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ЗАКАРПАТСЬКИЙ СЕПАРАТИЗМ: 
ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА

НАКАЗ ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА 
ПРО ПРИЗОВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
 НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ

Читайте на 11-й  сторінці

Читайте на 2-й  сторінці

НА ЗАКАРПАТТІ 
ЗІ 608 НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
ЗМІНИ МЕЖ ПОТРЕБУЮТЬ 307

Читайте на 3-й  сторінці

Карпатський ВiсникКарпатський Вiсник

Закарпатські мажоритарники багаті на готівку, 
квадратні метри та сімейний бізнес

Хто він, представник інтересів закар-
патських виборців у парламенті? Ще 
донедавна про це можна було диску-
тувати, судячи із результатів роботи 
обранця, його поведінки, зв’язків з ін-
шими політиками. Сьогодні ж багато 
що про людину говорить також і її 
електронна декларація – віднедавна пу-
блічний документ.
Завдяки оприлюдненню електро-

нних декларацій для суспільства від-
крилася додаткова доволі різноманітна 

інформація про депутатів: де працю-
ють близькі й скільки їм за це платять; 
у яких банках тримають гроші, чи во-
ліють зберігати заощадження готівкою; 
що дарують і що отримують у дар; що 
люблять колекціонувати – картини, 
годинники, зброю тощо. З деклара-
цій навіть можна дізнатися, чи живе 
парламентар зі сім’єю, чи ні. Про по-
літичні уподобання нардепа, звичайно, 
декларація не говорить. Але й це мож-
на довідатися із відкритих джерел. Як і 

те, чи активно ходить депутат на свою 
роботу під куполом. Та після аналізу 
всієї цієї інформації виборець може для 
себе робити висновок – чи достойний 
той чи інший політик його голосу в 
бюлетені наступного разу. Ми спробу-
вали зазирнути в електронні деклара-
ції закарпатських мажоритарників від 
шістьох округів та згадати, які партійні 
сили вони представляли протягом сво-
єї політичної кар’єри.

Читайте на 4–5-й сторінках

Наприкінці травня 2016 року не 
тільки Львівщину, але і всю Україну 
приголомшила страшна новина: по-
близу міста Львова на Грибовицько-
му сміттєзвалищі в результаті пожежі 
загинули чотири людини. Невідомо, 
з яких причин на цьому сміттєзвали-

щі, площею майже два гектари, вини-
кла пожежа, що тривала майже добу. 
Населені пункти, ближчі до сміттєзва-
лища, заволокло їдким димом. Меш-
канців міста Львова попереджували, 
що не можна відчиняти вікна, квати-
рки своїх осель. Коли пожежа дещо 

вщухла, гора сміття висотою з 9-по-
верховий будинок накрила чотирьох 
рятувальників, які гасили пожежу. Три 
рятувальники через деякий час були 
знайдені під сміттям мертвими, а чет-
вертого не знайшли і по сьогодні.

Читайте на 3-й сторінці

 Закарпаття екологічно безпечне чи небезпечне?

Рекомендована ціна: 3,50 грн. №23 (41) від 15 липня 2017 року  Влітку виходить раз на два тижні

Як у Баранинцях землю (не) виділяють

Читайте на 12-й  сторінці

Всі новини в одній газетіВсі новини в одній газеті

Оголошення
Шановні читачі, газета «Карпатський Вісник» 

у літній період друкуватиметься 
раз на два тижні, зважаючи на сезонні 
відпустки та відсутність достатнього прибут-
ку від рекламних послуг, які надає газета в 

літній період. 
Ми намагаємося подавати вам новини 

об’єктивно і неупереджено, тому не бажаємо 
бути залежними від будь-кого із місцевих 

політичних кіл та бізнес-структур.  
Сподіваємося на розуміння 

і бажаємо приємного літнього відпочинку.
Якщо ситуація не зміниться, то вже восени 

газета друкуватиметься у звичному режимі, а саме 
один номер раз на тиждень, як і було донині. 

Щиро ваша
 редакція газети «Карпатський Вісник»
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Два десятка банків не встигли завер-
шити до 11 липня докапіталізацію до 
200 мільйонів гривень, і НБУ може 
визнати їх проблемними. Про це пові-
домляє «FinClub».
Про цю вимогу регулятора банки 

були попереджені ще в квітні минуло-
го року постановою НБУ №242. Та-
ким чином, у топ-менеджменту банків 
було більше року, щоб разом із акціо-
нерами знайти гроші на необхідну до-
капіталізацію.
Згідно з Єдиним державним реє-

стром юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських об’єд-
нань, на сьогодні 20 банків мають капі-
тал нижче за 200 мільйонів гривень.
НБУ досить жорстко стежить за 

виконанням своїх вимог, тому вже на 
найближчому засіданні правління ча-
стину цих банків або ж їх усіх можуть 
визнати проблемними. Однак жод-
них офіційних повідомлень про це 
не буде, оскільки «проблемний» статус 
підпадає під гриф «банківська таємни-
ця».

Роман ПШЕНИЧНИЙ

ДВАДЦЯТЬ БАНКІВ ПІД ЗАГРОЗОЮ 
ПРОБЛЕМНОГО СТАТУСУ

7 липня, ввечері, на березі річки Уж 
(навпроти Обласної філармонії) вла-
штували міні-фестеваль, присвяче-
ний одному з найбільш містичних та 
древніх свят, – Івана Купала. Цього 
дня молодь мала змогу відчути на собі 
традиції наших предків. Святкування 
супроводжувалося танцями, гучною 
українською народною та сучасною 
поп-музикою, смачною їжею, при-
готованою ужгородськими волонте-
рами Руху підтримки закарпатських 
військових, котрі годували гостей 
українськими народними стравами, 
а саме: «Купальськими варениками» 
з різними видами начинок, та «Іва-
новими пирогами». У святкове меню 
входили і напої «Цвіт папороті», «Лі-
сова пісня» та інші, а також напої 
міцного характеру «Мавчине зілля», 
«Купальський вогник» та багато ін-
ших. Головну роль на святі, звичай-
но ж, зіграли самі обряди, які були 
пов’язані з природою: вуглеходіння, 
стрибки через вогнище, плетіння та 
запускання символічних віночків. 
Окрім вищесказаних обрядів, були 
й інші забави для гостей: відбува-
лися майстер-класи з розпису тіла 
та аквагриму, а також виготовлення 
власноруч ляльок-мотанок. На святі 
було влаштовано і благодійний збір 
коштів для лікування півторарічної 
онкохворої дівчинки.
Завдяки ініціативі Наталії Сенти-

мрей (організаторці фестивалю) та 
за сприяння Управління молоді та 
спорту Закарпатської ОДА це свят-
кування потроху стає традицією в 
Ужгороді, адже відбувається вже тре-
тій рік поспіль. Таке дійство на Івана 
Купала є унікальною можливістю не-
забутньо провести час і ознайомити 
теперішню молодь із традиціями, які 
з часом почали забуватися.

Ганна Драгун, 
студентка 1-го курсу кафедри 
журналістики ДВНЗ «УжНУ»

 ТРАДИЦІЇ ПОВЕРТАЮТЬСЯ

Про це йдеться у проекті рішення 
«Про Регіональну програму розвитку 
земельних відносин у Закарпатській 
області на 2017 рік», який вноситься 
на розгляд депутатів облради.
Автори проекту – Управління держ-

геокадастру у Закарпатській області – 
визначили проблеми, на розв’язання 
яких і націлена ця Програма, зокрема 
потреба в зміні та встановленні меж 
населених пунктів, оскільки у Закар-
патті зі 608 населених пунктів зміни 
меж потребують 307, проведення ін-
вентаризації земель населених пунк-
тів і земель несільськогосподарсько-
го призначення за межами населених 
пунктів, позаяк роботи проводилися 
на старих планово-картографічних 
матеріалах 60–70-х років минулого 
століття.
Ідеться і про низку інших завдань: 

проведення нормативної грошової 
оцінки земель населених пунктів. 
Адже підтримання актуального стану 
нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів є основним дже-
релом забезпечення сталих бюджет-
них надходжень від плати за землю. 
Грошова оцінка земель одночасно є 
фактором надійного захисту інтере-
сів землекористувачів та власників 
землі. За її допомогою кожен із них 
має сплачувати справедливо визна-
чену плату за фактичне використан-
ня землі.
Акцентується увага на оновленні 

планово-картографічних матеріа-
лів населених пунктів у масштабах 
1:2000 та 1:5000, що поліпшить топо-
графогеодезичне забезпечення, яке є 
основним картографічним ресурсом 
для ведення Державного земельного 

кадастру, моніторин-
гу використання та 
охорони земель, мі-
стобудування.
Серед проблемних 

питань називається і 
невідповідне фінан-
сове забезпечення 
реалізації заходів зе-
мельної реформи, 
недостатнє залу-
чення інвестицій та 
впровадження про-
гресивних техноло-
гій.
Тож головною метою Програми 

є сприяння розвиткові земельних 
відносин в області, створення таких 
правових і організаційно-еконо-
мічних умов, що стимулюватимуть 
прагнення кожного власника чи ко-
ристувача земельної ділянки до її пра-
вового й ефективного використання, 
підвищуватимуть відповідальність 
за охорону земель, збуджуватимуть 
активність громадян до посвідчення 
права власності на землю і тим са-
мим сприятимуть розвитку ринкових 
відносин. Зрештою, це має підвищи-
ти добробут громадян та сформува-
ти потужний соціальний прошарок 
власників.
Таким чином, основними заходами 

Програми є: встановлення та зміна 
меж адміністративно-територіальних 
одиниць; інвентаризація земельних 
ділянок державних підприємств та 
органів державної влади, в корис-
туванні яких перебувають земельні 
ділянки, але права на них не зареє-
стровані у встановленому законом 
порядку; інвентаризація земель на-

селених пунктів; нормативна грошо-
ва оцінка земель населених пунктів; 
оновлення планово-картографічних 
матеріалів населених пунктів у масш-
табах 1:2000 та 1:5000, відповідно до 
Земельного кодексу України.
Як наголошується в документі, кон-

цептуальні питання вдосконалення 
земельних відносин мають бути тісно 
пов’язані з адміністративно-терито-
ріальною реформою, соціально-еко-
номічною, екологічною політикою 
держави і спрямовані на підвищення 
життєвого добробуту населення.
Джерелами фінансування Про-

грами є кошти з обласного та міс-
цевих бюджетів. Загальна сума ко-
штів, передбачена на фінансування 
Програми, становить 22 097,0 тис. 
грн., зокрема з обласного бюджету – 
725,0 тис. грн., місцевих бюджетів – 
21 372,0 тис. грн.
Виконання передбачених Програ-

мою заходів і завдань дасть змогу до-
сягти сталого розвитку землекорис-
тування в області.

Прес-служба облради

На Закарпатті зі 608 населених пунктів 
зміни меж потребують 307

«Так… у Верховній «зраді» України 
відбулося голосування про надання 
дозволу на притягнення до кримі-
нальної відповідальності народних 
депутатів Розенблата та Полякова, 
які підозрюються у топ-корупції на 
сотні тисяч доларів. Хоча Верховна 
Рада і надала 296 голосами згоду, але 
далі цього справа не пішла. Питан-
ня арешту чи затримання не набрало 
необхідної кількості голосів, що дає 
змогу підозрюваним у корупції пе-
реховуватися від слідства і навіть за-
лишити Україну, не кажучи вже про 
можливість впливати на хід розсліду-
вання.
Не підтримали арешт народних 

обранців 7 із 9 народних обранців 

із Закарпаття, а саме: Роберт Горват, 
Валерій Пацкан, Валерій Лунченко, 
Василь Петьовка та Василь Брензо-
вич, брати Балоги Павло та Іван, а 
також Михайло Ланьо. Під час від-
повідного голосування вони то були 
відсутні, то утримувалися. Солідар-
ними із закарпатськими обранцями 
були і фракції «Опоблоку» та «Від-
родження» у ВРУ, які не голосували 
навіть за притягнення до відповідаль-
ності, і більшіть фракції «Волі Наро-
ду»…
Мабуть, нардепи не довіряють 

українським судам у питаннях коруп-
ції і краще знаються тут у всіх момен-
тах. А тому суди нехай залишають-
ся для звичайних українців, а не для 

обраних топ-чиновників. А може, 
просто, як кажуть на Закарпатті, «за-
йшло»...
Заради справедливості підтримали 

і притягнення до відповідальності, і 
арешт лише два закарпатських нар-
депи: Віктор Балога і Юрій Чижмар.
Знай «наших» нардепів у Обличчя!!!
P. S.: Вважаю, що єдиним і дієвим 

методом швидкої боротьби із коруп-
цією залишається спільна участь усіх 
здорових політичних сил та громад-
ськості у виборах із метою заміни 
450 народних злочинців», – про це 
на своїй сторінці у соціальній мережі 
Facebook написав громадський діяч 
Олександр ПЕРЕСОЛЯК.

Закарпатські нардепи захистили своїх 
колег-корупціонерів від НАБУ

Всесвітньовідома стрічка, яка по-
бувала вже в 50 країнах світу Європи, 
нарешті прибула й до нас. 12 липня 
у стінах Закарпатської обласної на-
укової бібліотеки ім. Ф. Потушня-
ка відбувся показ документального 
фільму «Рідні», знятого російським 
режисером українського походжен-
ня Віталієм Манським. Фільм уміщує 
в собі останні події нашої країни та 
історію життя родини самого ав-
тора, котру долею розкинуто було 
по різних куточках України: Львів, 
Одеса, Донбас та Крим. Кінокар-
тина передає глядачам болісні події 
нашої країни, що вплинули на вза-

ємини між членами родини автора.
Світова прем’єра фільму була пред-

ставлена під міжнародною назвою 
«CloseRelations» і відбулася 5 липня 
2016 року на Міжнародному кіно-
фестивалі в Карлових Варах (Чехія). 
20 липня того ж року відбулася укра-
їнська прем'єра на Одеському міжна-
родному кінофестивалі в секції «Спе-
ціальні покази». 14 вересня 2016 року 
стрічка була представлена на Міжна-
родному кінофестивалі в Торонто, 
де виграла приз глядацьких симпа-
тій. А вже 14 жовтня минулоріч «Рід-
ні» відкрили Ризький кінофестиваль 
міжнародного характеру.

Фільм був показаний у рамках про-
екту «Межа» — соціально-мистець-
кий проект, створений у форматі ко-
роткострокового діалогу із жителями 
далеких міст України: Слов’янська та 
Ужгорода.
Після перегляду стрічки відбула-

ся дискусія, на якій гості мали змогу 
поділитися своїми враженнями від 
побаченого та обговорити ситуації в 
родинному колі, на яких автор зро-
бив найбільший акцент.

Ганна ДРАГУН, 
студентка 1-го курсу кафедри 
журналістики ДВНЗ «УжНУ»

Біль України – в одному фільмі



№23 (41) від 15 липня 2017 року 3
НОВИНИ

Наприкінці травня 2016 року не 
тільки Львівщину, але і всю Україну 
приголомшила страшна новина: по-
близу міста Львова на Грибовицько-
му сміттєзвалищі в результаті пожежі 
загинули чотири людини. Невідомо, 
з яких причин на цьому сміттєзва-
лищі, площею майже два гектари, 
виникла пожежа, що тривала май-
же добу. Населені пункти, ближчі 
до сміттєзвалища, заволокло їдким 
димом. Мешканців міста Львова по-
переджували, що не можна відчиня-
ти вікна, кватирки своїх осель. Коли 
пожежа дещо вщухла, гора сміття 
висотою з 9-поверховий будинок 
накрила чотирьох рятувальників, які 
гасили пожежу. Три рятувальники 
через деякий час були знайдені під 
сміттям мертвими, а четвертого не 
знайшли і по сьогодні.
Грибовицьке сміттєзвалище три-

валий час становило загрозу навко-
лишньому середовищу. Уявіть собі 
гору сміття висотою 25–30 метрів, 
площею два гектари. Навколо цього 
сміттєзвалища утворилися гудронові 
озера, вода в які просочилася з гнию-
чого сміття. Зі свого боку, вода з цих 
озер потрапляє в ґрунтові води, во-
доносні горизонти, в колодязі навко-
лишніх сіл, у річки Полтву, Західний 
Буг. Негативний вплив продуктів 
розкладу сміття і на повітря атмосфе-
ри навколишніх населених пунктів. 
У дітей цих населених пунктів вияв-
лені хвороби крові, вроджені вади, 
неякісні новоутворення.
Виникають запитання: чому з 

моменту введення в експлуатацію 
Грибовицького сміттєзвалища не 
збудований завод із переробки та 
утилізації сміття з такого великого мі-
ста, як Львів, чому Андрій Садовий за 
11 років перебування на посаді мера 
Львова не вжив заходів із будівниц-
тва сміттєпереробного заводу???
Аналізуючи ситуацію зі збиран-

ням, утилізацією і переробкою сміт-
тя в місті Львові, жителів Закарпаття 
не можуть не турбувати питання і 
стан справ збирання й утилізацією 
відходів, очистки питної води, її яко-
сті, інші аспекти охорони навколиш-
нього середовища в Закарпатській 
області.
Зрозуміло, що з метою охорони 

навколишнього середовища в За-
карпатській обласні повинен бути 
розроблений відповідний проект, за-
ходи щодо забезпечення належного 
екологічного стану в краї. І це сто-
сується не тільки збору і переробки 
відходів, але й інших сфер життєді-
яльності людини. Для забезпечення 
дотримання вимог відповідних по-
казників охорони довкілля, життє-
діяльності людини в області діють 
відповідні виробничі структури та 
контролюючі органи. 
Жоден житель Закарпатської об-

ласті не може бути байдужим до того, 
в яких реальних екологічних умовах 
він, його діти, онуки живуть сьогод-
ні і житимуть у майбутньому. Кожен 
житель Закарпатської області хоче 
і зобов’язаний знати, що потрібно 
зробити і в які строки, щоб припи-
нити забруднення навколишнього 
середовища. 
Невідомо жителям краю, які справи 

в Закарпатській області з утилізацією 
трупів тварин. Час від часу здихають 
собаки, коти, корови, інші тварини. 
Їхні трупи в основному закопують 
у «тихих» місцях, а через деякий час 
утворені розчини розкладів трупів 
потрапляють у водоносні горизон-
ти. Цю воду ми і п’ємо. За наявною 
інформацією, в населених пунктах 
області відсутні крематорії зі спалю-
вання трупів тварин.
Відсутній в області також і крема-

торій зі спалювання трупів людей: 
немало людей хочуть, щоб їхнє тіло 
після смерті було кремоване.
Зрозуміло, що в кожному населе-

ному пункті області повинно би на 
належному рівні вирішуватися і пи-
тання утилізації людських фекалій з 
кожного об’єкта. Їх слід було би ви-
возити на відповідні установки і там 
утилізувати згідно з вимогами та нор-
мами.
У кожному районі області повинні 

би бути лабораторії з контролю за 
якістю питної води, інформація про 
яку провинна би доводитися до відо-
ма населення району. Це стосується 
і контролю за станом повітря атмос-
фери населених пунктів.
Окремо повинно стояти питання 

контролю за забрудненням навко-
лишнього середовища суб’єктами 
господарювання. Вони, зрозуміло, 
мали би надавати звіти про кількість 
шкідливих речовин, що утворю-
ються під час функціонування їхніх 
об’єктів, та інформувати, які вжива-
ються заходи щодо недопущення 
перевищення шкідливих речовин у 
викидах.
Редакція газети «Карпатський 

Вісник» від імені всіх жителів 
краю просить Вас, Геннадію Ген-
надійовичу Москаль, та Вас, Михай-
ле Михайловичу Рівіс, дата вказівку 
відповідним структурам надати ін-
формацію редакції про стан екології 
щодо кожного району Закарпатської 
області, а саме:

1. Яким чином в області організо-
вана утилізація трупів тварин? Які для 
цього наявні об’єкти, їхня проектна і 
фактична потужності? Чи передба-
чається влаштування крематоріїв зі 
спалювання трупів тварин у населе-
них пунктах області і де конкретно?

