
38 (938)
20 âåðåñíÿ 2012 ðîêó

       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

       (Ò.: 2-33-95; 3-15-57; 3-15-34;
      3-15-36).

 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ ì³ñòà
³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñíèêà
ìàéíà.

     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðàâîâå çàáåçïå-
÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàð-
êåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü.

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ äëÿ ä³¿
çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.
У всі дні, крім суботи й неділі з 8.30  до 17.30

год. і в інші дні та час за домовленістю з клієнтом.

Íà Âàøå ïðîõàííÿ ìè ïîâ³äîìèìî àäðåñè ³ êîíòàêòí³
òåëåôîíè áóäü-ÿêîãî äåðæàâíîãî â³äîìñòâà
÷è ñëóæáè Óêðà¿íè, à òàêîæ ïîñîëüñòâ ³íîçåì-
íèõ  äåðæàâ â Óêðà¿í³.

  Тел. 9�10�11; 232�46 (у робочий час).

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ  КОМЕРЦІЙНЕ
ПРИМІЩЕННЯ

по вул. Миру, 46�7 площею 130 кв. м.  під
магазин, кафе, офіс. Тел. 095 63 17 435.

УРЯДИ  України і Росії виношують плани спорудити у
Воронежі нову технологічну лінію   по виробництву літаків
Ан�148 – 30 літаків в рік.

ПОДРУЖНЯ пара  Віра і Павло Волошини  із Запор�
іжжя вирушили у всесвітню  подорож на власній автівці.
За розрахунком мандрівників,  їх подорож триватиме
майже 9 місяців, вони мають намір  побувати у 26 краї�
нах світу.

ЯК ПОВІДОМЛЯЮТЬ зарубіжні ЗМІ, колишній украї�
нський прем'єр�міністр Павло Лазаренко, який  відбу�
ває  тюремну відсидку у США вийде на волю  приблиз�
но через півтора місяці. Якщо  на нього там не заведуть
нову справу.

УРЯД Чехії  ввів заборону  на продаж у кіосках міцних
алкогольних напоїв. Через вживання  спиртного лиш
впродовж тижня  у країні  померло 19 чоловік, ще 29
потрапили до лікарні.

СТВОРЕННЯ одного звичайного робочого місця  в
Україні  обходиться в 20 тисяч доларів. Якщо ж мова йде
про висококваліфіковане  робоче  місце. Його вартість
складає 100 тисяч доларів.Уряд має намір  створити
6 мільйонів робочих місць  до 2020�го року.

ЛЕСЯ Гонгадзе ще й сьогодні  переконливо  стверд�
жує, що її син Георгій Гонгадзе, живий, а всі твердження
про його вбивство – ні що інше, як цинічна  політична
диверсія.

55 ПРОЦЕНТІВ соняшникової олії у світі  дає Україна.
ЗА  2011 рік  Україна вивезла на продаж в Росію 40190

автомобілів на суму 344 млн. доларів, а завезла з Росії
47688 автівок на суму 453 млн. доларів.

У НІМЕЧЧИНІ виготовили найдовший у світі автобус.
3�секційна 30�метрова машина вартістю 10 млн. доларів
здатна одночасно перевозити 256 пасажирів.
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ÇÀÏÐÎØÓª ÂÈÑÎÊÅ
ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ

Ñüîãîäí³ î 16.00 ó ì³ñüê³é Êàð-
òèíí³é ãàëåðå¿ â³äêðèºòüñÿ âèñ-
òàâêà îáðàçîòâîð÷èõ ðîá³ò â³äî-
ìî¿ â Óêðà¿í³ ìóêà÷³âñüêî¿    õó-
äîæíèö³, ÷ëåíà Íàö³îíàëüíî¿
ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè, ëàó-
ðåàòà îáëàñíî¿ ïðåì³¿ ³ì. Ä. Âà-
êàðîâà, ïðåì³¿ Åðäåë³ òà Áîêøàÿ
Ëàðèñè Îëåêñàíäð³âíè
ÁÐÎÂÄ². Íàëàøòóéòåñÿ íà ïî-
áà÷åííÿ ç ñàìîáóòí³ì, ñïðàâä³
âèñîêèì ìèñòåöòâîì.

НАДІЙШЛА
У ПРОДАЖ

нова поетична збірка мука�
чівського журналіста і поета

Віктора Дворни�
ченка «Уходя, –
оставьте свет».
Придбати її мож�
на у газетних
кіосках і книжко�
вих магазинах
міста.
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Ñòàâêà íà
ïðîìèñëîâ³ñòü

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêîâè÷ âçÿâ
ï³ä îñîáèñòèé êîíòðîëü ðîçâèòîê â³ò÷èçíÿ-
íî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Â äàíîìó êîíòåêñò³ ãëàâà
äåðæàâè äàâ íèçêó äîðó÷åíü óðÿäó òà îñîáèñ-
òî ïðåì’ºð-ì³í³ñòðó Ìèêîë³ Àçàðîâó. Òàêîæ
Ïðåçèäåíò âèñëîâèâñÿ çà ðåôîðìóâàííÿ Êàá-
³íåòó ì³í³ñòð³â ç ìåòîþ çá³ëüøåííÿ óâàãè äî
ïðîìèñëîâî¿ ãàëóç³ åêîíîì³êè. Â³äòåïåð óâà-
ãà ÷èíîâíèê³â ìàº ñêîíöåíòðóâàòèñÿ íà òîìó,
â³ä ÷îãî íàïðÿìó çàëåæèòü çðîñòàííÿ óêðà¿-
íñüêî¿ åêîíîì³êè.

Ó õîä³ 9-ãî ñàì³òó ßëòèíñüêî¿ ºâðîïåéñüêî¿ ñòðàòåã³¿
Â³êòîð ßíóêîâè÷ ñêàçàâ, ùî ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ãîòóºòüñÿ
ïàêåò ð³øåíü ³ çàêîíîäàâ÷èõ ³í³ö³àòèâ, ùî ñòâîðþâàòè-
ìóòü îñíîâó ïðîìèñëîâî¿ ïîë³òèêè. Íàðàç³ îäíèì ç ïåð-
øî÷åðãîâèõ çàâäàíü ïåðåä âëàäîþ, íà äóìêó Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè, ìàº ñòàòè óõâàëåííÿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ïðî-
ìèñëîâîñò³ äî 2017 ðîêó.

Òàêîæ ãëàâà äåðæàâè ï³äêðåñëèâ, ùî îäíèì ç îñíîâíèõ
ïð³îðèòåò³â ðåôîðì º óñóíåííÿ ñòðóêòóðíèõ äèñáàëàíñ³â
ó íàö³îíàëüí³é åêîíîì³ö³. «Ãîëîâíèé íàïðÿìîê - óêð³ï-
ëåííÿ ³ ðîçâèòîê âíóòð³øíüîãî ðèíêó, ï³äòðèìêà â³äïîâ³-
äíèõ ãàëóçåé, çàáåçïå÷åííÿ çðîñòàííÿ êóï³âåëüíî¿ ñïðî-
ìîæíîñò³ íàñåëåííÿ», – ñêàçàâ Â³êòîð ßíóêîâè÷. Ó öüî-
ìó ïèòàíí³, çà éîãî ñëîâàìè, âæå äîñÿãíóòî ³ñòîòíèõ
óñï³õ³â. Ñâ³ä÷åííÿì öüîìó, íàãîëîñèâ Ïðåçèäåíò, º çðîñ-
òàþ÷³ îáñÿãè ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³, ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî-
÷èõ ì³ñöü, ïîñòóïîâå ï³äâèùåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòí³ ó öèõ
ñåêòîðàõ åêîíîì³êè.

Ñüîãîäí³, çà ñëîâàìè ö³ëîãî ðÿäó åêñïåðò³â, Óêðà¿í³ âæå
âäàëîñÿ çàêð³ïèòè çà ñîáîþ ì³ñöå îäíîãî ç âàãîìèõ ãðàâö³â
íà ðèíêó ñâ³òîâîãî ïðîäîâîëüñòâà. Âîäíî÷àñ, ÿê çàçíà-
÷èâ Ïðåçèäåíò Â³êòîð ßíóêîâè÷, íàøà äåðæàâà áóäå ïðà-
öþâàòè íàä ïðèñêîðåííÿì ðåôîðìóâàííÿ âñüîãî íàö³î-
íàëüíîãî àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó. Çà ñëîâàìè ãëà-
âè äåðæàâè, îñíîâíèìè çàâäàííÿìè â öüîìó íàïðÿì³ ñòà-
íå óäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çì³â ï³äòðèìêè òîâàðîâèðîá-
íèê³â, â³äðîäæåííÿ ì’ÿñî-ìîëî÷íî¿ ãàëóç³, ñòèìóëþâàí-
íÿ ðîçâèòêó çåðíîâèðîáíèöòâà, ñòâîðåííÿ ðîçãàëóæåíî¿
³íôðàñòðóêòóðè àãðàðíîãî ðèíêó.

ßíóêîâè÷ òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî íèí³ òðèâàº àêòèâíà ðî-
áîòà íàä óäîñêîíàëåííÿì òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè,
³ áàãàòî â öüîìó íàïðÿìêó âæå çðîáëåíî â ðàìêàõ ï³äãî-
òîâêè íàøî¿ êðà¿íè äî ªâðî-2012. Ïðåçèäåíò íàãîëîñèâ,
ùî ñüîãîäí³ Óêðà¿íà øóêàº ïàðòíåð³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ìàñ-
øòàáíèõ íàö³îíàëüíèõ ïðîåêò³â ó ãàëóç³ ³íôðàñòðóêòóðè,
áóä³âíèöòâà, òðàíñïîðòó, åíåðãåòèêè.

²íøèì âàãîìèì ôàêòîðîì çðîñòàííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ åêî-
íîì³êè º ðîçâèòîê â³éñüêîâî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó
(ÂÏÊ) Óêðà¿íè. Íàðàç³ íåîáõ³äíî ðîçðîáèòè ïðîãðàìó ðå-
ôîðìóâàííÿ ÂÏÊ íà íàéáëèæ÷èõ 5 ðîê³â. Çà ñëîâàìè
Â³êòîðà ßíóêîâè÷à, éäåòüñÿ íå ëèøå ïðî ðåôîðìóâàííÿ
ï³äïðèºìñòâ ÂÏÊ, à é ïðî ¿õ çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíèì
çàìîâëåííÿì. «Ó òàêîìó âèãëÿä³, â ÿêîìó çàðàç çíàõî-
äÿòüñÿ çàâîäè ÂÏÊ, âîíè äîâãî íå ïðîòÿãíóòü. ̄ õ ïîòð³áíî
ðåôîðìóâàòè ³ ï³ä³éòè êîìïëåêñíî – ìîâà éäå ³ ïðî äåð-
æàâíå çàìîâëåííÿ», – ðåçþìóâàâ Ïðåçèäåíò.

Ïðîòå ðîçâèòîê â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ íå ìîæëè-
âèé áåç çàõèñòó íàö³îíàëüíîãî âèðîáíèêà. Ñàìå òîìó
îñîáëèâó óâàãó Ïðåçèäåíò çâåðíóâ íà íåîáõ³äí³ñòü çà-
áåçïå÷åííÿ çàõèñòó íàö³îíàëüíîãî âèðîáíèêà íà âíóòð³-
øíüîìó òà çîâí³øí³õ ðèíêàõ.

Â³êòîð ßíóêîâè÷ äîðó÷èâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â îïðàöþ-
âàòè ìåõàí³çì óêëàäàííÿ äîâãîñòðîêîâèõ óãîä ì³æ «Óêð-
çàë³çíèöåþ» òà â³ò÷èçíÿíèìè ï³äïðèºìñòâàìè òðàíñïîð-
òíîãî ìàøèíîáóäóâàííÿ íà ïîñòà÷àííÿ ðóõîìîãî ñêëà-
äó.

Ãëàâà äåðæàâè íàãîëîñèâ íà âàæëèâîñò³ çàëó÷åííÿ
â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ åíåðãåòè÷íîãî ìàøèíîáóäóâàí-
íÿ äî ïðîöåñó ñïîðóäæåííÿ íîâèõ òà ðåêîíñòðóêö³¿ ä³þ-
÷èõ áëîê³â åëåêòðîñòàíö³é.

Çã³äíî ç äîðó÷åííÿì Ïðåçèäåíòà, ïðîô³ëüí³ ì³í³ñòåð-
ñòâà ìàþòü òàêîæ ðîçðîáèòè ìåõàí³çìè äåðæàâíî¿
ï³äòðèìêè ñ³ëüãîñïìàøèíîáóäóâàííÿ òà ñòâîðåííÿ íî-
âèõ, êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ çðàçê³â òåõí³êè, à òàêîæ âæèòè
çàõîä³â ùîäî çá³ëüøåííÿ çàêóï³âåëü â³ò÷èçíÿíî¿ òåõí³êè.

Ì³ñöåâ³é âëàä³ ó ïðîöåñ³ ðîçðîáêè ïðîãðàì ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ðåã³îí³â Â³êòîð ßíóêîâè÷ äîðó-
÷èâ ïåðåäáà÷èòè çàõîäè ç ï³äòðèìêè ðîçâèòêó âèðîáíèö-
òâà òà ñòèìóëþâàííÿ ñïîæèâàííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ïðîäóêö³¿ ç
âèñîêîþ ÷àñòêîþ äîäàíî¿ âàðòîñò³.

Àíàë³òèêè ñüîãîäí³ ñõèëüí³ äóìàòè, ùî Ïðåçèäåíò Óê-
ðà¿íè ðîáèòü ñâîþ ñòàâêó íà ïðîìèñëîâ³ñòü. À ñàìå ïðî-
ìèñëîâ³ñòü ³ ãðàº ðîëü ãîëîâíî¿ ñêðèïêè ó òàêîìó äèâíî-
ìó îðêåñòð³, ÿêèì º ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà åêîíîì³êà.

Âàñèëü ÌÓÐ, æóðíàë³ñò

Çîâñ³ì íåäàâíî â³äçíà÷èâ
ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîä-
æåííÿ çíàþ÷èé ³íæåíåð çàâî-
äó êåðàì³÷íî¿ ïëèòêè, òàëàíî-
âèòèé ïîçàøòàòíèé êîðåñïîí-
äåíò ì³ñüêðàéîííî¿ ãàçåòè
«Ïðàïîð ïåðåìîãè»

Àíòîí Âàñèëüîâè÷
ÃÓÇÈÍÅÖÜ

Ùèðîñåðäíî â³òàºìî Âàñ,
äîðîãèé þâ³ëÿðå, ³ç âèçíà÷-
íîþ ïîä³ºþ ó Âàøîìó æèòò³.
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðî-

â’ÿ, âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, ïîäàëüøèõ óñï³õ³â. Íå-
õàé äîëÿ øëå Âàì äîáðî ³ ùàñòÿ, ì³öíå çäîðîâ’ÿ òà äîñ-
òàòêè, à â³ðà, íàä³ÿ ³ ëþáîâ  áóäóòü â³ðíèìè ñóïóòíèêàìè
íà Âàøîìó ïîäàëüøîìó øëÿõó. Íåõàé òåïëî ³ çàòèøîê
ð³äíî¿ îñåë³ íàä³éíî çàõèùàº Âàñ â³ä íåãàðàçä³â, à â ìàé-
áóòíüîìó íà Âàñ ÷åêàº ùå áàãàòî íàïîâíåíèõ êîðèñíèìè
ñïðàâàìè ³ çåìíèìè ðàäîùàìè ðîê³â. Æèâ³òü äîâãî â
ùàñò³, áëàãîïîëó÷÷³ òà ïðè ì³öíîìó çäîðîâ’¿.

Ç ïîâàãîþ – Âàø³ äðóç³-æóðíàë³ñòè
«Ïðàïîðà ïåðåìîãè»

ПАРТИЗАНСЬКОМУ СВЯТУ –
70 РОКІВ!

День партизанської слави – 22 вересня – збігається
з початком героїчної підпільно�партизанської бороть�
би з нацистськими загарбниками у Великій Вітчиз�
няній війні.

Цей день є державним визнанням  неоціненного вне�
ску народних месників у велику Перемогу Радянського
Союзу  над фашистськими загарбниками, відновлення
історичної справедливості щодо масової участі украї�
нського народу у визвольній боротьбі проти гітлері�
вської навали.

У Мукачівському професійному ліцеї сфери послуг
відбулася зустріч з учасницею  партизанського  руху
колишньою вчителькою Галиною Юріївною Плахотник�
Головко. Учні уважно слухали спогади Галини Юріївни
про незабутні події, які відбувалися  у роки Великої
Вітчизняної війни. Нехай День партизанської слави
зберігає в наших серцях та серцях молодого покоління
такі святі поняття, як Батьківщина, свобода, честь, обо�
в’язок  і пам’ять.

Л.БАРЛЕТ, методист Центральної
бібліотечної системи

Знай свого дільничого!
Мукачівський  МВ (з обслуговування міста Мукачева та Му�

качівського району) УМВС України в Закарпатській області
звертає вашу увагу на те що на території міста Мукачева  та
району існує шість опорних пунктів охорони громадського по�
рядку. Практика роботи таких опорних пунктів міліції багать�
ом знайома ще з радянських часів, тоді такі своєрідні осеред�
ки створювались, аби спростити процедуру звернення гро�
мадян до дільничних інспекторів. Логічна необхідність у таких
опорних пунктах існує й нині. Одним із основних завдань ро�
боти цих опорних пунктів є забезпечення охорони громадсь�
кого порядку та безпеки громадян, що дозволяє  співробітни�
кам міліції в найкоротший термін реагувати на звернення гро�
мадян. І тому просимо звернути увагу, в яких місцях та райо�
нах вони розміщені: –

1. Пункт охорони громадського порядку №1
5 вул. Індустріальна 39\27, тел. 3557502 – старший

дільничний інспектор капітан міліції – ПАЦКАН М.М.

2. Пункт охорони громадського порядку №2
5 вул. Росвигівській 26, тел. 5529578 – старший дільнич5

ний інспектор БУРЛЮК С.М.

3. Пункт охорони громадського порядку №3
5 відділення ДІМ по Чинадієвській оперативній зоні смт.

Чинадієво, вул. Волошина 59
ст. ДІМ – майор міліції ТУРЯНИЦЯ В.М.,

4. Пункт охорони громадського порядку №4
5 відділення ДІМ по Ромочевській оперативній зоні с.

