголiв» 
00.40 – «Подробицi»

стб
08.00 – «Навколо свiту»
09.00 – «Їмо вдома»
10.10 – «ВусоЛапоХвiст»
10.50 – «Нашi улюбленi мультфiльми» 
13.15 – Концерт М.Задорнова «Піднімач 
пінгвінів»
14.00 – Х/ф «Бруднi танцi - 2»
16.00 – «Нацiональне талант-шоу «Тан-
цюють усi!-2»
18.00 – «Неймовiрнi iсторiї кохання»
19.00 – Х/ф «Кавказька полонянка, або 
Новi пригоди Шурика» 
20.50 – «Кавказька полонянка» Невiдома 
версiя
21.50 – «Моя правда. «Маша Распу-
тіна»
22.50 – Зiркове життя. «Обпаленi сла-
вою»
23.50 – «Паралельний свiт»
00.50 – Х/ф «Франц+Полiна»

Новий каНал
09.35 – Будинок закритий на ремонт
10.25 – Зорянi драми
11.10 – Iнтуїцiя
12.10 – Info-шок
13.10 – Скетч-шоу «Файна Юкрайна»
14.35 – Хто проти Бiлявок?
15.55 – Х/ф «Рiччi-багатiй»
18.00 – Х/ф «33 нещастя»
20.00 – Х/ф «Якось у Вегасi»
22.00 – Хто проти Бiлявок?
23.20 – Х/ф «Амистад»
02.25 – Спортрепортер
02.30 – Х/ф «8 миля»

ICTV
08.00 – «Рейс 93». Х/ф
09.55 – Анекдоти по-українськи
10.15 – «Леся+Рома». К/с
11.35 – Квартирне питання
12.45 – Факти.
13.00 – «Вулицi розбитих лiхтарiв-6». 
Д/т
14.10 – 12 найкращих шахраїв України
14.55 – Українцi Афiгеннi
15.15 – «Штучний розум». Х/ф
18.45 – Факти.

19.00 – «Володар перснiв. Повернення 
короля». Х/ф
23.15 – Наша Russia
00.00 – Прожекторперiсхiлтон
00.30 – Голi та смiшнi
01.10 – «Стрiп-клуб «Сансет». Х/ф

тет
06.30 – Дiзнайся своє майбутнє
07.30 – «Дом-2» 
08.30 – Програма для дiтей «Марвi 
Хаммер» 
09.00 – Ранковий мультик.
09.30 – «Ключi вiд форту Буайяр» 
12.00 – «Заборонена зона» 
13.00 – Телесерiал «Троє зверху 2»  
14.00 – Мультфiльми
16.00 – «Єралаш» 
17.00 – «Фактор страху» 
18.00 – «Дом-2» 
19.00 – Футбол. Кубок України. «Металiст» 
(Харкiв) – «Динамо» (Київ)
21.00 – «Заборонена зона» 
22.00 – «Смiх без правил» 
23.00 – Дивись!
23.30 – «Дом-2» . Спецвипуск.
00.00 – Телесерiал «Полiцiя Майамi, 
вiддiл моралi»  
01.00 – «Дiзнайся своє майбутнє»

еНтер-ФільМ
08.10 – «SMS-голосування».
08.50 – Х/ф «Весна».
10.30 – Х/ф «Ми, двоє чоловiкiв».
12.00 – «Кiноляпи».
12.35 – «SMS-голосування».
12.55 – Х/ф «Що йде у темряву».
14.55 – «Саундтреки».
15.25 – Х/ф «Новi пригоди янкi при дворi 
короля Артура». 
16.55 – «Кiноляпи».
17.30 – Х/ф «Новi пригоди янкi при дворi 
короля Артура». 
19.25 – Х/ф «Занадто висока цiна».
21.10 – «Кiноляпи».
21.30 – Х/ф «Ескорт для дам». 
23.35 – «Саундтреки».
00.05 – «SMS-голосування».
00.25 – Х/ф «Вiдплата». 
02.00 – Х/ф «Весна».

к1
07.00 – «Добрий день, сiдайте!»
07.10 – Х/ф «Веселе чаклунство»
08.50 – Д/п «Золото пiратiв»

10.00 – Х/ф «Як Iванко-дурник за дивом 
ходив»
11.50 – «Далекi родичi»
12.20 – Т/с «Зоряна брама»
14.30 – «Автодуель»
14.55 – Формула-1. Гран-Прi Iталiї. 
Квалiфiкацiя
16.40 – Х/ф «Iсторiя лицаря»
19.40 – Т/с «Холостяки» 
21.30 – «Що? Де? Коли?»
2 3 . 0 0  –  « Х т о  н е  х о ч е  с т а т и 
мiльйонером»
00.00 – Х/ф «Код диявола»

слт-1
11.30 – «Хітманія». 
12.20 – Розважальна програма.
12.45 – Д/с «Палаци Європи».
13.40 – Т/ж «Автомагазин».
14.00 – Комедія «Кевін із півночі». 
15.45 – Х/ф «Смертельна місія».
17.20 – Т/с «Аромат квітів і вітру».
18.10 – Т/ж «Зведи дім, посади де-
рево».
18.40 – Шоу Білла Косбі. 
19.10 – Вечірня казка.
19.25 – Шоу Білла Косбі.
19.50 – Т/ж «Екстра».
20.30 – Новини.
20.55 – Голи. Очки. Секунди.
21.05 – Погода.
21.15 – Розважальна програма «Бла-
китна зірка».
22.25 – Х/ф «Чужі люди».  
23.55 – Трилер «Колір ночі».

слт-2
11.30 – Дискусійна програма.
13.05 – Розважальна програма.
14.05 – Т/с «Яскрава родинка».
14.30 – Д/ф «Зелений колір надії».
14.50 – Д/с «Шляхи надії».
15.15 – Д/ф «Локальні й регіональні 
телебачення».
15.40 – Д/с «Експедиція до Червоного 
моря».
16.05 – Хіт-парад.
16.35 – Д/ф «Портрет актора».
16.55 – «Хвіртка».
17.40 – Д/с «Фермерське ревю».
17.55 – «Студентські фільми».
18.40 – Т/ж «Еліксир».
19.10 – Д/ф «Знайомство і слово».
19.45 – Вечірня казка.

19.55 – Музична програма «Кліппато». 
20.25 – Д/с «Особистості».
20.30 – Новини.
20.50 – Новини-мікс.
21.00 – «Кено-10». Тираж лотереї.
21.05 – Д/ф «Портрет молодого сто-
ляра».
21.45 – Д/ф «Кінематограф на коле-
сах».
21.55 – Д/с «Культура в часі».
22.25 – Ток-шоу «Ангели-охоронці».
22.55 – Драма «Негр, негр, чорне об-
личчя», 2 с. 
00.25 – Концерт.
01.20 – Т/ж «Автомагазин».

Маркіза
10.30 – Т/с «Крок за кроком».
11.30 – Родин/ф «Пригоди малої пан-
ди». 
13.00 – Шоу «Як народжуються супер-
зірки».  
15.45 – Романт/ф «Сповідь молодої 
нареченої».  
17.30 – Т/с «90210».
19.15 – «Чудовий день».
20.00 – Новини.
20.20 – «Сьогодні».
20.45 – Погода.
20.50 – Спортивні новини.
21.00 – Розважальна програма «Вершки 
суспільства».
21.30 – Х/ф «Кінг Конг».  
00.50 – Х/ф «Охоронці воріт дракона». 
02.45 – Трилер «Заколот».  

євроспорт 
09.30 – Снукер.
11.30 – Теніс.
14.30 – Снукер.
17.30 – Велоспорт.
18.45 – Мотоспорт. Ралі. Іспанія.
19.15 – Теніс.
01.00 – Теніс.
02.00 – Теніс.

уГт-1
13.01 – Новини.
13.10 – Т/ж «Авто-мото».  
14.10  –  «Жива пустеля». 
15.20 –  Д/ф «Бругге».
15.50  –  Х/ф «Флоріан вирішить».
16.15 – Х/ф «Еміль і детективи».
18.15 – Х/с «Cестра Тереза.com». 
20.00 – «Люксор».

20.30 – Новини.
20.55 – Спорт. Погода.
21.00 –  Тираж лотереї.
21.15 – Т/с «Коханці».
22.15 – Вистава «Річард ІІІ».
01.20 – Новини.  

 уГт-2
12.40 –  «Поїзд пригод».
13.15 – Т/с «Мавпа Чарлі».
13.15 – Т/с «Горець». 
14.15 – Т/ж Ліги чемпіонів. 
15.50 – Т/с «Обраний».
16.50 – Т/с «90210».
17.45 – Х/ф «Гравець у гольф Хаппі». 
19.30 – Факти.
20.00 – Т/ж «Магеллан».
21.05 – Х/ф «Породження пекла».  
23.05 – Х/ф «Бійцівський клуб».  
01.30 –  Х/ф «Золота грудка».

ртл-клуб
09.45 – М/с Уолта Діснея. 
11.20 – Телефонна гра. 
12.30 – Т/с «Няня».
13.00 – Новини.
13.10 – Т/ж автолюбителів.
13.40 – Т/с «Лікар».
14.40 –  «Формула-1».
16.25 – Т/с «Таємниче місто».
17.15 – Х/ф «Сфінкс». 
19.30 – Новини.
20.00 – «Фокус Плюс».
20.30 –  Х/ф «Який чудовий хлопець ця 
дівчина!».
22.40 – Х/ф «Ідеальний солдат».
00.10 – Х/ф «Втрачений скарб».
01.50 – «Фокус Плюс».

12 вересНя
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13 вересНя

вМикай вчасНо

перший НаЦіоНальНий
09.00 – Анонс передач
09.10 – Доки батьки сплять
09.15 – Пiдсумочки
09.30 – Антивiрус для дiтей
09.50 – Крок до зiрок
10.20 – Служба розшуку дiтей
10.30 – Нова армiя
11.00 – Муз. ua
11.30 – Стильна штучка
12.00 – Т. Цимбал представляє. «Лiнiя долi»
12.35 – Здоров’я
13.40 – журнал «Околиця»
14.10 – Аудiєнцiя
14.40 – Благовiсник
15.20 – Олiмпiйський хронометр
16.05 – Д/ф «Олександр Довженко. Мiж 
кесарем та Богом»
16.40 – Концерт «День знань»
17.50 – Дiловий свiт. Тиждень
18.40 – Фестиваль мистецтв України.
21.00 – Новини
21.30 – Наш футбол
22.25 – «Культурний фронт»
22.55 – Трiйка, Кено, Максима
23.00 – Ера бiзнесу. Пiдсумки
23.30 – 100% Динамо
23.50 – Оперативний об’єктив
00.15 – проект «Острiв скарбiв»

ут-2, студія «1+1»
07.10 – «Пригоди мишеняти Переса - 2»
09.05 – Лотерея «Лото-Забава»
10.15 – «Чiп та Дейл поспiшають на допомогу»
10.40 – «Українськi м/ф»
11.00 – «Караоке на майданi»
12.00 – «Смiшнiше за кроликiв»
13.30 – «Криве дзеркало»
15.45 – Х/ф «Тiльки смерть нас розлучить»
17.50 – Х/ф «Моя мама - наречена»
19.30 – ТСН
20.20 – Комедія «Контракт на любов»
22.35 – «Свiтське життя»
23.35 – Х/ф«Лiтнiй дощ»
01.55 – Х/ф «Екс-коханець»

іНтер
08.00 – М/с «Смiшарики»
08.20 – «Картата потата»
09.00 – «Квадратний метр»
10.00 – «Україно, вставай!».
10.30 – Фiльм «Iван Васильович змiнює 
професiю» 
12.30 – Фiльм «Осiннi квiти» 
17.00 – «Формула любовi». Л.Чурсiна
18.00 – Х/ф «Єдиному, до запитання» 
20.00 – «Подробицi тижня».
20.50 – Т/с «Кармелiта. Циганська 
пристрасть» 

22.50 – Фiльм «Тутсi» 
01.20 – «Подробицi тижня».
02.00 – Фiльм «Брокер»