2. Чи передбачається будівництво в 
Закарпатській області об’єкта із кре-
мації трупів людей?

3. Як організована утилізація, очи-
стка фекалій із будинковолодінь 

громадян та організацій, чи ведеться 
контроль щодо цього?

4. Чи наявні заводи із переробки 
сміття, його утилізації в районі, їхня 
проектна та фактична потужність? 
Як організована утилізація сміття в 
кожному населеному пункті району?

5. Чи існують у районі станції очи-
стки побутових стоків, їхня проектна 
та фактична потужність?

6. Чи здійснюється контроль якості 
питної води в основних споживачів?

7. Чи здійснюється контроль за-
брудненості повітря у кожному райо-
ні області?

8. Чи забезпечується контроль за 
викидами ШР в атмосферу суб’єкта-
ми господарювання?
При наявності вищевказаної ін-

формації громади районів, міст об-
ласті матимуть можливість ужити 
належних заходів щодо екологічної 
безпеки місць їхнього проживання 
та недопущення забруднення навко-
лишнього середовища,
Зрозуміло, що в забезпеченні ви-

конання цієї проблеми основна роль 
відведена Управлінню екології, Об-
ласній СЕС та їхнім структурам, міс-
цевим радам. У разі потреби вказані 
суб’єкти для виконання відповідних 
програм звернуться до республікан-
ських установ та організацій.
Дуже не хотілося б, аби в нашій 

Закарпатській області з’явилися, а 
може, вони вже існують, свої «Гри-
бовичі».
Надіємося, що Ви розумієте стур-

бованість редакції газети з приводу 
цього, бо якщо не вживати жодних 
заходів, можуть мати місце небажані 
наслідки щодо екологічної безпеки 
області.
Незрозуміло, яким чином здійсню-

ють контроль за станом екологічної 
безпеки Міністерство екології Украї-
ни, Міністерство СЕС України. Коли 
громадами не забезпечується належ-
на очистка, утилізація відходів, до 
них повинні застосовуватися відпо-
відні штрафні санкції.
Немає сумніву, що в низці областей 

України питання екології не набагато 
краще вирішується, ніж у Львівській 
області. З чим ідемо в Європу?
В одному з наступних своїх випус-

ків редакція газети «Карпатський Віс-
ник» планує розмістити інформацію 
щодо екологічної безпеки в Закар-
патській області.

Золтан ФОРКОШ

 Закарпаття екологічно безпечне чи небезпечне?

Фото: «Закарпаття онлайн»

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ 
УКРАЇНИ

НАКАЗ військового комісара 
Ужгородського об’єднаного 

міського військового комісаріату 
від 12.07.2017, №86, м. Ужгород 
Про призов громадян України на 
строкову військову службу

1. На підставі Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову служ-
бу» та Указу Президента України від 
07 липня 2017 року №178/2017 «Про 
проведення у серпні 2017 року призо-
ву громадян України на строкову вій-
ському службу до Національної гвардії 
України» з 01 по 31 серпня 2017 року 
проводиться призов громадян на стро-
кову військову службу до Національної 
гвардії України.

2. Явці на призовну дільницю вій-
ськового комісаріату для проходжен-
ня медичного огляду підлягають усі 
громадяни України чоловічої статі 
1999 року народження, яким у період 
чергового призову виповниться 18 ро-
ків, а також громадяни, які народили-
ся у 1990–1998 рр., у яких закінчилася 
відстрочка від призову або які не були 
призвані раніше на строкову військову 
службу за різних обставин. 

3. Призову на строкову військову 
службу підлягають громадяни України 
чоловічої статі, яким до дня відправ-
лення у військові частини виповни-
лося 20 років, та особи, які не досягли 
27-річного віку і не мають права на 
звільнення або відстрочку від призову 
на строкову військову службу.

4. Усі громадяни, які підлягають 
призову на строкову військову служ-
бу, зобов’язані прибути на призовну 
дільницю за адресою: м. Ужгород, 
вул. Бородіна, 22/2 у встановлений час 
із документами, що зазначені в повіст-
ках. Громадяни, які не отримали особи-
стих повісток для призову на строкову 
військову службу, зобов’язані прибути 
до військового комісаріату не пізніше 
за 01 серпня 2017 року, маючи при собі 
документи, що засвідчують особу.

5. Усі особи призовного віку, які під-
лягають призову на строкову військову 
службу і тимчасово перебувають на те-
риторії м. Ужгорода, м. Чопа та Ужго-
родського району, зобов’язані негай-
но повернутися до місця постійного 
проживання та з’явитися у військовий 
комісаріат для проходження призовної 
комісії.

6. На підставі Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову служ-
бу» керівники підприємств, установ, 
організацій, зокрема навчальних закла-
дів, незалежно від їхнього підпорядку-
вання і форм власності, зобов’язані ви-
кликати призовників із відряджень та 
забезпечити їхнє своєчасне прибуття 
на призовну дільницю.

7. Громадяни, які ухиляються від 
призову і не з’являються за повісткою 
до військового комісаріату, несуть від-
повідальність, згідно з законодавством 
України.
Військовий комісар Ужгородсь-
кого об’єднаного міського військо-
вого комісаріату підполковник 

С. А. ЗУБАЧ
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Хто він, представник інтересів закар-
патських виборців у парламенті? Ще 
донедавна про це можна було диску-
тувати, судячи із результатів роботи 
обранця, його поведінки, зв’язків з 
іншими політиками. Сьогодні ж бага-
то що про людину говорить також і її 
електронна декларація – віднедавна пу-
блічний документ.
Завдяки оприлюдненню електро-

нних декларацій для суспільства від-
крилася додаткова доволі різноманітна 
інформація про депутатів: де працю-
ють близькі й скільки їм за це платять; 
у яких банках тримають гроші, чи волі-
ють зберігати заощадження готівкою; 
що дарують і що отримують у дар; що 
люблять колекціонувати – картини, 
годинники, зброю тощо. З декларацій 
навіть можна дізнатися, чи живе парла-
ментар зі сім’єю, чи ні. Про політичні 
уподобання нардепа, звичайно, де-
кларація не говорить. Але й це можна 
довідатися із відкритих джерел. Як і те, 
чи активно ходить депутат на свою ро-
боту під куполом. Та після аналізу всі-
єї цієї інформації виборець може для 
себе робити висновок – чи достойний 
той чи інший політик його голосу в 
бюлетені наступного разу. Ми спробу-
вали зазирнути в електронні деклара-
ції закарпатських мажоритарників від 
шістьох округів та згадати, які партійні 
сили вони представляли протягом сво-
єї політичної кар’єри.

Закарпатці 
делегують до ради 
небідних людей

У кожного закарпатського депута-
та-мажоритарника індивідуальна істо-
рія шляху до великої політики; різні 
шлейфи негативної та позитивної 
інформації, відтак і різні рівні довіри 
чи недовіри виборця. Втім, є й багато 
подібних ознак, які притаманні всім 
шістьом. Власне, це – люди небідні. 
Загальний дохід родин обранців ми-
нулого року в усіх значно перевищив 
мільйон гривень. Наприклад, якщо 
взяти пересічну сім’ю, в якій, скажімо, 
працювало б четверо людей одночас-
но, то щоб заробити мільйон за рік, 
потрібно кожному в місяць отримува-
ти щонайменше майже 21 тисячу гри-
вень. Не кожен закарпатець може по-
хвалитися таким доходом за робочий 
місяць. Хіба що він – бізнесмен.
І тут проглядається друга спільна 

ознака: найближчі родичі всіх мажо-
ритарників від Закарпаття працюють 
у бізнесі. Від власних фірм вони отри-
мують не лише офіційну зарплату, а й 
загальний дохід від підприємницької 
діяльності. Звичайно, на перший по-
гляд, нічого поганого немає в тому, що 
дружини чи діти задіяні в комерційній 
справі. Втім, є невеличке «але». У бага-
тьох випадках засновниками фірм, де 
працюють родичі депутатів, були самі 
обранці. І тут, звичайно, доволі важко 
зрозуміти, чи депутат дійсно відійшов 
від бізнесу, аби перейматися справами 
державними, чи лише формально пе-
реписав свої підприємства на членів 
родини.
Коли українців вразила загальна 

кількість готівки – 12 мільярдів гривень 
у 2015 році, що мають усі парламента-
рі разом, – багато хто звернув увагу на 
те, що більша частина цих коштів не у 
банківських установах. Й закарпатські 
мажоритарники тримають більшу ча-
стину своїх грошей не на банківському 
рахунку. А де конкретно – ну це вже, 

напевно, особиста справа нардепів. 
Утім, виборцям, мабуть, варто поціка-
витися при зустрічі, чи взагалі довіря-
ють їхні обранці українським банкам, 
зокрема державним. Адже мова йде 
про готівку більше ніж на мільйон у 
гривневому еквіваленті. Тут точно тре-
ба мати надійний сейф.

Головне – 
обличчя, партію 
ж можна змінити

Зміна партій – ще одна спільна оз-
нака закарпатських мажоритарників. 
Виняток становить хіба що мажори-
тарник з Ужгорода Роберт Горват. У 
2014 році він вперше потрапив до пар-
ламенту як представник партії «Блок 
Петра Порошенка», а до того не мав 
чіткої прив’язки до якоїсь конкретної 
політичної сили. Втім, до слова, на 
момент балотування він не був членом 
цієї партії.
Загалом ідеологічна прив’язаність 

до політичних сил – цього про закар-
патських мажоритарників не скажеш. 
Адже п’ятеро з них протягом своєї 
політичної кар’єри були помічені в 
різних партіях. І про закарпатського 
виборця не можна стверджувати, що 
він є симпатиком партійних ідеологій. 
Почасти виборці голосували найпер-
ше за кандидата як людину, а тоді вже 
за політичну силу, яку він представляє.

У кого чого більше?
наявність автомобіля, будинку або 

просторої квартири, земельної ділян-
ки та достатньої кількості готівки на 
всі випадки життя – це можна сказати 
про усіх шістьох депутатів. Офіційної 
зарплати за минулий рік вони отри-
мали від 136 до 157 тисяч гривень. Це 
від 11 з половиною до 13 тисяч що-
місяця, якщо розділити на 12. По суті, 
це невеликий дохід за роботу, хоча 
й розміром офіційної платні більше 
10 тисяч на місяць на Закарпатті може 
похвалитися не кожен. А ще обранці 
отримували додатково гроші на витра-
ти на виконання функцій депутата – і 
ця сума у них більша, ніж сама зарпла-
та.
Ми звернули увагу на загальний су-

купний актив членів сім’ї депутатів, 
себто усіх людей, які живуть під одним 
дахом. Найбільший дохід вийшов у 
сім’ї Віктора Балоги – 17 мільйонів 
141 тисяча 938 гривень. Наймен-
ший дохід усіх членів родини за 
2016 рік задекларовано у Михайла 
Ланя – мільйон 356 із половиною ти-
сяч. Найбільше квадратних метрів зем-
лі у родини Віктора Балоги – 26 106 кв. 
метрів. Найменше – у Павла Балоги – 
2891 кв. метр. Найбільше квадратів не-
рухомості у вигляді приміщень вияви-
лося у членів родини Василя Петьовки 
– 4 384 кв. метри. Найменше – у роди-
ни Роберта Горвата – майже 187.
Познайомимося ближче із активами 

кожного мажоритарника, пригадаємо 
кількість виборців, які їм довірилися; 
згадаємо партії, в яких були помічені 
депутати, а також дізнаємося про фір-
ми, що є у власності їхніх найближчих 
родичів, тобто членів сім’ї.

Хто є хто, 
у кого – що?

Округ №68 (центр – Ужгород) пред-
ставляє Роберт Горват (фракція партії 
«Блок Петра Порошенка»). Загальний 
дохід усіх трьох членів сім’ї – 3 міль-

йони 974 тисячі 900 гривень. При-
міщення у сім’ї – 186,7 кв. м; землі – 
14 973 кв. м; автівок – 4. Близькі родичі 
мають стосунок до 2 фірм.
Депутатом парламенту став уперше, 

до того працював у бізнесі. На ви-
борах 2014 року отримав підтримку 
19 469 виборців і переміг конкурен-
та, який посів друге місце із різницею 
у 2496 голосів. За даними ресурсу 
«rada4you.org», Роберт Горват проти 
позиції фракції голосував у 21% випад-
ків. Показник відвідуваності засідань 
парламенту, створений на основі уча-
сті у голосуваннях, становив 96%.
Згідно із декларацією депутата за 

2016 рік, яка доступна не лише на 
сайті НАЗК, а й на «rada.oporaua.org», 
він отримав зарплати 145 654 гривень 
(виходить 12 тисяч із лишком щоміся-
ця, якщо поділити на 12). Крім цього, 
нардепу було виділено 169 871 грн. 
як відшкодування витрат, пов’язаних 
із роботою; 28 490 грн. – як компен-
сацію витрат на проїзд та ще 168 360 
грн. – як компенсацію за винайман-
ня готелю. А ще 50 тисяч гривень 
нардеп заробив від продажу нерухо-
мості. Дружина та дочка нардепа за-
ймалися підприємницькою діяльніс-
тю, яка принесла їм торік 907 362 та 
296 363 тисяч гривень дохо-
дів відповідно. Дочка нарде-
па – Агнеса Горват – отримала 
7200 гривень від надання майна в 
оренду для ТОВ «Дастор-Ужгород» 
(вона має 10-відсоткову частку в цій 
фірмі). Та найбільше доходу в дочки 
– 2 200 000 гривень – це позика. По-
зика від громадянина Горвата Ернеста 
Івановича. Враховуючи збіг прізвища, 
імені та по батькові, це може бути ро-
дич нардепа. Дружина депутата – Оль-
га Горват – ще заробила 1600 грн. на 
оренді майна для ТОВ «Нова спра-
ва Ужгород». У 2016 році нардеп, як 
випливає з декларації, володів готів-
кою на мільйон 54 тисячі гривень, на 
51 350 доларів США та на 21 250 євро. 
Із нерухомості нардеп володіє двома 
ділянками у селі Тур’я-Ремета розмі-
ром у 1000 та 13 973 кв. м. У його влас-
ності є квартира в Ужгороді розміром у 
65,9 кв. м, у дочки – також в обласно-
му центрі на майже 86 квадратів. Заде-
кларував нардеп і 35 метрів готельного 
номеру в Києві. Обранець від ужго-
родського округу володіє автомобілем 
«Lexus ES 350» 2008 року, дружина – 
легковиком «Toyota Verso» 2013 року, 

а також вантажівкою «Mersedes-Benz 
308» 1995 року. У власності доч-
ки – вантажівка «Volkswagen Crafter» 
2008 року.
Дочка депутата, як уже згадано, воло-

діє 10% у ТОВ «Дастор-Ужгород», яке 
серед місцевих більш відоме як торго-
вельний центр. За даними Аналітичної 
платформи «Youcontrol», з 2006 року 
серед співзасновників фірми був сам 
Роберт Горват, а його донька ввійшла 
до їхнього числа вже з 2015 року. Доч-
ка депутата, вказано у декларації, має 
також частку 33% у ТОВ «Континент», 
яке спеціалізується на вирощуванні го-
ріхів, ягід, плодових дерев і чагарників.
Округ №69 (центр – Мукачево) 

представляє Віктор Балога (позаф-
ракційний). Загальний дохід усіх трьох 
членів сім’ї – 17 мільйонів 141 тися-
ча 938 гривень. Приміщення у сім’ї – 
411,5 кв. м; землі – 26 106 кв. м; автівок 
– 3. Близькі родичі мають стосунок до 
однієї фірми.
Віктор Балога працював парламента-

рем із 2002 по 2005 роки, коли обрав-
ся як безпартійний. Вдруге потрапив у 
парламент вже у 2012 році від створе-
ної ним же партії «Єдиний Центр» – 
переміг на окрузі. У 2014 році обрався 
до Верховної Ради як самовисуванець і 
нині – позафракційний. Здобув упев-
нену перемогу на окрузі – 39 364 голо-
сів (61,91%). Відрив від кандидата від 
«Народного фронту», який посів друге 
місце, становив майже 30 тисяч голо-
сів. За даними ресурсу «rada4you.org», 
рівень відвідуваності парламентських 
засідань у депутата становить 79%.
Із електронної декларації, яка опу-

блікована і на ресурсі «rada.oporaua.
org», відомо: зарплата нардепа за ми-
нулий рік становила 144 903 гривні 
(трохи більше за 12 тисяч щомісяця, 
якщо поділити на 12). Ще 169 871 грн. 
Віктор Балога отримав від держави на 
виконання своїх депутатських повно-
важень. Більше грошей торік було в 
Оксани Балоги, яка на Закарпатті відо-
ма як дружина депутата, втім офіційно 
у декларації вона вказана як «особа, 
яка спільно проживає, але не перебу-
ває у шлюбі». Хоча зарплата і менша, 
втім, доходи від продажу та комерції 
доволі солідні: 66 685 грн. – зарпла-
та, отримана у ТОВ «Маркет Рітейл»; 
4271 грн. – проценти (очевидно, мова 
йде про банківський вклад, оскільки 
джерелом доходу вказано один із ко-
мерційних банків); 15 мільйонів – ди-

Закарпатські мажоритарники багаті на готівку, квадратні метри 
та сімейний бізнес
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віденди від ТОВ «Русинія». Загальний 
дохід Оксани Балоги від відчуження 
цінних паперів чи корпоративних 
прав (себто їхній продаж) за рік ста-
новить 1 174 904 гривні (мова йде про 
5 операцій); ще 576 690 гривень – 
дохід від відчуження нерухомості 
(2 операції). Дочка народного депута-
та Софія Балога за рік отримала лише 
4614 гривень – це зарплата у 
ТОВ «Маркет Рітейл». У декларації 
Віктор Балога вказав, що володіє го-
тівкою: 250 тисяч гривень; 130 тисяч 
євро. Оксана Балога має готівки на 
650 тисяч євро та 1 600 000 гривень, а 
також ще 46 717 гривень – на банків-
ському рахунку.
Нардеп володіє двома земельними 

ділянками у рідному селі Завидово, 
що неподалік Мукачева, загальним 
розміром у 14 806 кв. м. У власності 
Оксани Балоги – ділянка на 200 кв. м 
у Мукачеві, є і частка наділу в селищі 
Чинадійово. Сам розмір землі 5000 кв. 
метрів, утім, є ще два співвласники – в 
усіх по 33,33%. Є ще дві ділянки у цьо-
му ж селищі – на 4996 кв. метрів та на 
1104 кв. метри. І тут Оксана Балога 
– співвласник серед трьох. Але в усіх 
трьох співвласників однакове прізви-
ще, тож імовірність, що все належить 
одній родині, доволі висока. У влас-
ності Оксани Балоги – квартира у Му-
качеві на 101 кв. м. Впадає в око, що 
оцінена вона всього у 14 417 гривень. 
Це нереально низька ціна, порівняно 
з комерційною на ринку нерухомості. 
Ще одна квартира в Оксани Балоги 
у Києві на 57,8 квадратів. Її оцінено у 
58 з лишком тисяч гривень. Віктор Ба-
лога задекларував будинок у Кончі-За-
спі на 129,2 кв. метра. Формально ця 
нерухомість – у власності держави, в 
особі Державного управління справа-
ми. Враховуючи, що нардеп користу-
ється житлом у рамках інвестиційної 
угоди-позички, можна припустити, 
що дім де-факто – приватна власність. 
Володіє Віктор Балога ще квартирою у 
Мукачеві розміром на 123,4 кв. метри.
Із цінностей у декларації згадуються 

різні картини знаних українських та за-
рубіжних художників.
Народний депутат Віктор Бало-

га користується машиною «Audi A8» 
2011 року, яка належить Балозі Ан-
дрію. Має нардеп у користуванні і 
«Land Rover Defender 110 2.4 TD» 
2008 року, власник якого також Балога 
Андрій. Людина з таким іменем – це 
міський голова Мукачева, син нарде-
па. Схоже, мова йде саме про нього. 
Оксана Балога задекларувала легковик 
«Audi A8» 2012 року, що належить її ж 