Залужжя вул. Духновича  48 а.– ст.ДІМ капітан міліції
ІГНАСЬ М.М.,

5. Пункт охорони громадського порядку №5
5 відділення ДІМ по Велико5Лучківській оперативній зоні

с. В.Лучки  вул. Пушкіна 10 – ст.ДІМ     майор міліції ПО5
ПОВИЧ М.М.

6. Пункт охорони громадського порядку №6
5 відділення ДІМ по Ракошинській оперативній зоні с.

Ракошино, вул. Перемоги, 59
Мукачівський МВ УМВС

Педагогічний колектив Мукачівської
ЗОШ № 20 висловлює глибоке
співчуття  вчителю фізкультури КАРІ
Івану Івановичу з приводу втрати най5
дорожчої людини — смерті матері

Матильди  Іванівни.

Минуло дев’5
ять днів як завер5
шив свій земний
шлях колишній
директор Мукач5
івсько радгоспу5
технікуму, док5
тор економічних
наук, відмінний
спеціаліст, чуйна
людина, талано5
витий наставник
молоді

Віктор Прокопович
ДОЛИНСЬКИЙ.

За своє життя він прагнув робити лю5
дям лише добро. За це його поважали,
любили і будуть довго5довго пам’ята5
ти викладачі, колишні студенти. Його
висока порядність, чесність та прин5
циповість назавжди залишаються при5
кладом для гідного наслідування. Жит5
тя відносить у Вічність поступ Ваших
кроків, і лише пам’ять душі залишить5
ся безкінечною як і наша глибока шана
до Вас.

Викладачі
ветерани Мукачівського
 аграрного коледжу

Ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåí-
íÿ êîëèøíüîãî ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ Âî-
ëîâåöüêîãî ðàéêîìó ïàðò³¿, òàëàíîâèòî-
ãî âèêëàäà÷à Ìóêà÷³âñüêîãî àãðàð-
íîãî êîëåäæó, çàñòóïíèêà ãîëîâè
Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè âå-
òåðàí³â, ëþäèíó ÷åñíó, ãëèáîêî
ïîðÿäíó, íàä³éíîãî äðóãà,
â³ääàíîãî ïàòð³îòà êðàþ
Ôåäîðà Âàñèëüîâè÷à

Ê²Í×À
Ó öåé äîðîãèé äëÿ ñåðöÿ äåíü, áàæàºì êâ³ò³â ³ ï³ñåíü,

â³ä äðóç³â ùèðèõ ïðèâ³òàíü, â³ä ç³ðîê çä³éñíåííÿ áàæàíü.
Õàé çäîðîâ’ÿ äîáðèì áóäå, õàé â ðîáîò³ ëàäèòüñÿ óñå, çà
ãàðí³ ñïðàâè õàé øàíóþòü ëþäè, â ñ³ì’þ õàé äîëÿ çàòèøîê
íåñå.

Ç ãëèáîêîþ øàíîþ – Ìèõàéëî Ìàíè÷åâ, ãîëîâà
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

Çàõ³äíî¿ ãðóïè â³éñüê, ãâàðä³¿ ï³äïîëêîâíèê

²Ç ÇÎËÎÒÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
Â÷îðà â³äçíà÷èëà  ñâ³é çîëîòèé

þâ³ëåé íåîäíîðàçîâà ïåðåìîæ-
íèöÿ ³ ïðèçåðêà ì³æíàðîäíèõ

çìàãàíü ç áàñêåòáîëó  ñåðåä
âåòåðàí³â, ñð³áíà ïðèçåðêà
â³äêðèòîãî ÷åìï³îíàòó îá-
ëàñò³, ãðàâåöü êîìàíäè
«Êàðïàòñüê³ âåäìåäèö³»
Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî
áàñêåòáîëüíîãî êëóáó âå-
òåðàí³â «²ÌÏÓËÜÑ»

ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ
Ëàðèñà

Ìèõàéë³âíà.
Ôåäåðàö³ÿ áàñêåòáîëó Óêðà¿-

íè ³ îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ, àñîö³à-
ö³ÿ âåòåðàí³â  áàñêåòáîëó Óêðà¿íè, âñ³ «³ìïóëüñ³âö³» ïî-
çäîðîâëÿþòü  Ëàðèñó Ìèõàéë³âíó ç  öèì õâèëþþ÷èì
ñâÿòîì è áàæàþòü ¿é ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ,  áàãàòî
êâ³ò³â, ïîñì³øîê, ñîíöÿ ³ çâè÷àéíî, óñï³õ³â íà áàñêåòáîëü-
íèõ ìàéäàí÷èêàõ ñâ³òó.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ! Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!

²ÍÔÎÐÌÓª Ì²ÑÜÊÂ²ÄÄ²Ë Ì²Ë²Ö²¯ ММКП «Ремонтно5будівельне
управління»  запрошує

 на постійну роботу:

АВТОГРЕЙДЕРИСТА
Просимо звертатися за телефоном:

0503722076.
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Ìèëîñåðäèå óêðàøàåò ñèëüíîãî. (Èíäèéñêîå èçðå÷åíèå).

«Ì²É ÃÎËÎÂÍÈÉ ÎÐ²ªÍÒÈÐ  –
²ÍÒÅÐÅÑÈ ÏÐÎÑÒÈÕ ËÞÄÅÉ»

Єдиний кандидат  в народні депутати Ук�
раїни по одномандатному  виборчому округу
№ 69 від ВО «БАТЬКІВЩИНА» Олександр
ПЕРЕСТА:  51 рік, підприємець в м. Мука�
чеві, одружений, батько чотирьох  дітей,
пристрастний шанувальник та спонсор
місцевого футболу.

– Олександре Михай�
ловичу, знаю вас дав�
но, ще з того часу, коли
ви допомогли з ремон�
том даху на нашій бага�
топоверхівці. Думаю,
що вдячних вам му�
качівців немало. Що
вас заставило взяти на
себе нелегку місію і ви�
рушити у похід за депу�
татським мандатом до
Верховної Ради Украї�
ни?

– Моїми вчинками руха�
ють виключно інтереси
простих мукачівців з яки�
ми поряд живу, бачу як
людям простим, надто
літнім сьогодні нелегко.
Найбільше сьогодні
страждають пенсіонери.
При великому стажі робо�
ти, пенсія – мізерна. Її
ледве вистачає, щоб
сплатити комунальні по�
слуги, розрахуватися за
газ, воду, електрику… А
коли й на ліки доводить�
ся витрачати немалі
гроші, бо більшість пенс�
іонерів мають чимало бо�
лячок, то чесній, по�
рядній людині, яка всі
сили віддавала на відбу�
дову народного госпо�
дарства, трудилася на
повну силу на промисло�
вих підприємствах, у бу�
дівельних організаціях,
дбала, щоб Мукачево
було гарним, чистим,
охайним, щоб усі горожа�
ми були багатшими, щас�
ливішими, сьогодні бага�
то в чому є нужденними.
Нелегко сьогодні й
іншим, молодшим вер�
ствам населення, дітям і
онукам ветеранів праці.
Недавно в центрі Мукаче�
ва був шкільний ярмарок.
Підрахував, що вирядити
першокласника до шко�
ли, завдання не просте.
Тут однією заробітною
платою не обійдешся.
Простий ранець для книг
і зошитів коштує понад
сто гривень. Форма, взут�
тя – то й тисячі мало. А де
взяти гроші, як викроїти з
куцого сімейного бюдже�
ту кілька тисяч на школя�
ра?

Ціни на ринку, в мага�
зинах зростають щодня.
Зарплати й пенсії їх не
здоганяють. Тож говори�
ти про належне харчуван�

Представляти кандидата у народні депутати України по Мука�
чівському виборчому округу № 69 Олександра Михайловича ПЕРЕ�
СТУ особливої потреби немає. Він знана людина, як і його діла. Усе,
що робить, спрямовано для інтересів і на благо простих людей. Не�
давно кандидат у народні депутати зустрівся з ветераном праці  і
відповів на кілька його запитань, що становлять інтерес  багатьох
виборців…

ня простих людей теж не
доводиться. А чесні, по�
рядні люди (в Мукачеві
таких переважна біль�
шість) мають жити дос�
тойно. І таких прикладів я
би міг наводити десятки.
Це тільки один з аспектів,
який заставив  мене прий�
няти це непросте,  як для
мене, рішення. Щоб мати
гідне життя, мусимо мати
чесну владу і державу не
мачуху, а матір… Життя
можна б поліпшити. Але
для цього треба створи�
ти робочі місця. А їх
немає і, схоже, скоро не
буде. В цьому перекону�
ють напівзруйновані цехи
заводу «Мукачівприлад»,
заводу комплектних ла�
бораторій, завмерлий за�
вод будівельної кераміки,
пивзавод, що вже давно
не радує мукачівців пи�
вом… У мене болить
душа, коли бачу, що мої
земляки�мукачівці в по�
шуках роботи, і хоч яки�
хось заробітків, поневіря�
ються по закордонню, де
до них ставляться як до
наймитів…

– Як ви хочете по�
ліпшити життя людей,
дати безробітним робо�
ту, допомогти пенсіо�
нерам, студентам, хво�
рим, інвалідам, нуж�
денним?

– У випадку, коли мені
мукачівці довірять пред�
ставляти їх інтереси у
Верховній Раді України,
то моїм орієнтиром у де�
путатській діяльності
буде виконання Програ�
ми Об’єднаної опозиції
«Справедлива держава,
чесна влада, гідне жит�
тя», і виконання наказів
виборців. Для цього я
розробив ряд пунктів
своєї передвиборної про�
грами. У них міститься і
відповідь на ваше запи�
тання. Щоб поліпшити
життя мукачівців, планую
разом із місцевою владою
добитися, в першу чергу,
економічного відроджен�
ня Мукачева, області. Це
значить – містам повер�
нути статус промислових,
піднести  роль села, як
годувальника держави.
Бо сьогодні важко не
тільки робітникам у місті,
а й селянам. Сьогодні ут�

римувати худобу наклад�
но. Чи це нормально, що
корівку в селі утримує
тільки кожна сьома роди�
на? Здати лишки молока
селянинові нікуди. При�
несе на базар селянка
пляшку�другу молока, а її
звідти виганяють здоро�
венні міліціонери, які ви�
конують чиюсь вказівку.
При такому ставленні до
селян скоро ні молока, ні
городини, ні фруктів на
базарі не купиш. І заже�
нуть тебе до тих, хто не
маючи й квадратного
метра городу, перепро�
дує сумнівної якості,
щодо вмісту нітратів,
овочі й фрукти вирощені
у сусідніх державах.

Задумуюсь, чому в Му�
качеві, як і по всій області
вода для населення най�
дорожча? Її вартість вища
ніж у Києві. А там заробі�
тки високі, з мукачівськи�
ми не порівняти. Чому
плата за відсутність еле�
ментарних умов прожи�

вання, які мають створю�
вати підприємства житло�
во�комунального госпо�
дарства, такі захмарні?
Ось і планую ініціювати
ухвалення Закону Украї�
ни «Про житлово�кому�

нальні послуги». Бо пла�
та  за послуги тепер не по
кишені  багатьом закар�
патцям.

– Ви згадали сту�
дентів, які мусять пла�
тити за навчання. Адже
кількість місць на дер�
жавне замовлення
різко скорочується.
Очевидно це говорить
про те, що державі не
потрібно так багато
спеціалістів. Як ви ста�
витеся до молоді, і чи
маєте якусь молодіжну
програму?

– Багато з тих, хто
бажає залучитися
підтрим�кою молоді діють
за принципом древніх
римлян: хліба і видовищ.
Не знаю як про хліб, а на
безплатні видовища дех�
то з кандидатів у депута�
ти не скупиться. Думаю,
що це трата грошей на
вітер. Бо всяке чудо три�
ває рівно три дні. Потім
забувається. Тому влаш�
товування помпезних

концертів, залучення до
нього не дешевих співак�
ів,шоуменів, які що не
слово, то подяка спонсо�
рам, прихильникам тої чи
іншої партії… А коли б ці
гроші та на допомогу

якійсь школі, дитячому
будинку, закладу культу�
ри, бібліотеці, лікарні…
Повірте, ефект був би на�
багато більшим і такий
благодійний захід пам’я�
тали б та й віддячили го�
лосами на виборах.

Щодо моєї молодіжної
програми, то вона перед�
бачає насамперед под�
бати про робочі місця для
молодих спеціалістів. Бо
тепер у нас непробивне
коло. Спеціаліст по�
трібен, але зі стажем і
досвідом роботи не менш
як три роки з тої чи іншої
спеціальності. А на робо�
ту молодого спеціаліста
не беруть, бо … немає
трирічного стажу? Пропо�
ную дипломованих випус�
кників брати на роботу.
Той, хто добре вчився, за
два три місяці покаже
свої здібності, а слабого
чи недостатнього моло�
дого спеціаліста, якщо
можна про нього так ска�
зати, у некомпетентності
побачиш за тиждень�дру�
гий.  Такі випробувальний
стаж не пройдуть. Думаю,
що така політика приму�
сила б студентів більше
дбати про засвоєння те�
оретичних і практичних
знань, щоб по закінченні
вишу бути забезпеченим
роботою. Треба перегля�
нути і державну політику
щодо здобуття молоддю
вищої освіти. Сьогодні, на
жаль не те що універси�
тетів, але й усіляких сум�
нівних філіалів вищих на�
вчальних закладів, які за
гроші, тобто за велику
плату за навчання  «пе�
чуть» спеціалістів, яких
держава уже не може за�
безпечити роботою, хоч
греблю гати. Усілякі
філіали до вишів треба
скоротити. Нічого видава�
ти по суті, придбані не за
знання а за гроші, дипло�
ми. Бо навіщо нам так
багато юристів, вчителів,
зубних техніків, фарма�
цевтів… Чимала частина
з них не має роботи… За
кордоном їх дипломів не
визнають… Не випадково
серед тих, хто за кошти
центрів зайнятості ос�
воює робітничі професії є
і спеціалісти з вищою ос�
вітою.

Ми багато чули і чуємо
про будівництво житла
для молодих спец�
іалістів, або молодо�
жонів. І про кредити на
спорудження житла. Зно�
ву ж таки, це тільки зами�

лювання очей молодим.
Передвиборні обіцянки,
не більше. Кабальні
банківські відсотки зму�
шують молодь відмовля�
тися від бізнесу, споруд�
ження житла… Щоб мо�
лоді мали де жити, треба
надавати кредити з дуже
мізерним відсотком.

Якщо мене оберуть де�
путатом, буду дбати про
оздоровлення молоді,
починаючи з шкільної
лави. Мало школярів,
юнаків і дівчат займаєть�
ся спортом, думає про
своє здоров’я. Більше
половини юнаків призов�
ного віку непридатні до
виконання військового
обов’язку. Про моральну
чистоту, на жаль, нічого
втішного сказати не
можу, бо останнім часом
побільшало у нашому
суспільстві наркоманів,
алкоголіків… Усе це ре�
зультат непродуманої
молодіжної політики. Ко�
лись молодь охоче займа�
лася у спортивних секці�
ях, виявляла свої талан�
ти в художній самодіяль�
ності. Сьогодні це оди�
ниці. І то ті, хто знайде
спонсорів.

– Відомо, що перед
всякими виборами,
надто у Верховну Раду
України, кандидати в
депутати багато обіця�
ють, а коли всядуться у
депутатське крісло,
вмить забувають про
обіцяне. А ви як?

Я людина слова. Не об�
іцяю того, чого зробити не
можу. А коли пообіцяв, то
від свого слова не
відступлюся. Мукачівці,
насамперед ті, хто звер�
тався до мене, можуть
підтвердити справед�
ливість сказаного мною…

– Я бажаю вам, Олек�
сандре Михайловичу
успіхів у передвибор�
них перегонах і дуже
хочу, аби мукачівці
звернули увагу на вас,
людину слова і діла.

– Дякую.
Бесідував

Анатолій МАРКОВ,
ветеран праці, учасник

бойових дій, кавалер
ювілейної медалі  до
150�річчя Львівської

залізниці
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Функції і завдання Фонду у всі
часи залишаються практично не�
змінними � це надання працююю�
чим громадянам соціальних га�
рантій у вигляді фінансування до�
помоги по тимчасовій непрацез�
датності , вагітності і пологах, по
догляду за хворою дитиною та чле�
нами сім”ї, на поховання. Надають�
ся послуги   пов’язані із   санатор�
но�курортним       лікуванням заст�
рахованих осіб і членів їх сімей в
оздоровницях України та по дитя�
чому оздоровленню.

Мукачівська районна виконавча
дирекція направляє всі свої зусил�
ля на якісне та своєчасне забез�
печення застрахованих осіб всіма
видами послуг передбачених фун�
кціональними обов»язками Фонду.

За  перше  півріччя  поточного
року  районною  виконавчою  ди�
рекцією профінансовано коштів
для матеріального забезпечення
по виплаті допомоги:

�по тимчасовій непрацездатності
                           1 млн. 032 тис.грн.;
�по догляду за хворою дитиною
                                             46 тис.грн;
�по вагітності і пологах
                            1 млн. 010 тис.грн.;
�на поховання
                                            32 тис.грн;

Щорічно правлінням Фонду зат�
верджується Програма зміцнення
здоров’я застрахованих осіб та
членів їх сімей. Метою Програми є
покращення здоров’я працюючих,
збільшення тривалості активного
життя, зниження захворюваності, а
також зменшення затрат на випла�
ту допомоги в зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності по хворо�
бам та по догляду за хворими
дітьми. Однією із пріоритетних
форм реалізації Програми являєть�
ся санаторно�курортне лікування

Фонд соціального страхування
з тимчасової втрати

працездатності інформує

Опозиціонери роблять
свій прогноз: якщо вибо�
ри будуть чесними – пере�
мога за «Батьківщиною».
Якщо ж виграє Партія ре�
гіонів, значить, вибори
було проведено не демок�
ратично.

Про це після телемосту
у Житомирі журналістам
заявив голова Ради Об�
’єднаної опозиції Арсеній
Яценюк.

«Зрозуміло, що ПР буде
робити все для того, щоб
отримати хоча б на один
мандат більше від опо�
зиції. Тому ані голова ад�
міністрації, ані секретар
РНБО, ніхто інший з вла�
ди не може виконувати
одночасно два завдання –
забезпечувати демокра�
тичність виборів і виграти
на виборах. Або вони виг�
рають на виборах, і вибо�
ри недемократичні. Або
вони роблять демокра�
тичні вибори й програють
їх. Третього варіанту не
дано», – наголосив пол�
ітик.