стб
08.00 – «Навколо свiту»
09.00 – «Їмо вдома»
10.10 – «ВусоЛапоХвiст»
10.50 – Х/ф «Закляття Долини змiй»  
13.05 – У пошуках iстини 
14.05 – «Слiдство вели. Кат i дiти»
15.05 – Д/д «Послiдовники Дона Карлеоне»
15.45 – «Правила життя. Вбивча чистота»
16.45 – «М’ясо. Iсторiя всеросiйського обману»
19.00 – «Битва екстрасенсiв»
20.00 – Х/ф «Мандрiвка у закоханнiсть» 
22.15 – Х/ф «Травестi» 
00.15 – «Неймовiрнi iсторiї кохання»
01.15 – Х/ф «Вiдпустка за власний рахунок»

Новий каНал
08.00 – Запитайте у лікаря
08.40 – Живчик старти
09.15 – Руйнiвники мiфiв-4
10.20 – Х/ф «Якось у Вегасi»
12.20 – Клiпси
12.50 – Шоуманiя
13.30 – Ексклюзив
14.10 – Аналiз кровi
14.50 – Зорянi драми
15.45 – Info-шок
16.45 – Iнтуїцiя
17.45 – Х/ф «12 друзiв Оушена»
20.15 – Х/ф «Найманi вбивцi»
23.00 – Скетч-шоу «Файна Юкрайна»
23.30 – Камедi-клаб Росiя
00.30 – Спортрепортер
00.35 – Х/ф «Випускний вигар»

ICTV
07.50 – «Знову до справи!». Х/ф
09.25 – Квартирне питання
10.30 – Ти не повiриш!
11.35 – Козирне життя
12.00 – Iнший футбол
12.45 – Факти.
13.00 – Наша Russia
13.35 – Прожекторперiсхiлтон
14.25 – Анекдоти по-українськи
15.05 – Українцi Афiгеннi
15.30 – «Загiн «Дельта». Х/ф
18.45 – Факти тижня з О. Соколовою
19.40 – Країна має знати. К. Стогнiй
20.10 – «Вежi-близнюки». Х/ф
23.00 – «Бумер-2». Х/ф 
01.35 – Iнтерактив. Тижневик
01.50 – «Лiто в бiкiнi». Х/ф

тет
06.30 – Дiзнайся своє майбутнє

07.30 – «Дом-2» 
08.30 – «Пустотливi пальчики» 
09.00 – Ранковий мультик.
09.30 – «Холостяк» 
11.30 – «Дивись!» 
12.00 – «Заборонена зона» 
13.00 – «Єралаш» 
14.00 – «Весiльний переполох» 
15.00 – «Випробування вiрностi» 
15.30 – «Ключi вiд форта Буайяр» 
18.00 – «Алфред Хiчкок представляє»  
18.30 – «Фактор страху» 
19.30 – «Дом-2» 
20.30 – Вечiрнiй мультик.
21.00 – «Заборонена зона» 
22.00 – «Убойна лiга» 
23.00 – «Дивись!» 
23.30 – «Дом-2» . Спецвипуск.

еНтер-ФільМ
08.05 – «SMS-голосування».
08.20 – Х/ф «Член правительства».
10.55 – Х/ф «Новi пригоди янкi при дворi 
короля Артура». 
12.20 – «Кiноляпи».
12.55 – «SMS-голосування».
13.10 – Х/ф «Новi пригоди янкi при дворi 
короля Артура». 
14.55 – «SMS-голосування».
15.15 – Х/ф «Занадто висока цiна».
16.55 – «Кiноляпи».
17.35 – Х/ф «Тато-невидимка».
19.30 – Х/ф «30 – днiв, за якi я повинен 
стати знаменитим».
21.15 – «SMS-голосування».
21.30 – Х/ф «Тигровi загони». 
23.50 – «Кiноляпи».
00.25 – «SMS-голосування».
00.45 – Х/ф «Ескорт для дам». 
02.35 – Х/ф «Член правительства».

к1
06.50 – «Добрий день, сiдайте!»
07.00 – Х/ф «Пiчки-лавочки»
09.10 – Д/п «Черепахи в морi Целебес»
10.10 – «Хто не хоче стати мiльйонером»
11.30 – Х/ф «Iсторiя лицаря»
14.20 – AutoEVO
14.45 – Формула-1. Гран-Прi Iталiї. 
17.00 – Т/с «Холостяки»
19.00 – «Городок»
19.45 – «Вечiрнiй квартал»
22.00 – «Слава Богу, ти прийшов!»
23.40 – «Забiйна лiга»
00.40 – Х/ф «Тiнь пiтьми» 
02.10 – «Телеформат»
02.50 – Х/ф «Код диявола»

слт-1
12.55 – Розважальна програма.

14.05 – Т/с «Детектив Пуаро».
15.55 – «Пошта для тебе».
17.00 – Т/с «Лікарня на околиці міста».
18.05 – «Стань тим, ким хочете бути».
18.35 – Шоу Білла Косбі.
19.10 – Вечірня казка.
19.20 – Шоу Білла Косбі.
19.50 – «Таємниця моєї кухні».
20.30 – Новини.
20.50 – Голи. Очки. Секунди.
21.05 – Погода.
21.15 – «Сильвестр-2000».  
23.15 – Х/ф «Операція «Акула».

слт-2
11.30 – Т/ф «Луї Пастер». 
12.50 – Д/с «Картинки з природи».
13.20 – Д/ф «Словацькі мініатюри».
13.30 – Казка «Найкращий квіт». 
14.25 – Д/ф «Матей Бел». 
14.55 – Д/ф «В глибинах моря».
15.00 – «Слово».
14.05 – Д/с «Орієнтація».
15.35 – Фольклорний фестиваль.
16.30 – Д/с «Скарби світу 4». 
16.50 – Х/ф «Стіл для чотирнадцятих». 
18.10 – Д/ф «Сервантес». 
19.05 – «Золоті хіти».
19.50 – Вечірня казка.
20.00 – Ток-шоу «Ангели-охоронці».
20.30 – Новини.
20.50 – «Кено-10». Тираж лотереї.
21.00 – Драма «Далека дорога».
22.45 – Д/с «Мистецтво».
23.15 – Д/ф «Творіння словацьких авторів».
00.30 – «Слово».
00.35 – Новини.

Маркіза
11.00 – Т/с «Крок за кроком».
11.55 – Т/с «Смоллвілл».
13.40 – «За кулісами Маркізи».
14.00 – програма «На тілі».
14.30 – Розважальна програма.
15.10 – Х/ф «Уокер, техаський рейнджер».
17.05 – Комедія «Інстинкт мисливця». 
19.05 – програма «На стрісі».
20.00 – Новини.
20.20 – «Сьогодні».
20.45 – Погода.
20.50 – Спортивні новини.
21.00 – «Чеський і Словацький суперстар».
22.25 – Комедія «Бути крутим».

євроспорт 
10.45 – Мотоспорт.
11.15 – Раллі. Австралія.
11.45 – Мотоспорт.
17.00 – Велоспорт.
18.45 – Футбол. ЧЄ. Жінки.

21.00 – Теніс.

уГт-1
10.00 – «І сказав Господь!». 
10.05 – «Пустіть до мене». 
10.40 – «Cвідки». 
11.30 – Церковний календар.
11.45 – «Радісна новина».
12.10 – молодіжна програма.
12.30 – «Надії нащадків».  
13.01 – Новини.
13.10 – Муз. програма.
13.40 – «100 років. Театр – це гра». 
14.30 – «День угорської пісні-2009».
15.20 – «Освіжуючий».
15.50 – Вистава.
17.35 – «Центральна площа». 
18.30 –  «Історія Угорщини».
19.05  – Т/ж «Більше, ніж кіно». 
19.35 – «День угорської пісні-2009». 
20.30 – Новини.
20.45 – Новини спорту. Погода. 
21.00 – «День угорської пісні-2009». 
22.10 – «Свобода слова». 
23.15 – Х/ф «Дружина священика».
01.20 – Новини.

уГт-2
07.45 – Мультфільми.
11.15 – Т/с «Лікарі».
11.40 – «Стиль життя».
12.15 – Кухня Юдіти Штал.
12.50 – Т/с «Елітна команда».
13.50 – Т/с «Стрімка гадюка».
14.50 – Т/с «Шалені детективи».
15.50 – Т/с «Смоллвілл».
16.50 – Т/с «Комісар Рекс».
17.50 – Х/ф «Смішний Наполеон». 
19.30 – Факти.
20.00 – «Щоденник».
21.05 – Х/ф «Мумія повертається».
23.35 – Х/ф «Знову 48 годин». 
01.15 – Х/ф «Легенда про сім мечів».

ртл-клуб
11.05 – «Рецепт-клуб».
11.25 – Телефонна гра. 
12.35 – Туристичний т/ж.
13.00 – Новини.
13.10 – Т/с «Лікар».  
14.10 – Т/ж автолюбителів. 
14.25 – «Формула-1».
16.45 – Т/с «Мої хлопці».
17.20 – Х/ф «Бійка до самого Різдва».
19.30 – Новини.
20.00 – Т/с «Кобра 11». 
21.00 – Х/ф «ХХХ».
23.20 – Розважальне ток-шоу.
00.20 – Новини.
00.35 – «Портрет».

поезія НоМера
Новий рік у староМу
Завжди цей Новий рік
Наближується літом,
Коли старого вік
Ще владно править світом…

Як в сиву давнину,
І діти, і дорослі
Радіють цьому Дню
В містах та селах досі,

І квітів, і подій,
І мрій прещедро в ньому…
Букет його надій
Не байдужий нікому…

Старого молодить
Цей рік Новий прилюдно,
Врочисто він дзвенить
І втіхою повсюдно…

Розчулені серця,
Благання особисті
В них матері й вітця
Всевишньому й Пречистій…

З любов’ю щирою, в красі
Та з настроєм весняним,
Цей РІК стрічають всі,
А звуть його… НАВЧАЛЬНИМ!

Юрій ШИП

зНову до справи
Кожен мріє мати 

власного синопти-
ка та порадника. 
Що взяти із собою 
сьогодні – пара-
сольку чи сонцеза-
хисні окуляри?

Неділя, 07:50, ICTV

заГіН «дельта»
Коли небезпечні 

терористи захо-
плюють амери -
канських туристів 
і переправляють 
їх у Бейрут, пре-
зидент направляє 

загін «Дельта».
Неділя, 15:30, ICTV

вежі-близНЮки
11 вересня 2001 

року. Звичайний 
день для поліції 
Нью-Йорка. Сер-
жант Джон Ма -
клафлін з поліції 
порту, як завжди, 

роздав інструкції, і всі розійшлися на 
свої пости.

Неділя, 20:10, ICTV

КОМП’ЮТЕРНА ДОПОМОГА
Установка ліцензійних Windows XP, 

Vista
• З ПЗ за вибором
• Швидко, без втрати даних

Установка Linux Ubuntu
• Повна пакетна установка з усім ПЗ
• Російською/українською мовами
• Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс
• Безпечність
• Функціональність
• БЕЗКОШТОВНІСТЬ

Навчання роботи на комп’ютері
• Операційні системи (Windows, Lunux)
• Офісні пакети (MS Office, Open Office)
• Інтернет і мережі (IE, Opera, Mozilla)
• Графіка та дизайн

Реанімація втрачених даних
Захист комп’ютерних мереж

на підприємствах
Å 8-093-6007-407
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– Знову над цим райським куточком нашої 
Карпатської землі звучить закличний голос 
трембіти. Тут вчергове зібралися люди, які 
люблять і пишаються своєю землею, примножу-
ють культуру наших прадідів, – наголосив Олег 
Гаваші, відкриваючи фестиваль. – Наш край 

Закарпаття славиться різними культурницькими заходами, нашим гостям завжди є 
що побачити і почути. Не були винятком і ці вихідні. У неділю, 30 серпня, у с. Синевирська 
Поляна, що на Міжгірщині, відбувся традиційний обласний фольклорно-етнографічний 
фестиваль «На Синевир трембіти кличуть». А особливий він і тим, що додає світлу 
ауру добра і сердечності. Бо ж ставить собі за мету допомогти дітям, які волею долі 
обділені родинним теплом. На фестивалі побували голова облдержадміністрації Олег 
Гаваші, в.о. голови облради Михайло Мартин, голова Міжгірської райдержадміністрації 
Іван Роман, голова райради Іван Ярема.