ТОВ «Русинія». Це підприємство за-
ймається виготовленням та реалізаці-
єю будівельних матеріалів.
Щодо ТОВ «Маркет Рітейл», де, як 

уже згадано, Оксана Балога та Софія 
Балога отримували зарплату, то ця 
фірма може мати стосунок до мережі 
продуктових супермаркетів. Зокрема, 
під час відкриття одного з магазинів 
у Мукачеві директор цього ТОВ брав 
участь у заході. А засновники фірми, 
згідно з даними «Youcontrol», також 
є люди із прізвищем Балога – Павло 
Вікторович та Едіта Володимирівна. 
Це може свідчити, що остання фірма 
– також у сфері впливу родини Балог, 
хоча, згідно із документами, прямого 
стосунку до нардепа не має.
Округ №70 (центр – Свалява) пред-

ставляє Михайло Ланьо (позаф-
ракційний). Загальний дохід усіх 
чотирьох членів сім’ї – мільйон 356 
тисяч 441 гривня. Приміщення у сім’ї – 
1 083,12 кв. м; землі – 18 881 кв. м; авті-
вок – 6. Близькі родичі мають стосунок 
до 4 фірм.
У стіни парламенту Михайло Ланьо 

потрапляє вдруге: у 2012 році – як 
представник Партії регіонів, у 2014 – 
як самовисуванець. Відтак у парламен-
ті – позафракційний, але входить до 
групи «Відродження». Раніше належав 
до групи «Воля народу». До потра-
пляння у Верховну Раду був депута-
том Закарпатської обласної ради. До 
обласного парламенту в 2010-му про-
йшов як представник партії «Єдиний 
Центр». Всій Україні цей нардеп став 
відомим після резонансної стрілянини 
у місті Мукачеві, що сталася у липні 
2015-го. Тоді прямо серед міста ви-
ник збройний конфлікт між бійцями 
«Правого сектору» та людьми із кола 
Михайла Ланя. Цій події присвячена 
окрема стаття у «Вікіпедії». На окрузі 
на виборах 2014 року Михайло Ланьо 
отримав 34 528 голосів підтримки ви-
борців (38,75%) та суттєво відірвався 
від представника «Батьківщини», якого 
підтримали 27 710 виборців, забезпе-
чивши впевнене друге місце. Жоден із 
інших кандидатів на окрузі не набрав 
навіть 6 тисяч голосів. За інформацією 
«rada4you.org», рівень присутності на 
засіданнях парламенту в нардепа лише 
трохи перевищує половину – 59%.
За даними електронної деклара-

ції, яка розміщена і на ресурсі «rada.
oporaua.org», нардеп торік отримав 
136 319 гривень зарплати (11 359 що-
місяця, якщо розділити на 12). Більше, 
ніж зарплата, депутат Ланьо отримав 
від держави як компенсацію вартості 
оренди житла – 168 360 грн., а також 

відшкодування вартості проїзду та гро-
ші для виконання депутатських по-
вноважень – усього 196 007 грн. Крім 
того, 45 380 гривень депутату дісталося 
як дохід за здачу в оренду двох об’єк-
тів майна. Більше зарплати за рік от-
римала дружина нардепа Маріанна 
Ланьо – 391 038 гривень за основним 
місцем роботи – у ТОВ «Універсал-М». 
19 200 грн. їй дісталося на роботі за су-
місництвом – у ПП «Червоний Дра-
кон». Ще 324 675 дружина депутата 
отримала як дивіденди від ТОВ «Уні-
версал-М». А 28 тисяч – дивіденди від 
ПП «Червоний Дракон». Одна з до-
ньок нардепа – Павла Ніколетта Ланьо 
– за рік отримала 47 462 як зарплату у 
ТОВ «Універсал-М». Із грошових 
активів у дружини в банках на мо-
мент оформлення декларації було по 
107 698 та 14 197 гривень. Вона во-
лоділа готівкою на суму 910 тисяч 
вітчизняної валюти. Сам Михай-
ло Ланьо володів готівкою на суму 
130 тисяч гривень, 450 тисяч доларів 
США. В одному банку нардеп тримає 
27 404 гривні, в іншому – 11 298грн. У 
доньки нардепа у банку – 3390 гривень.
Щодо нерухомості, то у власності 

обранця чотири ділянки розміром від 
250 до 2004 кв. метри – у Мукачеві, се-
лах Поляна та Клячаново. Крім того, 
ще є 1800 метрів у селищі Чинадійово. 
Ця ділянка вказана як власність селищ-
ної ради, тобто громади. Втім, можна 
припустити, що де-факто ця ділянка 
є приватною, адже, як правило, коли 
місцева влада здає землю в оренду, то 
шанси на її подальше повернення в ко-
ристування громаді малі. Адже зазви-
чай на землі просто зводять нерухо-
мість. Єдиний плюс – від оренди йде 
дохід у місцеву казну. Дружина нардепа 
має 7 ділянок у Мукачеві, селах Клю-
чарки та Лавки загальною площею 
12 218 кв. метрів. Доньці нардепа ще 
належать 25% земельної ділянки роз-
міром у 810 кв. м у Мукачеві. Дружина 
депутата володіє будинком на 306 ква-
дратів у селі Ключарки. Сам депутат 
має офісне приміщення на 380,5 кв. м 
у Мукачеві, а ще – будинок на 298 кв. м, 
утім, у декларації він вказаний як об’єкт 
незвершеного будівництва. Донька во-
лодіє квартирою у Мукачеві на 98 кв. м.
Родині належать 6 автівок. Михай-

ло Ланьо має «Audi 100» 1988 року та 
«Mersedes-Benz S 500» 2006 року випус-
ків. У дружини є «Mersedes-Benz CLS» 
2004 року та «Land Rover Range Rover» 
2011 року випусків. У доньки задекла-
ровано «BMW X6 X-DRIVE 35D» 2010 
року та «Mersedes-Benz GLA 220 CDI 4 

Matic» 2014 року. Його вартість вказана 
на рівні 661 тисячі гривень.
Із цінностей у декларації вказані кар-

тини українських художників, ювелір-
ні вироби.
Дружина депутата володіє акціями 

ТОВ «Монінвест». За даними Ана-
літичної платформи «Youcontrol», її 
частка в організації – 10%, тоді як реш-
та належить громадянину Кошелі Ва-
силю Михайловичу. До слова, людина 
з таким же іменем є депутатом облас-
ної ради та головою обласного осеред-
ку партії «Відродження». Також дру-
жина обранця володіє часткою 33% 
у ТОВ «Універсал-М», яке займаєть-
ся, серед іншого, неспеціалізованою 
оптовою торгівлею. За інформацією 
«Youcontrol», принаймні до 2010 року 
серед засновників був сам Михайло 
Ланьо. Маріанна Ланьо володіє ще й 
приватним підприємством «Червоний 
Дракон», яке більш відоме як спор-
тивно-розважальний заклад. Володіє 
дружина нардепа і половиною частки 
у ТОВ «Квеле», яке пов’язане з діяль-
ністю готелів. У 2012 році, за даними 
Аналітичної платформи «Youcontrol», 
серед засновників фірми числився сам 
Михайло Ланьо, а потім відбулася, так 
би мовити, ротація. У 2012 році, на-
гадаємо, він вперше став нардепом, а 
парламентарям, як відомо, бізнесом 
займатися – зась, принаймні на папері.
Далі буде…
Матеріал підготовлено в рамках Програ-

ми USAID «РАДА: підзвітність, відпо-
відальність, демократичне парламентське 
представництво»

 За коментарями звертайтеся:
Ярослав ГУЛАН, 

Закарпатське представництво 
Громадянської мережі «ОПОРА», 

тел. 099 031 98 62, 
e-mail: jaroslav.hulan@gmail.com
Довідково: У 2017 році в 13 областях 

України Громадянська мережа «ОПОРА» 
реалізує інформаційно-просвітницький та 
моніторинговий проект, який здійснюється 
у рамках Програми USAID «РАДА: під-
звітність, відповідальність, демократичне 
парламентське представництво», що викону-
ється Фондом Східна Європа та партнерами. 
Проект спрямований на залучення громадян до 
парламентського процесу, підвищення їхньої по-
інформованості про діяльність Верховної Ради 
України, парламентських партій та народ-
них депутатів України. Відбір депутатів для 
моніторингу відбувався за критеріями пропор-
ційного представництва всіх парламентських 
сил, гендерного аспекту, попередніх показників 
активності в округу.
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У РАХОВІ МОЛОДИК НА «АУДІ» 
ЗБИВ ВЕЛОСИПЕДИСТА

Увечері 10 липня в поліцію Рахів-
ського району надійшло повідом-
лення про те, що на вул. Миру в 
м. Рахові автомобіль іноземного ви-
робництва наїхав на велосипедиста.
На місце події прибула слідчо-опе-

ративна група та група швидкого реа-
гування. Правоохоронці встановили, 
що автомобіль «Ауді» іноземної ре-
єстрації, за кермом якого перебував 
21-річний житель Рахова, виїжджаю-
чи з другорядної вулиці на вул. Миру, 
наїхав на 55-річного велосипедиста. 
Травмувавши людину, винуватець 
аварії втік із місця пригоди.
Унаслідок ДТП потерпілий отри-

мав закриту черепно-мозкову травму, 
струс головного мозку, поранення 
чола й забій хребта і був відвезений 
на лікування в травматологію район-
ної лікарні.
Як повідомляє Відділ комунікації 

поліції Закарпатської області, пра-
цівники поліції розшукали водія, 
автомобіль поміщено на спецмай-
данчик. За цим фактом розпочато 
кримінальне провадження за ч. 1 
ст. 286 Кримінального кодексу Укра-
їни (порушення правил безпеки до-
рожнього руху). У водія взято кров на 
визначення стану щодо алкогольно-
го сп’яніння.

10 липня на Закарпатті в рамках 
проведення спільної спеціальної опе-
рації «Кордон-2017» спільною міжві-
домчою групою прикордонників та 
співробітників Національної поліції 
було припинено спробу незаконного 
переправлення через кордон групи 
нелегальних мігрантів із Індії.
У ході перевірки наявної оператив-

ної інформації правоохоронці зупи-
нили автомобіль «Фольцваген пасат» 
польської реєстрації під керуванням 
30-річного громадянина України. 
Крім водія, у транспортному засобі 
перебувало ще 5 чоловіків віком від 
20 до 31 років, усі вони мали при собі 
паспорти громадян Індії.
Під час опитування іноземці пові-

домили, що мали намір потрапити до 
однієї з країн Євросоюзу. Правоохо-
ронці з’ясували також, що за допомо-

гою нашого співвітчизника мігранти 
планували незаконно перетнути кор-
дон поза пунктом пропуску «Косине», 
що на кордоні з Угорщиною.
Із метою проведення фільтраційних 

заходів та складання адміністративних 
документів іноземців доставлено до 
пункту тимчасового тримання Мука-
чівського прикордонного загону.
Стосовно громадянина України 

було вжито заходи щодо з’ясування 
наявності в його діях ознак криміналь-
ного правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне 
переправлення осіб через державний 
кордон України).
Як повідомляє прес-служба Му-

качівського прикордонного загону, 
правову оцінку діям мандрівників та 
їхнього ймовірного переправника ви-
значатиме суд.

Правоохоронці затримали нелегальних мігрантів 
та їхнього переправника

Поліція затримала двох раніше 
судимих мукачівців під час крадіж-
ки мідної перемички на залізничній 
станції «Воловець». На момент затри-
мання мукачівці вже викрали близько 
3 метрів дроту, який під’єднувався до 
світлофора.
Двох невідомих осіб на залізничній 

колії помітив один із працівників стан-
ції та одразу зателефонував на лінію 
«102». На місце події прибули поліцей-
ські Воловецького відділення поліції, 
які з’ясували, що двоє мукачівців ви-
крали мідну перемичку з хрестовини 
стрілочного переводу на залізничній 
станції «Львівської залізниці».

Хлопці, які раніше вже притягува-
лись до кримінальної відповідально-
сті за майнові злочини, приїхали до 
Волівця на яфини. Втім, ягід 30-річні 
чоловіки не знайшли і вирішили на 
залізничній станції заробити гроші у 
незаконний спосіб.
Сума збитку, розповів слідчий 

Відділення поліції, сягає понад 2 
тисячі гривень. За фактом крадіжки 
відкрито кримінальне провадження 
за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодек-
су України, тобто крадіжка, вчине-
на повторно або за попередньою 
змовою групою осіб. Таке право-
порушення карається арештом на 

строк від трьох до шести місяців 
або обмеженням волі на строк до 
п'яти років, або позбавленням волі 
на той самий строк, повідомляє 
Відділ комунікації поліції в Закар-
патській області.

Двоє мукачівців намагалися обікрасти залізницю 
у Волівці

За процесуального керівництва Бе-
регівської місцевої прокуратури об-
рано запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою на 60 діб стосовно 
громадянина Федеративної Республі-
ки Німеччина, підозрюваного у вчи-
ненні замаху на незаконне переправ-
лення осіб через державний кордон 
України з корисливих мотивів (ч. 3 
ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України).
Як повідомив виконувач обов’язків 

керівника Берегівської місцевої про-
куратури Юрій Нам’як, встановлено, 
що 28-річний громадянин Німеч-
чини на початку липня цього року, 
перебуваючи в одному зі сіл Бере-
гівського району, яке знаходиться у 

прикордонній зоні з Угорщиною, 
намагався незаконно переправити че-
рез державний кордон України (поза 
межами контрольно-пропускного 
пункту) двох громадян Індії до країн 
Євросоюзу за грошову винагороду. 
Проте довести задум до кінця їм за-
вадив наряд Відділу прикордонної 
служби ВПС «Горонглаб» Мукачів-
ського прикордонного загону, який їх 
затримав.
Наразі досудове розслідування кри-

мінального провадження триває. Гро-
мадянину Німеччини повідомлено 
про підозру у вчиненні вищеназвано-
го кримінального правопорушення.
Прокурор наголосив, що вказане 

кримінальне правопорушення нале-
жить до категорії тяжких злочинів, 
відповідальність за яке передбачена у 
вигляді позбавлення волі на строк від 
семи до дев’яти років із конфіскацією 
майна, повідомляє прес-служба Про-
куратури Закарпатської області.

Громадянина Німеччини підозрюють у спробі неза-
конно переправити двох громадян Індії через кордон

Співробітники Державної прикор-
донної служби України здійснюють 
активні заходи, спрямовані на недо-
пущення перевезення через кордон 
контрабандних товарів. У рамках про-
ведення операції «Кордон-2017» про-
тягом минулої доби прикордонника-
ми Мукачівського загону припинено 
дві спроби тютюнової контрабанди. 
Днями прикордонний наряд Відділу 
«Ділове» під час моніторингу берегової 
відмілини річки Тиса, по якій прохо-
дить кордон із Румунією, виявив три 
пакунки з тютюном. Невідомі плану-

вали переправити через кордон 2700 
пачок сигарет без акцизних марок 
України.
А прикордонники Відділу «Богдан» 

високо в горах натрапили на сховок 
зі шістьма пакунками тютюнових ви-
робів, у яких знаходилося 2900 пачок 
сигарет.
Прес-служба Мукачівського при-

кордонного загону повідомляє, що 
контрабандний тютюн доставлено до 
прикордонних підрозділів та згодом 
буде передано співробітникам ДФС у 
Закарпатській області.

На кордоні з румунією прикордонники попередили 
дві спроби тютюнової контрабанди

ІРШАВСЬКА ПОЛІЦІЯ ЗАТРИМАЛА 
СЕРІЙНОГО КРАДІЯ

Житель м. Іршави скоїв кілька кра-
діжок із місцевих продуктових мага-
зинів. Крадія затримали працівники 
кримінальної поліції, за цим фактом 
розпочато кримінальне проваджен-
ня.
У квітні–червні в м. Іршаві невідомі 

особи кілька разів обкрадали кафе, 
розташоване в центральній части-
ні міста. Відгинали захисну решітку, 
розбивали вікно й забирали товар, в 
основному горілку та продукти хар-
чування. Загалом власнику крамниці 
було завдано збитків на суму близько 
10 тисяч гривень.
Потерпілий звернувся із заявою 

в поліцію Іршавського району. В 
результаті оперативно-розшукових 
заходів працівники кримінальної по-
ліції встановили особу крадія й за-
тримали його. Ним виявився 29-річ-
ний житель Іршави. Цей чоловік уже 
має судимість за крадіжки, а наразі в 
суді перебуває на розгляді ще одна 
кримінальна справа стосовно нього.
Вилучено речові докази скоєння 

злочину – частину краденого з мага-
зину товару. За цим фактом поліція 
розпочала кримінальне провадження 
за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу 
України (крадіжка з проникненням у 
приміщення). Фігуранту справи ого-
лошено про підозру в скоєнні ним 
кримінального правопорушення, а 
суд обрав йому запобіжний захід у 
вигляді домашнього арешту, пові-
домляє Відділ комунікації поліції За-
карпатської області.
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Понеділок, 17 липня

Вівторок, 18 липня

1+1
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 
ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
09:10, 10:40 «Чотири весілля 

- 3»
12:00, 13:15, 14:45 «Міняю 
жінку - 7»
16:00 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
20:15, 21:20, 22:20 Т/с 
«Хазяйка»
23:25 Х/ф «Відступники»
02:20 Х/ф «Невдаха із Ка-
унт-Каунті»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 18:55 «ДжеДАІ»
09:00, 22:05 «Він, Вона і 
телевізор»
14:50 Т/с «Загублений світ»
16:40 Х/ф «Таємний план»
19:25 «Зловмисники»
19:55 Х/ф «Втеча»
23:05 Х/ф «День мумії»
00:45 Х/ф «Чуваки й дра-
кони»
02:35 Х/ф «Лісова пісня»
04:05 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40, 09:30 
Мультфільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50, 10:20 «Зірки гумору»
11:10 Х/ф «Казка про загу-
блений час»
12:35 Х/ф «Майор «Вихор»
16:40 Х/ф «Стряпуха»
18:00 Х/ф «Висота»
19:40 Т/с «Комісар Рекс»
21:30 Т/с «Пуаро Агати 
Кристі»
23:20 «Моя правда»
00:10 «Сміхопанорама»
01:45 Т/с «Мемуари Шерлока 
Холмса»
03:25 Кіноляпи
04:15 Саундтреки
05:00 Кінотрейлери

ICTV
05:00 Служба розшуку дітей
05:05, 04:55 Дивитись усім!
05:45, 19:20 Надзвичайні 
новини
06:30 Факти тижня. 100 
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайні новини. 
Підсумки
10:05 Антизомбі
11:05, 13:20 Х/ф «Старим тут 
не місце»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:10 Х/ф «Викуп»
16:55 Х/ф «Агент Хемілтон: 
Викрадена»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Більше ніж правда
21:25 Т/с «Останній бій майо-
ра Пугачова»
22:15 Х/ф «Втеча з Лос-Ан-
джелесу»
00:30 Х/ф «Агент Хемілтон: 
В інтересах нації»
02:15 Краще не повторюй!
03:00 Провокатор
04:35 Факти

Інтер
06:00 Мультфільм
06:20, 14:00 «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕ-
Ром»
09:20, 12:25 Т/с «Своя 
правда»
15:15 «Жди меня»
18:00, 19:00, 04:40 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 00:40, 05:25 «Подро-
биці»
20:30 «Слов’янский базар у 
Вітебську» Перший конкурс-
ний день
22:50 Т/с «Двадцять років без 
кохання»
01:10 Х/ф «Гроші для дочки»
02:50 Док.проект «Клара 
Лучко. Три зустрічі»
03:30 «уДачний проект»
04:00 «Готуємо разом»

К1
05:10 «Рецепти щастя»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфільми»
10:00, 16:20 «Файна Юкрай-
на»
10:30, 18:00, 00:10 «Розсмі-
ши коміка»
11:25, 01:50 «Навколо М»
12:25, 19:00, 02:35 «Орел і 
Решка. Шопінг»
14:25, 20:00 «Орел і Решка. 
На краю світу»
15:25, 21:00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»
22:00 Х/ф «Тиха гавань»
03:25 «Нічне життя»