При цьому він не виклю�
чив повторення в Україні
подій 2004 року: якщо оф�

«Батьківщина» вирушила на Захід
В межах масштабного передвиборчого туру

лідери Об’єднаної опозиції «Батьківщина»
відвідали вже п’ять областей ' Львівську, Тер'
нопільську, Рівненську, Волинську та Жито'
мирську

іційно буде оголошено про
перемогу регіоналів на
виборах, це може призве�
сти до серйозних масо�
вих заворушень. «Я вірю,
що люди, чию гідність по�
пирають, підуть захищати
свої інтереси. І це буде не
просто захист опозиції.
Це буде захист права на
вибір, захист свого голо�
су, захист свого статусу
як громадянина України»,
– підкреслив Арсеній Яце�
нюк.

Втім, опозиціонери не
налаштовуються на такий
сценарій. Зараз вони
сконцентровані на спілку�
ванні з виборцями. Ос�
новні питання загальнові�
домі й болючі для меш�
канців як Сходу, так і За�
ходу – корупція, відноси�
ни з Росією та Європейсь�
ким Союзом, мовне пи�
тання, можливе зняття
мораторію на продаж
землі.

Наприклад, у Ковелі Ар�
сеній Яценюк розповів, як
опозиція планує подола�
ти корупцію в Україні.
«Першим кроком у цьому
стане створення Націо�

нального антикорупційно�
го бюро. Не можуть боро�
тися з корупцією ті, які по
вуха в ній. Прокурори,
слідчі, міліція, СБУ, конт�
рольно�ревізійні управлі�
ння – ці люди і є самою ко�
рупцією», � зазначив Яце�
нюк. За його словами,
опозиція знайде декілька
тисяч молодих патріотів,

які знають що таке честь і
совість, які знають що
таке гідність і право, роз�
бирають у тонкощах пра�
ва, знають, що таке закон
і як треба захищати закон.
І, головне, що треба зро�
бити, на думку Яценюка –
ретельну люстрацію су�
дейського корпусу. Щоб
корупціонери у мантіях

залишилися у минулому,
а їхнє місце зайняли ті,
для кого торжество пра�
восуддя – не порожній
звук.

Зі студентами леген�
дарної Острозької ака�
демії голова Ради об�
’єднаної опозиції говорив
про зовнішню політику Ук�
раїни. Арсеній Яценюк,
який прочитав молоді лек�
цію, впевнений, що єдиний
вихід для нашої держави –
це європейська інтегра�
ція, а ніяк не вступ до Мит�
ного союзу з Росією та
іншими країнами СНД.
«Якщо ти сідаєш на два
стільці, ти завжди прома�
хуєшся. Для того, щоб Ук�
раїна дійсно була якісно
іншою країною, нам тре�
ба буде стати частиною
Великої Європи. Хочу, щоб
Україна була незалежна,
щоб Україна була части�
ною Європейського Со�
юзу, а не Євразійського»,
– сказав він.

Не менш болюче питан�
ня було порушено під час
спілкування з мешканця�
ми Рівного: а саме � перс�
пектива створення в Ук�
раїні так званого земель�
ного банку, що закріпле�
но в нещодавно прийнято�
му парламентом законі.
«Земельний банк буде у
власності президента і
його оточення. Цей зе�

мельний банк отримає
гроші, які вони надрукують
в Національному банку
України, і за копійки ску�
повуватиме землю», – по�
яснив виборцям Арсеній
Яценюк.

І наголосив, що Об�
’єднана опозиція висту�
пає за продовження мо�
раторію на продаж землі,
а також встановлення
державної гарантованої
ціни на землю. «Це озна�
чає, що ціна землі буде не
менша, ніж в країнах�чле�
нах Європейського со�
юзу, а не така, за яку
Партія регіонів хоче все
скупити», – додав пол�
ітик.

На продуктивний діалог
з виборцями опозиціоне�
ри сподіваються і в май�
бутньому. Після Житоми�
ру агітаційний потяг
«Батьківщини» відвідає
Вінницю. В опозиції розпо�
відають, що учасниками
мітингів � зустрічей з пер�
шими особами демокра�
тичного табору, вже ста�
ли кілька десятків тисяч
людей. 50 тисяч виборців
спілкувалися з політика�
ми безпосередньо на
площах, ще більше ук�
раїнців – за допомогою
супутникового зв’язку.

Наталя
ЧЕРЕДНИЧЕНКО

застрахованих осіб та членів їх
сімей.

На сьогодні в оздоровницях Украї�
ни пройшли лікування 68 застрахо�
ваних осіб (середня вартість путів�
ки 5485 грн), в тому числі на ліку�
вання матері і дитини виділено – 4
путівки (середня вартість путівки �
9618 грн.).За рахунок часткового
фінансування в дитячих закладах
оздоровлення відпочило 19   дітей.

За рахунок коштів Фонду прово�
диться відновлювальне лікування
хворих після перенесеного гостро�
го інфаркту міокарда та порушень
мозкового кровообігу в санаторії
«Карпати». Також покращують своє
здоров»я в санаторіях “Поляна” ,
“Квітка Полонини” застраховані
особи, які перенесли оперативне
втучання на шлунку, жовчному
міхурі та хронічно хворі на цукро�
вий діабет.

Не осторонь Фонд соціального
страхування і від проблем , які по�
в’язані із здоров’ям майбутнього
покоління та їх матерів, з цією ме�
тою на базі санаторію “Карпати”
відкрито реабілітаційне відділення
паталогії вагітності.

Всього за звітній період по різним
профілям захворювання    пройшли
реабілітаційне лікування 16 осіб.

Значну роботу в питаннях соц�
іального страхування, безпосеред�
ньо на місцях, здійснюють комісії по
соціальному страхуванню. Ці гро�
мадські організації несуть відпові�
дальність за правильним і своєчас�
ним призначенням та виплатою до�
помоги по тимчасовій непрацез�
датності, вагітності і пологах, на
поховання, ведуть облік застрахо�
ваних осіб, які часто і довго хворі�
ють та потребують санаторно�ку�
ротного лікування . За рішенням
комісії виділяються путівки на оз�
доровлення працівників та членів їх

сімей.
Районною виконавчою дирекцією

спільно з відділом охорони здоро�
в’я Мукачівської РДА, комісіями по
соціальному страхуванню на
місцях розроблені заходи по зни�
женню рівня захворюваності. Зав�
дяки проведеним заходам зменши�
лася кількість днів втрачених по
хворобі та погляду за хворою дити�
ною.

На сьогоднішній день районна ви�
конавча дирекція працює в питан�
нях своєчасного та якісного надан�
ня страхувальникам коштів для
виплати матеріального забезпечен�
ня застрахованим особам по тим�
часовій непрацездатності, вагіт�
ності та пологах. Проводиться ро�
бота по розподілу санаторно�курот�
них путівок для проходження ліку�
вання в оздоровницях протягом
четвертого кварталу поточного
року. Для відновлення працездат�
ності запропоновані санаторно�ку�
ротні путівки Закарпаття, Трускав�
ця, Криму, Одеси.

Одним із напрямків роботи вико�
навчої дирекції, який успадкований
від профспілок, залишається за�
безпечення дітей застрахованих
осіб новорічними подарунками. Як
говорить народна мудрість : «Готуй
сани влітку, а воза взимку», так і ми,
вже зараз звертаємося до голів
комісій по соціальному страхуван�
ню із проханням про подання до ви�
конавчої дирекції інформації про
кількість дітей віком до 14 років ва�
ших працівників, які за рахунок
коштів Фонду будуть отримувати до
Новорічних та Різдв»яних свят на�
бори новорічних цукерок.

Г.ШТИМАК,
директор Мукачівської район'

ної виконавчої дирекції з тимча'
сової втрати працездатності

Øàíîâí³ ìóêà÷³âö³,
äîïîìîæ³òü âðÿòóâàòè æèòòÿ!

Жителі міста, і не тільки! Ве�
лика біда спіткала нашого
мешканця Говбан Івана Іва'
новича 1990 року народжен�
ня. В результаті хвороби у
хлопця відмовила печінка, по�
трібна негайна пересадка від
донора.Операція надзвичай�
но дорога (близько 100 тисяч
долларів),сім’я не в змозі са�
мостійно дістати таку велику
сумму грошей. Будь�ласка, хто
скільки зможе, допоможіть!
Кожна гривня може стати ви�

рішальною. Врятуймо молоде життя разом!
Рахунок у відділені АТ «Комінвестбанку» МФО

312248 рахунок  № 262 030 250 0166
Якщо хтось має бажання допомогти, але з тих чи інших

причин не може перевести на рахунок, може передати
гроші близьким.

Тел. для довідок 050'293'81'48 Наташа

У МУКАЧЕВІ СТАРТУВАВ

Х О К Е Й !
Відроджуючи у Мукачеві давно забутий вид

спорту — ХОКЕЙ,  а також добрі традиції та
здобутки  славної хокейної спадщини му�
качівців при проведенні турнірів «Золота шай�
ба» у 1975�1990  роках, хокейний клуб «МУ�
КАЧЕВО» проводить перший турнір  з РОЛЕР'
ХОКЕЮ на відкритий Кубок Мукачева.

У турнірі,  який відбудеться 22 вересня 2012
р.за  адресою: вул. Автомобілістів з 11 до
16.00 годин братимуть участь  команди з
Києва,  Ужгорода й Мукачева.
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
10 (80) 20 âåðåñíÿ 2012 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

Ðóêà, áëàãîòâîðÿùàÿ áëèæíåìó, îòâåðçàåò ðóêó áëàãîñòè Áîæèåé.
 (Ñâò. Ôèëàðåò Ìîñêîâñêèé). 5555520 âåðåñíÿ  2012  ð.
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Äîðîã³ áðàòòÿ ³ ñåñòðè! Îäíèì
ç ïåðøèõ ñâÿò ïî öåðêîâíîìó
îñ³ííüîìó êàëåíäàðþ º Ð³çäâî
Áîãîìàòåð³. Ñàìå ö³ºþ ïîä³ºþ
ðîçïî÷èíàºòüñÿ ôàêòè÷íî ä³ÿ
ñïàñ³ííÿ Áîãîì ðîäó ëþäñüêî-
ãî. Íàðîäæåíà â³ä ïðàâåäíèõ
áàòüê³â, â³ä íàðîäæåííÿ ïîñâÿ-
÷åíà Áîãó, âèõîâàíà â õðàì³ –
Âîíà ÿâèëàñü íàäçâè÷àéíèì
âì³ñòèëèùåì Áîæèì. Âîíà
ªäèíà íàçâàíà àíãåëîì – ×åñ-
í³éøà â³ä Õåðóâèì³â ³ ñëàâí³øà
çà Ñåðàôèì³â! Òîæ, âøàíîâóþ-
÷è ïàì’ÿòü ¯¿ íàðîäæåííÿ, õî÷ó
âñ³õ âàñ ïðèâ³òàòè ç öèì ïðå-
êðàñíèì ñâÿòîì! Õàé áëàãîñëî-
â³ííÿ ¯¿ òà ¯¿ Ñèíà îñÿâàº íàø
æèòòºâèé øëÿõ äî äîáðà òà ñïà-
ñ³ííÿ!

ÔÅÎÄÎÐ,
Àðõ³ºïèñêîï Ìóêà÷³âñüêèé

òà Óæãîðîäñüêèé

Â³òàþ ç³ Ñâ³òëèì
Ð³çäâîì Áîãîðîäèö³!

Iíêîëè ó õðàìi ìîæíà i
ïðèñiñòè – öå íå º ãðiõîì.
Ñïiâàòè â õðàìi íå ñëiä,
ùîá íå âèêëèêàòè  íå-
âäîâîëåííÿ îòî÷óþ÷èõ.
Òiëüêè çàãàëüíi ìîëèòâè
ñïiâàþòü âñi ïðèñóòíi:
“Âåðóþ”, “Îò÷å íàø”,
“Âîñêðåñåíèå  Õðèñòîâ
âèäåâøå”.

... Ïðèéøîâøè ç õðà-
ìó äîäîìó, íå òðåáà

ÏÐÎ ÌÎËÈÒÂÓ
(Ïðîäîâæåííÿ. Ïî÷àòîê ó “Áëàãîâiñòi”  çà 23.08.2012 ð.)

âiäðàçó  çàéìàòèñÿ  ìèð-
ñüêèìè ñïðàâàìè, êðà-
ùå ïî÷èòàòè ùî-íåáóäü
äóõîâíå. Ñïðîáóé ïîäi-
ëèòèñÿ âðàæåííÿìè  ç
òèìè, õòî ç ÿêî¿ñü âàæ-
ëèâî¿ ïðè÷èíè íå çìiã
áóòè íà áîãîñëóæiííi:
ðîçêàæè, ÿêi êîðèñíi  ïî-
â÷åííÿ  i íàñòàíîâè òîái
çàïàì’ÿòàëèñÿ.

Ïîòðiáíî ïðèíåñòè êî-

ðèñòü, ùîá îòðèìàòè
íàãîðîäó  âiä Ãîñïîäà.
Àäæå ðÿòóº  íå òiëüêè
îäíå õîäiííÿ  â õðàì, à
áëàãî÷åñòèâå æèòòÿ ïî
çàïîâiäÿõ Áîæèõ. Ïðî-
ñòî õîäèòè ó õðàì – öå
âèêîíàííÿ îáðÿäó, i
òiëüêè öüîãî íåäîñòàò-
íüî. ßêîñü áiñ ñìiÿâñÿ:
“Áîãà øàíóþòü îáðÿäà-
ìè, à ìåíå –  ñïðàâàìè”.

Ùî íåîáõiäíî ïðîñèòè
íà ìîëèòâi? Ïðîñèòè
ïåðø çà âñå õðèñòèÿí-
ñüêî¿ êîí÷èíè, Öàðñòâà
Íåáåñíîãî, ñìèðåííÿ,
âèïðàâëåííÿ æèòòÿ,
âèêîðiíåííÿ  ïîãàíèõ
çâè÷îê i ïðèñòðàñòåé,
òàêèõ ÿê çëiñòü, íåíà-
âèñòü, ìàðíîëþáñòâî,
íåâäîâîëåíiñòü, çëîïà-
ì’ÿòñòâî i ò.ï. Êîðèñíî

ìîëèòèñÿ  çà õâîðèõ,
ñêîðáîòíèõ i â íåìî÷i
ëåæà÷èõ. Îáîâ’ÿçêîâî
ñëiä ìîëèòèñÿ  çà íàøèõ
âîðîãiâ, âñiõ, õòî íàñ îá-
ðàæàº i çîáiæàº, áðåøå
íà íàñ ìîëèòèñÿ òðåáà
çà äóõîâíèõ áàòüêiâ,
áàòüêiâ, áëàãîäàòåëiâ i
áëàãî-òâîðèòåëiâ, çà âñõ
ïðàâîñëàâíèõ õðèñòèÿí.

Ñèëà ìîëèòâè – ó

ñêðóøåííi äóõà i
ñìèðåíîñòi ñåðöÿ. Ìî-
ëèòâó ãîðäåëèâîãî Ãîñ-
ïîäü íå ïðèéìàº! Àëå
áóäåìî ïàì’ÿòàòè, ùî
îñîáëèâi  ïëîäè  ìîëèò-
âà ïðèíîñèòü òîäi, êîëè
ïîºäíóºòüñÿ ç äîáðèìè
ñïðàâàìè i òðóäàìè âî
ñëàâó Áîæó.

Ïðîòîiºðåé
Âàëåíòèí Ìîðäàñîâ.

Â Ãàëèëåéñêîì ãîðî-
äå Íàçàðåòå æèëè
áëàãî÷åñòèâûå ñòàðöû
Èîàêèì è Àííà. Ó íèõ
íå áûëî  äåòåé è îíè
óñåðäíî ìîëèëè Áîãà
î äàðîâàíèè èì ñûíà
èëè äî÷åðè. Ðîäèòåëè
äàëè îáåùàíèå ïîñâÿ-
òèòü ðîäèâøåãîñÿ
ìëàäåíöà íà ñëóæåíèå
Áîãó ïðè õðàìå. Áîã
óñëûøàë èõ ìîëèòâó,
è ó íèõ ðîäèëàñü äî÷ü,
êîòîðóþ îíè íàçâàëè
Ìàðèåé.

Ñâÿòèòåëü Àìâðîñèé
Ìåäèîëàíñêèé òàê ïè-
ñàë î Äåâå Ìàðèè:
”Îíà áûëà Äåâîé íå
òîëüêî òåëîì, íî è äóøîé:  ñìèðåííàÿ
ñåðäöåì, îñìîòðèòåëüíà â ñëîâàõ,
áëàãîðàçóìíà, íåìíîãîðå÷èâà, ëþáè-
òåëüíèöà ÷òåíèÿ... òðóäîëþáèâà, öåëî-
ìóäðåííà â ðå÷è, ïî÷èòàÿ íå ÷åëîâå-
êà, íî Áîãà  Ñóäèåé  Ñâîèõ ìûñëåé.
Ïðàâèëîì Åå áûëî — âñåì áëàãîæåëàòü,
ïî÷èòàòü ñòàðøèõ, íå çàâèäîâàòü ðàâ-
íûì, èçáåãàòü  õâàñòîâñòâà, áûòü çäðà-
âîìûñëÿùåé, ëþáèòü äîáðîäåòåëü.
Ðàçâå Îíà  õîòÿ áû âûðàæåíèåì ëèöà
êîãäà-íèáóäü îáèäåëà ðîäèòåëåé èëè
áûëà  â íåñîãëàñèè  ñ ðîäíûìè, ïî-
ãîðäèëàñü  ïåðåä ÷åëîâåêîì ñêðîì-
íûì, ïîñìåÿëàñü íàä ñëàáûì, óêëîíè-
ëàñü îò íåèìóùåãî?  Ó Íåå íå áûëî
íè÷åãî  ñóðîâîãî âî âçãëÿäå, íè÷åãî
íåîñìîòðèòåëüíîãî â ñëîâàõ, íè÷åãî
íåïðèëè÷íîãî â äåéñòâèÿõ: òåëîäâèæå-
íèÿ ñêðîìíûå, ïîñòóïü òèõàÿ, ãîëîñ
ðîâíûé, òàê ÷òî  âèä Åå áûë îòðàæåíè-
åì  äóøè, îëèöåòâîðåíèåì ÷èñòîòû”.