пізНай свій рідНий край

Дочинець Мирослав Іванович народився 3 
вересня 1959 р. у Хусті в сім’ї вчителів. Друкува-
тися почав з шостого класу – в газетах «Зірка», 
«Пионерская правда», «Молодь Закарпаття», 
в журналі «Барвінок». Навчаючись у дев’ятому 
класі, став переможцем обласного конкурсу юних 
літераторів, який проводила Спілка письменників 
України. Це був перший призов талановитої мо-
лоді (А.Дурунда, П.Мідянка, Л.Повх, Ю.Клованич 
та ін.) на літературні студії метрів письменства 
І.Чендея, Ю.Керекеша, В.Вовчка, П.Скунця. Той 
експеримент, як бачимо, вдався.

Творчий гарт М.Дочинець продовжив у літера-
турній студії «Франкова кузня», навчаючись на фа-
культеті журналістики Львівського держуніверситету 
ім. І.Франка (1982). Тут навчителями були гранди 
львівської школи – Роман Іваничук, Роман Лубків-
ський, Роман Федорів. На старших курсах М. Дочи-
нець редагував літстудійну газету «Джерела» і був 
членом редколегії університетської багатотиражки. 
Під керівництвом відомого теоретика журналістики 
В.Здоровеги написав науково-публіцистичну роз-
відку «Від чого вільний вільний час». Вона була 
зарахована як дипломна робота і видрукувана 
журналом «Вітчизна» (1983, № 12).

Професійну журналістську роботу розпочав у 
1982 р. у газеті «Молодь Закарпаття», яка на той 
час була в ряду флагманів комсомольської преси 
СРСР і чудовою кузнею журналістських кадрів 
області. У журналістських колах нашого краю й 
України М. Дочинець швидко здобув ім’я завдяки 
резонансним публіцистичним циклам про світо-
глядні й моральні проблеми молоді, нарисам про 
неординарних особистостей. Як кращий журналіст 
з України висвітлював Московський фестиваль 
молоді та студентів (1986), фестиваль угорсько-
радянської молоді у Вільнюсі (1988). Широко 
друкувався в республіканських та всесоюзних 
газетах – «Молодь України», «Літературна Украї-
на», «Комсомольская правда», «Известия», жур-
налах «Україна», «Вітчизна», «Радянська жінка», 
«Людина і світ», «Ранок». Визнаний переможцем 
республіканського конкурсу авторів, що пишуть на 
теми культури (Соц. культура, 1988, № 1).

Проминувши всі щаблі газетярської кар’єри, у 
1990 р. заснував у Мукачеві першу газету демо-
кратичного спрямування «Новини Мукачева». Па-
ралельно працював власкором газет «Карпатський 
край», «Срібна Земля», «Срібна Земля-фест». У 
1997 р. створив видавництво «Карпатська вежа». 
Тут упродовж десяти років, як головний редактор 
і директор, підготував і видав понад триста ви-
дань. Здебільшого це збірки місцевих авторів, 
альманахи, краєзнавчі праці, книги для дітей та 
брошури про відомих людей краю. Започаткував 
і веде розлогий видавничий проект «Домінія сло-
ва» – випуск книг портретів-інтерв’ю про майстрів 
красного письменства Закарпаття.

Свою першу книжку «Гірчичне зерно» М. Дочи-
нець видав у 1989 р. Напутнє слово написав Петро 
Скунць, який уже тоді відзначав, що в молодого 
прозаїка «письмо густе й відшліфоване, а роз-
мову з читачем він провадить не знічев’я, не для 
розваги». Окремі оповідання та повісті М.Дочинця 
друкувалися в журналах та альманахах «Від-
луння», «Витоки», «Володарі долі», «Славою 
овіяні», «Карпатський світ», «Зелені Карпати», 
«Ї», «Джинсове покоління», в подальших прозо-

вих книгах «Оскал 
собаки» (1991), «Він 
і вона» (1995), «Гра в 
ляльки» (2003).

У більшості його новел простежується на-
магання торкнутися таїни, великого Божого дару, 
що зветься – кохання. Незбагненні дороги муж-
чини до жінки і жінки до мужчини. Для одних це 
пломінець свічі, для інших – рушійна стихія, що 
перекраює особистість – малих робить великими, 
а великих часто трощить у порох. Це можна про-
стежити в оповіданнях з циклу «Версії великих 
романів», у яких Мирослав Дочинець досліджує 
роль інтимних стосунків у творчому житті видатних 
особистостей – Ісуса, Соломона, Гітлера, Калігули, 
Толстого, Мазепи, Фелліні, Буніна, Потушняка та 
інших. У зіткненні статей розкривається внутрішній 
світ героїв, їхні життєві ідеали, сублімується творче 
начало, осмислення сенсу буття.

Плоть прозових текстів трепетно-жива, рельєф-
на, повновага. Це наче філософсько-психологічні 
акварелі, насичені тонким ліризмом, барвистою 
лексикою, розкутістю письма і сміливістю творчих 
знахідок. М.Дочинець, як стверджують критики, 
часто послуговується чеховським методом. Не 
робить широких художніх узагальнень, мазками, 
натяком розкриває дії і наміри героїв, даючи чита-
чеві волю самому проникати в їх духовний світ.

Його новели граційно лаконічні за формою, але 
насичені за змістом. У серцевині їх завжди хова-
ється підтекст, недомовленість, інтрига, що тягне 
на романне продовження. Новеліст увібрав і роз-
винув найкращі й найсильніші здобутки поперед-
ників – Стефаника, Буніна, Бейля, Паустовського, 
Тютюнника. А ще очевидно, що він любовно освоїв 
народну мудрість, якою органічно пересипає, при-
смачує свої оповіді. Через те його навіть ранні тво-
ри ( «Митро з хірургії», «Ніч спокус», «Жива вода 
діда Кунді», «Біла дорога», «Критика», «Силует 
жінки», «Легенда Кайзервальду») мають тривале 
життя, охоче включаються в сучасні альманахи, 
передруковуються в пресі, перекладаються. 
Студентам-філологам навіть рекомендують їх для 
вивчення як зразки новелістичного жанру.

На жаль, новела дедалі «вивітрюється» з на-
шої літератури. Шкода, бо за великим рахунком 
та ж Біблія – це перша збірка новел. А в Японії 
найпрестижніша національна літературна пре-
мія – за новелу.

У своїй прозі тяжіє до заземленого фактажу, 
до переконливості житейської фактури. «Пише 
– ніби малює пензлем, – зауважує Тамара Вінер 
– яскраво, глибоко і прозоро. Буденне, звичайне 
повертається таким боком, що раптом замислю-
єшся: та це не кінець усього, це початок нового 
періоду людської долі. Читати М. Дочинця легко, 
цікаво, але нелегкі ситуації життя подані з таким 
глибоким змістом, що встромлюються прямо в 
серце. Ніби це вільний політ по ламаній лінії з 
м’яким «приземленням» на практичних речах».

Окремо варто сказати про афористичний на-
буток митця. Видав три книги афоризмів – «Роса 
на фігових листках» (1995), «Дами і Адами» (2002), 
«Аукціон зубочисток» (2007), у співавторстві – 
«Карпатський словоблуд» (2004) і «Карпатський 
блудослов» (2005), надрукував низку їх у пресі. Це 
лаконічні, влучні, глибинно-дотепні, філософські 
мініатюри про стосунки двох, про гарне і потворне, 
про печальне і смішне. Власне, ескізи, штрихи, але 

за вуаллю думок-образів стільки цікавого, неспо-
діваного, спокусливого. Невипадково їх влучно 
назвали «зубочистками для мозку».

Сам автор про це каже так: «Давно про все вже 
написано, зауважив один мудряк. На щастя, не 
про все ще подумано. З геніальної думки можна 
вилучити майже всі слова. Так народжуються 
афоризми – думки-пелюстки, навіяними вітрами 
одкровень, сумнівів, іронії і печалі». А ось як інші 
оцінюють цей набуток його творчості. «Найімовір-
ніше, творилися вони у хвилини апогею натхнення, 
в момент істини, коли думки не розтікаються, як 
вода по каменю, а концентруються в згустки енергії 
у вигляді декількох слів, що, як кулі, випущені з 
рушниці снайпера, лягають купчасто і влучно» 
(О.Ладижець). «Автор уподібнився золотошука-
чеві, який ситом зачерпує звичайний пісок, відтак 
промиває – аж поки на дні сита не зблиснуть від 
сонця манюнькі золоті крупинки. Саме так М. До-
чинець зі словесного піску вміє видобувати золоті 
слова» (В.Верес). «Подібно японському самураю, 
знімає М. Дочинець фіговим листком сльозу з вій 
коханої» (В.Зубач). «М.Дочинець уміє вловити ті 
миттєвості життя, які ми пропускаємо, не звернув-
ши на них жодної уваги» (М.Підгорна).

В одному з інтерв’ю М. Дочинець зізнався, що 
в творчій праці відчуває два крила. Друге – це 
публіцистика, що змушує завжди бути в тонусі, 
на вістрі часу, дисциплінує, а головне – забез-
печує широку аудиторію. Він і далі продовжує 
плідну діяльність у пресі, напрацьовуючи цикли 
нарисів та есеїв «Курси крою і життя», «Лінії долі» 
та «Асоціація явища». Читачі «Старого замку», 
«Срібної Землі фест», «Новин Закарпаття», 
«Трембіти» шукають це ім’я на шпальтах, бо за 
ним – добротна і чесна публіцистика, з гострою 
думкою і ароматом слова.

Здебільшого це проблемні статті і колоритні 
нариси про реальних людей, яких об’єднує те, що 
вони схопили момент істини, побудували власну 
систему координат у цьому непростому і бен-
тежному світі. Тут і професор, і чернець, і бомж, 
і колекціонер, і винороб, і емігрант, і вуличний 
філософ. Заглиблюючись у пласти минувшини, 
М.Дочинець витягує і «реставрує» силуети єв-
ропейської провінції на тлі часу і простору. Він 
зробив першу спробу вловити невловиме – грані 
колективного портрету міста, який цілісно постає 
з окремих фрагментів-образів особистостей, 
що були, є і будуть обличчям цього міста. Так, 
у 2008 р. з’явилася унікальна книга «Душа 
Мукачева», яку склали п’ять десятків художньо-
документальних життєписів. Від святого Мойсея 
Угрина, що заснував Києво-Печерський монастир 
– до духовних проводирів нової доби.

Прикметно, що до цієї знакової книги 
М.Дочинець активно попрацював на ниві кра-
єзнавчій і, як результат, видав у співавторстві 
з колегою Василем Пагирею декілька збірок 
матеріалів «мукачевознавства». В тому числі 
і розлогу «Енциклопедію Мукачева». Отже, не 
міф про Мукачево він творить, а витворює його 
цілісний портрет у слові.

За 35 років творчої праці досягнуто ваговитих 
набутків. На полиці – добрий десяток власних та-
лановитих книг. А ще – сотні чужих, що з’явилися 
на світ за його редакторської участі і видавничого 
сприяння. Лауреат першої обласної журналістської 
премії ім.М.Бабидорича (1997) та лауреат міжна-
родної літературної премії «Карпатська корона» 
(2004). Член Асоціації українських письменників 
з 2003 р., член Національної спілки письменників 
України з 2008 р. Нагороджений золотим хрестом 
«Козацька слава» та медаллю Української Право-
славної Церкви «За благодійність».

Іван ХЛАНТА

“письМо Густе й відшліФоваНе”
до 50-річчя від дНя НароджеННя Мирослава дочиНЦя

У царині літературного письменства Мирослав Дочинець 
посідає осібне місце. Можливо тому, що рівноцінно яскраво і 
рясно утвердив себе в трьох творчих іпостасях – прозаїка, 
журналіста і книговидавця. У цьому контексті колега по перу 
Дмитро Кешеля називає його «неординарним, оригінальним, 
стильним письменником». Михайло Рошко «нагороджує» його 
титулом «закарпатського короля афоризмів». А Олександр 
Гаврош відзначає, що «публіцист Мирослав Дочинець невтомно 
і цікаво творить міф про своє рідне Мукачево».

Трембітар Василь Янюк

треМбіти кликали На сиНевир
ЇхНє звучаННя почули й далеко за МежаМи украЇНи

Кожному завжди приємно читати 
щось і про щось гарне та вагоме про 
талановитих своїх краян.