Мега
06:00, 19:00 Бандитська 
Одеса
07:20 Підроблена історія
08:10, 12:50 Правила життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво 
виживання
10:50, 17:00 Сироти дикої 
природи
11:50 Таємниці Гвадалківіру
13:40 Містична Україна
14:30 Бандитський Київ
15:20, 23:40 Охоронці Гітлера
16:10, 20:50 Скарби зі зва-
лища
18:00, 22:40 Мегазаводи
20:00 Прихована реальність
00:30 Код неандертальця
02:10 Гордість України
04:30 Ролан Биков
05:10 Володимир Басов. 
Бігун на довгі дистанції

Новий Канал
03:00, 02:50 Зона ночі
04:45 Т/с «Татусеві дочки»
05:39, 06:55 Kids Time
05:40 М/с «Сімейка Крудс»
06:00 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07:00 Х/ф «Безінечна 
історія 2: новий розділ»
08:45, 01:00 Х/ф «Алек-
сандр і жахливий, безрадіс-
ний, лажовий день»
10:10 Х/ф «Денніс-мучи-

тель»
12:00 Х/ф «Незвичайна 
подорож»
14:00 Х/ф «Правила знайом-
ства: Метод Хітча»
16:15 Т/с «Не родись врод-
лива»
19:00 Ревізор
22:15 Страсті за Ревізором
02:45 Служба розшуку дітей

СТБ
06:20, 16:00 «Все буде 
добре!»
08:15 «Планета земля 2»
09:15 Х/ф «Вам і не снило-
ся»
11:05 «Україна має талант! 
Діти»
13:55 «Битва екстрасенсів. 
Чоловіки проти жінок»
18:00, 22:00 «Вікна-Новини»
18:40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20:30, 22:35 «Хата на тата»

ТЕТ
06:00, 05:40 Корисні підказки
06:20 Казка з татом
06:40 Це наше-це твоє
06:50 Байдиківка
07:20 Мультмікс
10:30 Х/ф «Пастушка»
11:40 Т/с «Баффі - винищу-
вачка вампірів»
12:30 ЛавЛавСar
13:30, 19:55 Одного разу під 
Полтавою
14:35 Готель Галіція
15:00 Т/с «Домашній арешт»
15:35, 04:00 Віталька
17:50, 22:00, 02:45 Країна У
18:50 Казки У Кіно
20:55, 01:55 Одного разу в 

Одесі
23:00 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Як уникнути пока-
рання за вбивство»
00:55 Рятівники

ТК Україна
06:50, 07:15, 08:15 Ранок з 
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 01:50 Сьогодні
09:15, 03:40 Зірковий шлях
10:40 Т/с «Бабуся при надії»
14:40, 15:30 Т/с «Причал 
кохання і надії»
19:45, 02:40 Ток-шоу «Гово-
рить Україна»
21:00 Т/с «Анка з Молдаван-
ки»
23:30 Х/ф «47 Ронінов»
05:20 Агенти справедливості 
16+

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 
15:00, 21:00 Новини
06:10, 07:10, 08:10 Спорт
06:15, 08:15 АгроЕра
06:25, 00:25 Від першої 
особи
07:20, 23:25 На слуху
08:35 Паспортний сервіс
08:45 Світ он лайн
09:00 Д/с «Новий Орлеан»
10:00 Т/с «Епоха честі»
11:50 Д/с «Орегонський 
путівник»
13:30 Борхес
13:55 Т/с «Лінія захисту»
15:20 Д/с «Увесь цей джаз»
16:40 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
17:20 Театральні сезони
17:50 Вікно в Америку

18:15, 01:20 Новинний блок
18:50, 21:40 З перших вуст
19:00, 01:55 Новини. Куль-
тура
19:20 Перша шпальта
19:55 Вересень
20:20, 02:10 Про головне
21:50 Війна і мир
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
02:40 Т/с «Таксі»
04:00 Т/с «Роксолана»
05:50 Вічне

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
06:45, 00:40 Хіт-парад FM-TV
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:15 «Європа у фокусі»
09:45, 04:30 «Дзеркало 
історії»
10:15, 23:00 Художній фільм
12:00 Перші другі з Наталією 
Влащенко
12:40 «Shift. Життя в цифрі»
13:00 Перші про головне. 
День
15:10, 02:00 Історична прав-
да з Вахтангом Кіпіані
15:35, 05:20 Портрети дикої 
природи
16:15 «Добрий ZIK»
16:40 «Житлоблуд»
17:00 Перші про головне. 
Вечір
19:10 HARD з Влащенко
20:00 VOX POPULI
20:30 «Остання Інстанція»
21:00 «Перші про головне»
21:30 Гра в класику з Сергієм 
Рахманіним
22:30 «В очі»
01:00 Науково-просвітницькі 
програми
04:00 Концерт

1+1
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 
ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
09:10 «Чотири весілля - 3»
10:40, 11:55 «Міняю жінку - 7»
13:10, 14:15, 15:20, 20:15, 
21:20, 22:20 Т/с «Хазяйка»
16:25 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
23:25, 01:55 Х/ф «Розумник 
Вілл Хантінг»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30 «ДжеДАІ»
09:00 Д/п «Помста природи»
11:00, 23:00 «Він, Вона і 
телевізор»
14:55 Т/с «Загублений світ»
16:45 Х/ф «2016: Кінець 
ночі»
18:50 1 тур ЧУ з футболу 
«Динамо»-»Чорноморець»
21:00 ПРОФУТБОЛ
00:00 Т/с «Теорія брехні 3»
01:45 Х/ф «Камінна душа»
03:20 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мульт-
фільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50, 23:20 «Моя правда»
09:30 «Зірки гумору»
10:10 Х/ф «Опікун»
11:45 Х/ф «Здається кварти-
ра з дитиною»
13:10 Х/ф «31 червня»
15:45 Х/ф «Відпустка за 
свій рахунок»
18:10 Х/ф «Вас чекає грома-
дянка Никанорова»
19:40 Т/с «Комісар Рекс»
21:30, 01:45 Т/с «Пуаро Агати 
Кристі»
00:10 «Сміхопанорама»
03:25 Кіноляпи
04:10 Саундтреки
04:55 Кінотрейлери

ICTV
05:30, 20:20 Громадянська 
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини
09:45 Більше ніж правда
10:40, 13:20 Х/ф «Викуп»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Т/с «Демони»
15:25, 16:10 Т/с «Нічні ла-
стівки»
17:50, 21:25 Т/с «Останній бій 
майора Пугачова»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
22:20 Х/ф «Скажений Макс»
00:25 Х/ф «Втеча з Лос-Ан-
джелесу»
02:05 Краще не повторюй!
02:50 Провокатор
04:25 Служба розшуку дітей
04:30 Студія Вашингтон
04:35 Факти
04:55 Дивитись усім!

Інтер
06:00 Мультфільм
06:20, 13:30 «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕ-
Ром»
09:20 «Давай одружимося»
11:00, 12:25 Т/с «Вона не 
могла інакше»
16:45 «Речдок»
18:00, 19:00, 04:40 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 00:30, 05:25 «Подро-
биці»
20:30 «Слов’янский базар у 
Вітебську» Другий конкурс-
ний день
22:50 Т/с «Двадцять років без 
кохання»
01:00 Х/ф «Кохати не можна 
забути»
02:30 Док.проект «Вахтанг 
Кікабідзе: таємниці тбілісько-
го хулігана»
03:20 «уДачний проект»
04:00 «Готуємо разом»

К1
05:10 «Рецепти щастя»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфільми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30, 18:00 «Розсміши коміка»
11:25 «Навколо М»
12:25, 19:00 «Орел і Решка. 
Шопінг»
14:25, 20:00 «Орел і Решка. На 
краю світу»
15:25, 21:00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «КВН на БІС»
00:45 Т/с «Ти - моє життя»
02:10 «Нічне життя»

Мега
06:00, 14:30 Бандитський Київ
07:20 Підроблена історія
08:10, 12:50 Правила життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво вижи-
вання
10:50 Невідомі пінгвіни
11:50 Дивовижна Замбія
13:40 Містична Україна
15:20, 23:40 Охоронці Гітлера
16:10, 20:50 Скарби зі звали-
ща
17:00 Сироти дикої природи
18:00, 22:40 Мегазаводи
19:00 Бандитська Одеса
20:00 Брама часу
00:30 Дослідження часу
02:10 Ліліпути
03:00 Органи на експорт
03:40 Гордість України

Новий Канал
04:25, 09:10 Т/с «Татусеві 
дочки»
05:43, 06:59 Kids Time
05:45 М/с «Сімейка Крудс»
06:00 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07:00, 19:00 Від пацанки до 
панянки
16:15 Т/с «Не родись врод-
лива»
21:00 Х/ф «Паранойя»
23:00 Х/ф «Весільний май-
стер»

01:00 Х/ф «Незвичайна 
подорож»
02:40 Зона ночі

СТБ
06:45, 16:00 «Все буде 
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
09:35 «Україна має талант! 
Діти»
12:00 «Містичні історії-3 з 
Павлом Костіциним»
13:50 «Битва екстрасенсів. 
Чоловіки проти жінок»
18:00, 22:00 «Вікна-Новини»
18:40, 23:05 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20:30, 22:45 «Вагітна у 16»

ТЕТ
06:00, 05:40 Корисні підказки
06:20 Казка з татом
06:40 Це наше-це твоє
06:50 Байдиківка
07:20 Мультмікс
10:30 Х/ф «Братик і сестрич-
ка»
11:40 Т/с «Баффі - винищувач-
ка вампірів»
12:30 ЛавЛавСar
13:30, 19:55 Одного разу під 
Полтавою
14:35 Готель Галіція
15:00 Т/с «Домашній арешт»
15:35, 04:00 Віталька
17:50, 22:00, 02:45 Країна У
18:50 Казки У Кіно
20:55, 01:55 Одного разу в 
Одесі
23:00 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Як уникнути пока-
рання за вбивство»
00:55 Рятівники

ТК Україна
06:10 Агенти справедливості 
16+
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 03:50 Сьогодні
07:15, 08:15 Ранок з Украї-
ною
09:15 Зірковий шлях
10:50, 04:40 Реальна містика
12:50 Т/с «Черговий лікар»
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий 
лікар 2»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Анка з Молдаван-
ки»
23:30 Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри»
02:00 Х/ф «47 Ронінов»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 
15:00, 21:00 Новини
06:10, 07:10, 08:10 Ера 
бізнесу
06:15, 07:15, 08:15 Спорт
06:20, 08:20 АгроЕра
06:30, 00:25 Від першої 
особи
07:25, 23:25 На слуху
08:35 Паспорт.Ua
08:45 Світ он лайн
09:00 Д/с «Новий Орлеан»
10:00 Т/с «Епоха честі»
11:50 Д/с «Орегонський 
путівник»
13:30 Уряд на зв’язку з грома-
дянами
13:55 Т/с «Лінія захисту»
15:30 Фольк-music
16:30 Мистецькі історії
17:00 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»

17:45 М/с «Книга джунглів»
18:15, 01:20 Новинний блок
18:50 З перших вуст
19:00, 01:55 Новини. Куль-
тура
19:20 Перший на селі
19:55 Наші гроші
20:20, 02:10 Про головне
21:30 Церемонія проводів 
Дефлімпійців
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
02:40 Т/с «Таксі»
04:00 Т/с «Роксолана»
05:50 Вічне

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
06:45, 00:40 Хіт-парад FM-TV
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:15 «Завтра вже сьогодні»
09:45, 04:30 «Дзеркало 
історії»
10:15, 23:00 Художній фільм
12:00, 19:10 HARD з Вла-
щенко
13:00 Перші про головне. 
День
15:10 «Остання Інстанція»
15:35, 20:00 «В очі»
16:05 Гра в класику з Сергієм 
Рахманіним
17:00 Перші про головне. 
Вечір
20:30 «Стежками війни»
21:00 «Перші про головне»
21:30 «DROZDOV»
22:00 «Лікарські таємниці»
22:30 «Добрий ZIK»
01:00 Науково-просвітницькі 
програми
02:00 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
04:00 Концерт
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Четвер, 20 липня

16 липня 2017 р., початок о 12:00

1+1
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 
ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
09:10 «Чотири весілля - 3»
10:40, 11:55 «Міняю жінку - 7»
13:10, 14:15, 15:20, 20:15, 
21:20, 22:20 Т/с «Хазяйка»
16:25 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
23:25, 01:50 Х/ф «Збройо-
вий барон»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:20 «Нове Шалене відео 
по-українськи»
09:00, 23:05 «Територія 
обману»
11:00, 22:05 «Він, Вона і 
телевізор»
14:50 Т/с «Загублений світ»
16:40 Х/ф «Пітфайтер»
18:55 «ДжеДАІ»
19:25 «Зловмисники»
19:55 Х/ф «У пошуках бур-
штинової кімнати»
02:05 Х/ф «Богдан-Зиновій 
Хмельницький»
04:05 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40, 09:30 
Мультфільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50, 23:20 «Моя правда»
10:50 «Зірки гумору»
11:40 Х/ф «Зникло літо»
13:05 Х/ф «Опікун»
14:35, 19:40 Т/с «Комісар 
Рекс»
16:25 Х/ф «Хід конем»
18:05 Х/ф «Вантаж без мар-
кування»
21:30, 01:45 Т/с «Пуаро Агати 
Кристі»
00:10 «Сміхопанорама»
03:25 Кіноляпи
04:10 Саундтреки
04:55 Кінотрейлери

ICTV
05:30, 10:00 Громадянська 
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини
11:00, 13:20 Х/ф «Скажений 
Макс»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с «Нічні ла-
стівки»
17:50, 21:25 Т/с «Останній бій 
майора Пугачова»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Секретний фронт
22:20 Х/ф «Скажений Макс-
2. Воїн дороги»
00:25 Т/с «Лас-Вегас»
01:55 Краще не повторюй!
02:40 Провокатор
04:25 Студія Вашингтон
04:30 Факти
04:50 Дивитись усім!

Інтер
06:00 Мультфільм
06:20, 13:30 «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕ-
Ром»
09:20 «Давай одружимося»
11:00, 12:25 Т/с «Вона не 
могла інакше»
16:45 «Речдок»
18:00, 19:00, 04:40 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 00:40, 05:25 «Подро-
биці»
20:30 «Слов’янский базар у 
Вітебську» Урочисте закриття
22:50 Т/с «Двадцять років без 
кохання»
01:10 Х/ф «Сім днів до 
весілля»
02:45 Док.проект «Шосте від-
чуття. Дар чи прокляття?»
03:30 «уДачний проект»
04:00 «Готуємо разом»

К1
05:10 «Рецепти щастя»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфільми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30, 18:00 «Розсміши 
коміка»
11:25 «Навколо М»
12:25, 19:00 «Орел і Решка. 
Шопінг»
14:25, 20:00 «Орел і Решка. 
На краю світу»
15:25, 21:00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор 
Хаус»
22:00 «КВН на БІС»
00:45 Т/с «Ти - моє життя»
02:10 «Нічне життя»

Мега
06:00, 19:00 Бандитська 
Одеса
07:20 Підроблена історія
08:10, 12:50 Правила життя
09:00, 00:30 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво 
виживання
10:50 Сироти дикої природи
11:50 Дивовижна Замбія
13:40 Містична Україна
14:30 Бандитський Київ
15:20 Охоронці Гітлера
16:10, 20:50 Скарби зі зва-
лища
17:00 Невідомі пінгвіни
18:00, 22:40 Мегазаводи
20:00 Брама часу
23:40 Вирішальні битви 2 
світової
03:30 Війна всередині нас

Новий Канал
03:00 Зона ночі
04:10, 09:10 Т/с «Татусеві 
дочки»
05:59, 07:13 Kids Time
06:00 М/с «Сімейка Крудс»
06:20 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07:15, 19:00 Від пацанки до 
панянки
16:15 Т/с «Не родись врод-

лива»
21:00 Х/ф «Ідеальний не-
знайомець»
23:00 Х/ф «Дівчина моїх 
кошмарів»
01:20 Х/ф «Паранойя»

СТБ
06:40, 16:00 «Все буде 
добре!»
08:40 «Все буде смачно!»
09:35 «Україна має талант! 
Діти»
12:00 «Містичні історії-3 з 
Павлом Костіциним»
13:50 «Битва екстрасенсів. 
Чоловіки проти жінок»
18:00, 22:00 «Вікна-Новини»
18:40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20:30, 22:35 «Кохана, ми 
вбиваємо дітей»

ТЕТ
06:00, 05:40 Корисні підказки
06:20 Казка з татом
06:40 Це наше-це твоє
06:50 Байдиківка
07:20 Мультмікс
10:30 Х/ф «Розумна селян-
ська донька»
11:40 Т/с «Баффі - винищу-
вачка вампірів»
12:30 ЛавЛавСar
13:30, 19:55 Одного разу під 
Полтавою
14:35 Готель Галіція
15:00 Т/с «Домашній арешт»
15:35, 04:00 Віталька
17:50, 22:00, 02:45 Країна У
18:50 Казки У Кіно
20:55, 01:55 Одного разу в 
Одесі
23:00 Панянка-селянка
00:00 Т/с «Як уникнути пока-
рання за вбивство»
00:55, 01:25 Рятівники

ТК Україна
06:10, 12:50, 05:20 Т/с «Чер-
говий лікар»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 02:40 Сьогодні
07:15, 08:15 Ранок з Украї-
ною

09:15, 03:30 Зірковий шлях
10:50, 04:30 Реальна містика
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий 
лікар 2»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Анка з Молдаван-
ки»
23:30 Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 
15:00, 21:00 Новини
06:10, 07:10, 08:10 Спорт
06:15, 08:15 АгроЕра
06:25, 00:25 Від першої 
особи
07:20, 23:25 На слуху
08:35 Паспорт.Ua
08:45 Світ он лайн
09:00 Церемонія проводів 
Дефлімпійців
10:35 Т/с «Епоха честі»
12:25 Д/с «Орегонський 
путівник»
13:30 Наші гроші
13:55 Т/с «Лінія захисту»
15:30 Світло
16:40 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
17:25 Хочу бути
17:45 М/с «Книга джунглів»
18:15, 01:20 Новинний блок
18:50 З перших вуст
19:00, 01:55 Новини. Куль-
тура
19:20 Д/с «Садові скарби»
19:55 Слідство. Інфо

20:20, 02:10 Про головне
21:30 Щоденник Дефлімпіа-
ди- 2017 г.
21:50 Д/ф «Невидимі»
22:40 Мегалот
22:50, 05:50 Вічне
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
02:40 Т/с «Таксі»
04:00 Т/с «Роксолана»

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
06:45, 00:40 Хіт-парад FM-TV
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:15 «Євромакс»
09:45, 04:30 «Дзеркало 
історії»
10:15, 21:30 Художній фільм
12:00 HARD з Влащенко
13:00 Перші про головне. 
День
15:10 «Лікарські таємниці»
15:35 «Почути Україну»
17:00 Перші про головне. 
Вечір
19:10 FACE 2 FACE з Тетя-
ною Даниленко
20:00 VOX POPULI
20:30 Слідство. Інфо
21:00 «Перші про головне»
01:00 Науково-просвітницькі 
програми
02:00 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
04:00 Концерт
05:20 Портрети дикої при-
роди

1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
19:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 
з 1+1»
09:10 «Чотири весілля - 3»
10:30, 11:45 «Міняю жінку - 7»
13:00, 14:05, 15:10, 20:15, 
21:20, 22:20 Т/с «Хазяйка»
16:15 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
23:25, 01:55 Х/ф «Волл-
стріт»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАІ»
09:00, 23:45 «Територія 
обману»
11:00 «Він, Вона і телевізор»
14:45 Х/ф «Помпеї»
19:20 Х/ф «Граф Монте-Крі-
сто»
22:00 Х/ф «Удар блискавки»
01:45 Х/ф «Страчені світан-
ки»
03:15 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40, 09:30 
Мультфільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50, 23:20 «Моя правда»
09:55 «Зірки гумору»
10:45 Х/ф «Здається квар-
тира з дитиною»
12:10 Х/ф «Хід конем»
13:40, 19:40 Т/с «Комісар 
Рекс»
15:30 Х/ф «В останню 
чергу»
17:10 Х/ф «Особливо важ-
ливе завдання»
21:30, 01:45 Т/с «Пуаро Агати 
Кристі»
00:10 «Сміхопанорама»
03:25 Кіноляпи
04:15 Саундтреки
05:00 Кінотрейлери

ICTV
05:30 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини
09:55 Секретний фронт
10:55, 13:20 Х/ф «Скажений 
Макс-2. Воїн дороги»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:10 Т/с «Нічні ла-
стівки»
17:50, 21:25 Т/с «Останній бій 
майора Пугачова»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Інсайдер
22:10 Х/ф «Скажений Макс-
3. Під куполом грому»
00:30 «Лас-Вегас» Т +
01:55 Краще не повторюй!
02:40 Провокатор
04:15 Служба розшуку дітей
04:20 Студія Вашингтон
04:25 Факти
04:50 Дивитись усім!