 À âîò êàê  ïèøåò î Ïðåñâÿòîé Áîãî-

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ
(21 ñåíòÿáðÿ)

ðîäèöå  ïðåïîäîáíûé
ñòàðåö Ñèëóàí Àôîí-
ñêèé: “Êîãäà äóøà â
ëþáâè Áîæèåé, î, êàê
òîãäà âñå õîðîøî, êàê
âñå ìèëî è âåñåëî. Íî
è ïðè ëþáâè Áîæèåé
áûâàþò  ïå÷àëè, è
÷åì  áîëüøå ëþáîâü,
òåì  áîëüøå  ïå÷àëü.
Áîæèÿ Ìàòåðü  íèêîã-
äà íå  ñîãðåøèëà íè
åäèíûì  ïîìûñëîì è
íèêîãäà íå  òåðÿëà
áëàãîäàòè, íî ó Íåå
áûëè âåëèêèå ñêîðáè;
à êîãäà Îíà ñòîÿëà
ïðè Êðåñòå, òîãäà áåç-
ìåðíà, êàê îêåàí,
áûëà  åå ñêîðáü, è

ìóêè äóøè Åå áûëè íåñðàâíåííî  áîëü-
øèìè, ÷åì  Àäàìîâî ìó÷åíèå  ïî èç-
ãíàíèè  èç ðàÿ, ïîòîìó ÷òî è ëþáîâü Åå
áûëà íåñðàâíèìî  áîëüøàÿ, ÷åì  ëþ-
áîâü  Àäàìà â ðàþ.  È åñëè Îíà îñòà-
ëàñü æèâà, òî òîëüêî ïîòîìó, ÷òî  ñèëà
Ãîñïîäíÿ  óêðåïèàë Åå, èáî  Îí õîòåë,
÷òîáû  Îíà óâèäåëà Åãî  Âîçíåñåíèå è
÷òîáû  ïî Âîçíåñåíèè Åãî  îñòàâàëàñü
íà çåìëå â óòåøåíèå  è ðàäîñòü àïîñ-
òîëàì è íîâîìó íàðîäó õðèñòèàíñêî-
ìó.

 Ìû íå äîñòèãíåì  ïîëíîòû ëþáâè
Áîæèåé Ìàòåðè. Ëþáîâü Åå áûëà ñî-
âåðøåííà. Îíà áåçìåðíî ëþáèëà Áîãà
è Ñûíà Ñâîåãî, íî Îíà ëþáèëà è íà-
ðîä âåëèêîþ ëþáîâèþ. È ÷òî íåðåæèëà
Îíà, êîãäà ýòè ñàìûå ëþäè ðàñïèíàëè
Åå âîçëþáëåíîãî Ñûíà?

 Ìû  ïîñòèãíóòü ýòîãî íå ìîæåì, ïî-
òîìó ÷òî â íàñ ìàëî ëþáâè ê Áîãó è ê
ëþäÿì”.

 Àðõèìàíäðèò ÑÈËÓÀÍ.

Êîãäà çâåçäîþ ïóòåâîäíîé
Òåáå ÷óòü èñòèíà áëåñíåò,
Ñ äóøîþ ñìåëîé è ñâîáîäíîé
Ñïåøè, êóäà îíà çîâåò!
Î, çíàé, ìîé áðàò: íåò âûøå äîëè
Åå èñêàòü è åé ñëóæèòü,

  Õâàëè, äóøå ìîÿ,  Ãîñïîäà...

Ñ åå ìîãó÷åé âå÷íîé âîëåé
Âñþ æèçíü ñâîþ ñòàðàòüñÿ ñëèòü!
Ëèøü òîò æèâåò, ÷åé óì ãîðèò
Áåññîíîé æàæäîé Ïðàâäû Áîæüåé
È,îòûñêàâ åå, ñïåøèò
Íàâåê ïîðâàòü ñ æèòåéñêîé ëîæüþ.

È.Ïîñàäîâ.

Ìîëèòâà – öå íå ò³ëüêè
çâåðíåííÿ äî Áîãà ç ïðîõàí-
íÿì  àáî êàÿòòÿì. Ìîëèòâà
– öå ïåðø çà âñå ñï³ëêóâàí-
íÿ ç Áîãîì.

Ïðî òå, ÿê òðåáà ìîëèòè-
ñÿ, ãîâîðèâ  Ñàì Ãîñïîäü
íàø ²³ñóñ Õðèñòîñ. Â³í çà-
ëèøèâ íàì ìîëèòâó «Îò÷å
íàø», ÿêà ì³ñòèòü óñ³ íå-
îáõ³äí³ äëÿ ëþäèíè ïðîõàí-
íÿ.

Ïðè öüîìó Ãîñïîäü êà-
çàâ, ùî òðåáà ìîëèòèñÿ  íå
ëèöåì³ðíî, íå íà ïîêàç ³ áåç
çàéâèõ ñë³â. Ñïðàâæíüîþ
øêîëîþ ìîëèòâè  º Ïñàë-
òèð. Ïñàëìàìè  öàð Äàâèä
ïðîñëàâëÿâ Áîãà. Ïñàëìè

ßÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÌÎËÈÒÈÑß

Ãîñïîäü ñï³âàâ ðàçîì ç
àïîñòîëàìè. Ïñàëìè  áóëè
âò³õîþ ñâÿòèì. ² ñàìå ïñàë-
ìè  ñêëàäàþòü çíà÷íó ÷àñ-
òèíó  ïðàâîñëàâíîãî áîãî-
ñëóæ³ííÿ òà  êåë³éíîãî ïðà-
âèëà ïðàâîñëàâíîãî õðèñ-

òèÿíèíà.
Íàâ÷àºìîñÿ  ìîëèòèñÿ

ìè ³ â õðàì³ ï³ä ÷àñ áîãî-
ñëóæ³ííÿ, áî ñàìå  öåðêâà
âïðîäîâæ ñòîë³òü áåðåæå ³
ïåðåäàº â³ä ïîêîë³ííÿ äî
ïîêîë³ííÿ  àñêåòè÷íèé òà
ìîëèòîâíèé äîñâ³ä óãîä-
íèê³â Áîæèõ.

Àëå çàâæäè ñë³ä ïàì’ÿòà-
òè, ùî ìîëèòâà – öå æèâå
ñï³ëêóâàííÿ ç Áîãîì, íàøà
çóñòð³÷ ³ç Íèì òà ðîçìîâà ç
íàøèì Îòöåì Íåáåñíèì.

Áëàæåíí³éøèé
Âîëîäèìèð, Ìèò-

ðîïîë³ò Êè¿âñüêèé
³ âñ³º¿ Óêðà¿íè.

ÍÅÒ ÂÛØÅ ÄÎËÈ...
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Íå íàõîäèò âðåìåíè ìîëèòüñÿ òîëüêî òîò, êòî íå õî÷åò ìîëèòüñÿ.
(Èííîêåíòèé Ìèòðîïîëèò Ìîñêîâñêèé).

3 (3) 23.02.2006 ð.ÁËÀÃÎÂIÑÒÁËÀÃÎÂIÑÒÁËÀÃÎÂIÑÒÁËÀÃÎÂIÑÒÁËÀÃÎÂIÑÒ Вiсник Мукачiвського Свято-Миколаївського жiночого православного монастиря 10 (80) 20.09.2012 ð.

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI
 ÑÂßÒÀ Ó ÆÎÂÒÍ² 2012 ð.

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»

íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ãîñïîäàðñüêèõ
ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå ïîòðiáåí —

ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

Âàæëèâó ðîëü ó ôîðìóâàííi  äóõîâ-
íî¿ êóëüòóðè, ÿê i âèõîâàíîñòi  âçàãàëi,
ñâÿòi îòöi íàäàþòü  ïîñòiéíîìó
ñïiëêóâàííþ  çi ñëîâîì Áîæèì, ÷èòàí-
íþ ñâÿòèõ êíèã — öüîãî íåâè÷åðïíîãî
äæåðåëà  ïiçíàííÿ ñâiòó i ìóäðîñòi.
“×èòàéòå êíèãè, çáèðàéòå ëiêè äëÿ
äóøi. ßê áäæiëêà çáèðàº ìåä ç êâiòîê,
òàê i òè çáèðàé çåðíèíè ïiçíàííÿ äëÿ
êîðèñòi äóøi” (Ïðï. ªôðåì  Ñèðií). I
íàñïðàâäi,  à ñêiëüêè  ñèë,  ÷àñó i çàò-
ðàò  ìè âiääàºìî, ùîá íàãîäóâàòè,
îäÿãíóòè òiëî, à äëÿ  Áîæîãî ñêàðáó —
äóøi – âiääàºìî  êðèõiòêó. Ïîæàëiéìî
ñâî¿ äóøi ãîëîäíi, õîëîäíi, íåùàñíi,
íàñèòiìî ¿õ ìîëèòâîþ, Áîæèì ñëîâîì,
äîáðèìè ñïðàâàìè, ùîá âîíè âðÿòó-
âàëè íàñ.

Äóõîâíî îñâi÷åíó ëþäèíó  âèäíî i ïî
êóëüòóði ñïiëêóâàííÿ, ïîâåäiíöi ç
áëèæíiìè. Ñïiëêóéñÿ ç ëþäüìè, ÿêi
ìàþòü  ñìèðåííÿ, i òè íàâ÷èøñÿ ¿õ
ìîðàëi, — â÷èòü ïð. Iñààê Ñiðií.
Ñïiëêóéñÿ  ç ìóäðèìè  i äîáðèìè
ëþäüìè, îáõîäü  çëèõ, ëóêàâèõ — i òè
çáåðåæåø áëàãîäàòü, — ðàäÿòü ñâÿòi
îòöi.  Öàð Äàâèä ó Ïñàëòèði ðàäèòü:
“Ç ïðåìóäðèì — ïðåìóäðèé áóäåø, à
ç ñòðîïòèâèì — ðîçâðàòèøñÿ”. Íàðîä-
íà ìóäðiñòü â÷èòü: “Ç êèì ïîâåäåøñÿ,
òîãî é íàáåðåøñÿ”. Òîìó ñëiä  äîáðå
ïðèäèâëÿòèñÿ, ç êèì ñïiëêóºøñÿ, îñîá-
ëèâî  áàòüêàì ïðèäèâëÿòèñÿ, ç êèì ç
ñàìîãî ìàëêó  ñïiëêóþòüñÿ, äðóæàòü ¿õ
äiòè. Íàñïðàâäi äðóæáà — öå ïðåêðàñ-
íå ïî÷óòòÿ, âiðíèé äðóã — öå áàãàò-
ñòâî, íåçðiâíÿíèé íi ç ÷èì ñêàðá, îñîá-
ëèâî ó ñüîãîäíiøíié ïðàãìàòè÷íèé ÷àñ.
“Íå âñiì  âiäêðèâàé ñâîþ äóøó, ëèøå
òèì, õòî ìîæå ëiêóâàòè  ¿¿”, – ðàäèòü

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÄÓØI. (Ïðîäîâæåííÿ. Ïî÷àòîê  ó “Áëàãîâiñòi” çà 23.08.2012 ð.)

 “Ñ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÌ, ÏÐÅÏÎÄÎÁÅÍ
ÁÓÄÅØÈ...” (Ïñ. 17,26)

ñâò. Ôiëàðåò Ìîñêîâñüêèé.
Íå ïðîâîäü ÷àñ  ó ïóñòîñëiâ’¿, áî

ìèìîâîëi çàñóäæóºø áëèæíiõ,— ðàäÿòü
ñâÿòi îòöi.

Âåëèêèé ïîäâèæíèê áëàãî÷åñòÿ ñòà-
ðåöü Ïà¿ñié Àôîíñüêèé ç áiëëþ i ëþ-
áîâ’þ ãîâîðèâ ïðî ñó÷àñíó  ìîëîäü, ¿¿
ñïiëêóâàííÿ, ïîâåäiíêó:” Ðîçáåùåíà,íå-
ïîâàæíà ïîâåäiíêà ìîëîäi — ïåðåïîíà
äëÿ ïðîõîäæåííÿ Áîæî¿ áëàãîäàòi.”
Íàñïðàâäi, “ñâiòñüêà ñâîáîäà”
âèâiòðèëà, âèãíàëà ç ÷àñòèíè ñó÷àñíî¿
ìîëîäi íå òiëüêè  áëàãîãîâiííÿ, àëå é
åëåìåíòàðíó  ââi÷ëèâiñòü. Ïðèñëóõàé-
ìîñÿ, ÿê  ñïiëêóºòüñÿ ìîëîäü — ãðóáiñòü,
ëèõîñëiâ’ÿ, áðóòàëüíi  ñëîâà â ïîâñÿê-
äåííîìó ëåêñèêîíi áàãàòüîõ ìîëîäèõ
ëþäåé. Ñüîãîäíiøíº ñâiñòüêå ñåðåäî-
âèùå  äóæå íåãàòèâíî âïëèâàº íà äiòåé.
Òåëåáà÷åííÿ, êîìï’þòåðè, ìîáiëêè —
âñå ñëóæèòü  äëÿ ìîðàëüíîãî i äóõîâ-
íîãî ðîçáåùåííÿ  ìîëîäi. Áàòüêè ìàëî
ñòåæàòü, ÷èì  çàéìàþòüñÿ ¿õ äiòè, ùî
äèâëÿòüñÿ, à êîëè ùå íåìàº i ìîëèòâè
ó äîìi, òî âæå ñïðàâæíÿ áiäà. Íåïîâà-
ãà,  íåïîñëóõ, åãî¿ñòè÷íi ïðåòåíçi¿, ñâàð-
êè — íàñëiäîê áåçäóõîâíîñòi â ðîäèíi.
Ïî÷èíàºòüñÿ âñå ç áåçñîðîìíîñòi. Ðîç-
ìîâëÿþ÷è çi ñòàðøèìè  áåç íàëåæíî¿
ïîâàãè, áåç ñîðîìó, äiòè  íàñïðàâäi
âiäãàíÿþòü âiä ñåáå Áîæó áëàãîäàòü,
ñâié çàõèñò, i òîäi  ïðèõîäèòü ëóêàâèé
i êåðóº íèìè. Äiòè, ÿêi çàëèøàþòüñÿ
÷åðåç ñâîþ ïîâåäiíêó áåç Áîæîãî çà-
õèñòó ñòàþòü çëîáëèâèìè, åãî¿ñòè÷íè-
ìè, áåç÷èíñòâóþòü, ¿ì  âàæêî ÿêîñü
äîãîäèòè, âîíè âñå âèìàãàþòü, íå
öiíóþ÷è íi÷îãî i íiêîãî. Äiòè ïåðåñòà-
þòü  øàíóâàòè áàòüêiâ, áàòüêè ñêàð-
æàòüñÿ íà äiòåé.

Ñëiä  ïàì’ÿòàòè  iñòèííèé  äóõîâíèé
çàêîí: õòî çàðàç íå ñëóõàº, ìó÷èòü
áàòüêiâ, òîãî â ìàéáóòíüîìó áóäóòü
ìó÷èòè âëàñíi äiòè. Öå áåççàïåðå÷íà
iñòèíà. Òiëüêè ìîëèòâè, ó÷àñòü ó
áîãîñëóæiííÿõ, îñîáëèâî ó òà¿íñòâàõ
öåðêâè — ñïîâiäi, ïðè÷àñòi òà iíøå
äîïîìîæóòü  ïîäîëàòè ìîðàëüíó i äó-
õîâíó  ïðiðâó ìiæ  äiòüìè i áàòüêàìè,—
ðàäÿòü ñâÿòi îòöi. Ïðèñëóõàéìîñÿ äî
¿õíiõ ïîðàä i õàé ìèð i áëàãîäàòü  ïà-
íóþòü ó êîæíié íàøié äîìiâöi.

Âïëèâàº íà çîâíiøíþ i âíóòðiøíþ
êóëüòóðó  ëþäèíè i íàø îäÿã. Âií, ÿê
ïðàâèëî, âiäïîâiäàº âíóòðiøíüîìó
åòè÷íîìó i äóõîâíîìó ñòàíó  ëþäèíè.
Ñêðîìíi, áëàãî÷åñòèâi i ñìèðåííi —
òàêèé  i îäÿã. Çàíàäòî âiëüíèé — äóæå
ÿñêðàâèé — ”âiëüíèé” âiä ñêðîìíîñòi.
Ïðèêðî äèâèòèñÿ íà âóëèöÿõ ÿê õîäÿòü
÷îëîâiêîïîäiáíi æiíêè — ó äæèíñàõ, øòà-
íÿõ.. Ìåðçüêi ïåðåä Áîãîì òàêi ëþäè,
öå òðåáà çíàòè. Íiÿêà ìîäà, íi ÷àñ íå
âèïðàâäàþòü  íàñ ïåðåä Áîãîì.

Äîòðèìóéòåñÿ ñòàðèõ, áëàãî÷åñòèâèõ
ïðàâèë i  Áîæà áëàãîäàòü  áóäå íà íàñ
i íà äiòÿõ íàøèõ, Ãîñïîäü ïðîäîâæèòü
æèòòÿ íà çåìëi.

Âíóòðiøíÿ ÷èñòîòà i êðàñà äóøi ïðè-
êðàøàþòü  i çîâíiøíié âèä ëþäèíè,
âîíà  îñâÿ÷óº i îñâiòëþº ¿¿ çñåðåäèíè.
I òàêà ëþäèíà  ñâiòèòüñÿ äóøåþ i ëè-
öåì âiä äi¿ Áîæî¿ áëàãîäàòi.

Áóäüìî ìóäðèìè i ðîçñóäëèâèìè ó
ñâîºìó  æèòòi, ïàì’ÿòàéìî,  ùî  çà âñå
òðåáà áóäå äàòè  âiäïîâiäü,íàñèòiìî
íàøi  ñåðöÿ i äóøi ëþáîâ’þ i áëàãî-
äàòòþ.

 I., ïðèõîæàíêà
Ìóêà÷iâñüêîãî ìîíàñòèðÿ.

Åñëè ïðàçäíèê ïðèõîäèò-
ñÿ íà ïîñòíûé äåíü, òî õî-
çÿéêà ìîæåò âñå ðàâíî ïî-
ðàäîâàòü ñâîþ ñåìüþ â ýòîò
äåíü.