Серед бага -
тьох, така мож-
ливість є і в нас 
порадіти за Юрія 
Шипа – нашого 
земляка: пись-
менника, лауреа-
та двох обласних 
літературних пре-
мій (ім. Федора 
Потушняк а  та 
Героя України о. 
Августина Воло-
шина), а також 
Всеукраїнської 
–  ім .  Леон іда 
Глібова – само-
бутнього майстра 
в розмаїтих по-

етичних жанрах пісні, байки, сатири, гумору 
та художньої публіцистики.

Високу оцінку його творчим набуткам (а це 
29 книжок – авт.) дали відомі діячі художнього 
слова, літературної критики та читачі у бага-
тьох крайових історичних часописах не тільки 
на теренах України, але й за її межами.

У минулому та нинішньому роках яскравим 
підтвердженням цього стали аналітичні ре-
цензії та відгуки на нову грань таланту Юрія 
Шипа і в жанрі поетичної мініатюри – катрену, 
надруковані в газеті «Літературна Україна», 
журналах Національної спілки письменників 
України «Вітчизна» (Київ), «Дзвін» (Львів), 
«Дукля» (Пряшів) та інших солідних виданнях 
на книжки Юрія Шипа «Переказ у роздумах 
про село Великі Лази в соборній родині Хрис-
тової Церкви», «Побожні думки…», «Фрічки 
фіґляра»… Поміж авторів цих вдумливих 
досліджень про творчість нашого земляка є і 
науковці з нашого краю: доктори філологічних, 
історичних та філософських наук, професори 
– Петро Лизанець, Сергій Федака, Микола Зи-
момря, Іван Стецяк, Юрій Туряниця, кандидати 
історичних та педагогічних наук Маріан Токар, 
Василь Туряниця та інші дослідники творчості 
Юрія Шипа. Ось як, скажімо, резюмує, підсу-
мовуючи аналіз книжки поета «Фрічки фіґля-
ра» в рецензії «Нова сміхологія Юрія Шипа» 
(ж. «Дзвін», №7, 2009, с.148-149) професор 
Ю.Туряниця: «Юрій Шип, отже, новою книгою 
сміхології переконав, що є не тільки оригіналь-
ним і вдумливим поетом-ліриком, піснярем, 
байкарем, белетристом, а й талановитим 
майстром сатиричної мініатюри, вправним 
діагностом небезпечних інфекцій та епідемій 
у людському та суспільному житті. Особливо 
радує, що лікувальна сміхотерапія письмен-
ника й надалі цілюща, високодуховна, а він є 
адептом чесності, порядності, справедливості 
задля краси благочестивого життя, любові до 
Бога та ближнього».

Сказано об’єктивно і доречно. З чим і ві-
таємо нашого крайового майстра слова з 
побажанням і надалі продуктивно, творчо 
дерзати, радуючи читачів новими цікавими 
книжками.

Принагідно й вітаємо Юрія Васильовича 
з виходом ще однієї книжки його катренів 
«Школа мудрого діда», що на цьому тижні по-
бачила світ у видавництві «Патент». Рецензію 
на це видання доктора філософії, професора, 
кандидата педагогічних наук Івана Стецяка 
«Вміло, сміло й зрозуміло» пропонуємо чи-
тачам у цьому номері «СЗ».

Іван ТУПИЦЯ, член НСЖУ

солідНі часописи про 
поважНоГо МитЦя

називають Срібною землею, землею, відомою 
чудовою природою, але передусім наша земля 
відома талановитими й працьовитими людьми. 
Мабуть, тому лише торік на Закарпатті проведе-
но понад 160 фестивалів народної творчості. Є 
такі, що стають традиційними, своєрідною візи-
тівкою нашого краю. Один із таких – фестиваль 
«На Синевир трембіти кличуть». Він має ще 
одну особливість. Кілька років поспіль під його 
егідою відбувається благодійна акція «Кожній 
дитині – родину!». З 2006 року всі небайдужі до 
долі сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, долучилися до акції та подарували 
малечі надію на родинне тепло та затишок.

За час дії благодійної акції зібрано понад 400 
тисяч гривень, які використовуються винятково 
на розвиток мережі дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей області.

На Закарпатті в цьому плані зроблено ба-
гато: ми залишаємось лідерами в країні щодо 
кількості створених дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей. Нині у 29 дитячих 
будинках сімейного типу виховуються 198 юних 
закарпатців. Ще 61 дитина проживає у 40 при-
йомних сім‘ях. Однак, на жаль, сиріт ще немало. 
Керівник краю подякував усім небайдужим до 
долі маленьких закарпатців, що потребують 
батьківської опіки. Бо тільки об’єднавши наші 
зусилля, кожна дитина знайде родину. До речі, 
високі гості також долучилися до шляхетної 
справи – внесли пожертви. Зібрані кошти пі-
дуть на облаштування нового дитячого будинку 
сімейного типу, який невдовзі буде відкрито в 
селі Невицьке Ужгородського району.

Тим часом фестиваль тривав виступами на-
родних колективів, що приїхали на Синевир з 

різних куточків України. Порадував гостей фести-
валю й Народний артист України Іван Попович.

Звісно, і трембіти трембітали. Майстер цієї 
справи – Василь Янюк – із с. Богдан, що на 
Рахівщині, погодився поділитися секретами 
свого трембітання. Каже, професійно грає вже 
25 років, а тримав у руках трембіту змалку.

Не всяке дерево годиться, аби воно потім 
ожило, заспівало в руках трембітаря. Музичний 
інструмент, з яким пан Василь прийшов на фес-
тиваль, зроблений ним власноруч. – Удалася 
мені трембіта, тональність рівно тримає, – ті-
шиться він. Грати на трембіті не важко, проте не 
всяк має хист, – усміхається пан Василь.

А біля озера туристи обступили іншого трем-
бітаря. Білорусці Людмилі Мороз, яка щоліта 
відпочиває у санаторіях нашого краю, здається, 
що трембітати не важко. Проте так і не поду-
жала заграти. Каже, про фестиваль на озері 
Синевир чула давно, тож цьогоріч спеціально 
приїхала сюди послухати трембіти.

Того дня біля Синевира чулися й угорська, й сло-
вацька, й англійська. Сотні краян, гості області під-
співували, підтанцьовували колективам. Звучання 
трембіт та народні мелодії об’єднали всіх.

Управління інформації та зв’язків із 
громадськістю облдержадміністрації
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Перед початком урочистостей Високопре-
освященнійший Феодор, архієпископ Мукачів-
ський і Ужгородський у співслужінні із Висо-
копреосвященнійшим Георгієм, архієпископом 
Михайлівським і Кошицьким (Православна 
Церква Чеських земель і Словакії) та духовен-
ством академії відслужили молебень та благо-
словили учащих і учащихся на добрі здобутки 
в новому навчальному році.

Відтак ректор академії професор, протоієрей 
Віктор Бедь звернувся до присутніх архієреїв, 
духовенства та чисельного студентства Ужго-
родської Української Богословської Академії 
імені святих Кирила і Мефодія та Карпатсько-
го університету імені Августина Волошина зі 
вступним словом. Привітання від Блаженній-
шого Володимира, Митрополита Київського і 
всієї України, Предстоятеля Української Пра-
вославної Церкви; Високопреосвященнійшого 
Євгенія, архієпископа Верійського, ректора 
Московської духовної академії і семінарії, голо-
ви Навчального комітету Руської Православної 

Церкви; Високопреосвященнійшого Антонія, 
архієпископа Бориспільського, вікарія Київської 
Митрополії, ректора Київської духовної академії 
і семінарії, голови Навчального комітету при 
священному Синоді УПЦ та ректорів інших 
духовних шкіл з України і Росії зачитав прорек-
тор з навчальної і виховної роботи (інспектор) 
доцент Сергій Урста.

З привітальним словом до присутніх також 
звернулись Високопреосвященнійший Георгій, 
архієпископ Михайлівський і Кошицький; архі-
мандрит Іоанніс (Тассіас), настоятель Храму 
імені святого Димитрія в місті Салоніках (Грець-
ка Православна Церква); архімандрит Георгій 
(представник місії Американської Православної 
Церкви); перший проректор Карпатського уні-
верситету імені Августина Волошина професор 
Майя Артьомова та інші.

Архімандрит Іоанніс (Тассіас) передав у 
дар академії ікону святих Кирила і Мефодія 
та у своєму виступі зазначив, що його пере-

бування в Україні є незабутнім. Саме в ці дні, 
з благословіння Блаженнійшого Володимира, 
Митрополита Київського і всієї України, Пред-
стоятеля Української Православної Церкви 
31 серпня Спеціалізованою Вченою Радою 
Ужгородської Української Богословської 
Академії, після прилюдного захисту, йому 
було присвоєно науковий ступінь доктора 
богослов’я.

Цього ж дня, з благословіння Блаженнійшого 
Митрополита Володимира, після успішного за-
хисту дисертаційного дослідження, науковий 
ступінь доктора богослов’я також було при-
своєно одному із найстаріших священиків За-
карпаття, кандидату богослов’я, благочинному 
Хустського округу Іоанну Вучкану.

Після урочистих виступів та духовних піс-
нопіній Високопреосвященнійший Владика 
Феодор освятив святою водою всіх учащих і 
учащихся.

Під Державний гімн України ректор академії 
професор, протоієрей Віктор Бедь оголосив 
урочисте зібрання закритим.

Прес-служба Ужгородської Української 
Богословської Академії

відзНачеННя початку НовоГо НавчальНоГо року
1 вересня в Ужгородській Українській Богословській Академії імені святих Кирила 

і Мефодія відбулось урочисте відзначення Дня знань та початку нового 2009-2010 
навчального року.

Стаття “Основи вчення РПЦ про 
гідність, свободу і права людини” 
буде у №26

Ваше Високопреподобіє,                          
Всечесний отець Ректор, 

професорсько-викладацька
корпорація та студенти

Ужгородської Української Богословської 
Академії імені святих Кирила і Мефодія 

та Карпатського університету
імені Августина Волошина

З Божої ласки та Господнього Благосло-
віння ми маємо радість вступити в новий 
навчальний рік, який розпочинається в усіх ду-
ховних та світських закладах освіти. Сьогодні 
Господь дає нам ще одну можливість для до-
сягнення повноти Божественного Одкровення 
та глибини його Святої волі у промислі про 
світ. Ми маємо змогу насолоджуватись та піз-
навати істинне знання – Слова Божественної 
Правди, які були принесені на землю самим 
Сином Божим.

Щоб досягти успіху у будь-якій справі, 
потрібна людяність, наполегливість і ста-
ранність. Саме ці доброчинності повинні 
бути орієнтиром у житті не тільки майбутніх 
пастирів Церкви Христової, але і кожного 
християнина. Адже сьогодні, як ніколи, Церква 
чекає від нас мудрих та освічених пастирів-
місіонерів, які б відповідали потребам та 
запитам сучасності. Отож сердечно вітаю 
професорсько-викладацьку корпорацію, 
студентів та співробітників Академії з Днем 
знань. Надсилаю також свої вітання працівни-
кам та студентам Карпатського університету 
ім. А. Волошина. Студентські роки – це особ-
ливий період у житті кожної людини. З одного 
боку – це найщасливіший, безтурботний час, 
коли все життя здається попереду, але саме 
в ці роки відбувається становлення людини 
як особистості, формується її світогляд. Тому 
Православна Церква завжди приділяла і при-
діляє особливу увагу освіті.

Церква завжди з незмінною повагою 
ставилася до світської освіти. Багато хто з 
учителів Церкви навчалися у світських шко-
лах і академіях і вважали знання, що в них 
викладалися, обов’язковими для віруючої 
людини. Так, святитель Василій Великий 
писав, що «зовнішні науки не шкідливі» для 
християнина, який повинен почерпати з них 
усе, що сприяє моральному вдосконаленню 
та інтелектуальному зростанню.

На думку святого Григорія Богослова, 
«кожний, хто має розум, визнає вченість – 
освіту – першим для нас благом. І не тільки 
цю найблагороднішу нашу вченість, що... 
має своїм предметом одне спасіння й красу 
споглядання, але і вченість зовнішню, якою 
багато християн через неуцтво гребують як 
ненадійною, небезпечною і такою, що від-
даляє від Бога».