Інтер
06:00 Мультфільм
06:20, 13:30 «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕ-
Ром»
09:20 «Давай одружимося»
11:00, 12:25 Т/с «Вона не 
могла інакше»
16:45 «Речдок»
18:00, 19:00, 04:30 Ток-шоу 
«Стосується кожного»
20:00, 00:40, 05:15 «Подро-
биці»
20:30 Фестиваль «Лайма 
Вайкуле. Юрмала. Рандеву»
22:50 Т/с «Двадцять років без 
кохання»
01:10 Х/ф «Казка про жінку 
та чоловіка»
02:40 Док.проект «Легендарні 
замки України»
03:20 «уДачний проект»
04:00 «Готуємо разом»

К1
05:10 «Рецепти щастя»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфільми»
10:00 «Файна Юкрайна»
10:30, 18:00 «Розсміши 
коміка»
11:25 «Навколо М»
12:25, 19:00 «Орел і Решка. 
Шопінг»
14:25, 20:00 «Орел і Решка. 
На краю світу»
15:25, 21:00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»
16:20, 23:00 Т/с «Доктор 
Хаус»
22:00 «КВН на БІС»
00:45 Т/с «Ти - моє життя»
02:10 «Нічне життя»

Мега
06:00, 14:30 Бандитський 
Київ
07:20 Підроблена історія
08:10, 12:50 Правила життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво 
виживання
10:50 Сироти дикої природи
11:50 Дивовижна Замбія
13:40, 03:40 Містична Україна
15:20 Охоронці Гітлера
16:10, 20:50 Скарби зі зва-
лища
17:00 Створені вбивати
18:00, 22:40 Мегазаводи
19:00 Бандитська Одеса
20:00 Брама часу
23:40 Вирішальні битви 2 
світової
00:30 Доктор Хайм
01:20 Прокляття Че Гевари
02:10 Полювання на НЛО
03:00 Зворотній бік Місяця

Новий Канал
03:20, 02:20 Служба розшуку 
дітей
03:25, 02:25, 02:55 Зона ночі
05:00, 09:10 Т/с «Татусеві 
дочки»
05:53, 07:10 Kids Time
05:55 М/с «Сімейка Крудс»
06:15 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07:15, 19:00 Від пацанки до 

панянки
16:15 Т/с «Не родись врод-
лива»
21:00 Х/ф «На межі»
23:00 Х/ф «Ласкаво проси-
мо до Зомбіленду»
00:50 Х/ф «Жало»

СТБ
07:00, 16:00 «Все буде 
добре!»
09:00 «Україна має талант! 
Діти»
12:00 «Містичні історії-3 з 
Павлом Костіциним»
13:50 «Битва екстрасенсів. 
Чоловіки проти жінок»
18:00, 22:00 «Вікна-Новини»
18:40 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
20:30, 22:35 «Я соромлюсь 
свого тіла 3»

ТЕТ
06:00, 05:40 Корисні підказки
06:20 Казка з татом
06:40 Це наше-це твоє
06:50 Байдиківка
07:20 Мультмікс
10:30 Х/ф «Стоптані ту-
фельки»
11:40 Т/с «Баффі - винищу-
вачка вампірів»
12:30 ЛавЛавСar
13:30, 19:55 Одного разу під 
Полтавою
14:35 Готель Галіція
15:00 Т/с «Домашній арешт»
15:35, 04:00 Віталька
17:50, 22:00, 02:45 Країна У
18:50 Казки У Кіно
20:55, 01:55 Одного разу в 
Одесі
23:00 Панянка-селянка
00:00 Т/с Червоні браслети 
16+
00:55 Рятівники

ТК Україна
06:10, 12:50, 05:20 Т/с «Чер-
говий лікар»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 02:40 Сьогодні
07:15, 08:15 Ранок з Украї-
ною
09:15, 03:30 Зірковий шлях
10:50, 04:30 Реальна містика
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий 

лікар 2»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Анка з Молдаван-
ки»
23:30 Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 
15:00, 22:00 Новини
06:10, 07:10, 08:10 Ера 
бізнесу
06:15, 07:15, 08:15 Спорт
06:20, 08:20 АгроЕра
06:30, 00:25 Від першої 
особи
07:25, 23:25 На слуху
08:35 Паспорт.Ua
08:45 Світ он лайн
09:00, 22:30 Щоденник Деф-
лімпіади- 2017 г.
09:20 Д/ф «Невидимі»
10:05 Т/с «Епоха честі»
11:50 Д/с «Садові скарби»
12:25 Д/с «Орегонський 
путівник»
13:30 Слідство. Інфо
13:55 Т/с «Лінія захисту»
15:30 Надвечір’я. Долі
16:40 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
17:25 Школа Мері Поппінс
17:45 М/с «Книга джунглів»
18:15, 01:20 Новинний блок
18:50 З перших вуст
19:00, 01:55 Новини. Куль-
тура
19:20 Всесвітні ігри- 2017 г. 
Студія

20:15 Всесвітні ігри. Цере-
монія відкриття (продовжен-
ня)
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
02:10 Уряд на зв’язку з гро-
мадянами
02:40 Т/с «Таксі»
04:00 Т/с «Роксолана»
05:50 Вічне

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
06:45, 00:40 Хіт-парад FM-TV
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:15 Слідство. Інфо
09:45, 04:25 «Дзеркало 
історії»
10:15, 23:00 Художній фільм
12:00, 15:10 FACE 2 FACE з 
Тетяною Даниленко
13:00 Перші про головне. 
День
16:05 Перші другі з Наталією 
Влащенко
16:45 «Shift. Життя в цифрі»
17:00 Перші про головне. 
Вечір
19:10 HARD з Влащенко
20:00 VOX POPULI
20:30 «Стежками війни»
21:00 «Перші про головне»
21:30 «Прямим текстом»
01:00 Науково-просвітницькі 
програми
02:00 Історична правда з 
Вахтангом Кіпіані
04:00 Концерт
05:20 Портрети дикої при-
роди
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1+1
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
19:30 ТСН: «Телевізійна служ-
ба новин»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 
з 1+1»
09:10 «Чотири весілля - 3»
10:30, 11:45 «Міняю жінку - 7»
13:00, 14:05, 15:10 Т/с «Хазяй-
ка»
16:15 Т/с «Величне століття. 
Роксолана»
20:15, 22:20 «Ліга сміху 2»
00:20 «Вечірній Київ»
02:20 «Маленькі гіганти»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 18:30 «Спецкор»
08:30, 19:00 «ДжеДАІ»
09:00 «Територія обману»
10:00 «Роби бізнес»
10:40 «Він, Вона і телевізор»
15:05 Т/с «Загублений світ»
16:00 Х/ф «Граф Монте-Крі-
сто»
19:20 Х/ф «Битва проклятих»
21:05 Х/ф «Бейтаун поза 
законом»
23:00 «Змішані єдиноборства. 
UFC.»
01:20 «Нишпорки»
01:55 Х/ф «Все перемагає 
любов»
03:05 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40, 09:30 
Мультфільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50 «Моя правда»
09:45 «Зірки гумору»
10:35 Х/ф «Зникло літо»
12:05 Х/ф «Особливо важли-
ве завдання»
14:35, 19:40 Т/с «Комісар Рекс»
16:25 Х/ф «Вантаж без мар-
кування»
18:05 Х/ф «В останню чергу»
21:30, 02:50 Т/с «Пуаро Агати 
Кристі»
23:20 Х/ф «Операція «Святий 
Януарій»
01:15 Х/ф «Прекрасна мірош-
ничка»
04:30 Кіноляпи
04:55 Саундтреки
05:20 Кінотрейлери

ICTV
05:30 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні 
новини
09:55 Інсайдер
10:50, 13:20 Х/ф «Скажений 
Макс-3. Під куполом грому»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35, 16:10 Т/с «Нічні ластів-
ки»
17:55 Т/с «Останній бій майора 
Пугачова»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Антизомбі
21:25 Скетч-шоу «На трьох»
00:50 Х/ф «Розплата»
02:25 «Лас-Вегас» Т +
03:10 Краще не повторюй!
04:10 Факти
04:30 Т/с «Відділ 44»

Інтер
06:00 Мультфільм
06:20, 13:30 «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕ-
Ром»
09:20 «Давай одружимося»
11:00, 12:25 Т/с «Вона не 
могла інакше»
16:45 «Речдок»
18:00 Ток-шоу «Стосується 
кожного»
20:00, 02:00 «Подробиці»
20:30 Фестиваль «Лайма Вай-
куле. Юрмала. Рандеву»
22:50 Х/ф «Осінній марафон»
00:45 Х/ф «День перший, 
день останній»
02:30 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть»
03:45 «Жди меня»

К1
05:10 «Рецепти щастя. Нова 
історія»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфільми»
10:00, 16:20 «Файна Юкрайна»
10:30, 18:00 «Розсміши коміка»
11:25 «Навколо М»
12:25, 19:00 «Орел і Решка. 
Шопінг»
14:25, 20:00 «Орел і Решка. На 
краю світу»
15:25, 21:00 «Орел і Решка. 
Ювілейний сезон»
22:00 «КВН на БІС»
23:00 «Вечірній квартал»
00:50 «Бійцівський клуб»
02:30 «Нічне життя»

Мега
06:00, 19:00 Бандитська Одеса
07:20 Підроблена історія
08:10, 12:50 Правила життя
09:00 Правда життя
10:00, 21:40 Мистецтво вижи-
вання
10:50, 17:00 Створені вбивати
11:50 Дивовижна Замбія
13:40 Містична Україна
14:30 Бандитський Київ
15:20, 23:40 Вирішальні битви 
2 світової
16:10, 20:50 Скарби зі звалища
18:00, 22:40 Мегазаводи
20:00 Брама часу
00:30 Скарб.ua
03:40 Мерилін Монро
04:20 Володимир Івасюк
05:10 Академік Корольов

Новий Канал
04:15 Т/с «Татусеві дочки»
06:03, 07:23 Kids Time
06:05 М/с «Сімейка Крудс»
07:05 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07:25 Х/ф «Донька мого 
боса»
09:10 Серця трьох
17:00, 19:00 Від пацанки до 
панянки
21:00 Х/ф «І прийшов павук»
23:00 Х/ф «Цілуй дівчат»
00:25 Х/ф «Ідеальний не-
знайомець»
02:10 Служба розшуку дітей

СТБ
05:50 «Україна має талант! 
Діти 2»
08:55 Х/ф «Моя старша 
сестра»
10:45 Х/ф «Розум і почуття»
13:50 Х/ф «Джейн Ейр»
18:00, 22:00 «Вікна-Новини»
18:30 Х/ф «Ніколи не забуду 
тебе»
20:35, 22:45 Х/ф «Кохання на 
два полюси»
23:05 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

ТЕТ
06:00, 05:40 Корисні підказки
06:20 Казка з татом
06:40 Це наше-це твоє
06:50 Байдиківка
07:20 Мультмікс
09:30 Х/ф «Повний дім 2»
12:30 ЛавЛавСar
13:30 Одного разу під Полта-
вою
14:35 Готель Галіція
15:00 Т/с «Домашній арешт»
15:35, 04:05 Віталька
17:50, 03:40 Країна У
18:50 Казки У Кіно
20:00 М/ф «Зачарований 
будинок»
21:40 Х/ф «Ми купили зоо-
парк»
00:00 Х/ф «Пробач мені 
любов»
02:10 Х/ф Вишневі ночі

ТК Україна
06:10, 12:50 Т/с «Черговий 
лікар»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 
19:00, 23:00, 03:10 Сьогодні
07:15, 08:15 Ранок з Україною
09:15, 05:30 Зірковий шлях
10:50, 04:00 Реальна містика
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий 
лікар 2»
19:45 Ток-шоу «Говорить 
Україна»
21:00 Т/с «Анка з Молдаванки»
23:20 С/р «Слідами теле-
маніпуляцій»
00:00 Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 07:00, 08:00, 21:15 
Новини
06:10, 07:10, 08:10 Спорт
06:15, 08:15 АгроЕра
06:25 Життєлюб
07:20, 23:25 На слуху
08:30 Територія закону
08:40 Паспорт.Ua
08:45 Світ он лайн
09:00 Всесвітні ігри. Церемонія 
відкриття (продовження)
09:40, 22:15 Щоденник Деф-
лімпіади- 2017 г.
10:00 Всесвітні ігри. Роликовий 
спорт (попередні), шв.біг, ж, 
чол. Скелелазіння (попередні), 
жінки
14:20 Всесвітні ігри
17:00 Всесвітні ігри. Ске-
лелазіння (фінали), жінки. 
Підводний спорт (фінали) ж, 50 
м, 200 м, ест

20:15 Всесвітні ігри. Спортивна 
аеробіка та художня гімнастика 
(фінали)
21:40 Всесвітні ігри- 2017 г. 
Студія
22:35 Всесвітні ігри. Найцікаві-
ше
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
00:25 Від першої особи
01:20 Фольк-music
02:20 Д/ф «Іван Терещенко. 
Колекціонер справ благодій-
них»
02:40 Т/с «Таксі»
04:00 Т/с «Роксолана»
05:50 Вічне

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
06:45, 00:40 Хіт-парад FM-TV
07:00 Перші про головне. 
Ранок
09:15, 20:00 «DROZDOV»
09:45, 04:30 «Дзеркало історії»
10:15, 23:00 Художній фільм
12:00 HARD з Влащенко
13:00 Перші про головне. День
15:10 «Прямим текстом»
16:35 «Стежками війни»
17:00 Перші про головне. Вечір
19:10 FACE 2 FACE з Тетяною 
Даниленко
20:30 «Остання Інстанція»
21:00 «Перші про головне»
21:30 «Почути Україну»
01:00 Науково-просвітницькі 
програми
02:00 Історична правда з Вах-
тангом Кіпіані
04:00 Хіт-парад FM-TV. Підсум-
ки

1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
06:30 «Гроші»
07:50, 23:15 «Світське життя»
08:50 Х/ф «Партія для чем-
піонки»
12:30 Валерія Ходос і Дмитро 
Сова в мелодрамі «Папараці» 
(12+)
16:30, 21:15 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка 2017»
20:15 «Знай наших»
00:15 «Вечірній Київ»
04:05 «Маленькі гіганти»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Зловмисники»
09:00 Д/п «Помста природи»
13:30, 02:10 «Цілком таємно»
14:00 «Він, Вона і телевізор»
16:45 Х/ф «Льодовиковий 
період»
18:15 Х/ф «Гра на виживання»
20:00 Х/ф «Стукач»
22:05 Х/ф «Біжи не озираю-
чись»
00:15 Х/ф «Бейтаун поза 
законом»
02:35 «Люстратор 7, 62. Про-
кляття системи»
03:00 «Змішані єдиноборства. 
UFC.» Пряма трансляція з 
Нью-Йорка. Головний двобій: 
Weidman vs Gastelum
05:00 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40 Мультфіль-
ми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50, 22:55 «Зіркове життя»
09:30 «Невідома версія. Вечори 
на хуторі біля Диканьки»
10:30 Х/ф «Операція «Святий 
Януарій»
12:25 Х/ф «Емігрант»
14:30 Х/ф «Чорний трикутник»
18:20 Х/ф «Випадок у квадраті 
36-80»
19:40 Х/ф «Слухати у відсіках»
22:15 «Невідома версія. Корона 
Російської Імперії або знову 
невловимі»

23:45 Х/ф «Легенда про княги-
ню Ольгу»
02:10 Кіноляпи
03:20 Саундтреки
04:30 Кінотрейлери

ICTV
05:15 Дивитись усім!
06:00 Без гальм
06:55 М і Ж
07:55 Скетч-шоу «На трьох»
11:00, 13:00 Х/ф «Поросятко 
Бейб»
12:45 Факти. День
13:10 Х/ф «Бейб. Поросятко 
у місті»
14:55 Х/ф «Розплата»
17:00 Х/ф «Інкасатор»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Надзвичайні новини. 
Підсумки
20:05 Х/ф «Захоплення під-
земки 123»
22:20 Х/ф «Джанго вільний»
01:30 Х/ф «Байкери»
03:15 Провокатор
04:50 Факти

Інтер
05:30, 20:00, 05:15 «Подробиці»
06:00 М/ф «Вінні Пух»
06:50 Х/ф «Осінній марафон»
08:45 Х/ф «З життя відпочи-
ваючих»
10:20 Х/ф «Версія полковника 
Зоріна»
12:10 Х/ф «Екіпаж»
15:00 Х/ф «Варенька»
17:00 Т/с «Варенька. Випробу-
вання любові»
20:30 Фестиваль «Лайма Вайку-
ле. Юрмала. Рандеву»
22:50 Х/ф «Платон Ангел»
00:55 Т/с «Вогнем і мечем»
04:20 Док.проект «Богдан Ступ-
ка. Забудьте слово «смерть»

К1
05:10 «Рецепти щастя. Нова 
історія»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфільми»
09:45 Х/ф «Реальні дівчата»

11:40 Т/с «H2O: Просто додай 
води»
13:00 «Орел і Решка. Незвідана 
Європа»
23:50 «Вечірній квартал»
01:40 «Нічне життя»

Мега
06:00 Бандитський Київ
07:20 Містична Україна
08:20, 18:30 У пошуках істини
10:00 Вирішальні битви 2 
світової
11:40, 21:10 Перші винахідники
14:30 Жирафи: вартові савани
15:30 Дивовижна Замбія
23:50 Війна всередині нас
03:00 Бандитська Одеса

Новий Канал
03:00, 02:20 Зона ночі
05:53, 07:09 Kids Time
05:55 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
07:10 Ревізор
10:30 Страсті за Ревізором
13:20 Т/с «СашаТаня»
15:45 Х/ф «Джек і Джил»
17:40 Х/ф «Відмінниця легкої 
поведінки»
19:30 Х/ф «Супернянь»
21:00 Х/ф «Супернянь 2»
22:50 Х/ф «Щелепи»
00:20 Х/ф «На межі»

СТБ
06:10 «Все буде добре!»
08:05 «Караоке на Майдані»
09:00 «Все буде смачно!»
11:00 «Хата на тата»
13:20 «Вагітна у 16»
15:10 Х/ф «Ніколи не забуду 
тебе»
17:05 Х/ф «Кохання на два 
полюси»
19:00 Х/ф «Навчаю грі на 
гітарі»
22:40 Х/ф «Неймовірні приго-
ди італійців в Росії»
00:40 «Слідство ведуть екстра-
сенси»

ТЕТ
06:00, 05:40 Корисні підказки
06:20 Казка з татом
06:40 Це наше-це твоє
06:50 Байдиківка

07:20 Мультмікс
10:40 М/ф «Битва за плане-
ту Терра»
12:10, 19:50 Одного разу під 
Полтавою
13:45 Казки У Кіно
15:55 Х/ф «Ми купили 
зоопарк»
18:10 М/ф «Зачарований 
будинок»
22:00 Країна У
00:00 Х/ф «Рам і Ліла»
02:45 Х/ф Пробач мені 
любов 16+
04:35 Віталька