Âîçüìèòå 2 ñòàêàíà ñàõà-
ðà, ðàçîòðèòå õîðîøåíüêî ñ
1 ñòàêàíîì ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà, äîáàâüòå ñîëü, 1 ñòà-
êàí èçþìà, ïðîïóùåííîãî ÷å-
ðåç ìÿñîðóáêó, 1 ñòàêàí ìåë-
êî ïîðóáëåííûõ ãðåöêèõ îðå-
õîâ, ðàçâåäèòå 2 ñòàêàíàìè
ÿáëî÷íîãî îòâàðà (ìîæíî èç
ñóøåíûõ ÿáëîê), äîáàâüòå 1
÷àéíóþ ëîæêó ñîäû. Âñå
òùàòåëüíî ïåðåìåøàéòå.

ÒÎÐÒ Ñ ÈÇÞÌÎÌ È ÎÐÅÕÀÌÈ

     Ï³ñíà êóõíÿ

Çàòåì ïîñòåïåííî ââåäèòå
ìóêó (4 ñòàêàíà), äîáàâüòå 25
ã ìîëîòîé êîðèöû. Ïåðåä
çàêëàäêîé â äóõîâêó äîáàâü-
òå 2 ñòîëîâûå ëîæêè óêñóñà.
Âûïåêàéòå 50-55 ìèí â õî-
ðîøî ïðîãðåòîé äóõîâêå.

Çàïèòàííÿ: – ×è âàðòî áðàòè íà ñåáå îáîâ’ÿçêè
– áóòè õðåùåíèì  áàòüêîì (÷è ìàòið’þ) ìàëî-
çíàéîìèõ, äàëåêî ïðîæèâàþ÷èõ ëþäåé?

Âiäïîâiäü: – Áóòè õðåñíèì – ñïðàâà õîðîøà i ïî-
÷åñíà. Âiäìîâëÿòèñÿ  – ãðiøíî.  Àëå ÿêùî áàòüêè
äèòèíè  æèâóòü ãðiõîâíî i â ¿õíié ðîäèíi ñïîêóñè, òî
ñëiä  óíèêàòè âiäâiäóâàíü i ïðÿìèõ ñòîñóíêiâ ç íèìè,
ùîá íå çãðiøèòè, à òèì ÷àñîì ìîëèòèñÿ çà õðåñíè-
êà.

Çàïèòàííÿ: – Ãîâîðÿòü, ùî  êîëè ìè ìîëèìîñÿ
çà áëèæíiõ, òî  áåðåìî ¿õíi ãðiõè íà ñåáå. Àëå æ ó
êîæíîãî i ñâî¿õ  ãðiõiâ âèñòà÷àº. Çíà÷èòü íå òàê
âæå é äîáðå ìîëèòèñÿ  çà iíøèõ...

Âiäïîâiäü: – Êîëè ìîëèìîñÿ çà iíøîãî, ìè ñâîºþ
ëþáîâ’þ ðîçñiþºìî òîé ìîðîê ãðiõà,  êîòðèé îãîðòàº
äóøó ëþäèíè. Ìîëèòâà  ïîëåãøóº  áåçïðîñâiòíiñòü,
ïî÷óòòÿ áåçâèõîäó, âëèâàº â äóøó  ïî êðàïåëüöi  íàäiþ
íà òå, ùî º âèõiä iç áåçîäíi.  Ìè ïîêëèêàíi ìîëèòèñÿ

     Çàïèòóºòå  – âiäïîâiäàºìî
Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷iâ “Áëàãîâiñòó”  âiäïîâiäàº àðõiìàíäðèò Ñèëóàí.

îäèí çà îäíîãî. Ïîêëèêàíi âñi, íå çâàæàþ÷è íà ñèëè ,
ìîæëèâîñòi, äîñòî¿íñòâà. ßêùî  õòîñü ãîâîðèòü, ùî
òîäi  ïîñèëþþòüñÿ  íàïàäè âîðîæi, òî  ïðîñòî ïîòðiáíî
ïàì’ÿòàòè: âîðîã çàâæäè  íå äðiìàº, âií æå é äóìêè
òàêi íàâiþº. Éîìó îãèäíî áà÷èòè  òèõ, êîòði  ëþáëÿòü i
ìîëÿòüñÿ, îñü âií i ïðàãíå  ñiÿòè ñóìíiâ. Íàì ñêàçàíî
Àïîñòîëîì: “Ìîëiòüñÿ” – i äîñòàòíüî. Òðåáà  ìîëèòè-
ñÿ, à âæå Ãîñïîäü Ñàì âèçíà÷èòü, ÿê, êîëè i ÷èì  éîãî
ðÿòóâàòè.

Çàïèòàííÿ: – ßê êðàùå ïîâåñòèñÿ, ÿêùî ãèäóºø
ïðèêëîíèòèñÿ äî âñiì äîñòóïíî¿ iêîíè àáî õðåñòà
ó õðàìi ïiñëÿ õâîðî¿ ëþäèíè?

Âiäïîâiäü: – Öå äèÿâîëüñüêå  íàâiâàííÿ. Ñëiä ïàì’-
ÿòàòè, ùî ÷åðåç Ñâÿòèíi iíôåêöiÿ íå ïåðåäàºòüñÿ. Îñü
äèâî, ÿêå ìè ïîñòiéíî áà÷èìî, ùî ó áóäü-ÿêîìó õðàìi
ñîòíi, òèñÿ÷i ïðèõîäÿòü ïðè÷àñíèêiâ, âñiõ ïðè÷àùàþòü
³ç  îäíiº¿ Ñâÿòî¿ ×àøi, à ïiñëÿ  âñiõ äèÿêîí àáî ñâÿùå-
íèê  âæèâàþòü ñàìi òå, ùî çàëèøàºòüñÿ – i íiêîëè íå
çàðàæàþòüñÿ.

1. (Ïí.) – Ìöö. Ñîôi¿ i Iðèíè.
2. (Âò.) – Áëãâ. âåë. êí. Iãîðÿ ×åðíiãiâñüêîãî i Êè¿âñüêîãî.
3. (Ñð.) – Ì÷÷. i  ñïîâiäíèêiâ Ìèõà¿ëà,  êí. ×åðíiãiâñüêîãî

i  áîëÿðèíà  éîãî Ôåîäîðà, ÷óäîòâîðöiâ. Iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði
“Ïîìîùíèöà â ðîäàõ”.

8. (Ïí.) – Êîí÷èíà ïðï. Ñåðãiÿ, iãóìåíà Ðàäîíåçüêî;î, âñiº¿
Ðóñi ÷óäîòâîðöÿ. Ïðï. Äîñiôå¿, çàòâîðíèöi Êè¿âñüêî¿.

9. (Âò.) – Êîí÷èíà  àïîñòîëà  i ºâàíãåëiñòà  Iîàííà Áîãîñëî-
âà. Ñâò. Òèõîíà, ïàòðiàðõà Ìîñêîâñüêîãî i âñiº¿ Ðóñi.

11. (×ò.) – Ñîáîð ïðåïîäîáíèõ îòöiâ Êèºâî-Ïå÷åðñüêèõ, â
Áëèæíiõ ïå÷åðàõ(ïðï. Àíòîíiÿ) ñïî÷èâàþ÷èõ.

13. (Ñá.) – Ñâò. Ìèõà¿ëà, ïåðøîãî ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêî-
ãî (992).

14. (Íä.) – Ïîêðîâ Ïðåñâÿòî¿ Âëàäè÷èöi íàøî¿ Áîãîðîäèöi
³ Ïðèñíîäiâè Ìàði¿.

15. (Ïí.) – Ñùì÷. Êiïðiàíà, ìö. Ióñòèíè i ì÷. Ôåîêòèñòà.
Ïðàâ. âî¿íà Ôåîäîðà Ñàíàêñàðñüêîãî.

19. (Ïò.) – Àïîñòîëà Ôîìè.
21. (Íä.) – Ïàì’ÿòü ñâÿòèõ îòöiâ VII Âñåëåíñüêîãî Ñîáî-

ðó. Ïðîñëàâëåííÿ  ïðï. Àëåêñiÿ  Êàðïàòîðóñüêîãî.
22. (Ïí.) – Àïîñòîëà  ßêîâà  Àëôåºâà. Çíàéäåííÿ ìîùåé

ïðï. Iîâà Óãîëüñüêîãî.
24. (Ñð.) – Ñîáîð ïðåïîäîáíèõ Îïòèíñüêèõ ñòàðöiâ.
26. (Ïò.) – Iâåðñüêî¿ iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði.
27. (Ñá) – Ïðï. Ìèêîëè Ñâÿòîøi, êí. ×åðíiãiâñüêîãî, Ïå-

÷åðñüêîãî ÷óäîòâîðöÿ, ó Áëèæíiõ ïå÷åðàõ, ó Êèºâi.
30. (Âò.) – Ì÷÷. áåçñðiáíèêiâ Êîñìè i Äàìiàíà Àðàâiéñüêèõ

i áðàòiâ  ¿õ ì÷÷. Ëåîíòiÿ, Àíôiìà i ªâòðîïiÿ.
31. (Ñð.)  – Àïîñòîëà i ºâàíãåëiñòà Ëóêè.

Ó íèíiøíi íåïðîñòi ÷àñè, êîëè ç ïðèìíîæåííÿì ãðiõiâ
íàøèõ çáiëüøèëèñÿ íàøi áiäè, Ïðå÷èñòà i Ïðåáëàãîñ-
ëîâåííà Äiâà Ìàðiÿ, Ìàòè Ãîñïîäíÿ, ïîäàº  íàì íà
çàõèñò  Ñâî¿ Ïîêðîâè, àáè  çàõèñòèòè íàñ îä âñiëÿêèõ
áiä i çáåðåãòè íåóøêîäæåíèìè ïiä ñâî¿ì îìîôîðîì.

Çíàìåííÿ öüîãî ÿâèëîñÿ ó Êîíñòàíòèíîïîëi â ðîêè
ïðàâëiííÿ  öàðÿ Ëåâà Ìóäðîãî ó Âëàõåðíñüêié öåðêâi
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèöi.

Òàì ïiä ÷àñ  âñåíîùíî¿,  ó íåäiëþ, ïåðøîãî æîâòíÿ,
î ÷åòâåðòié  íî÷i çà ïðèñóòíîñòi  ÷èñëåííîãî íàðîäó
ñâÿòèé Àíäðié, Õðèñòà ðàäè  þðîäèâèé,  çâiâ  î÷i äîãî-
ðè i ïîáà÷èâ  Öàðèöþ Íåáåñíó, Ïîêðîâèòåëüêó  óñüîãî
ñâiòó, Ïðåñâÿòó Äiâó Áîãîðîäèöþ, ÿêà ñòîÿëà ó ïîâiòði
é ìîëèëàñÿ, îñÿÿíà  ñîíÿ÷íèì  ñâiòëîì.  Âîíà âêðèâà-
ëà ëþä Ñâî¿ì ÷åñíèì îìîôîðîì.

Òðàïèëîñÿ öå äèâî  ó 910 ðîöi. ßê  êîëèñü  ñâÿòèé
Iîàíí  Áîãîñëîâ áà÷èâ  íà íåái  âåëèêå çíàìåííÿ, Æîíó,
îñÿÿíó  ñîíöåì, òàê ñàìî  i ñâÿòèé Àíäðié  ó
Âëàõåðíñüêié öåðêâi, ùî ïîäiáíà äî íåáà, ïîáà÷èâ
Áîãîìàòið, îäÿãíåíó ó ñîíÿ÷íó ïîðôèðó.

Ñâÿòêóþ÷è Ïîêðîâó Áîãîðîäèöi, ìè  äÿêóºìî ¯é çà
òàêå âåëèêå ìèëîñåðäÿ, ÿâëåíå ðîäó õðèñòèÿíñüêîìó,
i ñòàðàííî ìîëèìî, àáè Âîíà íèíi i çàâæäè  ìèëîñòè-
âî  ïîêðîâèòåëüñòâóâàëà  íàì, òèì, õòî øóêàº ¯¿ çàõè-
ñòó.

 Àðõiìàíäðèò Ìàðòèíiàí

ÏÎÊÐÎÂÀ ÏÐÅÑÂßÒÎ¯
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖI

(14 æîâòíÿ)

ÑÂßÒÈÍ² ÏÐÀÂÎÑËÀÂ’ß

Ïî÷à¿âñüêà Ëàâðà
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Íåäîñòàòî÷íî îáëàäàòü ìóäðîñòüþ, íóæíî óìåòü ïîëüçîâàòüñÿ åþ. (Öèöåðîí).

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

Выкуп за Тимошенко
Президент Янукович предлагал Мер�

кель выкупить Тимошенко. За полцены.
В дипломати�

ческих кругах
уже давно ходит
информация о
том, что прези�
дент Украины
Виктор Янукович
предлагал канц�
леру Германии
Ангеле Меркель
“выкупить” экс�
премьера Юлию
Тимошенко за $7 миллиардов.

Об этом заявил один из учредителей движения
“Честно” Олег Рыбачук.

Он рассказал о том, что во время встречи с Ан�
гелой Меркель Виктор Янукович предложил ей “вы�
купить” Юлию Тимошенко за $7 миллиардов. По
словам Рыбачука, на встрече Янукович сказал: “Хо�
тите получить Тимошенко, так заплатите: она же
украла $14 миллиардов, поэтому мы отдадим ее
за полцены”.

“Об этом откровенно говорили те дипломаты, ко�
торые работают с Украиной — и в Берлине, и в Ки�
еве. Этот эпизод поставил последнюю точку в лич�
ных отношениях между Меркель и Януковичем.
Возможно, об этом никто публично не говорил, но
я неоднократно слышал это из разных источни�
ков”, — отметил он.

Òåïåð Ìóêà÷åâî ³
âàæêî óÿâèòè áåç Ñâÿ-
òà ìåäó, òàê ñàìî, ÿê ³
áåç «×åðâåíîãî âèíà»,
Âñåóêðà¿íñüêèõ ìèñ-
òåöüêèõ ôåñòèâàë³â.
Ïðèºìíî, ùî ìè º ï³î-
íåðàìè â ïðîâåäåíí³
ïîä³áíèõ çàõîä³â. Òàê,
ïðèì³ðîì, îáëàñíèé
öåíòð óæå çà íàìè ïî-
÷àâ ïðîâîäèòè âèíí³
ôåñòèâàë³, à ç íèí³ø-
íüîãî ðîêó – ³ ìåäîâèé.

Ùå çàäîâãî äî ïðî-
âåäåííÿ öüîãîð³÷íîãî
Ñâÿòà ìåäó çíàéîì³ çà-
ïèòóâàëè, êîëè æ âîíî
â³äáóäåòüñÿ. ² îñü íà-
ðåøò³ ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³
öåíòðàëüíà ïëîùà
ì³ñòà âêðèëàñü ð³çíî-
êîëüîðîâèìè íàìåòà-
ìè, ïîâ³òðÿ íàïîâíè-
ëîñü çàïàøíèìè àðî-
ìàòàìè. Òðåáà îäíàê
â³äçíà÷èòè, ùî öüîãî-
ð³÷íå ñâÿòî íå áóëî òà-
êèì ìàñîâèì, ÿê ìèíó-
ëîð³÷íå. Ãîëîâà ì³ñüêî-
ãî Òîâàðèñòâà áäæî-
ëÿð³â Âàëåð³é Êðå÷-
êîâñüêèé ïîÿñíþº öå
òèì, ùî öüîãî ë³òà ñòî-
ÿëà äóæå ïîñóøëèâà
ïîãîäà ³, çðîçóì³ëî, áà-
ãàòî ïàñ³÷íèê³â íåäî-

ÍÀÌ ÇÍÎÂÓ ÄÀÐÓÂÀËÈ
ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÈÉ ÍÅÊÒÀÐ

áðàëè ìåäó. Îêð³ì
òîãî, ÿê çàçíà÷èâ ïàñ³-
÷íèê Äìèòðî ³ç Äîëè-
íè, ó íèõ íà ïîä³áíèõ
çàõîäàõ òàêî¿ âèñîêî¿
ïëàòè çà îðåíäó íà-
ìåò³â, ÿê ó Ìóêà÷åâ³
íåìàº, àäæå íå êîæíî-
ìó ïîâåðíóòüñÿ 480
ãðèâåíü, ñïëà÷åí³ çà
òðè äí³, òîìó, ìîæëè-
âî, íå âñ³ áàæàþ÷³ ³
ïðè¿õàëè. Òà âñå îäíî
íà Ñâÿòî ìåäó äî Ìó-
êà÷åâà ç’¿õàëèñü áäæî-
ëÿð³ ç áàãàòüîõ êóòî÷ê³â
Óêðà¿íè, çîêðåìà, Ïîë-
òàâùèíè, ×åðêàùèíè,
²âàíî-Ôðàíê³âùèíè,
³íøèõ îáëàñòåé, íå êà-
æó÷è âæå ïðî íèçèíí³
ðàéîíè êðàþ.

Íà óðî÷èñòîìó â³ä-
êðèòò³ ñâÿòà, ÿê çàâæ-
äè, ïîðàäóâàëè ôåº-
ðè÷íèìè ï³ñíÿìè ³
òàíöÿìè âèõîâàíö³
ì³ñüêîãî Áóäèíêó øêî-
ëÿð³â. Äî óâàãè ãîñòåé
³ ìåøêàíö³â ì³ñòà áóëè
ïðåäñòàâëåí³ íå ëèøå
óêðà¿íñüê³ òàíö³ çðàçêî-
âèõ õîðåîãðàô³÷íèõ êî-
ëåêòèâ³â òà âîêàëüí³
àíñàìáë³, àëå é êîëî-
ðèòí³, æàðò³âëèâ³ òåàò-
ðàëüí³ ñöåíêè. Ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ ñâÿòêîâî¿
ïðîãðàìè âñ³ ¿¿ ó÷àñíè-
êè ìàëè çìîãó ñêóøòó-
âàòè ñîëîäåíüêîãî
ìåäó ì³ñöåâèõ ïàñ³÷-
íèê³â.

Â³äòàê ó÷àñíèê³â òà

ãîñòåé ñâÿòà, âñ³õ ìó-
êà÷³âö³â ïîçäîðîâèâ ç
â³äêðèòòÿì IX Ìóêà÷³-
âñüêîãî ñâÿòà ìåäó
ì³ñüêèé ãîëîâà Çîëòàí
Ëåíä’ºë, ÿêèé çàïðî-
ñèâ óñ³õ â³äâ³äàòè ïåð-
øèé â Çàêàðïàòò³ ìóçåé
ìåäó, ùî â³ä÷èíèâ ñâî¿
äâåð³ íåäàâíî. Âàëåð³é
Êðå÷êîâñüêèé â³ä ³ìåí³
ïàñ³÷íèê³â ì³ñòà, ÿê ³ â
ïîïåðåäí³ ðîêè, âðó-
÷èâ âèõîâàíöÿì Ìóêà-
÷³âñüêèõ äèòÿ÷èõ áó-
äèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó
â³äåðöÿòà ³ç çàïàøíèì
ìåäîì.