Отож прийміть ще раз найщиріші вітання, 
нехай новий навчальний рік стане багатим 
на нові духовні звершення на поприщі бого-
словської та світської освіти. Хай Господь 
допомагає Вам у всіх добрих починаннях на 
благо Святої Матері Церкви. Всім бажаю світ-
лого розуму, доброго серця, усіляких успіхів! 
Благослови всіх Бог.

З батьківською любов’ю
ВОЛОДИМИР,

Митрополит Київський
і всієї України,

Предстоятель Української 
Православної Церкви

привітаННя

Ректору Ужгородської Богословської 
Академії ім. Св. Кирила і Мефодія           

професору, протоієрею Віктору Бедь
Дякуючи Богові, починається новий на-

вчальний рік у благословенній справі духов-
ного наукового пізнання. Щиро бажаю вам 
миру, міцності душевної і тілесної, з наснагою 
працювати над примноженням скарбниці 
богословської освіти нашого народу задля 
торжества Євангельської Істини у світі

З любов’ю у Христі,
Ректор Харківської
Духовної Семінарії

НИКОДИМ,
Митрополит Харківський і 

Богодухівський
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До участі в роботі Спеціалізованої Вченої 
Ради були запрошені Високопреосвященній-
ший Феодор, архієпископ Мукачівський і Ужго-
родський, магістр богослов’я; Високопреосвя-
щеннійший Георгій, архієпископ Михайлівський 
і Кошицький Православної Церкви Чеських 
земель та Словаччини; архімандрит Василій 
(Садварій), доктор богослов’я, професор; архі-
мандрит Гавриїл (Кризина), доктор богослов’я, 
професор; протоієрей Іоан Моланич, магістр 
богослов’я, доцент; протоієрей Микола Ка-
бацій, доктор богослов’я, доцент; протоієрей 
Олександр Гук, доктор богослов’я, професор; 
ігумен Євфросин (Білаш), доктор богослов’я, 
професор; протоієрей Сергій Скубченко, док-
тор богослов’я, в.о. доцента; диякон Віталій 
Апшай, кандидат богослов’я, доцент; ієромонах 
Арсеній (Бочкарь), кандидат богослов’я, в.о. 
доцента; Сергій Васильович Урста, доктор 
богослов’я, доцент; Федір Іванович Копинець, 
доктор мистецтвознавства, доцент.

На розгляд Ради було винесено дисертаційні 

дослідження: архімандрита Іоанніса (Тассіас), 
секретаря Солунської Митрополії, протосинге-
ла, єпископського вікарія, настоятеля собору 
Святого Димитрія Солунського та монастиря 
Святої Теодори Солунської Митрополії Грецької 
Православної Церкви − «Шанування святих 
Кирила і Мефодія останні п’ятдесят років на їх 
батьківщині – у Салоніках»; протоієрея Івана 
Андрійовича Вучкана, кандидата богослов’я, 
благочинного Хустського округу Хустської 
єпархії, настоятеля Свято- Благовіщенського 
храму м. Хуст − «Болгарське чернецтво в пе-
ріоди Першого та Другого болгарських царств 
(IX-XIVст.)».

За результатами відкритого і прилюдного 
захисту, шляхом таємного голосування пере-
важною більшістю голосів рішенням Спеціа-
лізованої Вченої Ради архімандриту Іоаннісу 
(Тассіас) та протоієрею Івану Андрійовичу 
Вучкану було присвоєно науковий ступінь док-
тора богослов’я.

Прес-служба УУБА

засідаННя спеЦіалізоваНоЇ
вчеНоЇ ради ууба

31 серпня 2009 року, з благословення Блаженнійшого Володимира, Митрополита 
Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви, відбулося чергове 
засідання Спеціалізованої Вченої Ради Ужгородської Української Богословської Академії імені 
святих Кирила і Мефодія під головуванням професора, протоієрея Віктора Бедь.

ВАШЕ ВИСОКОПРЕПОДОБІЄ,
ДОРОГИй ОТЕЦЬ РЕКТОР!

Шановні викладачі та студенти!
Щиросердечно вітаємо Вас, викладачів та 

студентів Ужгородської духовної школи з почат-
ком навчального року. Молитовно бажаємо, щоб 
Господь вселив у серця ваших вихованців дух 
премудрості, дух розуму, дух благочестя і страху 
Божого, які є ключем розуміння Божественних 
істин і помічниками віри. Бажаємо викладачам 
сили і ревності в нелегкій справі – викладання 
богословських дисциплін. Світ своїми спокусами 
зваблює молодих людей – майбутніх пастирів 
Церкви, та, незважаючи на всі негаразди сьо-
годення, душі наші сповнюються впевненістю, 
згадуючи слова Христа Спасителя: «Не бійся, 
тільки віруй» (Лк. 8:50). Молимо Бога, щоб жива 
віра, яка воздвигала святих отців і вчителів 
Церкви, коли здавалось, єретики святкували 
перемогу, яка кров’ю мучеників і сповідників 
відроджувала Святе Православ’я, яка зберегла 
людей від розколу церковного, і сьогодні до-
помагала всім нам виховати добрих пастирів і 
служителів Церкви Христової.

Просимо Ваших святих молитов на початок 
і успішне проходження нового 2009–2010 
навчального року в Волинській Духовній Се-
мінарії.
З глибокою повагою та любов’ю у Христі

Ректор НІФОНТ,
митрополит Луцький і Волинський, 

викладачі та вихованці ВДС

Ваше Высокопреподобие, дорогой отец 
ректор!

Уважаемые члены профессорско-
преподавательской корпорации,

всечестные отцы, дорогие братья и 
сестры!

Сердечно поздравляю всех Вас с началом 
нового учебного года!

Продолжая труды на поприще богословского 
образования, необходимо помнить, к чему 
мы все призваны – быть соработниками Гос-
пода нашею Иисуса Христа в деле спасения 
людей.

Церковь всегда несла благую весть о Хрис-
те Воскресшем в окружающий мир. Путь Ее 
служения был непрост. Но благодаря сонму 
апостолов, святителей, мучеников и исповед-
ников, преподобных и праведных, засвидетель-
ствовавших своим подвигом Его преславное 
Воскресение, вера в Господа нашего Иисуса 
Христа распространилась по всей земле. 
Господь и сегодня дает нам возможность уча-
ствовать в благодатной жизни Церкви, стать 
причастниками Жизни Вечной.

Пастырское служение Церкви со времен 
Христа осуществляется непрерывно, и оно при-
звано, независимо от культурно-исторического 
контекста, приводить людей ко Христу. Наше 
время не является исключением. Сегодня от 
пастырей особенно требуется «дух целому-
дрия, смиренномудрия, терпения и любви» 
для успешного совершения своего служения. 
Без стяжания этих добродетелей голос пастыря 
не будет услышан, без совершения подви-
га любви служение его будет бесплодным. 
Своей устремленностью ко Христу пастырь 
должен вести по этому пути вверенную ему 
паству. Он должен предстоять за народ перед 
Богом, чтобы люди, видя в нем пример, могли 
научиться переносить все трудности в наше 
непростое время. Годы обучения в духовных 
школах даются для того, чтобы человек смог 
обрести знания и получил навык духовной 
жизни. Дар молитвы, дар деятельной любви не 
приобретается о одно мгновение, когда чело-
века приводят к престолу во время хиротонии. 
Дары духовные должны развиваться, расти з 
человеке, а для этого необходим постоянный 
подвиг, постоянные усилия.

Главным в научении является усвоение свя-
тоотеческого наследия. Именно пример святых 
отцов должен являться основой жизни каждого 
пастыря и мирянина и помогать в духовно-
нравственном формировании личности. Нельзя 
отстраняться от многовекового опыта Церкви, 
без которого невозможно эффективно решать 
непростые проблемы современной жизни.

Еще раз, поздравляя всех нас с началом но-
вого учебного года, молитвенно желаю, чтобы 
Всемилостивый Господь даровал каждому 
силы, терпение, усердие и Свою всесильную 
помощь в предстоящих трудах на благо Святой 
Матери Церкви.

КЛИМЕНТ,
Митрополит Калужский и Боровский, 

председатель
издательского совета РПЦ

Ваше Высокопреподобие!
От имени профессорско-преподавательской 

корпорации, наставников и учащихся Москов-
ской Духовной Академии и Семинарии, а также 
сотрудников Учебного комитета Русской Пра-
вославной Церкви, сердечно поздравляю Вас 
всех преподавателей и студентов Ужгородской 
Украинской Богословской Академии с началом 
нового учебного года!

Особенностью духовного образования явля-
ется именно духовность. Приснопамятный Свя-
тейший патриарх Алексий II говорил, что главная 
составляющая духовного образования есть сама 
духовность, то есть умение не говорить о Хрис-
те, о Церкви, а жить во Христе и в Церкви. Это 
умение приобретается опытом личного подвига 
студента духовной школы, который научается, к 
учебе относиться, как к послушанию, а к послуша-
нию – как к учебе, тренирующей навык отсечения 
своеволия и помогающей стяжать смирение.

Наше время выдвигает все более строгие тре-
бования к людям в священном сане, подобно тому, 
как во время военной опасности ужесточаются 
требования к воинам. Об этом напоминает нам 
и Предстоятель нашей Церкви: «Если мы воины, 
призванные защитить духовные рубежи, – гово-
рит Святейший Патриарх Кирилл, – то должны 
помнить, что оружие – это наша мысль, наше 
слово и наше религиозное чувство. Теплохладный 
человек не может защищать рубежи. Человек 
необразованный не способен в нынешних услови-
ях оказывать воздействие на умы людей. Человек, 
не имеющий личного религиозного опыта, не 
может передать этот опыт другим».

Подготовка священнослужителей, которую 
Святейший Патриарх сравнивает с подготов-
кой воинов, напрямую влияет на духовную 
безопасность общества и поэтому является 
приоритетным направлением в деятельности 
всей Православной Церкви.

От всего сердца желаю всем учащим и 
учащимся Ужгородской Украинской Бого-
словской Академии, чтобы благодать Божия 
неизменно укрепляла вас в нелегких трудах на 
ниве духовного просвещения народа Божия. 
Пастыреначальник Господь Иисус Христос и Его 
Пречистая Матерь да укрепляют вас непрестанно 
в предстоящем ответственном и многотрудном 
служении на благо Православной Церкви.

С благословением и наилучшими 
благопожеланиями

ЕВГЕНИй,
Архиепископ Верейский, 

председатель учебного комитета РПЦ, 
ректор Московской духовной академии 

и семинарии

Ваше Високопреподобіє!
Прийміть мої вітання до всього педагогіч-

ного колективу та вихованців ввіреної Вам 
Богословської Академії а Днем початку нового 
навчального року!

Процес духовної освіти та підготовки майбут-
ніх священнослужителів визначальний в істо-
ричній перспективі і звершенні Православною 
Церквою свосї спасительної місії.

В наш буремний час духовні школи покликані 
не просто ліквідувати церковну кадрову пробле-
му, але й залишатися чи не єдиним джерелом 
духовного натхнення та моралі для сучасного 
деморалізованого суспільства.

Ця обставина надає благородній місії педагога-
наставника майбутніх пастирів виключного зна-
чення, від якого залежить доля як кожної окремо 
людини, так і всієї нашої Батьківщини.

Тож нехай Божа допомога надасть Вам сил та 
наснаги для подальшої і самовідданої праці на ниві 
духовної освіти, котра б у душах Ваших учнів при-
несла добрий плід євангельського благочестя.

З побажанням Божого благословення
АНТОНІй,

Архієпископ Бориспільський, вікарій 
Київської Митрополії, Голова Учбового 
комітету та Богословсько-канонічної 

комісії при Священному Синоді УПЦ, 
професор, Ректор КДАіС

Ваше высокопреподобие!
Дорогой отец Виктор!

Сердечно поздравляю вас, профессорско-
преподавательскую корпорацию и студентов 
Ужгородской Украинской Богословской Ака-
демии имени Святых Кирилла и Мефодия с 
началом нового учебного года. Искренне желаю 
вам радости, доброго здравия, благословенных 
творческих успехов и дальнейшего процвета-
ния возглавляемой вами духовной школе.

С уважением,и. о. секретаря Джанкойской 
епархии УПЦ и настоятеля Покровского 

кафедрального собора г. Джанкоя
игумен Феофан МИХАйЛОВ

Ваше Высокопреподобие,
досточтимейший отец Виктор!