ТК Україна
07:00, 15:00, 19:00, 02:50 
Сьогодні
07:15, 05:30 Зірковий шлях
08:00, 15:20 Т/с «Анка з 
Молдаванки»
17:10, 19:40 Т/с «Білі троянд 
надії»
21:20 Т/с «Провінційна муза»
01:10 Реальна містика
03:30 Т/с «Закон і порядок: 
Злочинні наміри»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 У просторі буття
06:35 Підсумки
07:05 АгроЕра. Підсумки
07:20 Шеф-кухар країни
07:50 На слуху
08:20 Смакота
08:45, 23:00 Світ on line
09:00, 22:45 Щоденник Деф-
лімпіади- 2017 г.
09:20 Всесвітні ігри
11:30 Всесвітні ігри. Ролико-
вий спорт, фінали. Рятуваль-
ний спорт (фінали) Американ-
ський футбол. Півфінали
17:45 Всесвітні ігри. Сумо, 
півфінали. Рятувальний 
спорт. Спортивна аеробіка, 
художня гімнастика. Фінали
21:00 Новини
21:25 Всесвітні ігри. Спор-
тивна аеробіка, художня 
гімнастика. Фінали
22:00 Всесвітні ігри- 2017 г. 
Студія
22:55 Мегалот
23:25 Життєлюб
23:50 На слуху. Підсумки
01:20 Д/с «Увесь цей джаз»
02:20 Вікно в Америку
02:40 Т/с «Таксі»
04:00 Т/с «Роксолана»

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
06:40 Хіт-парад FM-TV
07:00 Перші про головне. 
Вечір
08:50, 04:00 Хіт-парад FM-TV. 
Підсумки
09:45 Сім чудес України
09:50, 23:35, 04:30 «Дзерка-
ло історії»
10:15, 21:00 Художній фільм
11:50, 16:00 FACE 2 FACE з 
Тетяною Даниленко
12:45 «Прямим текстом»
14:10, 19:10 HARD з Вла-
щенко
15:05 «В очі»
15:30 Слідство. Інфо
17:00 «Почути Україну»
18:35 «DROZDOV»
20:00 «Лікарські таємниці»
20:30 «Житлоблуд»
22:00, 02:00 Історична прав-
да з Вахтангом Кіпіані
00:00 «Завтра вже сьогодні»
00:25 «Shift. Життя в цифрі»
00:40 Співаник
01:00 Науково-просвітницькі 
програми
05:20 Портрети дикої при-
роди
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1+1
06:00 Х/ф «Партія для чем-
піонки»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша і ведмідь»
10:00 «Розсміши коміка»
11:00, 12:05, 13:05, 14:05 
«Світ навиворіт - 8»
15:10, 17:30 «Ліга сміху 2»
19:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
20:15 Х/ф «Гроза над Ти-
хоріччям»
00:10 Х/ф «Дом Гемінгвей»
02:05 «Світське життя»
04:55 «Ескімоска - 2: пригоди 
в Арктиці»
05:15 «ТСН-Тиждень»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Він, Вона і телевізор»
13:20 Х/ф «Гра на виживан-
ня»
15:05 Х/ф «Битва прокля-
тих»
16:50 2 тур ЧУ з футболу 
«Карпати»-»Ворскла»
19:15 2 тур ЧУ з футболу 
«Зоря»-»Маріуполь»
21:20 ПРОФУТБОЛ
23:05 «Змішані єдинобор-
ства. UFC.» Головний двобій: 
Weidman vs Gastelum
01:00 Т/с «Інспектор Алекс»
01:55 Х/ф «Захар Беркут»
03:30 «Облом.UA.»

Enter-фільм
05:45, 07:40, 08:40, 09:30 
Мультфільми
07:10, 09:00 «Top Shop»
07:50, 23:00 «Зіркове життя»
09:45 «Невідома версія. 

Корона Російської Імперії або 
знову невловимі»
10:25 Т/с «Все заради тебе»
17:30 Х/ф «До Чорного 
моря»
18:55 Х/ф «Міцний горішок»
20:20 Х/ф «Дівчина без 
адреси»
22:00 «Невідома версія. Ве-
чори на хуторі біля Диканьки»
23:50 Х/ф «Емігрант»
01:55 Х/ф «Вир»
03:20 Кіноляпи
04:15 Саундтреки
05:00 Кінотрейлери

ICTV
05:15 Х/ф «Поросятко 
Бейб»
06:50 Х/ф «Бейб. Поросятко 
у місті»
08:35 Т/с «Відділ 44»
12:25, 13:00 Х/ф «Типу круті 
лягаві»
12:45 Факти. День
14:55 Х/ф «Інкасатор»
16:40 Х/ф «Захоплення 
підземки 123»
18:45 Факти тижня. 100 
хвилин
20:35 Х/ф «Миротворець»
23:05 Х/ф «Поза полем 
зору»
01:25 Х/ф «Джанго вільний»
04:05 Провокатор

Інтер
06:00 М/ф «Малюк і Карл-
сон»
06:20 Х/ф «Дубравка»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і Решка. Рай і 
пекло»
11:00 «Орел і Решка. Переза-

вантаження»
12:00 Х/ф «Заміж на 2 дні»
14:10 Х/ф «Арифметика 
підлості»
16:00 Т/с «Варенька. Напе-
рекір долі»
20:00, 02:30 «Подробиці»
20:30 Фестиваль «Лайма 
Вайкуле. Юрмала. Рандеву»
22:50 Х/ф «Торкнутися 
неба»
00:45 Х/ф «Платон Ангел»

К1
05:10 «Рецепти щастя. Нова 
історія»
06:00 «Спеція»
06:30 «TOP SHOP»
07:50 «Чи знаєте ви, що...»
08:25 «Мультфільми»
09:00 Т/с «H2O: Просто 
додай води»
10:20 Х/ф «Реальні дівчата»
12:15 «Орел і Решка. 
Незвідана Європа»
23:00 Х/ф «А ось і вона»
00:50 «Розсміши коміка»
02:25 «Нічне життя»

Мега
06:00, 23:50 Бандитська 
Одеса
07:20 Містична Україна
08:20, 18:30 У пошуках істини
10:00 Вирішальні битви 2 
світової
11:40, 21:10 Перші винахід-
ники
14:30 Створені вбивати
15:30 Дивовижна Замбія
03:30 Україна: забута історія

Новий Канал
03:00 Зона ночі
05:49, 08:09 Kids Time

05:50 М/с «Сімейка Крудс»
07:10 М/с «Пригоди Кота в 
чоботях»
08:10 М/ф «Мінлива хмар-
ність, часом фрікадельки»
10:00 Х/ф «Чарлі та шоко-
ладна фабрика»
12:00 Х/ф «Джек і Джил»
13:50 Х/ф «Відмінниця лег-
кої поведінки»
15:45 Х/ф «Супернянь»
17:15 Х/ф «Супернянь 2»
19:00 Х/ф «Не гальмуй»
21:00 Х/ф «Мачо і ботан 2»
23:00 Х/ф «Мачо і ботан»
01:10 Х/ф «Щелепи»

СТБ
06:55 «Все буде добре!»
08:55 «Все буде смачно!»
09:50 «Караоке на Майдані»
10:45 «Полювання»
11:45 Х/ф «Неймовірні при-
годи італійців в Росії»
13:45 Х/ф «Спокута»
15:20 Х/ф «Навчаю грі на 
гітарі»
19:00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»
23:00 «Я соромлюсь свого 
тіла 3»

ТЕТ
06:00, 05:40 Корисні підказки
06:20 Казка з татом
06:40 Це наше-це твоє
06:50 Байдиківка
07:20 Мультмікс
09:30 М/ф «Битва за плане-
ту Терра»
10:55 Х/ф «Братик і се-
стричка»
12:05 Х/ф «Рам і Ліла»
15:00, 22:00 Країна У
19:50 Одного разу під Пол-
тавою

00:00 Х/ф «Повний дім 2»
02:30 Х/ф Вишневі ночі
04:00 Віталька

ТК Україна
06:50 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:30 Х/ф «Сильна слабка 
жінка»
10:25 Т/с «Білі троянд надії»
14:00 Т/с «Провінційна муза»
17:50, 20:00 Т/с «Час кохати»
19:00, 05:50 Події тижня з 
Олегом Панютою
22:30 Т/с «Мій»
02:10 Реальна містика
02:50 Таємний код зламано. 
Жінка
03:35 Таємний код зламано. 
Кінець світу
04:20 Т/с «Черговий лікар»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 Світ православ’я
06:35 На слуху
07:05 Від першої особи
07:25 Життєлюб
08:10 Смакота
08:35 Паспортний сервіс
08:45, 23:00 Світ on line
09:00, 22:45 Щоденник Деф-
лімпіади- 2017 г.
09:10 Всесвітні ігри. Підво-
дний спорт (фінали)
11:00 Всесвітні ігри. Ролико-
вий спорт. Спринт. Фінали
13:05 Всесвітні ігри
14:15 Всесвітні ігри. Сумо. 
Абсолютна вага, жінки, чол. 
попередн
16:05 Перша шпальта
16:45 Всесвітні ігри. Спорт з 
літаючим диском. Бронзовий 
матч
18:00 Всесвітні ігри. Ролико-
вий спорт. 15 000 м. Фінали

20:00 Новини
20:25 Всесвітні ігри. Спорт з 
літаючим диском. Золотий 
матч
22:00 Всесвітні ігри- 2017 г. 
Студія
23:25 Територія закону
23:30 Від першої особи. 
Підсумки
01:20 Д/с «Кремнієва доли-
на»
02:40 Т/с «Таксі»
04:00 Т/с «Роксолана»

ZIK
06:00 «Торбинка чарівника»
06:50, 07:50 Співаник
07:00, 12:00, 20:00 HARD з 
Влащенко
08:00 Sundaynews
08:10 Гра в класику з Сергієм 
Рахманіним
09:00 «Остання Інстанція»
09:30, 22:45 «Shift. Життя в 
цифрі»
09:50, 04:30 «Дзеркало 
історії»
10:15, 23:00 Художній фільм
13:00 «Почути Україну»
14:20 FACE 2 FACE з Тетя-
ною Даниленко
15:20, 05:20 Портрети дикої 
природи
15:40 «Житлоблуд»
16:05 Концерт Арсена Мір-
зояна
17:00, 02:00 Історична прав-
да з Вахтангом Кіпіані
18:35 «Прямим текстом»
21:00 «Добрий ZIK»
21:30 «Євромакс»
22:00 Перші другі з Наталією 
Влащенко
00:40 Хіт-парад FM-TV
01:00 Науково-просвітницькі 
програми
04:00 Хіт-парад FM-TV. 
Підсумки
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Із моменту проголошення незалеж-
ності України 24 серпня 1991 року 
Закарпатська область вважалася тим 
регіоном, де рівень сепаратистської 
загрози дуже високий. А ініціатива 
створення Притисянського автоном-
ного округу прямо вказувала на це.
Де ж витоки такого стану справ? 

Специфікою Закарпаття є його по-
ліетнічність. Здавна на цій відносно 
невеликій території проживали різні 
народи: слов’яни-русини, волохи-ру-
муни, угорці, євреї, німці… Кожен 
із цих народів вніс свою «краплинку 
крові» в той етнос який наразі прожи-
ває на Закарпатті, тобто своє світоба-
чення, культуру побуту, музики тощо. 
Та в усіх них була спільна ознака, чи 
пак «ідея фікс»: «я маю збудувати свій 
дім та купити землю – орну, для сіно-
косу та ліс, щоб моя сім’я не голодува-
ла та щоб щось дати своїм дітям».
Так сталося історично, що ця земля 

ніколи не мала незалежності. Вона з 
часів Середньовіччя входила до Угор-
ського королівства, Трансільвансько-
го князівства, а міста Хуст і Свалява – 
певний час до Галицько-Волинської 
держави. Та факт залишається фак-
том: до кінця Першої світової війни 
ця земля була невід’ємною складовою 
Угорського королівства. Із огляду на 
те що край полінаціональний, місце-
ві жителі ніколи не плекали марних 
ілюзій,  розуміли, що ніхто їм просто 
так нічого не дасть, а в кожного є діти, 
котрі підростають, і рано чи пізно 
настане той час, коли син чи донька 
скаже: я хочу мати свою власну сім’ю, 
дайте мені мою частку, бо я хочу жити 
окремо! Оскільки давня наша тради-
ція – допомагати дітям та рідним, тре-
ба мати гроші! Здавна як чоловіки, так 
і жінки ходили на заробітки. Чолові-

ки заробляли по-різному: від заготівлі 
лісу до видобутку корисних копалин 
у шахтах по всьому світу. Жінки пе-
реважно працювали служницями в 
містах та наймитували в низинних се-
лах – усе, для того щоб їхні діти, коли 
вже створять власні сім’ї, не мучилися, 
як вони замолоду…
За часів Австро-Угорщини у нашо-

му краї доходи були відносно малі, а 
ціни на житло та землю, навпаки, – 
великі, тож треба було йти на заробіт-
ки. І народ ішов, та тоді люди могли 
досить легко перетинати кордон, тре-
ба було лише мати якийсь документ, 
що посвідчував особу. І той, хто хотів 
заробляти, маючи лише це, міг без 
усяких труднощів влаштуватися на 
роботу будь-де. 
За Чехословацької доби – аналогіч-

на ситуація: маючи при собі паспорт, 
ти міг вільно переміщатися та пра-
цевлаштовуватися там, де тобі подо-
балося. Правда, роботи було більше 
і платили краще, ніж за імперії. І ко-
жен, хто хотів чесно заробити свої 
гроші, міг це зробити не виїжджаючи 
за кордон,  міг реалізувати мрію: зве-
сти власний дім, мати свою землю, 
вивчити дітей… 
За гортиської Угорщини тенденція 

залишалася така ж сама: хто бажав ви-
їхати за кордон на заробітки, той мав 
змогу робити це. 
Із приходом до нас СРСР трохи 

змінилися порядки, та все ж землю 
для хати можна було отримати майже 
безкоштовно, звернувшись із клопо-
танням до місцевих органів влади, а 
щоб вирватися зі села, наші земляки 
знайшли вихід – вони їздили на лісо-
заготівлі на Далекий Схід та Сибір, а 
жінки – на сезонні роботи в колгос-
пи Центральної України, як кажуть 

старші люди, «на бураки». Там можна 
було заробити набагато більше, ніж 
на Закарпатті, хоч роботи вистачало 
і тут. Саме в ці часи на Рахівщині ви-
никла мода будувати таку хижу, якої в 
селі ще ніхто не мав, тобто на палац із 
ліфтом, кованим забором, гаражами, 
басейном і фонтаном. 
Коли розпався СРСР, багато хто 

втратив роботу і мусив перепрофі-
люватися. Але та сама «ідея фікс» за-
лишилася понад усе. Із початку 90-х 
років місцеві люди масово рушили 
штурмувати ближнє та дальнє закор-
доння: треба ж із чогось жити! І, прав-
ду кажучи, Угорщина ще тоді почала 
роздавати паспорти закордонного 
угорця, та вони не користувалися по-
пулярністю. Етнічні німці, які прожи-
вали в нашому краї, у переважній сво-
їй більшості виїхали до Німеччини та 
Австрії назавжди. І доки не утворився 
Євросоюз, наші краяни виїздили за 
кордон на заробітки – до країн Євро-
пи та США – без значних перешкод. 
Та з утворенням Євросоюзу і появою 
закону про прерогативу прийому на 
роботу передусім власних громадян, 
українці, зокрема й закарпатці, по-
чали зазнавати утисків у працевлаш-
туванні. Виходило так: я працюю 
більше за чеха, краще і з більшою 
відповідальністю ставлюся до робо-
ти, а працювати легально не можу! 
Самі ж працедавці почали проводити 
консультації зі своїми юристами та 
знавцями права. Вихід було знайдено 
незабаром. Оскільки Угорщина і Ру-
мунія й до того провадили імперську 
політику, то тим, хто бажав заробляти 
у них, іноземцям пропонували отри-
мати паспорти, ID-карти. І пробле-
ма працевлаштування вирішувалася. 
Доки доходи громадян в Україні були 

відносно великі, то й за цими паспор-
тами закордонних угорців, поляків, 
румунів, словаків, чехів та інших тако-
го ажіотажу не було. Та коли постає 
дилема: працювати тут і отримувати 
за свою працю ті, скажімо, 100 $ за мі-
сяць чи поїхати на заробітки і за той 
самий термін, а деколи і ту саму робо-
ту отримувати від 500 $ до 1000 $, то 
кожен із нас, не лише жителів Закар-
патської області, незалежно від того, 
як вчився у школі, задумається – а що 
тут вибирати? Де більше платять, там 
я і працюватиму. Бо ж «ідею фікс» ні-
хто не відміняв. 
Як не парадоксально звучить, та 

майже всі закарпатські заробітчани, а 
в декого з них уже є паспорти закор-
донних країн, із якими межує Закар-
паття, повертаються додому. Тут бу-
дують хати, розвивають бізнес, вчать 
дітей у вишах… А на запитання: чого 
ж ти не візьмеш громадянство тої чи 
іншої європейської країни-сусідки? – 
майже всі відповідають: у нас податки 
менші, і я тут народився, виріс, і лю-
блю я цю землю! Це мій рідний край!
Отже, в чому суть закарпатського 

сепаратизму? Підсумовуючи все вище 
сказане: по-перше – малі доходи на-
ших громадян в Україні, по-друге – 
бажання, щоб наші діти жили краще 
за нас, по-третє – бажання таких змін, 
щоб кожен міг гордитися тим, хто він 
є! Шукаєте закарпатських сепаратис-
тів – вони в переважній своїй більшо-
сті були на Євромайдані. А особливо 
запеклі пішли в ДУК «Карпатська 
Січ», «Правий сектор», батальйон 
«Айдар». А частина з них досі воює на 
«передку», в основному в складі 128-ї 
ОГПБ…

Віктор ШЕВЧЕНКО

Закарпатський сепаратизм: економічна складова

Еде Еган відомий усім як керів-
ник Верховинської акції 1897 року, 
іменем якого названо Благодійний 
фонд «Закарпатський центр еконо-
мічного розвитку «Еган Еде», офі-
ційно задекларованою метою ство-
рення якого є надання Угорщиною 
закарпатським угорцям благодійної 
допомоги.
Еде Еган народився в 1851 році 

в угорському містечку Чакторня в 
родині вихідців із Ірландії. Магі-
стратуру проходив у гімназії міста 
Сомбатгель, а економічну і правову 
освіту здобув у вищих землероб-
ських школах Відня (Австрія) та 
Галле (Німеччина). Практичні на-
вики набув працюючи в різних єв-
ропейських країнах – Чехії, Австрії, 
Італії, Англії, Прусії. Після смерті 
батька теоретичні знання тривалий 
час застосовував у власному маєтку, 
аж поки не влаштувався на роботу в 
Міністерство сільського господар-
ства, зайнявши посаду державного 
інспектора з виробництва молочних 
продуктів. Опублікував багато нау-
кових праць в угорських і європей-
ських наукових виданнях, зокрема й 
таких, що стосувалися господарства 
Карпат. Тож невипадково міністр 
сільського господарства Угорщини 
Ігнац Дорані восени 1897 року до-
ручив керівництво Верховинською 
акцією саме йому.
Верховинська акція – урядова ак-

ція, спрямована на поліпшення еко-
номічного становища русинського 
(українського) населення Угорщини, 
основою якої послужила таємна уго-
да між прем’єр-міністром Угорщини 

Дежевом Банффі та Мукачівським 
греко-католицьким єпископом 
Юлієм Фірцаком, за якою останній 
взамін на підтримку правлячої лібе-
ральної партії домігся започаткуван-
ня урядом програми економічного 
розвитку русинів Угорщини. А ста-
новище русинів Угорщини в той 
час було дійсно критичним. Про це 
Олександр Духнович, автор відомо-
го «Я Русин был, есть и буду», люди-
на обізнана зі становищем народу, 
в 1849 році написав для львівської 
газети «Зоря Галицька» спеціальну 
статтю «Состояньє Русинов в Угор-
щинЪ»: «Панам вже Мадярским те-
пер не досить; красна мова руская из 
всЪх вытиснена Урядов, да убогій 
Русин не умЪєт, что они при сто-
лицях радят, что Русин не имЪєт 
заступця ни при столици, ни при 
инных судах; неспокойний с тым, 
что Русинам всЪ лЪпшій Орунта 
одобрани, что Русины с датками 
(порціями), пак с лЪсами и с рекру-
таціов аж надто утиснени: нЪт, оны 
теперь через войсько паньскоє, че-
рез так званых Гвардистов или Гон-
ведов нищат худобу русинов убогих, 
палят села, сквернят Церкви рускіи, 
ба и что день ставляют шибеницЪ, 
абы людей руских вЪшати, и пак се-
лянов насилієм к паньщинЪ и при-
нятію мовы Мадярскои, пак вЪры 
кальвЪнской притягнути».
Акція, згідно з розробленою про-

грамою, мала дві мети: економічну 
– покращення соціальних та еконо-
мічних умов життя русинського на-
роду і політичну – зробити русинів 
всією душею угорцями.