² ÿêùî çà õìàðíî¿ ñó-
áîòíüî¿ ïîãîäè íà
ñâÿò³ áóëî ìåíøå
â³äâ³äóâà÷³â, í³æ î÷³êó-
âàëîñÿ, òî âæå â íå-
ä³ëþ ïðèãð³ëî ñîíå÷êî
³ á³ëÿ íàìåò³â ç ìåäîì
áóëî íå ïðîéòè. Ñâÿòî
ìåäó òðàäèö³éíî ñóï-
ðîâîäæóºòüñÿ ³ ÿðìàð-
êîì íàðîäíèõ ïðî-
ìèñë³â. Ìóêà÷³âö³ ³
÷èñëåíí³ òóðèñòè ìàëè
ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè
äî âïîäîáè âèøèâàí³
ñîðî÷êè, ãëå÷èêè, âè-
ðîáè ç äåðåâà òîùî.

«Ìóêà÷³âñüêà
Ðàòóøà»

Ãàðíèé Äåíü íàðîäæåííÿ ïðèëèíå
äî íàøî¿ äîðîãî¿ ìàò³íêè, í³æíî¿, ëàñ-
êàâî¿ áàáóñ³, äóæå ïîðÿäíî¿, òóðáî-
òëèâî¿  ñâàõè

²ðåíè Éîñèï³âíè ÁÀÊÎ
Ç Äíåì íàðîäæåííÿ Âàñ ìè

â³òàºìî, ³ áàæàºì íà âñ³ ë³òà: áóäüòå
òàêîþ, ÿê ìè Âàñ çíàºìî, ïðîñòà,
í³æíà ³ âñ³ì äîðîãà. Õàé ³ ùàñòÿ, ³

ñîíöÿ â³òðèëà, ì÷àòü Âàø ÷îâåí äî òî¿
çåìë³, äå ïàíóº ëèø ðàäîñò³ ñèëà, äå çáó-

âàþòüñÿ ìð³¿ óñ³ àæ äî ñòîð³÷÷ÿ.
Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – ñèíè Îëåê-

ñàíäð, Ñëàâ³ê, íåâ³ñòêè Ñâ³òëàíà,
Àë³ñà, îíóêè Îëåêñàíäð, Êðàñò³àí,
Â³êòîð³ÿ, ñâàòè Ëàðèñà ³ Ìèõàéëî

Ìàíè÷åâè, ð³äí³, äðóç³…

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß! ÁÎÆÎ¯ ÂÀÌ ÁËÀÃÎÄÀÒ²
ÍÀ ÌÍÎÃÀß Ë²Ò

Öèìè äíÿìè ïðåêðàñíèé æèòòºâèé
þâ³ëåé – 80-ð³÷÷ÿ  ç äíÿ íàðîäæåííÿ
â³äçíà÷àòèìå äîðîãà, ð³äíà íàì ëþäèíà

– Ãàííà Ïåòð³âíà
ÄÓÁÀÍÈ×

ç Ìóêà÷åâà.
Áàæàºìî øàíîâí³é þâ³ëÿðö³

Áîæî¿ áëàãîäàò³, ìèðó,  ðàäîñò³
³ çäîðîâ’ÿ íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿

ë³òà. Õàé Áîã òåáå áëàãîñëîâëÿº, à Áîæà Ìàòè
ñâî¿ì îìîôîðîì îáåð³ãàº íà êîæåí ïðèé-
äåøí³é äåíü æèòòÿ.

Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè – ñèí
Ìèðîí, íåâ³ñòêà Åð³êà, ñâàõà Ô³çåð, âíó-
êè – Ìèðîí, Ãàáð³åëëà, Îëåêñ³é ç äðóæè-
íîþ Îëüãîþ, ïðàâíóêè Ïàâëèê òà Äàðèíêà.

Ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâÌóêà÷³âñüêî¿ ÇÎØ ¹16 ùèðî
â³òàº ç þâ³ëåºì  êîëåãó, êîëèøíþ â÷èòåëüêó øêîëè

ÁÎÃÄÀÍ Íàòàë³þ Âàñèë³âíó.
Øàíîâíà íàøà þâ³ëÿðêî!
Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ çè÷èì íå íà ð³ê –
Íà âñå æèòòÿ áàæàºì éîãî ùèðî.
Ùîá  ðàä³ñíèì ³ äîâãèì áóâ Âàø ð³ê,
Ç äîáðîì, ëþáîâ’þ, ñïîêîºì ³ ìèðîì.

ÑÈÒÖÅÂÅ Ã²ÐÊÎ!
Â ö³ îñ³íí³, ñîíÿ÷í³ äí³ ìîëîäà ³
ùàñëèâà ñ³ì’ÿ

²âàí òà
Îëåêñàíäðà

ÌÀÐÊÓËÈÍÈ
Â³äçíà÷àþòü  ïåðøó

ð³÷íèöþ ñâîãî âåñ³ëëÿ!
Ùèðî áàæàºìî âàì, äî-

ðîã³ íàø³:
Ó âàøå ñèòöåâå âåñ³ëëÿ
Ïðèéì³òü áàæàííÿ ö³ â³ä íàñ
Íåõàé ñüîãîäí³, çàâòðà, çàâæäè
Íå ïîêèäàº ùàñòÿ âàñ.
Â³çüì³òü çà ðóêè, îáí³ì³òüñÿ
² ðàçîì éä³òü ó äàëüøó ïóòü,
² õàé íà ñï³ëüí³é ö³é äîðîç³
Êîõàííÿ êâ³òè ëèø öâ³òóòü.

Ã³ðêî!
 Ëþáëÿ÷³ âàñ áàòüêè, ñåñòðà ç ÷îëîâ³êîì,

ïëåì³ííèöÿ Àíàñòàñ³ÿ, áàáóñÿ òà ä³äóñü
Â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ

ÎÍÓÔÐ²ªÍÊÀ
Àíàòîë³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à

Ïðèéì³òü íàéêðàù³ â³òàííÿ ç íàãîäè Äíÿ íàðîäæåííÿ.
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðàäîù³â ó
æèòò³, ãàðíîãî íàñòðîþ, äîáðîãî îòî÷åííÿ òà Áîæî¿ áëà-
ãîäàò³.

Íåõàé äîðîãè ñòåëÿòüñÿ êðèëàòî,
Áóäóòü ÷èñò³, ð³âí³ ÿê ñòðóíà.
² äîáðî íå îìèíàº õàòó,
ßê íå îìèíàº ñâ³ò âåñíà.
Õàé çäîðîâ’ÿ, ðàä³ñòü ³ äîñòàòîê,
Ñèïëþòüñÿ íåìîâ âèøíåâèé öâ³ò,
Õàé ìàëþº äîëÿ ç áóäí³â ñâÿòî,
² äàðóº Âàì áàãàòî ë³ò!

Ç ïîâàãîþ, êîëåãè  ô³ðìè “Àóäèò ”
òà ÏÏ “Êëóá áóõãàëòåð³â ”

ÍÀ ÙÀÑÒß, ÍÀ ÄÎÁÐÎ!
 23 âåðåñíÿ  íà ðóøíè÷îê ùàñòÿ

ñòàíóòü ïåäàãîã-îðãàí³çàòîð ÇÎØ
¹20

Äÿ÷èíñüêà Ìàð’ÿíà
Ìèðîñëàâ³âíà òà ¿¿

íàðå÷åíèé Îëåêñàíäð.
Äîðîã³ ìîëîäÿòà!
Íåõàé öåé çîëîòî-îñ³íí³é

äåíü ì³öíî-ïðåì³öíî çöåìåí-
òóº âàøó äîëþ íà ùàñòÿ,íà
ðàä³ñòü, íà äîáðî.

Õàé âàñ Áîã áëàãîñëîâèòü
çäîðîâ’ÿì, óñï³õàìè, ùàñòÿì,
ëþäñüêîþ ïîâàãîþ íà ìíîãàÿ ë³ò!

Äèðåêö³ÿ, Ïðîôêîì ÇÎØ ¹20. ÙÀÑÒß ÍÀ ÂÑÅ ÆÈÒÒß!
Ó ñóáîòó ïðèñÿãàþòü íà â³ðí³ñòü ³ ñòàþòü íà

ðóøíè÷îê ùàñòÿ ìèëà, ÷àð³âíà, ãàðíà, ðîçóìíà
Àíäð³àíà ²ÂÀÍÊÎ òà ¿¿ ÷åìíèé, äîáðèé, ïðà-
öüîâèòèé  ³ äóæå ñåðéîçíèé îáðàíåöü Þð³é
ÊÓÏÅÖÜ.

Ùèðî â³òàºìî ìîëîäÿò ³ áàæàºìî ¿ì â³êó äîâ-
ãîãî òà ùàñëèâîãî, çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî, êîõàííÿ
ãàðÿ÷îãî, ä³òîê áàãàòî, ùîá âåñåëèëè õàòó,
Áîæî¿ áëàãîäàò³ íà äîâã³, ïë³äí³,
ùàñëèâ³ ³ çàìîæí³ ðîêè. Ã³ðêî!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ –
ìàìà, òàòî, áðàò, áàáó-
ñÿ, ð³äí³, äðóç³…



забудову в с. Лавки по вул. Лісова.
Звертатися: 095 151 03 74.
     Земельна  дiлянка  в м. Пiстрялово

38 сотин пiд забудову (всi вiдповiднi
приватизацiйнi документи).

Тел.: 066�5700578; 095�6098039.
     Продається земельна дiлянка в с.

Кленовець, площею 0,13 Га. Є світло,
газ, в кінці участка – річка.

Тел.: 095 200 97 09.
     Продається земельна ділянка  пл.

06004 га для садівництва або під забу�
дову в районі  вул. Великогірної  (неда�
леко від дороги та комунікацій).

 Зверт. 095�8610797.

     Продається  дачна ділянка 4 сотки
в районі  вул. Північна (кооператив “Ав�
томобіліст”)
Подробиці по тел.: 066 150 14 18.
     продається приватизована зе�

мельна ділянка в с. Іванівціна вул. Лесі
Українки, 7 сотин , є фундамент 11х14
м. з будматеріалами.    Є газ. Світло,
поряд річка.

 Тел. 095�3283911, 0502739597

     Продається  земельна ділянка пыд
будівництво з фундаментом  під  9 со�
тин в “Паланку” (р�н вул. Тімірязєва).
Ст. ціна  – 16 тис. ум.од.

Тел.: 063 802 48 88, 4�26�02

     Продається  будинок у Ракошині на
вул. Леніна, 6. Є господарські будівлі,
20 соток землі, колодязь, газове опа�
лення. Ціна 12 тис. у. о.

Дзвонити 050�82�99�200
     Продається  пів �будинку  в Мука�

чеві по вул. Сільвая біля залізничного
вокзалу з прибудинковою земельною
ділянкою і гаражем.
Дзвонити 067�2233112. 0664594000.
     Продається добротний будинок

з гаражем та прибудовами в с.
Нижній Коропець по вул. Горького. 25
сотин землі, всі комунікації.

 Тел..: 095 337 64 50.
     Продається добротний будинок з

гаражем та господарськими прибудо�
вами в  Нижньому Коропці по вул. Горь�
кого, 25 сотин землі, всі комунікації.
Зверт. 095�3376450 (Оксана).
     Продається цегляний  2�поверхо�

вий будинок (близько 200 кв. м.) в с.
Клячаново. 0934874755.
     Продається терміново дача – бу�

диночок і 11,5 сотини  приватизованої
землі. Є сад , вода, рибник, газ поряд.
Вул. Абрикосова, 1. Тел. 0999610308.
     Продається двохкімнатний буди�

нок  з присадибною ділянкою в с. Коль�
чино. Тел.: 7�10�32.

     Продається   недобудова    в
с. Березинка, при дорозі, 1�й по�
верх без перекриття. Плюс 20 соток
землі, всі комунікації.
 Тел.: 050 105 48 96, 095 482 91 35

     Продається  2�поверхова  недобу�
дова  (з дахом, поштукатурена) у се�
лищі Кольчино на вул. Шелестівська ,
17, 5 сотин землі , сад. Ціна 35 тис у.о.
Зверт. 066�0047327
     Продається недобудований  2�по�

верховий будинок (156 кв. м) у смт.
Кольчино по вул. Шелестівській. Із зе�
мельною ділянкою 20 сотин, виноград�
ник, сад. Стартова ціна 30 тис у.о.
Звертатися по тел. 066�00�46�326.

     На 777�му кілометрі Міжнарод�
ної траси Київ�Ужгород, в 3�х км.від
Мукачева, 500 метрів від траси, у
Старому Давидкові�на сонячній сто�
роні за 300 метрів від р. Латориці
продається  дворогосподарство на
20�ти сотках  землі. Для ведення
селянського господарства  поряд є
ще 30 сотин землі. В будівлях, при�
датних для проживання є три окремі
кімнати, 2 кухні, кладовка, ванна,
веранда. Є всі комунальні зручності,
а  також є погреб, добротна піч на
дровах, повноводний колодязь, га�
раж, хлів, виноградник (ловгош), ве�
ликий  сад, город. Ціна �25 тис.у.о.
Можливий розмін на пристойну 1 �
або 2�кімнатну квартиру  в Мукачеві.

Зверт. 050�1717572.

      Продається велика земельна ділян�
ка в с. Станові. За довідками звертати�
ся  с. Станово, 65 (Піняшко Наталія),
Тел. 0992627040.
     Продається приватизована ділян�

ка 10 сотин в урочищі "Шайби" біля  лісу.
Тел: 050�71�99�704, 2�27�41 Володя.
     Продається  ДЕШЕВО(!) житло*

вий будинок в урочищi Ловачка;
0,03 га приватизованої дiлянки, ви*
ноградник, фруктовий сад.

  Т.: 050*6714841.
     Продається приватизована  зе�

мельна ділянка 0,25 га під будівництво
по вул. Червона Гора., с. Лавки. Тел.
050�5530508.
     Продається земельна ділянка  15

сотин під забудову у с. Лавки.  Асфаль�
тована  дорога, поряд ліс. Всі кому�
нальні   комунікації.
Звертатися  по тел. 09515103746, або
в Мукачеві на вул. Миру, 23. Черничко
     Продається в Клячановi земельна

дiлянка  7 сотин з фундаментом в
центрi села. Є газ, свiтло, вода.

 Т.: 099�274�52�36.
     земельна дiлянка  13 сотин пiд за�

будову  у зручному мiсцi в с. Кленовець
поблизу Мукачева. Є комунальнi
комунiкацiї. Зверт.: 095�200�97�09.
     Продається участок 15 соток під

     Продається металевий гараж вол�
гівського розміру у кооперативі "Жи�
гулі" на вул. П. Морозова з оглядовою
ямою. Старт. Ціна 2000 у.о.

іКонт. Телефон 3�34�63.
     Продаються автомобіль "Шко�

да�Октавія" у доброму технічному стані
та бджоло пасіка у селі Вишкове, Хус�
тського району. Довідки тел. 097�474�
81�81.
     Продається трактор колісни “Бе�

ларусь — МТЗ�52” з переднім приво�
дом (з документами. Тех. Оглядом). До
трактора є плуг, диски, одноосний
причеп. Звертатися 0668893368.
     Автомобіль  ВАЗ�2107, 1989 р.в.,

бежевий колір  у хорошому стані.
Старт. Ціна 1700 у.о.

Зверт. 0955621600 ( Славик).
     автомобіль "Славута" – (люкс�ва�

ріант), 2005 р.в.  пробіг�34 тис км.
Тел. 0668081410  (Іван Васильович).
     Продається автомобіль "ВАЗ�

ЛАДА�КАЛИНА" , 2006 р.в. пробіг 100
тис . км.  Ціна договірна. Дзвонити 095�
8789800.
     Продается "Волга" ГАЗ�24 (1979

р.в.) требует мелкого ремонта. Об�
ращ. По тел..

4�95�13. 0992251611.
     Продається автомобіль «ЗАЗ  СЛА�

ВУТА» —2003 р.в. Ціна 1800  у. о.  Звер�
татися : 050�8027116
     Продається волгіський гараж. Ціна

договірна. Тел.: 099 233 66 76.
     Продаються: автомобіль «Волга»

ГАЗ�24 та добротні смерекові двері. Усе
в хорошому стані. Тел. для довідок:
050*537*63*64.
     Продається металевий розбір*

ний волгівський гараж в кооперативі
“Північний”.900 у.о.  Тел.: 5*72*85.
     Продається "волгівський" розбір�

ний гараж в кооперативі біля ринку
"ГІД". Можлива розбірка.

Тел.: 050 105 45 46.
     Продається металевий гараж , з

ямою в кооперативі  "Північний". Тел.
5�45�92 (після 18.00). Ціна договірна.
     Куплю “Таврію” в хорошому стані.

Тел.: 050 553 02 18 (тетяна).
     Продам САК з  новим «волговсь*

ким» двигуном. Т.095*002*53*40.
     ïðîäàì òåðìiíîâî ñòàöiîíàðíèé

ãàðàæ ç ïiäâàëüíèì ïðèìiùåííÿì ïî
âóë. ×åðâîíîãiðíié,90-á. Öiíà
äîãîâiðíà.  Ò.: 5-92-51; 095-8613194.
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Òîâàðè òà ïîñëóãè

  Ðîáîòà

     Здаються в оренду офісні при�
міщення в районі Паланок.
Т : (03131) 3�15�73, 099�733�91�96.

Здається в оренду магазин
по вул. Пархоменка 47 кв. м.
Тел: 3*24*00, 067*312*37*15

     примiщення  на вул. Росвигiв�
ськiй,20�А. – 20 кв. м. пiд офiс, перукар�
ню, стоматкабiнет тощо.

 Зверт.: 050�2661886.

     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ
äîðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà
Iòàëiÿ). Öiíà äîãîâiðíà.

Çâåðò.: 0955338189.

ПРОДАЄТЬСЯ
ПАРКЕТ.

Тел. 0505986472.