От имени Ученого Совета и преподаватель-
ской корпорации Полтавской Миссионерской 
Духовной Семинарии поздравляю Ваше 
Высокопреподобие, и в Вашем лице всех 
преподавателей, наставников, воспитателей 
и сотрудников, а также студентов вверенной 
Вашему попечению Духовной Академии с на-
чалом нового 2009/2010 учебного года!

Молитвенно желаю Вам благословенных 
учебных и научно-богословских достижений 
в наступающем учебном году, преизобильной 
благодати Божией, способствующей в ответ-
ственнейшем служении воспитания и обра-
зования новых де¬лателей нивы Христовой и 
усердных миссионеров.

Всегда пребываю о Вас усердный бого-
молец.

С любовью о Господе
ФИЛИПП,

Архиепископ Полтавский и 
Миргородский, Председатель 

Миссионерского отдела при 
Священном Синоде Украинской 
Православной Церкви, Ректор 

Полтавской Миссионерской Духовной 
Семинарии

25 серпня Ужгородську Українську 
Богословську Академію імені святих 
Кирила і Мефодія відвідав настоятель 
Богородично-Пантелеймонівського 
ч о л о в і ч о го  м о н а с т и р я  м .  Ту л и 
архімандрит Клавдіан (Ларьков).

Після ознайомлення з організацією та про-
веденням навчання в Академії та Карпатсько-
му університеті ім. А. Волошина архімандрит 
Клавдіан передав до Академічної бібліотеки 
збірку книг, в тому числі і свої видання. У 
свою чергу, ректор Академії отець Віктор з 
благословення Блаженнійшого Володимира, 
Митрополита Київського і всієї України, Пред-
стоятеля Української Православної Церкви за 
заслуги перед Православною Церквою та осо-
бистий внесок у розвиток богословської науки 
нагородив Архімандрита Клавдіана медаллю 
Рівноапостольного Великого князя Володи-
мира ІІ ступеня. На завершення архімандрит 
Клавдіан щиросердечно подякував Блаженній-
шому Володимиру, ректору та професорсько-
викладацькому складу Академії за виявлену 
увагу до його скромних трудів.

поважНий візит
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відпочивай упевНеНо

перечиН і перечиНський райоН
за  карпатський  всесвіт

вас вітає 
перечиНщиНа
З Ужгорода в Пере-

чин дістатися дуже 
просто: це маленьке 
затишне містечко, 
розташоване всього 
за 20 км. від обласно-

го центру. Сюди часто їдуть маршрутки, елек-
трички; можна доїхати автомобілем. Як тільки 
виїздиш за межу Ужгорода, відразу поринаєш 
в чарівний полон Карпатських гір. Допитливого 
мандрівника не може не зацікавити незрозуміла 
черга біля узбіччя шосе. Виявляється, 
люди набирають воду із природного 
джерела. Вона тут холодна, чиста і со-
лодка. Та ви б ніколи не здогадалися, 
що саме тут джерело природних вод, 
коли б не фігура ведмедя – символ 
карпатських лісів.

приєМНий кліМат та 
сільський туризМ

Перечинський район – це гори, вкриті 
лісами; і навіть влітку тут панує при-
ємна прохолода, яка вабить мешканців 
великих міст. Тут, як і в багатьох інших 
гірських районах області, розвинений 
сільський зелений туризм. Туристів 
готові прийняти і розмістити господарі 
31 сільської садиби. Окрім комфорту 
і смачної закарпатської кухні гостинні 
господарі пропонують катання на конях, 
рибалку, піші походи в гори. 

Відпочиваючи на Перечинщині, відвідайте 
село Лікіцари: саме тут, високо в горах, у 1748 
році був побудований дерев’яний храм святого 
Василія... без єдиного цвяха!

паМ’ятНик листоНоші
У Перечині знаходиться унікальний, єдиний у 

всьому світі пам’ятник листоноші. Як стверджує 
історія, в XIX столітті в селі Тур’ї-Ремети жила 
поважана людина – листоноша Теодор Феке-
те. Щодня із Турянської долини до Ужгорода 
виходив Федір Фекете, щоб одержати 
і расповсюдити листи серед жителів 
Перечинщини, а відстань між поселен-
нями складає більше 40 кілометрів. 
Весь цей шлях Фекете йшов пішки із 
важкою сумкою. Одного зимового дня, 
переходячи річку по кризі, листоноша 
провалився і разом зі своїм цінним 
вантажем почав тонути. Із останніх сил 
Фекете зняв сумку і викинув її на берег, 
а сам загинув у гірському потоці. На знак 
вдячності і пошани перечинці власним 
коштом спорудили монумент відданому 
своїй справі листоноші...

«жабНики»
Ще один цікавий факт з історії району: меш-

канців Тур’ї-Ремети сусіди називають «жабни-
ками». Дійсно, якщо заглянути в меню одного 
з кафе в селі, то можна побачити традиційну 

страву – «жаб’ячі лапки». За історичними відо-
мостями, після вторгнення Наполеона в селі 
були розквартировані полонені французькі 
солдати, які потім тут і залишалися назавжди, 
одружувалися і передали свої французькі зви-
чаї (зокрема, кухню) місцевому населенню.

НародНі МузеЇ
Перечинщина – багатонаціональний край, 

тут переплелись культури, звичаї, мови різних 
народів. Тому район відрізняється незвичайно 
смачною різноманітною кухнею і цікавими говір-
ками. А в селі Зарічово знаходяться два народні 
музеї: «Лемківська садиба» і «Ромська колиба». 
«Лемківська садиба» була створена в 1985 році, 

тут представлена культура місцевих лемків. У 
екзотичній «Ромській колибі» туристи позна-
йомляться з експонатами музею і діючої кузні. 
Крім того, у присутності відвідувачів ковалі 
демонструють момент підкування коня. 

казкові водоспади та чарівНі 
водойМища

Перечинський район – це окрема країна, де 
серед букових лісів бурлять каскади гірських 

водоспадів, і до середини літа на гірських хреб-
тах полонини Руна лежать сніги. Відпочиваючи 
на Перечинщині, необхідно піднятися на Руну і 
занурити долоні у вируючий крижаний Шипот; 
здійснити подорож в печеру «Дирявий 
камінь» і відвідати озеро в селі Ворочо-
во Сині болота. З цим озером пов’язана 

загадка минулого: факт його 
походження до цих пір зали-
шається невідомим. Є версії, 
що водоймище – це два кра-
тери вулканів, та існує припу-
щення, що тут колись впали 
два метеорити. Любителі 
висоти і природи дістануть 
шанс піднятися на оглядову 
скелю Камінь Сокола в селі 
Новоселиця, звідки відкрива-
ється захоплюючий краєвид 
на Ужанську долину і покриті 

лісами Карпати. До того ж на околиці 
Новоселиці в глибині лісу є природне 
сірководневе джерело, вода з якого 
вважається цілющою. Просто в лісі 
можна прийняти лікувальну ванну – 
під спеціальною діжкою розкладають 
вогнище, і в ній нагрівають воду з 
джерела для купання.

туристичНі Маршрути та 
бази відпочиНку 

У Перечинському районі функці-
онують 7 туристично-рекреаційних 
об’єктів і два готелі. Один з таких 

об’єктів – це відомий у всій Україні 
туристично-оздоровчий комплекс 
«Воєводіно», який знаходитися 
біля села Тур’я-Пасіка. Для тих, 
хто бажає порибалити на території 
«Воєводіна», облаштовані ставки з 
фореллю і коропом, для любителів 
спортивних розваг є всі умови для 
гри в пейнтбол і катання на конях. 
Окрім цього, для зацікавлених ту-
ристів спеціально розробляються 
екскурсійні маршрути: гостям по-
казують стародавні замки і храми 
Ужгорода, Шипотський і Лумшор-
ський водоспади, полонину Руна. У зимовий 
сезон у «Воєводіні» відкритий підйомник 
бугеля зав довжки 500 метрів для дорослих і 
бебі-ліфт для найменших гостей комплексу. 

Є в районі і затишний мисливський буди-
ночок «Шипот». Відпочинок в ньому – це кінні 
подорожі в гори та екскурсії до водопадів, 
ексклюзивні відвідини оборонних укріплень 
часів Першої світової війни. У мисливський 
сезон (восени) для відпочивальників органі-

зовується полювання; взимку актуальні екстре-
мальні подорожі на восьмиколісних 
всюдиходах по горах. 

оздоровлеННя природоЮ
Ви обов’язково повернетеся з Перечинщини 

не лише відпочивши, але й оздоровившись, 
якщо будете гостем лікувально-оздоровчого 
комплексу «Полонина» в селі Лумшори. Тут, 

окрім пішохідних екскурсій («До водо-
спадів Соловей і Партизан», «До Галя-
вини казок», «На полонину Руну», в село 
Лікіцари до дерев’яної церкви), можна 
ще скористатися дарами природи для 
оздоровлення. У «Полонині» практи-
кується гідротерапія, масаж, відкритий 
плавальний басейн з сірководневою 
гідрокарбонатно-натрієвою водою (мі-
неральною), яка використовується для 
лікування нервової системи і опорно-
рухового апарату. 

Світ Карпат дивовижний і прекрасний 
у будь-яку пору року і доби. Взимку 
неприступні засніжені гори, схожі на 
величезного білого ведмедя, наводять 
на думку про вічність, холодну і нескін-
ченну. Варто подути весняному вітру, 
і гори міняються, надіваючи зелене 
вбрання, аби до літа дарувати вдячному 
мандрівникові ласкаву прохолоду і спо-

кій від близькості з природою. А коли настає 
осінь, серце щемить від величної позолоти: 
Карпати вирують осінньою красою... Зі всім 
цим ви зустрінетеся, як тільки ступите на таку 
різноманітну, різномовну і гостинну землю 
Перечинщини.

Тетяна КАШУБА

Перечинський район відомий своєю незвичайно прекрасною природою і гостинністю місцевих 
жителів. Смарагдово-зелені ліси, кришталево чисті крижані водоспади, лікувальні джерела – всі 
ці щедрі дари природи приваблюють сюди все нових мандрівників. Перебуваючи на Перечинщині, 
необхідно викупатися в чанах з цілющою водою; подихати солодким гірським повітрям, катаючись 
верхи, піднятися на Камінь Сокола, щоб захопило подих від погляду на могутні Карпати і обов’язково 
спробувати форель, яку за особливим рецептом готують тутешні кулінари! 

Водоспад Шипот

Шипот узимку

Воєводіно

Воєводіно

Полонина Руна

Полонина Руна

Полонина Руна Полонина Руна

Полонина Руна

Єдиний у світі пам’ятник листоноші
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що, де, коли
Містечкові історіЇ.  іспаНська сереНада

Газета „Срібна земля” і ТАМАДА Петро Ренжин продовжують фотоконкурс 
„ЗАБАВА”. До участі у конкурсі запрошуються всі, хто вміє тримати фотоапарат 
і вчасно натиснув на кнопку. Пришліть у редакцію газети чи на електронну адресу: 
rpp@mail.ru з поміткою „ЗАБАВА” кумедне фото, зроблене під час якогось святкування 
дня народження, весілля чи корпоративу і отримайте приз організаторів.

Умови конкурсу:
1. Якісне фото.
2. Відправник має бути зображений 

на цьому фото.
3. Анонімні фото та фотки з Інтер-

нету не розглядаються.
4. Редакція залишає за собою 

право друкувати фото (чи відмовити 
в участі), якщо фото буде некорек-
тним.

Електронний звіт про конкурс і усі 
фото будуть друкуватися на сайті 
www.zabava.net.ua в рубриці „Фото-
конкурс”. Визначення переможців і 
нагородження буде проводитись у 
середині вересня.

звичаЇ, які Ми стали забувати. частиНа 1 – сватаННя
Моя справа – Це ваша добра забава! Рубрику веде тамада зі стажем Петро РЕНЖИН – єдиний тамада, рекомендований 

Міністерством охорони здоров’я як антидепресант, бо МОЗ попереджає, а він лікує 
хорошим настроєм!                          ЗАБАВА (www.zabava.net.ua) Тел.: 8 (050)-558-67-67

ФотокоНкурс триває! залишилось 10 дНів.