Після дослідження вказаної про-
блематики та реалізації акції Еган 
Еде 25 січня 1898 pоку в таємно-
му донесенні на ім’я Ігнаці Дорані 
ставить запитання: «А чи для себе 
ми виховуємо народ?.. Я розумію 
під цим його руське походження». 
У донесенні він також пише: «…я 
дізнався, що ті два з половиною 
мільйона рутенів (українських руси-
нів), які живуть у Східній Галичині, 
разом із 1/3 мільйона рутенів, які 
заселяють Буковину, і з тими май-
же 16 мільйонами, які становлять 
населення Бессарабії, Поділля й 
України, дійсно бажають певної ав-
тономії. Більше того, деякі мріють і 
про окрему рутенську державу». Він 
писав, що серед угорських рутенів 
поки що українського політичного 
руху немає, а тому слід використати 
цю сприятливу ситуацію, щоб «пов-
ністю і навіки здобути для нас цю 
національність».
Із переписки між Е. Еганом та І. 

Дорані можна зрозуміти, що, крім 
іншого, метою Рутенської акції, яку 
з політичних міркувань перейме-
нували на Верховинську, було по-
сягання Угорщини на територію 
Закарпаття через денаціоналізацію 
русинів. Угорські державні чино-
вники були свідомі того, що в Га-
личині та Україні живе той самий 
народ, у якого карпатські русини 
знаходять велику моральну поміч та 
скріплення національної самобут-
ності. Тому нема сумніву, що «ак-
цію» Егана уряд Угорщини бажав 
використати у власних інтересах, 
у зв’язку з чим надавав останньому 

відповідні інструкції. Допомагаючи 
русинам, угорські можновладці на-
діялися швидко викорінити самоі-
дентифікацію населення гірського 
краю та легко його мадяризувати.
Досліджуючи сучасний етап до-

помоги Угорщини закарпатським 
угорцям, закрадаються сумніви: а чи 
не є це наступною фазою Верхо-
винської акції, яка нещодавно була 
розконсервована угорськими уря-
довцями і символічно названа іме-
нем Еде Егана?..

Еде Еган – історія чи майбутнє?
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Земля, а точніше виділення земель-
них ділянок, так чи інакше є одними 
із найпоширеніших предметів роз-
гляду та рішень більшості місцевих 
рад у рамках їхніх повноважень. На 
жаль, це призводить і до того, що 
дуже часто саме земельні питання 
стають яскравим відображенням зліс-
ної, якщо не умисної, некомпетент-
ності та спекуляцій органів місцевого 
самоврядування. Подібні негативні 
явища наочно демонструє історія, 
про яку піде мова далі.
Нагадаємо, ще восени минулого 

року до нашої редакції звернулася 
мешканка села Баранинці Розарія 
Петрівна Хома, яка розповіла про 
те, як у її населеному пункті сіль-
ська рада землю виділяє. Тоді її істо-
рію ми представили у статті «Земля 
Рози». Цього року авантюра з бара-
нинською землею отримала нове 
продовження. Спершу нагадаємо чи-
тачам суть історії. 
У всьому винні «сятки»
Насамперед ішлося про те, що вже 

кілька років її син, Валерій Микола-
йович Хома, чекає на виділення на-
лежної йому, відповідно до чинного 
законодавства, земельної ділянки для 
будівництва власного будинку. Про-
те від очільників сільради за ці роки 
було отримано тільки відмовки. Вос-
таннє згадана пані говорила про це 
із чинним головою сільської ради 
с. Баранинці Юрієм Івановичем Ма-
русяком восени 2014 року. Тоді він 
запропонував їм ділянку в іншому 
населеному пункті, який належить до 
тієї сільради, проте пані відмовилась, 
акцентуючи увагу на тому, що право 
на земельну ділянку її син має саме у 
тому населеному пункті, в якому про-
живає. Більше розмов чи згадок про 
землю не було. 
Минуло майже два роки, й улітку 

2016-го раптово сім’я отримує кви-
танцію з районної фіскальної служ-
би, в якій служба просить оплатити 
земельний податок за ділянку пло-
щею 0,1200 га, про яку жодному зі 
членів сім’ї було невідомо. Звернув-
шись майже відразу до сільської ради, 

пані отримала відповідь, що, справ-
ді, рішенням Баранинської сільської 
ради від 19 грудня 2014 року її сину 
виділено земельну ділянку площею 
0,1200 га у с. Довге Поле для будів-
ництва та обслуговування житлово-
го будинку. Кадастрового номеру і 
точної адреси ця земельна ділянка не 
має. Водночас власника, якому була 
виділена земельна ділянка, не було 
повідомлено відразу, тому що, як ци-
тує пані працівників сільради,  «тоді 
якраз були сятки». Чому після «ся-
ток» власника не було повідомлено 
про рішення, у згаданих працівників 
дізнатися так і не вдалося. Проте від-
повідь була отримана вже від голови 
сільради пана Марусяка. Як тоді по-
яснив, зі слів жінки, голова, про зе-
мельну ділянку не було повідомлено, 
тому що вона її сину не належить. 
Попри те, що рішення сільради чин-
не і за майже два роки, тобто станом 
на літо 2016 року, скасоване не було. 
А квитанція з фіскальної служби на-
дійшла тільки тому, що у сільраді 
помилково, разом із іншими, відпра-
вили у районне управління служби і 
дані щодо нарахування земельного 
податку щодо їхньої земельної ділян-
ки. Водночас голова, як розповіла 
пані Розарія,  повідомив, що виділен-
ню «справжньої» земельної ділянки 
сприятиме тільки в тому разі, якщо 
пані не «підніматиме шуму» навколо 
згаданого рішення.

Варто згадати також, що, вреш-
ті-решт, син Розарії Петрівни спла-
тив земельний податок. На цьому 
історія, як буває у більшості випадків, 
могла закінчитися, але, як колишня 
працівниця органів влади та місце-
вого самоврядування, пані Хома ви-
рішила звернутися до ЗМІ, для того 
щоб  оприлюднити, на її думку, таку 
недбалість та несправедливість із 
боку сільради та особисто її голови.
Помилка за помилкою
Вищевикладеною історією з нами 

поділилися, як було згадано на по-
чатку, ще восени минулого року. 
Тоді ми звернулися особисто до го-
лови сільської ради Юрія Марусяка 
за коментарями з приводу цієї спра-
ви.  У розмові пан Марусяк розповів, 
що рішенням Баранинської сільської 
ради за 19 грудня 2014 року Валерію 
Миколайовичу Хомі було виділено 
земельну ділянку для будівництва 
житлового будинку, однак при під-
готовці нового генерального плану 
села того ж таки 2014 року та від-
повідного рішення було допущено 
помилку. Ділянка, яка була виділена 
у Довгому Полі, за словами голови 
сільради, відповідно до старих зе-
мельних актів, уже належить іншому 
громадянину. На запитання, чому 
старі земельні акти не враховувалися 
при новому плануванні у 2014 році 
та як так могло трапитися, що ніхто з 
працівників сільради не знав, що ді-
лянка, яка надається, вже перебуває у 
приватній власності, – пан Марусяк 
відповів, що «не зобов’язаний знати, 
кому належить кожна ділянка в селі». 
Це, м’яко кажучи, прозвучало дивно, 
адже в селі важко навіть при бажанні 
не знати, кому що належить і що в 
кого відбулося. 
Водночас пан Марусяк запевнив, 

що буквально на наступній черговій 
сесії винесе на розгляд питання щодо 
скасування рішення від 19 грудня 
2014 року. Констатуємо той факт, 
що станом на травень 2017 року рі-
шення скасоване так і не було. В роз-
мові з нами голова сільради також 
проговорився, що через те що пані 
Розарія звернулася до журналістів та 
намагається «роздути скандал», він 
сприятиме тому, щоб найближчим 
часом жодної ділянки її сину виділе-
но не було.
У всьому винна річка
Минуло півроку, і, вже готуючи 

повноправний матеріал-розслідуван-
ня з приводу некомпетентності на 
межі оборудок Баранинської сільра-
ди, я подав інформаційний запит. Пе-
редували цьому кількаразові спроби 
в усній формі дізнатися у чиновників 
сільської ради, у якому все ж юри-
дичному стані перебуває згадана зе-
мельна ділянка наразі і, врешті-решт, 

чи можуть вони мені надати інфор-
мацію про власника, якого згадував 
сільський голова ще півроку тому. На 
жаль, стиль спілкування зі журналіс-
тами, як і з пересічними громадяна-
ми, у Баранинській сільській раді ще 
на рівні очевидної «радянщини». У 
двох розмовах зі землевпорядником 
мені так і не вдалося отримати відпо-
відь на одне просте запитання: кому 
зараз належить ця ділянка? Склалося 
враження, що землевпорядник у Ба-
ранинцях про землю в Баранинцях 
узагалі нічого не знає.
Урешті, в кінці березня поточно-

го року мною був поданий інфор-
маційний запит. Через 10 робочих 
днів (хоч закон вимагає 5) до мене 
надійшло повідомлення про те, що 
мій запит потребує обробки великої 
кількості інформації (!). Саму відпо-
відь на запит на свою електронну 
пошту я отримав тільки у травні, хоч 
підписаний він був 21 квітня (край-
ньою «законною» датою), і то тільки 
після того, як учергове зателефонував 
до секретаря Баранинської сільради. 
Отож, на моє велике здивування, у 
відповіді цього разу вже не йшлося 
про власника зі старими земельними 
актами, про якого ще півроку тому 
розповідав голова сільської ради пан 
Марусяк.  Натомість наразі причи-
ною того, що земельна ділянка не 
належить пану Хомі, сільрада нази-
ває те, що «намічена для відведення 
земельна ділянка знаходилась біля 
р. Това, а тому в зв’язку з нанесен-
ням на генеральний план села Довге 
Поле прибережно-захисної смуги, 
вказана земельна ділянка підпадає під 
обмеження у використанні за запла-
нованим цільовим призначенням». 
Зазначимо також, що на запитан-

ня, чому офіційна версія сільради 
тепер повністю суперечить офіцій-
ній версії, яку виклав голова сільради 
півроку тому, а також чому за два з 
половиною роки не зроблено жод-
ної дії щодо скасування рішенням від 
19 грудня 2014 року, яке, як зазна-
чено у листі Баранинської сільради, 
«суперечить чинному законодав-
ству», – юрист сільради відповіді не 
дав, тільки повідомив, що для сільра-
ди ділянка зараз у стані «нічия».

***
Отже, з усього вищевикладеного 

очевидним є факти злісної неком-
петентності та умисної дії, чи пак 
бездіяльності органу місцевого само-
врядування. Непрозорість процесу, 
послідовність «помилок» дають під-
стави, для того щоб ця історія була 
детально розглянута правоохорон-
ними органами, а умисним чи ні «по-
милкам» чиновників сільради дана 
компетентна і справедлива оцінка.

Станіслав ДАНКО

Як у Баранинцях землю (не) виділяють
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ГІМНАСТИКА В ОФІСІ: ТРИ ВПРАВИ

Ці вправи дуже прості, і вам не по-
трібно вставати з-за столу.

1. Потягніть пальці ніг на себе так, 
щоб на підлозі стояли тільки п’ятки. 
Відчуйте напругу литок. Перебирай-
те п’ятами по підлозі, наче крокую-
чи: вперед-назад, вправо-вліво, роз-
водячи в боки і зводячи – здійснюйте 
імітацію будь-яких кроків. Потім по-
ставте ступні на пальці, п’ятки відір-
віть якомога вище і проробіть такі ж 
кроки на носках.

2. Відкиньтеся в кріслі, можна при 
цьому опертися руками на сидіння. 
Відірвіть ступні від підлоги, а колі-
на й частину стегон злегка підніміть 
від сидіння. Дрібно-дрібно згинай-
те-розгинайте коліна: коли права го-
мілка піднімається, ліва опускається і 
навпаки. Ви повинні бовтати ногами 
в повітрі, тримаючи їх на вазі. Зупи-
ніться, 10–15 разів стукніть ступнями 
одна об одну і продовжуйте вправу 
знову.

3. Трохи відсуньте стілець від сто-
лу, руки покладіть під стегна. Можна 
опертися спиною об спинку. Кро-
куйте на місці, при підйомі коліна 
вгору обов’язково відривайте стегно 
від стільця, допомагаючи собі рукою. 
Опускати ногу краще на повну ступ-
ню, але можна й тільки на носки.

Спробуйте цей сухофрукт і не по-
шкодуєте. У куразі міститься у кілька ра-
зів більше сахарози, каротину та йоду, 
ніж у свіжому абрикосі. Саме тому вона 
є хорошим профілактичним засобом 
ендокринних захворювань.
Загальне зміцнення організму: вжи-

вайте по 100–150 г на добу. Рекомен-
довано для літніх людей, тим, хто 
страждає від хронічних захворювань, 
вагітним та дітям.
Курага благотворно впливає на ро-

боту клітин головного мозку. Слід 
перемолоти на млинку для м’яса 100 
г кураги, додати 2 ст. ложки меду, пе-
ремішати. Приймати по 1 ст. ложці 
3–4 рази на день.

100 г кураги добре помити теплою 
водою, подрібнити, залити 0,5 л ок-
ропу, настоювати протягом 6 годин у 
щільно закритому посуді; приймати 
по 1 склянці 4–5 разів на день. Цей 
настій є ефективним засобом проти 
явних і прихованих набряків, а також 
дуже корисний у разі значних нерво-
во-емоційних навантажень. За потре-
би настій можна підсолодити медом.
Для підвищення гемоглобіну ре-

комендується такий рецепт: узяти по 
200 г кураги та волоських горіхів, по-
дрібнити в блендері, додати меду за 
смаком. Давати дитині по 1 ч. ложці  
раз на день після їжі.

ЦІЛЮЩІ РЕЦЕПТИ 
СПОЖИВАННЯ КУРАГИ

У липі містяться флавоноїди, які 
чинять протизапальну, противірусну 
та протипухлинну дію, володіють по-
тужними антиоксидантними власти-
востями, чим запобігають передчас-
ному старінню організму.
Якщо у вас болять суглоби, то ко-

ристь принесуть компреси: накладай-
те на хворі місця марлю, складену в 
кілька шарів і змочену в настої липи.
У період загострення сечокам’я-

ної хвороби допомагає такий рецепт: 
2 ст. л. липового цвіту залити 2 склян-
ками гарячої води, прокип’ятити 10 хв. 
Пити на ніч по 2 склянки цього відвару.

Якщо ви кинули курити й вас турбує 
кашель, скористайтеся таким рецеп-
том: липовий цвіт і траву мати-й-ма-
чухи змішати порівну, 1 ст. л. збору 
залити 1 склянкою гарячої води, дове-
сти до кипіння, дати охолонути. Пити 
щодня по 1 склянці вранці та ввечері 
доти, доки кашель не зникне.
Липовий чай допоможе усунути по-

рушення менструального циклу. Піс-
ля 45 років жінкам варто раз на півро-
ку протягом місяця вранці випивати 
склянку липового чаю, тоді клімакс 
настане значно пізніше й перебігати-
ме легше.

Липовий цвіт – для омолодження шкіри

• Вміння слухати
Розмовляти вміють і люблять 

майже всі, а от слухати – одиниці. 
Як розвинути вміння слухати? На-
магайтеся концентруватися на тому, 
що говорить ваш співрозмовник, і 
не відволікатися на свої думки. За-
цікавтеся тим, що він говорить, а 
якщо ніяк не виходить – навіщо 
тоді взагалі розмовляти?

• Уміння бути спонтанним
Одні люди люблять повну спон-

танність у діях, інші – вважають за 
краще сталість і надійність. Але в 
будь-якому разі без дещиці спон-
танності, фантазії і несподіваних 

учинків «у потоці» буде нудно.
Спонтанність не дозволяє відно-

синам стати частиною сірих буднів, 
робить їх цікавими і барвистими, 
дарує багато приємних спогадів.

• Робити щось добре
Не важливо, чого стосується ваше 

вміння – класно водити автомобіль, 
віртуозно грати на гітарі або по-
біжно розмовляти на трьох мовах. 
Людей завжди захоплює чужа май-
стерність, чого б вона не стосува-
лася.
Як навчитися? Просто знайдіть 

собі улюблену справу і відточуйте 
навички до досконалості. До речі, 

якщо у вас немає стосунків наразі, 
це допоможе їх завести – як тільки 
ви занурюєтеся в улюблену справу і 
забуваєте про бажання завести сто-
сунки, вони чарівним чином з'явля-
ються у вашому житті.

Що є дуже важливим для стосунків?

Для лiкування використовують 
цвiт, плоди, кору та корiння бузини 
чорної.
Нам знадобиться 30–40 великих 

суцвiть бузини. Їх заливають холод-
ним сиропом i настоюють iз кисло-
тою (лимон iз цедрою чи без неї або 
ложка лимонної кислоти) у теплому 
мiсцi. 
Для приготування сиропу треба 

0,5 лiтра води, в якiй розчиняємо 
кiлограм цукру та кладемо 7–8 не-
митих родзинок. Через два-три днi 
екстракт зливаємо у пляшку чи сулію 
(бутель), закорковуємо та надягаємо 
на неї повiтряну кульку чи гумову 

рукавичку. В одному з пальцiв про-
колюємо отвiр, щоб вiдходили гази. 
Або ж можна встромити в корок тру-
бочку й опустити її у ємнiсть із во-
дою. Кiнець шумування визначають 
за тим, що вуглекислий газ припиняє 
видiлятися. Тодi вино зливають вiд 
осаду. При потребi до вина додають 
цукор або ж кислоту. Посуд із вином 
закривають i зберiгають у прохолод-
ному темному мiсцi.
А ще можна приготувати чай із квiтiв 

бузини з медом. Такий напiй дуже до-
помагає при грипi, застудi, запаленнi 
легень, сильному болю у животi, за-
стосовується як сечогiнний засiб. Для 

приготування чаю потрiбно взяти 
чайну ложку сухої сировини, залити 
склянкою окропу, настояти 10–15 хви-
лин. Пити по 150–200 мiлiлiтрiв чоти-
ри рази на день.

Напій довгожителів із квітів бузини

Згідно з новим дослідженням уче-
них із Науково-дослідного центру 
онкології в Італії, томати пригні-
чують ріст пухлинних клітин, мо-
жуть уповільнити поширення раку 
шлунка. 
За словами експертів, популяр-

ний середземноморський плід 
пригнічує ріст пухлинних клітин, 
якщо томати вживати в свіжому ви-
гляді. Це відкриття може проклас-
ти шлях для майбутніх досліджень, 
спрямованих на вивчення можли-

востей запобігання онкологічним 
захворюванням за допомогою діє-
ти і спеціальних харчових добавок, 
щоб підтримати традиційні методи 
лікування.
Отримані результати суперечать 

попереднім дослідженням, які свід-
чить про те, що тільки одна хімічна 
сполука в томатах під назвою ліко-
пін має протиракові властивості. 
Фахівці стверджують, що протира-
ковий ефект помідорів не пов'яза-
ний із якимось одним конкретним 

компонентом, і користь томатів має 
розглядатися у всій повноті.
Дослідники вивчили здатність 

екстракту томата пригнічувати оз-
наки раку шлунка і встановили, що 
екстракт пригнічує розвиток і по-
ширення ракових клітин, а також 
призводить до їхньої смерті. Такі 
висновки можуть мати позитивний 
ефект не тільки для профілактики 
раку, але й здатні прокласти шлях 
до розробки нових методів лікуван-
ня хвороби, стверджують учені.