     Продається 2�кімнатна кварти�
ра  50 в. м. на 5�му поверсі 9�повер�
хового будинку  в районі педінсти�
туту.  Вікна – на тиху зелену зону. В
квартирі – паркет, кахель,домо�
фон. Ціна 26 тис. у.о. Дзвонити
0505377572

     Продається  квартира– 37 кв.
м. на другому поверсі цегляного
будинку в районі "Пентагона".

Тел. 050�9847337.
     Продається 1�кімн. квартира  в

цегляному будинку на 2�му поверсі в
районі “Пентагон”,  площею 36,9 кв. м.
Ціна договірна. Т.: 050 984 73 37.
     Продається 2�кімн. квартира  на 4�

му поверсі  у престижній центральній
частині міста.Без ремонту.  Ціна дого�
вірна. Тел. 098�5968346.
     Продається 1�кімн. квартира  на 1�

му поверсі  5�поверх. цегляного будин�
ку з ремонтом на вул. Закарпатській.
Ціна 16 тис. у. о.  Тел. 066�0542196.
     Продається квартира з євроремон�

том на пл. Миру, 28�9. Ціна договірна.
Дзвонити 099�21�60�900.

     Продається  2�кімнатна квартира у
п'ятиповерховому будинку на вул.
Індустріальній (на 1�му поверсі). Звер�
татися 050�265�95�71 (Сергій).
     Продається 2�кімн . квартира  (58

кв. м.) на другому поверсі  цегляного
будинку  у  центрі міста  на вул.Яр.Муд�
рого. Ціна договірна. Зверт. 095�
4604332, 0954751346.
     КУПЛЮ 2�х. або 3�кімнатну квар�

тиру  у Мукачеві. Дзвонити 0673126837
(Ігор).
     Продається 2�кімн. квартира на вул.

Закарпатській в середньому стані. Є
втономне опалення

 Зверт. 066 800 36 74.

     Продається або розмінюєть*
ся на 2*х кімнатну квартиру  бу*
динок у с.Дiлок на вул.
Гагарiна,98, плюс земельна
дiлянка площею 1 га,
господарськi будiвлi, сад.

Зверт. по тел. 096 442 17 35.

     Продається  (без посередників) 3�
кімнатна квартира   в ідеальному стані
у центрі Мукачева (дворовий варіант),
автономне водопостачання, сарай,
підвал. Звертатися 050�7633017
(Ваня, Наталка).
     Продається 3�кімнатна квартира

на вул. Одеській. На 2�му поверсі з інди�
відуальним  опаленням. Зверт. По тел.
066�247�9497.
     Продається земельний участок з

будиночком в урочищі Ловачка.
Тел.: 2�32�95

      Продається будинок у дворовій
системі в м. Ужгород по вул. Лавріще�
ва. Є кухня і житлова кімната, заг.  пло�
ща 28 кв. м та 1 сотина огород, є газ,
вода,електрика, міська каналізація.
Потребує ремонту. Ціна договірна.

Тел: 050�936�95�06
     Продається будинок в с. Клячанові

�72 кв. м. , є газ, опалення,  вода, при�
будова  надвірна, гараж цегляний
(зверху  кімната)  і гараж шиферний,
виноградник, сад, огород, 50 сотин
землі. Ціна договірна.Т. 0508598987.
     Продається будинок в Мукачеві на

вул. Тимірязєва, 36. Біля будинку 16
сотин землі, гараж, сад, город.

Тел. 050�0630296.
     В Мукачеві продається  2*повер*

ховий цегляний садовий будинок
(120 кв. м.) з 10 сотинами земель*
ної ділянки в урочищі "Попова гора"
у 500*х метрах  від ринку "ГІД". Є
підвал,гараж, світло, вода, огоро*
жа, сад6 виноград*ловгош. Можли*
вий обмін на квартиру в Мукачеві.
Ціна договірна. Без посередників.

Тел. 095*145*06*32.
     Продається або розмінюється на

2�кімн.  квартиру  будинок в с. Ділок на
вул. Гагаріна, 98, плюс земельна
ділянка  площею 1 га, господарські
будівлі, сад. Тел. 096�4421715.

     Продаються кози різного віку. Зверт.
099�7293358. (з19.00 до 20.00�Марія
Михайлівна).

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
кирпич (400 шт.),уголок разной
длины и размера, трубы разной
длины и диаметра.

Тел.: 066 142 26 29

     Терміново продається набір
меблів для дитячої кімнати (шкаф,
стінка з столом білого кольору з
червоним оформленням). Вироб�
ник Польща Karol II. Практично но�
вий. Ціна 3700 грн. (можливий
торг). Тел. 0508855557.

     Продам комплект меблів (новий) з
натурального ротангу. В комплекті—
двомісний диван, 2 крісла. Круглий сто�
лик зі  склом. До меблевого комплекту
–набір подушок. Ціна –2200 грн. Звер�
татися  по тел. 050�66�05022.

     Продаються терміново і дуже де�
шево меблі  —гостинна «стінка» з чо�
тирьох шаф, світлого кольору.

Зверт. 0953428391.

Здаються в оренду торгові при�
міщення з повним євроремонтом,
площею 150 кв. м. та 80 кв. м. в
центральній частині Мукачева у
старому пасажі біля магазину «Бе�
атріса», та по вул. Духновича.
Звертатися за тел.: 050 504 86 34,
050 582 00 85.

  Îðåíäà

     Продається Торгова точка на
ринку  «Росвигово»  �21 кв. м. (45000
у.о.) Зверт. 0684088911.

     Продається  комерційне приміщен�
ня на вул. Росвигівській, 7�а, 65 кв.м.
(160000 у.о.). Зверт. 093�117�93�11.

Продаються металеві клітки для
кролів, для голубів (сім шт.)

розміром 100х50х50. Ціна
договірна. Звертатися�2�20�08

(Марія Василівна).

     УТЕПЛЕННЯ  ЖИЛИХ І
ПРОМИСЛОВИХ СПОРУД
ПЕРЛІТОВОЮ ШТУКАТУР*
КОЮ. Екологічно, швидко,
надійно!

Звертатися: 0505013003,
067*5413003,063*4133131.

Продається окремий про*
мисловий об’єкт  в Мукачеві,
(незавершене будівництво).

    Тел. 095 484 58 82.

ПРОДАЄТЬСЯ
20*тонний контейнер

на ринку “ГІД” (Торговиця).
Тел.: 050 537 75 76;

050 598 64 72

     Здається в найм 1�кімн. квартира в
чеському будинку по вул. Окружній,
частково мебльована на тривалий
термін. тел.: 050 764 87 57.
     Терміново винаймемо квартиру для

молодого подружжя з комунальними
зручностями (бажано у Росвигові).
Звертатися 0999�331076 .
     Винайму 1�2� кімнатну умебльова�

ну квартиру у Росвигові. Зверт. По тел.
0502284266.
     Винайму 1�2� кімнатну умебльова�

ну квартиру у Росвигові. Зверт. по тел.
0502284266.

     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  тор�
гову площу у магазині «Універсам�
Тарту» на вул. Данченко,2� а у Рос�
вигові.  Зверт.: 050�5530508

     Продається  аккордеон  марки
«Страдеія» , Італія. Ціна договірна.
Зверт. 095�77�96�752.
     Продам тахту розміром 2 х0,8 м з

матрацом і видвижними шухлядами
для білизни.  Зверт 050�372�21�04.

     Здається в оренду  приміщення
по вул. Возз’єднання, 1 ( 141, 2 кв.
м.) під офіс або  іншу діяльність.  Тел.
095*3345417.
     Здається в оренду приміщення

по вул.Возз’єднання, 3 під офіс або
інше.  Тел. 095*334*54*17.
     Здається в оренду  приміщення

по вул. Габермана,3 (29,2 кв. м.) під
магазин або офіс.

Тел. 095*3345417.

     ПРОДАМ кольоровий теле�
візор SAMSUNG у хорошому
стані. Ціна договірна. Т. 2�21�92.

     Продам пух –перо (б�у) у ве�
ликій кількості. Т. 0997334667.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
В КАФЕ (м. Мукачево)

досвідченого кухаря (жінка до
45 років), помічника кухаря
(жінка до 40 років), офіціанта
(дівчина до 30 років). Графік
роботи з 8.30 до 22.30.

Тел.: 095 429 38 08

     Продається  газова колон*
ка Junkers та 2 газові конвек*
тори у хорошому стані. Сума
2000 грн. Тел.: 095 341 96 91

     Продається  нова морозильна ка�
мера  «Атлант». Тел. 4�71�46.
     Продається меблева «стінка»  б�у ,

румунського виробництва  у хорошо�
му стані.Ціна по домовленості. Недо�
рого.     Тел. 095�334�54�17.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³ òà Ðîñ³¿

ТЕРМІНОВО:
Набираємо будівельників,зва�
рювальників, працівників на
фабрики та заводи, швачок,
столярів, робітників на с/гос�
подарство. Допомога в отри�
манії польських шен ген та ро�
бочих віз, реєстрації в кон�
сульстві. Ліцензія МПСП №АВ
389098.
м.Мукачево вул.Недецеї,  2

Тел. 0975500127,
0501357373

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
Офіціантів у кафе на вул. Му�

зичній, 2�Б (мовна школа «Студія
лінгвістики»—напроти поліклініки).

Зверт. 050*9007500.

      Продаються меблі—м’яка ча�
стина ( диван і два крісла—«ракуш�
ка»)  б�у, у хорошому стані. Недо�
рого.  Зверт. 099�059�1884.

      Продається 2 нові електро�
конвектори потужністю 1,2 і 2,5 квт.

Зверт. по тел. 066�176�63�70.

АНСАМБЛЬ
«РЕТРО*ЕКСПРЕС»
НАДАЄ  ПОСЛУГИ

по обслуговуванню «живою» музи�
кою на Днях народження, банке�
тах, весіллях, урочистостях та
інших корпоративних святах.
Тел. 050*9587697 (Валерій)

НАДАЮ ПОСЛУГИ ПО
ПЕРЕВЕЗЕННЮ ВЕСІЛЬ

автомобілем BMW 5�ї серії,
чорного кольору. Можливе
оформлення живими квітами.

Т. 050 522 69 20, 050 596 83 70.

Фірма з продажу та ремон*
ту комп'ютерної техніки
прийме на роботу праців*
ників!

Деталі за тел.: 066�535�86�41

Продаються гвинтові сходи
(14 сходин) висотою 2,6 м. (кар�
кас металевий, дошка – ясінь, з
перилами) розмір 2,6х1,5х1х1 м.
лаковані.

Тел..: 050 774 92 65.

     Оголошується конкурс на оренду
приміщення під аптечний заклад в с.
Дерцен на вул. Ракоці, 72 (лікарська
амбулаторія площа –21,8 кв.м.). Зая�
ви приймаються  від часу публікації
цього повідомлення у газеті. Зверта�
тися у сільську раду.



Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÍÀÄÌÎÃÈËÜÍÈÕ
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊIÂ

Звертайтеся:
Мукачево, (р�н «Паланок»)
вул.Петра Великого,11�1.
Тел. для довiдок: 4�95�11;

8�050�9569242.

Ìè íå áóëè ïåðøèìè, çàòå ñòàëè êðàùèìè!

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999920  âåðåñíÿ  2012 ð.

¹ 38 (938)¹ 38 (938)¹ 38 (938)¹ 38 (938)¹ 38 (938)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

Â²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜ
ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 10.09.2012 р.  по  16.09.2012 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1. Токар Борис Іванович – 1952 р.н.
2. Боднар Ірина Василівна – 1934 р.н.
З. Алєксандрова Єлізавета Іванівна – 1952 р.н.
4. Бульдяк Тетяна Леонідівна – 1958 р.н.
5. Когут Іван Іванович – 1953 р.н.
б. Стасьо Василь Михайлович – 1963 р.н.
7. Старнічук Світлана Іванівна – 1955 р.н.
8. Богун Михайло Михайлович – 1933 р.н.
9. Савчук Галина Михайлівна – 1919 р.н.
10. Урста Степан Пантелеймонович – 1959 р.н.
11. Віраг Ірина Миколаївна –1953 р.н.
12. Бабой Йолана Йосипівна – 1960 р.н.
13. Тейфел Амалія Федорівна – 1928 р.н.
14. Фатьянов Леонід Якович – 1924 р.н.
15. Машлак Іван Михайлович – 1934 р.н,
16. Булеца Марія Василівна – 1931 р.н.

ПАТ «Мукачівському заводу ЗБВіК»
терміново потрібні на роботу:

� Водії автомобілів «КАМАЗ», категорії «С», «Е»;
� Налагоджувальники деревообробних верстатів
(професія за дипломом технік�механік);
� Слюсар�ремонтник (деревообробних верстатів,
кранів);
� Електрогазозварювальники ручної зварки;
� Машиніт�кочегар (котельня на твердому паливі);
� Верстатники деревообробних верстатів;
� Формувальники залізобетонних виробів;
� Рамник (пилорами Р�63;
� Рамник стрічкової пили;
� Токар.

За довідками звертатися за адресою:
м. Мукачево, вул. Духновича, 105.

Тел.: 2�15�85, завод ЗБВіК біля з/д переїзду
ЇХАТИ ДО ЗАВОДУ МАРШРУТКАМИ:

Маршрут № 11 – Пивзавод�Тімірязєва;
Маршрут № 9 – Пивзавод�ДОСи;
Маршрут № 15 – Закарпатська�Окружна;
Маршрут № 20 – Пивзавод – Ген. Петрова –
                              остановка – Верді

Адміністрація.

ÀËËÎ-²ÍÔÎ (ÁÅÇÏËÀÒÍÀ ÒÅËÅÔÎÍÍÀ ÄÎÂ²ÄÊÀ)...
9-10-11, 2-32-46, 095-362-52-52

ÀÂÅ-ÌÓÊÀ×ÅÂÎ (âèâ³ç ñì³òòÿ)............2-22-69, 3-19-75
ÏÎÆÅÆÍÀ ÎÕÎÐÎÍÀ ……….....…….....………………101
Ì²Ë²Ö²ß……………………................................…..102
ØÂÈÄÊÀ ÌÅÄÈ×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ…...............………103
ÃÀÇÎÂÀ ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ……......................…..104
ÃÀÇÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ....…............2-22-70, 2-25-69
ÐÅÌÎÍÒÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÒÅËÅÔÎÍÍÈÕ Ë²Í²É…..…...…1508
ÄÎÂ²ÄÊÈ ÏÐÎ ÄÎÑÒÀÂÊÓ ÒÅËÅÃÐÀÌ ……....….....1066
Ì²ÆÌ²ÑÜÊ² ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÈ..…...........................8-1-91
ÖÐË ………..................................................5-50-28
ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë…........................…….2-14-05
ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ……………..................................2-20-31
ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ………….........................2-34-26
Â²ÉÑÜÊÎÂÈÉ ØÏÈÒÀËÜ.....….2-21-86, 2-34-57, 2-13-72
ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÃÎ ØÏÈÒÀËß.......…...4-14-86
ÀÂÀÐ²ÉÍÎ- ÐßÒÓÂÀËÜÍÀ ÑËÓÆÁÀ  ÌÍÑ (ÌÂÑ )..5-47-67
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÅËÅÊÒÐÎÌÅÐÅÆ²
ÇÎÂÍ²ØÍÜÎÃÎ ÎÑÂ²ÒËÅÍÍß................…......…2-30-41
ÄÎÂ²ÄÊÀ ÇÀË²ÇÍÈ×ÍÎÃÎ ÂÎÊÇÀËÓ…..….......…2-20-52
ÄÎÂ²ÄÊÀ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÓ.................…2-14-71, 2-14-92
Ì²ÑÜÊ² ÌÀÐØÐÓÒÊÈ……….............................2-22-63
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÂÎÄÎÏÐÎÂ²ÄÍÈÕ ²
ÊÀÍÀË²ÇÀÖ²ÉÍÈÕ ÌÅÐÅÆ …..…...........…….….3-20-24
ÂÎÄÎÊÀÍÀË…..............................…2-12-85, 2-43-91
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ Ë²ÔÒ²Â…...............…………5-91-14
ÑËÓÆÁÀ ÄÎÐ²Ã……….....................................2-35-55
ÄÀ²………....................................................2-31-16
ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂ²ÐÈ  ÓÌÂÑ…..........….....…...…..2-31-51
ÒÎ×ÍÈÉ ×ÀÑ………..................................…..8-1-410
ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² Ì²ÑÜÊÈÉ ……..........…......3-81-82
ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² ÐÀÉÎÍÍÈÉ. …..........……...2-34-35
Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ………........................................2-10-30
Ê²ÍÎÒÅÀÒÐ………..........................................3-19-43
ÁÓÄÈÍÎÊ ÊÓËÜÒÓÐÈ……….............................2-20-33
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ…..............................................2-30-12

ÊÎÐÈÑÍ² ÒÅËÅÔÎÍÈ ì.ÌÓÊÀ×ÅÂÀ

К У П Л Ю
задвижки, насосы, электродвигатели, электропри�
воды на задвижки, сальниковые компенсаторы, зат�
воры, фланцы, отводы, тэльферы, погрузчики, ре�
дукторы, компрессоры, газодувки, подшибниковые
шарики, зубчатые муфты.

Тел.  0676384875

1КІМНАТНІ
Терміново! 1�х кімн. квартира по вул. Я. Мудрого, 2 вікна на

вулицю, є сарай, підвал, 4,2 м висота стелі, можливо під бізнес.
Ціна 19000у.о. Тел.050�763�31�66

1�х кімн. квартира в центрі міста Мукачево, з повним євро�
ремонтом, є парковка для машини. За дод. інформ. по тел.
050�763�31�66

2 КІМНАТНІ
Терміново! 2�х кімн. квартира на 2�му поверсі по вул. Фур�

манова. Ціна 17000 у.о. Тел.050�763�31�66
2 кімнатна квартира в центральній частині міста, пов. 2 (2),

цегла, високі стелі, можливо добудування мансардного при�
міщення 32000 у.о. 095�421�63�65

3 КІМНАТНІ
3�х кімнатна квартира по вул. Д.Галицького в цегляному бу�

динку 2008р., в престижному районі міста повністю з євроре�
монтом, автономне опалення (у ванній, кухні та коридорі підло�
га з підігрівом), кондиціонер, джакузі, авторський дизайн, є
гараж, дуже гарний вид з вікна, поряд школа, магазини, рес�
торани, стоянка. Ціна 72000 у.о. Тел: 050�763�31—66

3�х кімн.кварт. в старочешскому будинку в центральній час�
тині заг. Площа 120 кв.м всі кімнати роздільні, можливо добу�
дови мансандрового приміщення. Ціна 70000 у.о. Тел: 050�763�
31�66

РОБОТА
Терміново потрібні на роботу автомийники та бармен�офі�

ціант на діючу автомийку по вул. Берегівська�бічна. Тел:050�
517�12�06

ОГОЛОШЕННЯ

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     Втрачену Довідку  Ф�4ОПП, видану  Мукачівською ОДПІ
приватному  підприємству  "Ужгород�М" (код 32795185), вва�
жати  недійсною.
     Втрачені громадянський паспорт громадянки України

Митрович Віри Іванівни, техпаспорт на автомобіль, водійські
права  на її прізвище, а також  круглу печатку  ВАТ "Мукачівсь�
кий завод залізобетонних виробів" для митних документів, вва�
жати недійсними.