Суспільство спочатку серйозно ставилося 
до створення сім’ї: будь-якому роду потрібне 
продовження, а громаді – здорові працівники. 
Ця серйозність відобразилася в алегоріях, 
символічності дій при сватанні. У кожній місце-
вості існувала своя система умовностей, щоб 
починання увінчалося успіхом. Якщо позитив-
ний результат сватання був відомий, ошатно 
вдягнені свати, перев’язані вишитими парними 
рушниками, з хлібним короваєм відправлялися 
до дому нареченої, іноді на конях, упряжених 
хорошою збруєю. Часто ритуал здійснювався 
таємно, оскільки відмова вважалася ганьбою, 
а також, щоб не наврочити справу.

Свататися можна було не в будь-який день – 
у жодному випадку не в середу або п’ятницю! 
І лише після заходу сонця. Не прийнято було 
говорити про мету своєї подорожі, розмовляти 
дорогою до дому нареченої. Час виїзду на 
сватання не розголошувався, так само як і 
маршрут. Щоб залишитися непоміченими, свати 
їхали не головною вулицею, а городами, хова-
ючись від лихого ока. Хліб несли загорненим 
у рушник (якщо пропозиція приймалася, хліб 
залишався в домі нареченої, якщо ні – свати 
забирали його з собою).

Переступивши поріг, свати сідали навпроти 
“матки або матиці”, тобто балки, якою ділилася 
стеля, вона символізувала ідею опори (матері) 
хати. У деяких місцях сідати сватам забороня-
лося, розмови велися стоячи (“щоб наречена 
в дівках не засиділася”), в інших – свасі, увій-
шовши до дому, належало ударити п’ятою об 
поріг (“щоб наречена “не позадкувала”). Мету 
візиту прагнули завуалювати різними жартами-
примовками. “У вас – товар, у нас – купець” 
або “У вас теличка. Хочемо купити”, або чи 
“Не заблукала наша теличка, чи не у вас вона” 
та ін. Іноді, правда, говорили прямо: “Дівчину 
вашу прийшли сватати”. Доброю прикметою 
було доторкнутися до одвірка або дерев’яних 
частин меблів у домі нареченої. Обов’язково 
зверталися до сімейного вогнища, сваха нео-
дмінно гріла руки (навіть в теплу пору року) біля 
печі, а дівчина, якщо хотіла заміж, сідала коло 
печі i колупала її.

З першого разу віддати дочку було не при-
йнято, прийнято було разів два відмовити, і 
сватам доводилося приходити ще і ще. Зовсім 
осоружному нареченому виносили гарбуз – 
“гарбуза”. А свати, йдучи, закривали двері 

спиною, щоб дівчина взагалі заміж не вийшла. 
При вдалому сватанні обмінювалися хлібами 
з рушниками, свати тричі обходили навколо 
столу, хрестилися до образа і домовлялися про 
день оглядин, змовин, про дату їх проведення, 
а також про саме весілля.

Сватання було справою всієї сім’ї. Основним 
завданням оглядин і сватання були майнові 
домовленості, визначення економічної основи 
нового шлюбу. Свати розповідали про досто-
їнства нареченого, розпитували про таланти 
нареченої. Після того, як було досягнуто згоди, 
сторони переходили до обговорення шлюбного 
договору. Сватів цікавило придане нареченої. А 
її батьків хвилювало матеріальне забезпечення 
їх дочки майбутнім чоловіком, можливість не 
тільки сплатити весілля, але і забезпечити 
безбідне існування майбутньої сім’ї. Прийнято 
було, щоб наречений давав гроші на весільні 
подарунки. Як подарунок могли бути не тільки 
гроші, але й одяг, продукти. На його гроші купу-
валися предмети “розкоші”: черевики, шовкові 
плаття і хустки, шерстяні шалі. Обумовлювали 
час і умови виплати, а також кількість дарів з 
обох сторін і кількість гостей на весіллі. Успішні 
переговори закінчувалися потисканням рук.

Етнографи відзначають, що були часи, коли 
дівчина і сама могла засвататися до хлопця. 
І вважалося великим гріхом відмовити їй у 
такому разі і виставити за двері. Дівчина могла 
врятувати життя засудженому козакові, якщо 
скаже: “Він одружується на мені. Відпустіть 
його”.

Цікаві Факти весільНоЇ ЦереМоНіЇ
Ви коли-небудь замислювалися, звідки пішла 

традиція “подружок нареченої і свідків молодо-
го” і чому їх вбрання практично не відрізняється 
від одягу нареченого і нареченої?

Ця традиція збереглася з давніх часів. Рим-
ський закон вимагав, щоб десять свідків було 
присутніми на весільній церемонії. Деякі з цих 
свідків вбиралися як наречений і наречена і тим 
самим плутали злих духів, які могли нашкодити 
молодим. В середні віки європейці також слі-
дували цій традиції, але пізніше “подружки на-
реченої і свідки нареченого» захищали щасливу 
пару вже від реальних розбійників.

Ви коли-небудь задавалися питанням, чому 
американці носять обручку на середньому 
пальці лівої руки?

Стародавні греки вірили, що вена в цьому 
пальці біжить безпосередньо до серця. Сам 
обряд заручення дійшов до наших днів за-
вдяки Папі Римському Інокентію III, який в XIII 
столітті ввів період очікування між зарученням 
і шлюбом, і також зобов’язав молодих викорис-
товувати обручки на весільній церемонії.

обМіНяйтеся душаМи у 
весільНоМу поЦілуНку

Так, саме поцілунок символізує обмін душами 
між нареченими. У стародавні часи римля-
ни цілувалися при підписанні великих угод. 
Саме поцілунок додавав операції юридичну 
силу. Добре, що в сучасному світі достатньо 
рукостискання! Оскільки наречена, що вихо-

дила заміж в англійській церкві, повинна була 
спочатку поцілувати міністра перш ніж вона 
цілувала нареченого. Забавно було б потрапити 
на весілля, де міністр сказав би: “Тепер я можу 
поцілувати наречену!”.

чоМу “тост”?
Слово “тост”, тобто коли п’ють за когось, при-

йшло до нас зі старої французької традиції, в 
якій шматок підсмаженого хліба (тост) клали в 
чашу з вином для аромату. Гості передавали 
чашу і кожен пробував вино з тостом. Ця тради-
ція здається досить антисанітарною, але щось 
хвилююче в ній безумовно є.

киНута підв’язка
У день весілля наречена обов’язково кидає 

в повітря яку-небудь річ на успіх: жменьку 
рису, букет квітів або підв’язку. Традиція кидати 
підв’язку з’явилася в старі добрі часи, до того, 
як вінчальні плаття почали коштувати майже 
як маленькі автомобілі. Незамужні дівчата від-
ривали шматочки від весільних суконь для того, 
щоб привернути успіх і вийти заміж.

У Англії існувала ще дивніша традиція. Чо-
ловіки кидали свої шкарпетки в нареченого, і 
перший, хто потрапить йому в ніс, одружува-
тиметься наступним.

чоМу НаречеНа зліва, a НаречеНий 
справа?

Ця традиція сягає корінням в далекі часи, 
коли кожен справжній чоловік носив при собі 
меч, щоб захистити себе і свою наречену. 
Його права рука завжди повинна була бути 
вільною, щоб він міг з легкістю оголити меч у 
разі небезпеки.

свічка єдНості
Ймовірно найяскравіша весільна традиція 

американців – це запалення Свічки Єдності, 
коли два вогники перетворюються на одне 
єдине полум’я.

хіНді
На традиційному індуському весіллі немає 

білих суконь. Наречена тут носить сарі. При-
чому на весілля наречена приходить в сарі, 
приготованому її батьками, а йде в сарі, даро-
ваному їй нареченим.

іслаМ
Це стара ісламська традиція – фарбувати 

руки молодих хною в ніч перед весіллям – на 
жаль, не часто використовується тепер. Мало 
того, що прикрашені руки виглядають дуже 
красиво і допомагають нареченим краще ді-
знаватися одне про одного, так ще ці прикраси 
(menhdi) дозволяють визначити, хто в сім’ї 
головний. Якщо молодий не зможе прочитати 
своє ім’я на долоні у нареченої, значить, вона 
буде главою в їх сім’ї.

А колись... До весілля готувалися наперед і передували йому безліч різних обрядів. 
З’єднанню двох сердець сприяв певний ритуал – сватання. Щоб одружитися, молодий 
чоловік повинен був заслати сватів у дім нареченої і дістати у її батьків на це 
дозвіл. У ролі сватів виступали або сам наречений, або його родичі, хресні батько і 
мати. Значно пізніше це стало ремеслом: свахи за винагороду шукали наречену для 
нареченого, домовлялися про придане. Хороша сваха користувалася популярністю і 
була нарозхват.

Можна сказати, що перебування за кордоном 
склалося для неї не найгіршим чином, позаяк 
була тямущою, енергійною та наділена при-
родним шармом та привабливістю. Правда, 
спочатку, допоки навчилася спілкуватися іспан-
ською мовою, було досить сутужно: приходилося 
перебиватися тимчасовими заробітками, за які 
платили не так уже й багато. Але жінка була 
працелюбною та сильною духом, тому вдень пра-
цювала на декількох роботах, а вночі, замалим 
не до ранку – вчила мову. Тому минуло небагато 
часу і вона вже вміла спілкуватися іноземною 
мовою досить пристойно А ще, крім того, допоміг 
його величність випадок. Якось вона мила сходи 
в багатоквартирному будинку (адже це була одна 
з її чисельних форм приробітку, позаяк той мізер, 
що платили за таке гарування, навіть роботою на-
звати не можна) подруга, а взагаліто звати її Ліна, 
випадково перекинула відро з водою. І якраз на 
її, як вона думала, нещастя, сходами піднімалася 
імпозантна жінка, а тому «за законом підлості», 
цю жінку оббризкало водою мало не з ніг до го-
лови. Розгублена Ліна кинулася з вибаченнями 
до імпозантної сеньйори, та плутаючи іспанські 
та українські слова, почала просити вибачення. 
Виявилося, сеньйора зовсім не образилася, а 
навіть розвеселилася, адже надворі була дуже 

сильна спека і вона майже цілу годину мріяла про 
душ, а тут її полили холодною водою!

Коли пройшов переляк та зніяковіння, Ліна роз-
говорилася з доброзичливою сеньйорою мало не 
на дружній ноті. Виявилося, що в цей будинок жінка 
прийшла знайомитися з майбутньою нянькою для 
своїх трьох дітей, а сама Луїса, так звали іспанську 
матрону, мешкає в гарному будиночку разом з 
чоловіком та дітками. Ліна та Луїса відразу сподо-
балися одна одній, між ними, як-то кажуть, проско-
чила іскра, і тому Луїса, не відкладаючи в «довгий 
ящик», запропонувала місце няньки для дітей Ліні. 
Звичайно ж, Ліна погодилася, адже робота з дітьми 
була її основною професією на Батьківщині, позаяк 
працювала учителем в середній школі.

Дякуючи долі та випадку, як виявилося, Ліна 
витягла щасливий білет, адже потрапила в гарну 
родину, де чоловік та дружина по-справжньому 
кохали одне одного і просто обожнювали своїх 
трьох прекрасних діток. В обов’язки Ліни входило 
відводити їх вранці до садочка та школи, потім 
забирати їх та розважати, і по можливості вчити 
російської та української мови. А це навіть давало 
їй наснагу та додавало впевненості, адже в цій 
сім’ї почувала себе не прислугою, а подругою, що 
приїхала пожити і загостювалася. Адже Луїса та 

її чоловік не дозволяли їй робити нічого зайвого, 
навіть радилися з нею в деяких питаннях, а діти її 
просто обожнювали і називали другою мамою.

Звичайно, Ліна дякувала долі за такий пере-
біг подій, але всеодно тужила за домівкою та 
рідними людьми, а особливо в той час, коли 
залишалася наодинці зі своїми думками. Луїса 
інколи заставала Ліну за невеселими думками 
та пропонувала піти кудись розважитися, та Ліна 
ніяк не наважувалася переступити останній ща-
бель між гранню господиня-прислуга. Але якось 
прийшов такий момент, і Ліна погодилася.