Продукт, що запобігає виникненню раку шлунка

По телебаченню дедалі рідше 
крутять повнометражні фільми, але 
от серіали набирають популярнос-
ті. Чому їх варто дивитися?

1. Хороший відпочинок.
Якщо у вас напружені нерви та 

важко зосередитись на чомусь сут-
тєвому – ввімкніть серію та відпо-
чиньте.

2. Допомагають вбити час.
Якщо у вас нема чим зайнятися – 

серіал прийде на поміч. Це також 

порятує, якщо немає часу на сер-
йозні книги чи фільми.

3. Інколи вони вчать жити.
Мабуть, дивно і смішно таке чути, 

але багато любовних ліній між ге-
роями показані у стилі «дивись, але 
сам так не роби».

4. Навчають жартувати.
Жарти зі серіалів – це коник у 

спілкуванні будь-якої людини, осо-
бливо якщо ти спілкуєшся з тим, 
хто дивиться той же серіал.

5. Допомагають знайти однодумців.
Навіть на вечірці, де ти ні з ким не 

знайомий, варто заговорити про по-
пулярний серіал – і відразу знайдеш 
друзів.

Чи є користь від серіалів?
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ВЕСЕЛЕ СПОРТИВНЕ ЗМАГАННЯ 
«УЖГОРОДСЬКА РЕГАТА» 

НАБЛИЖАЄТЬСЯ

«Ужгородська РЕГАТА-2017» від-
будеться у неділю, 30 липня. Це ве-
селе спортивне змагання, сплав по 
річці Уж на плавзасобах різної кон-
струкції.
Старт – пляж біля Підзамкового 

моста (правий берег).
Фініш – перед мостом Масарика 

(дитячий майданчик «Рошен», готель 
Ужгород).
До участі запрошуються будь-які 

немоторні плавальні засоби – човни, 
надувні човни, плоти і т. д. Вітаються 
саморобні конструкції, оригінальний 
декор і костюми.
Реєстрація – 15:30–16:45.
Старт – о 17:00.
Кількість членів екіпажу необмеже-

на, але до фінішу «судно» повинно 
прийти з повним складом екіпажу.
Внесок зі «судна» – 50 грн.
За результатами «Регати» будуть 

нагороджені переможці в таких но-
мінаціях:

«Летючий Голандець» (найшвид-
ше судно);

«Веселий Роджер» (найоригіналь-
ніше судно);

«Чорна каракатиця» (найшвидше 
судно серед саморобних);

«Ноїв ковчег» (найчисленіший екі-
паж);

«Ужгородська РЕГАТА» не об-
межується тільки запливом. На фіні-
ші відбуватимуться різні змагання та 
конкурси.
Перша «Ужгородська РЕГАТА» 

стартувала 11 липня 2010 року. За 
підсумками рейтингу туристичного 
сезону-2010 Турінфоцентру Закар-
паття, «Ужгородська Регата» пере-
могла в номінації «Краща туристич-
на анімація-2010», – повідомляють 
організатори.

«zaholovok.com.ua»

УЖГОРОДСЬКІ ЮНІ ГАНДБОЛІСТКИ 
ЗІ СДЮШОР «КАРПАТИ» 
ЗМАГАЛИСЯ В УГОРЩИНІ 

НА СПОРТИВНОМУ ФЕСТИВАЛІ

Срібна Земля була представлена 
одразу в трьох вікових категоріях на 
спортивному фестивалі в угорському 
місті Копошвар.
Наймолодші закарпатки з категорії 

U12 у втішному фіналі за бронзові на-
городи програли одноліткам із Руму-
нії – 7:20 та посіли четверту сходинку 
турніру.
Старші одноклубниці мають дещо 

кращі результати.
Карпатівки в категорії U14 впевнено 

дійшли до фіналу і в напруженій бо-
ротьбі мінімально поступилися іншій 
румунській команді – 18:19.
Срібло в категорії U16 здобули також 

наші землячки, які у фінальному поє-
динку поступилися білорускам.
Вітаємо дівчат та тренерів із 

СДЮШОР «Карпати» із вдалим висту-
пом на фестивалі та бажаємо майбут-
ніх перемог у внутрішніх першостях!

В Ужгороді у спорткомплексі 
«Юність» відбулося урочисте від-
криття першого в історії Чемпіона-
ту Європи з гирьового спорту серед 
клубів.
На змагання до обласного центру 

Закарпаття завітали десять клубів із 
чотирьох країн Європи – України, 
Угорщини, Польщі та Італії. Пред-
ставляють свої клуби 65 кращих 
спортсменів-гирьовиків. Офіційно 
відкрили європейську першість місь-
кий голова Ужгорода Богдан Ан-
дріїв, т. в. о. начальника Управління 
молоді і спорту Закарпатської ОДА 
Олег Муртазін, депутат Ужгород-
ської міської ради, майстер спорту з 
гирьового спорту Анатолій Коваль-
ський.
Головним суддею змагань став за-

служений майстер спорту, 27-разо-
вий чемпіон світу з гирьового спорту 
Володимир Андрейчук.

«Мені надзвичайно приємно ві-
тати вас у нашому місті. Це досить 
символічно, що вперше у Європі 
Чемпіонат із гирьового спорту серед 
клубів відбувається саме в Ужгороді. 
Я знаю, що учасників змагань мало 
бути набагато більше, але, ймовірно, 
дещо вплинула інформація з росій-
ських ЗМІ щодо України про те, що 
наша країна є небезпечна та недру-
желюбна. Але я переконаний, що 

вам сподобається і наша 
гостинність, і наш рівень 
організації змагань. Я та-
кож сподіваюся, що цей 
клубний чемпіонат ми зро-
бимо традиційним у на-
шому місті. І, на моє щире 
переконання, вже наступні 
рази Ужгород зустрічатиме 
набагато більше учасників 
як із України, так і з євро-
пейських країн. Я бажаю 
вам вдалих виступів! І не-
хай переможе сильніший!», 
– наголосив на відкритті Європей-
ського чемпіонату Богдан Андріїв.
Розділив думку міського голови і 

депутат міськради Анатолій Коваль-
ський: «Дійсно символічно, що та-
кий потужний європейський чемпі-
онат відбувається у найзахіднішому 
обласному центрі нашої країни. Цей 
захід символізує те, що Україна праг-
не до миру, об′єднуючи європейську 
спільноту навколо спорту. Ми раді 
бачити тут іноземних спортсменів і 
сподіваємося, що вони будуть задо-
волені рівнем організації змагань та 
загалом перебуванням в Україні. Ви-
словлюю щиру вдячність меценатам, 
завдяки яким це свято спорту відбува-
ється. А спортсменам хочу побажати 
досягнення найкращих результатів».
Відтак протягом двох днів хлопці 

та дівчата з європейських 
клубів змагалися у підій-
манні гир вагою 24 кіло-
грами (для чоловіків) та 
16 кілограмів (для жінок). 
Для перемоги спортсме-
нам треба було підняти 
гирі найбільшу кількість 
разів у відведені 10 хви-
лин.
Чоловіки змагалися у 

двоборстві з двох вправ – 
поштовху та ривку. За су-
мою результатів двобор-

ства та вправ довгого циклу 9 липня 
судді визначили переможців Чемпіо-
нату.

«Ці змагання доводять повернен-
ня України на міжнародний рівень 
у гирьовому спорті. Останні змаган-
ня такого рівня відбувалися у нашій 
державі ще у 2011 році, і то лише 
через те що з політичних міркувань 
Узбекистан відмовився приймати 
змагання. Україна має добрі стосунки 
з Міжнародною федерацією та Сві-
товою асоціацією клубів із гирьового 
спорту. Саме вони довірили нам про-
вести цей перший в історії Чемпіо-
нат Європи з гирьового спорту се-
ред клубів. Гирьовий спорт є досить 
демократичним видом спорту. Гирі 
можна підіймати і в 16, і в 70 років», 
– розповів один із організаторів та 
учасник змагань Андрій Яремус.
Спортсмени висловили сподіван-

ня, що слова міського голови Ужго-
рода Богдана Андрієва справдяться, і 
Ужгород стане домівкою Чемпіона-
ту Європи з гирьового спорту серед 
клубів.
А 2017 рік уже ввійшов в історію 

появою змагань такого високого рів-
ня, зокрема й через поважне пред-
ставництво, адже в Ужгород приїха-
ли кращі спортсмени – кандидати та 
майстри спорту, багаторазові чем-
піони Європи та світу, повідомляє 
«pershij.com.ua».

Перший в історії Чемпіонат Європи з гирьового 
спорту серед клубів

Підопічним Ігоря Муски не було 
рівних на Міжнародному дитячому 
турнірі в Угорщині.
Із 2 по 8 липня в угорському місті 

Капошвар відбувався Міжнародний 
дитячий турнір «Intersport Youth 
Football Festival-2017». У турнірі зма-
галися за різними віковими категорі-
ями: від U8 до U18.
Берегівці взяли участь командою 

2006 року народження. Вони гра-
ли на полі розміром 35х60 метрів 
(5×2 м розмір воріт). У своїй групі пі-
допічні Муски впевнено розібрались 
із господарями змагань, командою зі 
столиці та македонцями.
В одній восьмій закарпатці, мабуть, 

вперше зійшлися з палестинцями 
і зуміли їх переграти. Далі був про-
йдений естонський бар’єр. У півфі-
налі чотири голи отримала ще одна 
команда господарів. У вирішальному 
матчі знову чотири голи отримав 
угорський суперник і «Легенда» стає 
кращою командою в категорії U11.
Кращим бомбардиром турніру став 

Максим Пухтеєв, який за 7 матчів за-
бив 15 голів.
Груповий етап
«Легенда» (Берегово) – RAFC 

(Budapest) – 4:0.

Голи: Пухтеєв Максим – 2, Демчен-
ко Антон, Янович Євген.

«Легенда» (Берегово) – 
KF «Flamurtari» (Македонiя) – 4:1.
Голи: Демченко Антон – 2, Пухте-

єв Максим, Артеменко Ярослав.
«Легенда» (Берегово) – «Kaposvo» 

lgye LUE – 12:0.
Голи: Гарапко П. – 2, Янович Е. – 

3, Руденко Е., Ляшок Л., Пухтеєв М. 
– 2, Мацола В., Демченко А. – 2.

1/8 фіналу
«Легенда» (Берегово) – Jerusalem 

Football Academy (Palestina) – 6:0.
Голи: Боднар Олександр, Руденко 

Єгор, Пухтеєв Максим – 2, Демченко 
Антон, Янович Євген.

1/4 фіналу
«Легенда» (Берегово) – 

JK «Tammeka» (Естонія) – 4:0.
Голи: Пухтеєв Максим – 3, Янович 

Євген.
1/2 фіналу
Bene Ferenc Labdarugo Akademia 

(Kaposvar) – «Легенда» (Берегово) – 
1:4.
Голи: Демченко Антон, Пухтеєв 

Максим, Янович Євген,  вто гол.
Фінал
«Tolna» VFC (Hungaria) – «Легенда» 

(Берегово) – 0:4.
Голи: Пухтеєв Максим – 4.

«lobda.at.ua»

Юні футболісти з Берегова здобули золото 
в Угорщині
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ДОЗВІЛЛЯ

ОВЕН 
(21 БЕРЕЗНЯ−19 КВІТНЯ)

 Гарний час, щоб ухвалити остаточне рі-
шення. Вам знадобиться дипломатичність 
і врівноваженість. Постарайтеся не потра-
пити на вудку заздрісників. Уважно стежте 
за своїми словами. Не забувайте про дім 
та родину. У вихідні не відмовляйтеся від 
запрошення на пікнік – ви прекрасно про-
ведете час. Сприятливий день – п’ятниця, 
несприятливий день – середа.

ТЕЛЕЦЬ 
(20 КВІТНЯ−20 ТРАВНЯ)

Сприятливий час для наполегливої пра-
ці. Вам просто необхідно мобілізувати 
власні сили для рішучого прориву, інакше 
успіху не добитися. Але не варто забувати 
й про відпочинок. У вихідні влаштуйте не-
велике, але ефектне свято для своїх друзів, 
вони будуть у захваті. Сприятливий день 
– четвер, несприятливий день – вівторок.

БЛИЗНЮКИ 
(21 ТРАВНЯ−20 ЧЕРВНЯ)

Не йдіть на жертви, захищайте свої ін-
тереси, це підвищить рівень вашого ав-
торитету. Правдивість і щирість можуть 
творити дива, проявіть щонайбільше ува-
ги до колег і близьких. Будьте готові до 
приймання гостей. У вихідні відпочиньте 
на природі. Сприятливий день – середа, 
несприятливий день – вівторок.

РАК (21 ЧЕРВНЯ−
22 ЛИПНЯ)

Ваша активність буде трохи обмеже-
на об’єктивними причинами. Не пливіть 
проти течії, саме ця тактика приведе вас до 
найкращого результату. Будьте обережні, 
перевіряйте інформацію, що до вас над-
ходить. У вихідні вас порадують близькі 
люди. Сприятливий день – четвер, не-
сприятливий день – субота.

ЛЕВ (23 ЛИПНЯ−
22 СЕРПНЯ)

Настав час для нарощування активності, 
не лінуйтеся, не бійтеся змін. Будьте уваж-
ними та обережними, оскільки удача не 
терпить помилок. Вам надасться можли-
вість налагодити ділові зв’язки. У вихідні 
потрібно гарненько виспатися, відпочити. 
Сприятливий день – п’ятниця, несприят-
ливий день – четвер.

ДІВА (23 СЕРПНЯ−
22 ВЕРЕСНЯ)

Можуть ускладнитися стосунки на робо-
ті. Вам доведеться шукати компроміс між 
сімейними та професійними обов’язками. 
У колективі вам знадобиться тактовність, а 
також уміння співчувати. Перед вами мо-
жуть відкритися цікаві перспективи і нові 
обрії. У вихідні бажано не вплутуватися в 
сумнівні та авантюрні історії, вас може очі-
кувати лише розчарування. Сприятливий 
день – середа, несприятливий день – п’ят-
ниця.

ТЕРЕЗИ (23 ВЕРЕСНЯ−
22 ЖОВТНЯ)

Незважаючи на можливі труднощі, вам 
слід рухатися вперед, намацувати й обхо-
дити приховані перешкоди. Не варто ме-
тушитися і затівати справи, що вимагають 
турбот. Будьте терплячіші до помилок і 
недоліків навколишніх. У вихідні шукайте 
компроміси, хоча часом це буде нелегко. 
Сприятливий день – четвер, несприятли-
вий день – вівторок.

СКОРПІОН (23 ЖОВТНЯ−
21 ЛИСТОПАДА)

Подолавши труднощі, ви підніметеся 
на вершину кар’єри та творчості. Удача 
пливе до вас у руки. Зірки обіцяють успіх 
і прибуток. Вихідні дозволять вам нареш-
ті відпочити в прекрасному настрої і ком-
фортній обстановці. Сприятливий день 
– понеділок, несприятливий день – середа.

СТРІЛЕЦЬ (22 ЛИСТОПАДА−
20 ГРУДНЯ)

Постарайтеся взяти себе в руки і накрес-
лити перед собою чіткі орієнтири, до яких 
слід прагнути. Менше займайтеся рутинною 
роботою і більше уваги приділяйте перспек-
тивним проектам. Тиждень порадує прибут-
ком і гарними новинами. У вихідні можете 
розраховувати на підтримку друзів і близь-
ких. Сприятливий день – четвер, несприят-
ливий день – п’ятниця.

ВОДОЛІЙ (20 СІЧНЯ−
17 ЛЮТОГО)

 Тиждень може принести позитивні тен-
денції в багатьох справах. Хоча, можливо, вам 
доведеться витримати нападки недоброзич-
ливців. Імовірна поява заступника або впли-
вової особи, який буде до вас прихильний, 
тоді почнеться новий виток у вашій кар’єрі. 
Можна чекати поліпшення матеріального 
становища. У вихідні постарайтеся вибратися 
куди-небудь у ліс, у сад, на шашлики. Сприят-
ливий день – п’ятниця, несприятливий день 
– понеділок.

РИБИ (18 ЛЮТОГО−
20 БЕРЕЗНЯ)

 Ви повні сил та енергії і готові влагодити ві-
дразу тисячу проблем. Тільки не варто занад-
то втомлюватися на роботі. Відгородіть себе 
від непотрібних зустрічей і зайвого спілкуван-
ня. Вам необхідний спокій і самота у вихідні. 
Сприятливий день – четвер, несприятливий 
день – вівторок.

Відповіді на сканворд 
 попереднього номера 

СКАНВОРД

КОЗЕРІГ (21 ГРУДНЯ−
19 СІЧНЯ)

Настає час продемонструвати давно прихо-
вані таланти: можливо, навколишні перегля-
нуть своє ставлення до вас. Непередбачені 
обставини можуть зруйнувати ваші плани. 
У вихідні не варто бурхливо реагувати на 
незначні, але об’єктивні зауваження з боку 
близьких людей. Сприятливий день – вівто-
рок, несприятливий день – субота.
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НАПРИКІНЦІ

У суботу, 8 липня, на Закарпатті 
завершилося навчання резервістів 
територіального резерву, кульміна-
цією якого стало знищення умовної 
диверсійної групи, що мала на меті 
захопити стратегічні об’єкти.
У ході показового заняття резер-

вісти відточили порядок допуску на 
об’єкт, поводження під час набли-
ження невідомих осіб до об’єкта, що 
охороняється, або забороненої зони. 
За легендою занять, на об’єкт, що 
охороняється, було здійснено напад. 
Резервісти успішно провели вогне-
вий бій, використовуючи різні види 
зброї. Вони перейшли від оборони 
до нападу та взяли полоненого. В 
результаті сутички було збережено 
цілісність газонасосної станції, яку 
охороняли бійці резерву.

За словами одного із учасників збо-
рів, голови одного із закарпатських 
сіл Миколи Сагайди, він із задово-
ленням долучився до процесу.

– У мене двоє дітей, дружина, але 
як тільки я дізнався про збори, то 
зразу сказав їм, що хочу поїхати і взя-
ти в них участь, щоб навчитися чо-
мусь новому. Інструктори на зборах 
дійсно дуже цікаво розповідали, і ми 
мали змогу дізнатися, що ж нам таки 
робити у разі потенційної небезпеки.
Він також підкреслив, що щиро 

вірить, що такі навчання – це лише 
навчання, і навички, які вони здобу-
ли тут, ніколи не знадобляться в ре-
альному житті.
Заступник військового комісара За-

карпатського ОВК по роботі з осо-
бовим складом полковник Петро 

Марко також підкреслив 
важливість заходу:

– Таке навчання важ-
ливе, не тільки щоб на-
вчити тих, хто ніколи не 
тримав у руках зброю, а 
й згуртувати їх, зробити 
з них справжню команду. 
І  за ці дні нам це вдало-
ся. Звичайно, десять днів 
мало, але і за цей час 
наші резервісти здобули 
безцінний досвід.
Наголосив полковник і 

на тому, що навчали бійців терито-
ріальної оборони найкращі інструк-
тори, які мають за плечами великий 
досвід служби у різних гарячих точ-
ках світу.
До резервістів на показові нав-

чання завітала і малеча – вихованці 
ГО «Щасливі діти». Військові показа-
ли їм ази стройової підготовки.
Після завершення зборів усіх учас-

ників навчання доправили до їхніх 
домівок.

Фото: Наталія БОДНАР

Десять днів випробувань: 
на Закарпатті завершилися масштабні навчальні збори резервістів