Луїса та Ліна в супроводі чоловіка Луїси по-
далися в нічний клуб на дискотеку. Дискотека Ліні 
відразу сподобалася, адже тут була гарна музика 
та невимушена обстановка, та й контингент був за 
30+ і тому жінка не комплексувала. А позаяк була 
ефектна та пластична, відбою від кавалерів не 
було. Але особливо настирним був один «мачо» 
– цікавий чолов’яга десь за сорок. Він відразу 
сподобався Ліні, адже був неперевершеним тан-
цюристом та й дивився на неї майже закоханими 
очима. Отже, жінка не помітила, як час промайнув 
і потрібно було їхати додому. Іспанський мачо, на 
жаль, не спитав у неї, крім імені, нічого і тому жінка 
подумала, що для нього це був просто випадко-
вий флірт. Цілий тиждень після дискотеки вона 
ніяк не могла його викинути з голови. Пройшов 
деякий час, і Ліна потихеньку поринула з головою 
в повсякденні клопоти та постаралася забути дис-
котечного кавалера, та де там. Якось однієї ночі під 

будинком господині залунала іспанська серенада. 
Ліні дуже сподобалася темпераментна музика 
та дзвінкий голос, але вона собі навіть уявити не 
могла, що це співають для неї, допоки не прибігла 
Луїса та не пояснила, що цю серенаду співає для 
неї, Ліни, її партнер по танцях. І знову тьохнуло 
серце, і пригадалось, як добре їй було в обіймах 
пристрасного іспанця.

А потім все закрутилося, не забарилося й 
освідчення в коханні та й незчулася, як погодилася 
стати його дружиною. Нарешті, назло усім канонам 
невезучості, вона, в «бальзаківському віці» відчула 
себе коханою й бажаною. Адже іспанець балував 
її: одягав, возив на модні курорти, та кинув, як то 
кажуть, світ до її ніг. Навіть забрав доньку, щоб 
кохана жінка не сумувала. На жаль, тільки ста-
ренька мати не погодилася на переїзд, адже все 
своє життя прожила в Україні і переїзд дуже лякав 
її. Але любляча донька з новоспеченим чоловіком 
та онукою частенько радують її своїми візитами та 
як можуть, піклуються про стареньку.

Отже, коли через декілька місяців після 
весілля Ліна приїхала в містечко щаслива та 
життєрадісна, я запитала її: «Як тобі ведеться, 
подруго, і що ти робитимеш далі?» Вона мені 
відповіла: «Вчуся бути сеньйорою». Я пораділа 
за неї і відразу згадала фільм радянських часів 
«Москва сльозам не вірить», і зокрема вислів, 
що став афоризмом: «Дівчата, в сорок років 
життя тільки-но починається!»

Світлана ФАТУЛА

Колись одна моя давня подруга за збігом несприятливих обставин вимушена була 
покинути улюблену роботу та залишити стареньку маму й доньку-підлітка та 
податися за кордон шукати кращих заробітків, адже інакше, не без участі колишнього 
чоловіка, ризикувала зостатися без даху над головою.
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У кожному підквадраті 3х3, у кожному 
стовпчику і у кожному рядку не повинно 
бути однакової цифри! Бажаємо успіху!

Легкий рівень

Середній рівень

Елітний рівень

дозволь собі дозвілля
що Не сільЦе - своє лиЦе

Легенди та оповіді про закарпатські міста і села

дешковиЦя

Найдорожчі Міста світу

А японські мегаполіси, які займають перші 
строчки, помітно «подорожчали» для проживан-
ня. Причиною цьому є зміцнення йени.

Список найдорожчих міст складався з ураху-
ванням найрізноманітніших цінових складових 
на різні категорії товарів і послуг. А всього до 
нього увійшли 143 міста зі всього світу. Що 
цікаво, з американських міст лише Нью-Йорк 
потрапив в топ 10, зайнявши восьму строчку. 
А найдорожче місто світу, яке відповідно, на 
першому місці – Токіо.

Скорочення зарплат по всьому світу також 
стало однією з причин здешевлення життя. 
Парадокс, але враховуючи рівень заробітків 
більшості населення Росії, якось дивно бачити 
Москву в десятці найдорожчих за вартістю про-
живання міст миру.

1. Токіо

2. Осака

3. Москва

4. Женева

5. Гонконг

6. Цюріх

7. Копенгаген

8. Нью-йорк

9. Пекін

10. Сінгапур

Усього лише рік тому на питання, яке місто світу є найдорожчим для життя, 
відповідь була однозначною: Москва. Тепер криза, яка значно ударила по економіці, 
знизила і «дорожнечу» життя. І Москва з першого місця в рейтингу найдорожчих міст 
перемістилася на третє. Дрібні гроші, а приємно.

Бабуся повчає внучку:
– Запам’ятай, онучко, в житті кожної жінки 

має бути одна справжня любов!
– А хто був твоєю любов’ю, бабусю?
– Військові, онученько, військові!
☺  ☻  ☺
Багато жінок мріють про те, щоб їх постійно 

завойовували, але лише небагато пам’ятають 
про те, що зазвичай роблять загарбники-
переможці...

☺  ☻  ☺
Прийшов до лікаря мужик зі скаргою на удар 

від падіння зі сходів. Лікар прописав мазь і велів 
втирати в це місце. Незабаром приходить інший 
мужик зі скаргою на удар від падіння зі сходів, 
які хтось намазав маззю.

☺  ☻  ☺
– Що Вас приголомшує в науці? 
– Пасту для зубів перевіряють на яйцях...
☺  ☻  ☺
Радянський пилосос.
Хто ж знав, як чудово він розкурює ка-

льян...
☺  ☻  ☺
– На жаль, майже всі великі письменники 

дістають визнання після смерті! 
– Ясний пень: хто ж друкуватиме з виплатою 

гонорару?!
☺  ☻  ☺
– Тату, це правда, що японці найрозумніші? 
– Ну, так багато хто вважає. 
– А є інститут, де вчать на японця?
☺  ☻  ☺
Планувати відпустку дуже легко. Начальник 

говорить вам – коли, дружина говорить – де.
☺  ☻  ☺
Вiдправте sms з текстом “криза” на номер 

xxxx, щоб наша держава вийшла з кризи.

Але до селян – жителів села вони ставились 
із симпатією. Бувало, все крадене роздавали 
місцевим жителям. Але крадений товар приво-
зили вночі, щоб селяни їх не бачили. Звісно, жи-
телі  їх розшукували, питаючи: «Де ж ви?..» «Ко 
ви?..» Ці запитання пізніше об’єдналися, зли-
лися в одне – Де ж + ко – дежко – дешко. Цим 
словом назвали й старшого злодія-розбійника. 
Так і казали на нього – Дешко. Сьогодні в селі 
майже половина жителів має прізвище Дешко. 
Тому, вважаючи, що й село має назву від цього 
прізвища – Дешко – Дешковиця.

/Записав В. Керечанин від Івана Огаря, 
с. Дешковиця Іршавського р-ну, видр. в 

газ. «Нове життя», № 47, 1991, 7 липня/

Цю легенду про Дешковицю розповів Іван 
Огар. Колись у навколишніх лісах ховались зло -
дії та розбійники, нападаючи на купців, кот рі 
йшли на ярмарок в Іршаву, Білки, Мукачево.

деНь шахтарів

З року в рік протягом 64-х років, в останню 
неділю серпня біля будинку культури, який 
має символічну назву «Шахтар», вшановують 
місцевих працівників забійного молотка.

За довідками закарпатських істориків, першу 
експлуатаційну шахту з видобутку вугілля в 
селі відкрили ще за панування в нашому краї 
австрійців, у далекому 1861 році. І відтоді й 
до кінця 80-х років минулого століття місцева 
шахта забезпечувала вугіллям усе Закарпаття. 
Під час Другої Світової війни робота шахти була 
припинена. З приходом у наш край радянської 
влади забір вугілля в шахті відновили, а свято 
шахтарів стало для ільничан рідним. З часом 
воно переросло в справжній день села і це 
підкреслює важливість шахти в той час. Голо-
ва ветеранів села Ільниця Марія Чепа добре 
пам’ятає післявоєнні роки, коли відбувалось 
становлення шахтарського селища:

– Мій батько, Іван Клим, 12 років працював 
у шахтах Франції, тому коли повернувся в 
1945 році додому, його досвід став у пригоді 
місцевій шахті. Він пропрацював тут близько 
30 років забійником, кожної миті наражаючись 
на небезпеку. Саме село після введення в дію 
шахти ожило: збудували лікарню, будинок 
культури, ресторан та пекарню. Значно зросло 
населення, за кількістю якого в середині 80-х 
років минулого століття в межах Іршавського 
р-ну Ільниці не було рівних. Замість хатинок із 
солом’яними дахами з’являлись квартирні дво-
поверхівки. Тож не дивно, що ще в 70-х роках 
їй офіційно надали статус селища.

У процесі роботи молодші шах-
тарі навчались від старших як пра-
цювати і виконувати заплановану 
норму видобутку. Саме вони надалі 
віддали більшу частину свого жит-
тя роботі на рідній шахті. Одним з 
них був Петро Смерека, який добре 
памятає всі ризики такої роботи:

– Я пропрацював у шахті забій-
ником з 1950-го по 1984 рік. Окрім 
небезпеки аварій,яка чатувала на 
нас на кожному кроці, всі ми могли 
дістати хворобу легенів,спричинену вугільним 
пилом. Тому нас регулярно відправляли на 
оздоровлення. У кінці 80-х років шахту закрили, 
так як вугілля знаходилось уже на глибині по-
над 50 метрів, а це вимагало більш сучасних 
технологій.

Усіх працівників забійного молотка в неділю 
30 серпня вшанували квітами, грамотами та 
подарунками. Вони в цю мить відчували себе 
потрібними, адже їх досвід ой як може згоди-
тися в майбутньому! В цьому переконаний і 
ільницький сільський голова Федір Король:

– Сьогоднішніми урочистостями ми вшано-
вуємо всіх шахтарів села – і тих, які зараз із 
нами, і тих, яких з нами вже нема. В 90-х роках 
минулого століття роботу на добуванні вугілля 
з причини закриття шахти зменшились до мі-
німуму. Добували тільки кар’єрним способом. 
Дають про себе знати завали, які загрожують 
навколишнім житловим будинкам. За висновка-
ми спеціалістів, кар’єрним способом ще можна 

дістати з надр близько 20 млн тонн вугілля, 
а якщо відновити шахту, то можна добути в 
десятки і сотні разів більше. Ми поступово 
відновлюємо видобуток, але без підтримки 
держави нам не обійтись. У рамках свята ми 
сьогодні проводимо товариську гру ветеранів, 
які колись захищали кольори футбольного 
клубу «Шахтар» з Ільниці, який у радянські часи 
виступав на загальноукраїнському рівні, і, зви-
чайно, зірки естради нашого краю підготували 
концертну програму.

Насправді, подивитись цього вечора на 
сцені сільського клубу було на кого. Вже на 
вході в сільський парк усіх зустрічав відомими 
мелодіями духовий оркестр, гра учасників 
якого є незмінним атрибутом святкувань Дня 
шахтаря. Заспівали для присутніх чарівні жінки 
вокального гурту «Ільничанка», який в останні 
роки є візитівкою села. Привітали з сільським 
святом сусідів і співаки народного фольклор-
ного колективу «Іршава». Несподівано для всіх 
увів до свого репертуару пісню про Ільницю 
учасник телепроекту «Шанс», гість із Хуста 
Іван Пилипець, який в антрактах між своїми 
піснями розважав публіку дотепними жартами. 
Здивували присутніх жваві ковбойські танці 
хореографічного колективу «Сіріус» з міста 
Лева. Виступали цього вечора також Василь 
Філеш-молодший, Віталіна та ільничанка Іринка 
Трикур. Танцювальну марку нашого краю під-
тримав гурт «Блек Ейнжелс», який нещодавно 
став лауреатом міжнародного конкурсу «Кри-
шталеві Грона». Смаки гурманів рок-музики 
цього вечора втамовував рок-гурт «Торнадо» 
з Виноградова. Завершили свято традиційним 
феєрверком та дискотекою.

Євген СВИЩО

Коли ми чуємо про День шахтаря, то мимоволі наші думки звертаються 
в Східну Україну. Але і в нашому краї є населений пункт, для людей якого 
кінець серпня є урочистим і святковим. У селі Ільниця Іршавського району 
знають, що таке важка шахтарська праця і наскільки вона небезпечна.

Нате газ!