     Продаж скла: віконного (2,3,4,5,6,8,10 мм),
візерункового, енергозберігаючого, антибліково�
го,тонованого, тріплекс, лакобель та дзеркал різних
форм та відтінків

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

     Прирізка, вигинання та доставка скла
     Професійна обробка, свердління отворів, фа�

цет
     Художня обробка, піскоструй
     Ультрафіолетова поклейка виробів зі скла
     Продаж обладнання для обробки скла та виго�

товлення склопакетів.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

38 (938)38 (938)38 (938)38 (938)38 (938)
 10 10 10 10 10 20  âåðåñíÿ 2012 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Â îøèáêå ëþáîé æåíùèíû åñòü âèíà ìóæ÷èíû. (È. Ãåðäåð).Â îøèáêå ëþáîé æåíùèíû åñòü âèíà ìóæ÷èíû. (È. Ãåðäåð).Â îøèáêå ëþáîé æåíùèíû åñòü âèíà ìóæ÷èíû. (È. Ãåðäåð).Â îøèáêå ëþáîé æåíùèíû åñòü âèíà ìóæ÷èíû. (È. Ãåðäåð).Â îøèáêå ëþáîé æåíùèíû åñòü âèíà ìóæ÷èíû. (È. Ãåðäåð).

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 24 ÂÅÐÅÑÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

15.10 Euronews. 15.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.25 Õ/ô "Æèâ³ ³
ìåðòâ³" 1 ñ.. 17.00 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà "Ìàìî, ð³äíà ³ êîõàíà!". 18.00
Ñâîáîäà âèáîðó. Ðåàëüíå æèòòÿ.
18.10 Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.30
Àãðî-News. 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.00 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà
àã³òàö³ÿ. Ë³áåðàëüíà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè.
19.30 Ñâîáîäà âèáîðó. 20.00
Ñ³ëüðàäà. 20.20 Âèáîðè-2012. Ïå-
ðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà
ïàðò³ÿ Óêðà¿íñüêà ïëàòôîðìà "Ñî-
áîð". 20.50 Ïëþñ-ì³íóñ. 20.55 Îô-
³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Êðà¿íó -
íàðîäîâ³!. 21.55 Ç³ðêè ãóìîðó.Ñ.Ä-
ðîáîòåíêî, Þ.Ãàëüöåâ, Â.Âèíîêóð.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10
Ñïîðò. 23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íà-
âêîëî ñïîðòó. 23.20 Ïîãîäà. 23.25
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.45 Äîê. ô³ëüì
ôåñòèâàëþ "Ïîêðîâ" "Ê³íî ñê³í÷è-
ëîñÿ". 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè.

Êàíàë «1+1»
10.00 "Ø³ñòü êàäð³â. 10.45, 11.30
Ò/ñ "Ñë³äàêè". 11.55 "Çí³ì³òü öå íå-
ãàéíî". 13.00, 04.55 "²ëþç³ÿ áåçïå-
êè". 14.10 "Êðèâå äçåðêàëî". 16.40
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 17.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 18.25 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé" (1). 20.15 "Áàãàò³
òåæ ïëà÷óòü". 21.30 Õ/ô "Îñâ³ä÷åí-
íÿ" (2). 00.15 "Øîó Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 00.55 Õ/ô "Ñìåðòü çà çàïîâ-
³òîì" (2). 02.30 "Ñë³äàêè".

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.40, 03.30 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10, 13.00 Ò/ñ "Äîðîãà â ïîðîæ-
íå÷ó". 14.05 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè".
15.05 "Ïðàâî íà çóñòð³÷". 16.10
"Æäè ìåíÿ"/ 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóø-
êà" (1). 19.05 "Ïðî æèòòÿ". 20.00,
02.50 "Ïîäðîáèö³". 20.30, 03.20
"Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 21.00 Ò/ñ
"Äîðîãà â ïîðîæíå÷ó" (2). 23.10 Ò/
ñ "Øàïîâàëîâ". 01.15 Õ/ô "Áóìå-
ðàíã" (2).

 ICTV
06.40, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".. 07.40 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 08.45, 12.45, 02.05 Ôàêòè. 09.35,
19.30, 01.05 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.35 Õ/ô "Â³äñòàâíèê-2: Ñâî¿õ íå
êèäàºìî". 12.40 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 13.00 Õ/ô "Â³äñòàâíèê-3"..
15.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 16.30 Ò/ñ "Îïåðè". 18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 20.15 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 22.40 Ôàêòè. Ï³äñóìêè
äíÿ. 22.55, 02.35 Ñâîáîäà ñëîâà.

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.45
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!" 12.55,
01.55 Ò/ñ "Ñåðöå Ìàð³¿". 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.15 "Äîêè âñ³ âäîìà". 15.45
Ò/ñ "Ôóðöåâà". 16.55 "Êðèâ³ äçåð-
êàëà". 18.40, 03.05 "Äàâàé îäðóæè-

ìîñÿ!". 19.45, 01.00 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30, 04.05 Ò/ñ
"ªäèíèé ì³é ãð³õ". 22.35 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.10 Ò/ñ "Âèïåðåäæàþ÷è
ïîñòð³ë". 00.15 Í³÷í³ íîâèíè. "Ì³ñüê³
ï³æîíè". 00.30 "Áåç ñâ³äê³â".

ÑÒÁ
06.50, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.55,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.35 Õ/ô "Çíàê ³ñòèííîãî
øëÿõó"(1). 14.45 "Åêñòðàñåíñè âå-
äóòü ðîçñë³äóâàííÿ". .18.00 "Â³êíà-
Íîâèíè" 20.00 "Êóá - 3". 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 22.20 "Äåòåêòîð áðåõí³ -
2". 23.20 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1). 01.25
"Âiêíà-Ñïîðò". 01.35 Õ/ô "Òèõèé
Äîí"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.15 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Ãëó-
õàð. Ïîâåðíåííÿ" (1). .12.15 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü" 15.35, 03.10
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. .16.00 Ïðàâî
íà çàõèñò 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
17.10, 19.15, 04.00 Ïîä³¿ Ñïîðò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). .19.20 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà" 20.00 Ò/ñ "Êðà¿íà
03" (1). .21.10 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1) 22.15
Õ/ô "Öàð ñêîðï³îí³â" (2). 00.10 Õ/ô
"Â³ðóñ Àíäðîìåäà" (2).

Ò Å Ò
07.35 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1). 08.45, 14.35 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.50 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.50 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 11.50, 19.00 Áîãèíÿ øîï³íãó.
12.15 ÁÀãèíÿ øîï³íãó. Áåç öåíçóðè.
12.55 Îäíà çà âñ³õ. 13.35 Ò/ñ "Ìàð-
ãîøà" (1). 15.40, 00.25 Ó ÒÅÒà òàòî!.
16.05 Êîðîëåâà áàëó 2. 17.15 Ìàøà
òà ìîäåë³ 2. 17.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 19.25, 00.55 Áàð-
Äàê. 20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 20.25
Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (2). 21.00 Êà$òà.
22.00 Ò/ñ "Áàðâèõà - 2" (1). 23.00
Äóðíºâ + 1. 23.25 Ñëàâà ç³ Ñëàâº-
êîì Ñëàâ³íèì. 23.35 Ì/ñ "Ìàñÿíÿ"
(2). 00.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òó-
á'à. 01.20 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  -  "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
10:30 - "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.15 - Ò/
ñ. 12.25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 13:00 - Êîíöåðò . 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
.14.45 - Ò/ñ 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. .16.40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â 17.00 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì. 17.50 - Ì/
ô. .18.15 - Ò/ñ 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 19.50 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 20.00
- ïðîãðàìà "Äóõîâíå äæåðåëî".
Ïðÿìèé åô³ð. 20.45-  Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55, 21.05 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 13.30, 14.35 Kids Time. 13.35
Ì/ñ "Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà". 14.50,
15.45 Teen Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³".
15.50, 23.10 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 17.55,

 ICTV
05.35, 04.15 Ñâ³òàíîê. 06.35, 07.30
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.50, 09.30, 12.55,
19.25, 01.10 Ñïîðò. 06.55 Ò/ñ "Ëå-
ñÿ+Ðîìà". 07.40 Ñòîï-10. 09.35,
19.30, 01.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.35, 16.35 Ò/ñ "Îïåðè". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00, 20.15 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 15.20, 22.40 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 23.55 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ.
00.10 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³-3". 02.15 Ò/
ñ "Ðóá³êîí".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.45
"Æèòè çäîðîâî!" 10.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!" 12.55,
01.55 Ò/ñ "Ñåðöå Ìàð³¿". 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.15 "Äîêè âñ³ âäîìà". 15.45
Ò/ñ "Ôóðöåâà". 16.55 "Íàðîäíà ìå-
äèöèíà". 18.40, 03.05 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 19.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
21.00 "×àñ". 21.30, 04.05 Ò/ñ "ªäè-
íèé ì³é ãð³õ". 22.35 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.10 Ò/ñ "Âèïåðåäæàþ÷è
ïîñòð³ë". 00.15 Í³÷í³ íîâèíè. "Ì³ñüê³
ï³æîíè". 00.30 "Áåç ñâ³äê³â"

ÑÒÁ
08.00, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.45 "Êóá - 3". 11.35 Õ/ô
"Â³ääàì äðóæèíó â õîðîø³ ðóêè"(1).
13.40 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00 "Ôåð-
ìåð øóêàº äðóæèíó - 2". 22.20 "Âà-
ã³òíà ó 16". 23.20 "Äîíüêè-ìàòåð³".
00.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1). 01.25 Ò/
ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ"(1). 02.15 "Âiêíà-
Ñïîðò". 02.25 Õ/ô "Òèõèé Äîí"(1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10, 22.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Êðà¿íà 03" (1). 12.10 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. .16.00 Ïðàâî íà
çàõèñò 17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿.
17.10, 19.15, 03.35 Ïîä³¿ Ñïîðò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). 19.20, 03.40 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.10 Ò/ñ "Êàð-
ïîâ" (1). 23.00 Ò/ñ "Ïóäðóææÿ" (1).
01.00 Õ/ô "Öàð ñêîðï³îí³â" (2). 02.30
Ò/ñ "Ó ïîë³ çîðó. Òðåò³é ñåçîí" (2).

Ò Å Ò
07.20 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.40 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.05 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1). 08.40, 14.30 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.45 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). .10.45 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1) 11.45, 18.50 Áîãèíÿ øîï³íãó.
12.25 Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (1). 12.50 Ò/ñ
"Ä³ôô÷àòêà" (1). 13.30 Ò/ñ "Ìàðãî-
øà" (1). 15.35, 00.25 Ó ÒÅÒà òàòî!.
16.00 Äîñâ³äîñ. 16.40 Âàéôàéòåðè.
17.05 Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 17.45 Ò/ñ
"Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 19.15,
00.55 ÁàðÄàê. 19.55 Äàéîø ìîëî-
äüîæ!. 20.20 Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (2).
20.55 Ò/ñ "Ä³ôô÷àòêà" (2). 21.20 Êà$-
òà. 22.00 Ò/ñ "Áàðâèõà 2" (1). 23.00
Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3). 00.00 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
11:05 -  Ò/ñ  . 11:50 - Äîê./ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40

22.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.30, 01.25
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿.
20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà". 00.15 Ò/
ñ "Çâàáëèâ³ òà â³ëüí³". 01.35 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 01.40 Ò/ñ "ßñíî-
âèäåöü". 02.25 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä".
03.15, 04.15 Çîíà íî÷³. 03.20 Ðîçêâ³ò
óêðà¿íñüêîãî ê³íî.
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07.20 Êðà¿íà on line. 07.25 ÒåõíîÅ-
ðà. 07.30 Åðà á³çíåñó. 07.45 Ãëàñ
íàðîäó. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè.
.08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè . 09.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Îô³ö³éíà õðîí-
³êà. 09.30 Ïîãîäà. 09.35 Ñâ³òëî.
10.00 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè æ³íêîþ".
11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íî-
âèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20
Ïîãîäà. 12.25 Õàé ùàñòèòü. 12.45
Õ/ô "Íåáåñí³ ëàñò³âêè". 15.00 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.35 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç
Íàòàëåþ Ãîðîäåíñüêîþ. 16.10 Ïî-
ãîäà. 16.15 Õ/ô "Æèâ³ ³ ìåðòâ³" 2 ñ..
18.00 Ñâîáîäà âèáîðó. Ðåàëüíå
æèòòÿ. 18.10 Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 Âèáîðè-
2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ.
Ïàðò³ÿ Çåëåíèõ Óêðà¿íè. 19.30 Ñâî-
áîäà âèáîðó. 20.20 Âèáîðè-2012.
Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ðàäèêàëü-
íà Ïàðò³ÿ Îëåãà Ëÿøêà. 20.50 Ïëþñ-
ì³íóñ. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.25 Ñîö³àëüíå øîó "Àäðåíàë³í".
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10 Ñïîðò.
23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî
ñïîðòó. 23.20 Ïîãîäà. 23.25 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 23.45 Äîê. ô³ëüì ôå-
ñòèâàëþ "Ïîêðîâ" "Ìèëîñåðäÿ íå
çíàº ìåæ". 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.45 Ôåñòèâàëü "Ïîêðîâ". "²âàí
Ñåìåíîâè÷ Êîçëîâñüêèé. Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ".

Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.15 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 10.45, 11.30 Ò/ñ "Ñë³äàêè".
11.55 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.00,
05.00 "²ëþç³ÿ áåçïåêè". 14.10 "Êðè-
âå äçåðêàëî". 16.40 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 17.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 18.25 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé"
(1). 20.15 "Ìàìî, ÿ îäðóæóþñü?".
21.30 "Ì³íÿþ æ³íêó 6". 23.30 "Øîó
Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.15 Õ/ô "Ãðîçîâ³
âîðîòà" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.40 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 09.10
Ò/ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 10". 11.10
"Äåòåêòèâè". 12.25, 04.20 "Çíàê
ÿêîñò³". 13.00 Ä/ô "Ñë³äñòâî âåëè".
14.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.50 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 9". 18.10
Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1). 19.05 "Ïðî
æèòòÿ". 20.00 Ïîäðîáèö³. 20.30
Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò. 21.00 Ò/ñ
"Äîðîãà â ïîðîæíå÷ó" (2). 01.15 Õ/
ô "Ë³ä ó êàâîâ³é ãóù³" (1). 02.40
"Ïîäðîáèö³".

íîâèíè. .14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè" 15.15 "Äîêè âñ³ âäîìà". 15.45
Ò/ñ "Ôóðöåâà". 16.55 Ñåðåäîâèùå
ïðîæèâàííÿ. "Ùî áóäåìî ïèòè?"
18.40, 03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.45, 01.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30, 04.05 Ò/ñ "ªäèíèé ì³é
ãð³õ". 22.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.10
Ò/ñ "Âèïåðåäæàþ÷è ïîñòð³ë". 00.15
Í³÷í³ íîâèíè. "Ì³ñüê³ ï³æîíè". 00.30
"Áåç ñâ³äê³â".

ÑÒÁ
08.05, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.45 "Ôåðìåð øóêàº
äðóæèíó - 2". .11.40 Õ/ô "Àðôà äëÿ
êîõàíî¿"(1) 13.40 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô - 2".
.00.35 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1) 01.25 Ò/
ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ"(1). 02.10 "Âiêíà-
Ñïîðò".

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10, 22.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Êðà¿íà 03" (1). .12.10 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü" 15.35 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. .16.00 Ïðàâî íà
çàõèñò 17.00, 19.00, 03.45 Ïîä³¿.
17.10, 19.15, 04.00 Ïîä³¿ Ñïîðò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). 19.20 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.10 Ò/ñ "Êàðïîâ"
(1). 23.10 Ò/ñ "Ïóäðóææÿ" (1). 01.10
Õ/ô "Îáëè÷÷ÿ ç³ øðàìîì" (2).

Ò Å Ò
07.20 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.40 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.05 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1). 08.40, 14.30 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.45 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.45 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 11.45, 18.50 Áîãèíÿ øîï³í-
ãó. 12.25 Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (1). 12.50
Ò/ñ "Ä³ôô÷àòêà" (1). 13.30 Ò/ñ "Ìàð-
ãîøà" (1). 15.35, 00.25 Ó ÒÅÒà òàòî!.
16.00 Äîñâ³äîñ. 16.40 Âàéôàéòåðè.
17.05 Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 17.45 Ò/ñ
"Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 19.15,
00.55 ÁàðÄàê. 19.55 Äàéîø ìîëî-
äüîæ! 20.20 Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (2).
20.55 Ò/ñ "Ä³ôô÷àòêà" (2). 21.20 Êà$-
òà. 22.00 Ò/ñ "Áàðâèõà 2" (1). 23.00
Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3). 00.00 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 01.20 Äî ñâ³òàí-
ê ó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
11:05 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê./ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". .12:30 -Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê 12:40
-  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  "Òåñò æèòòÿ" (ïîâòîð) . 14:00
-  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. .14.45 - Ò/ñ 15:40 - Äîê./
ñ. .16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. .17:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð" 17:05 - Äîê./ñ .1 7.50 -
Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00
- "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð).
20.45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
- "Ãðà â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ. 22.50
- Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55, 21.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 13.30, 14.35 Kids Time. 13.35
Ì/ñ "Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà". 14.45,
15.45 Teen Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³".
15.50, 23.10 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 17.50,
22.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.30, 01.25
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿.
20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà". 00.15 Ò/
ñ "Çâàáëèâ³ òà â³ëüí³". 01.35 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 01.40 Ò/ñ "ßñíî-
âèäåöü".  02.25 Ò/ñ "Îñòàíí³é
àêîðä". 03.10, 04.15 Çîíà íî÷³. 03.15
Íàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî ê³íî.

×ÅÒÂÅÐ, 27 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.30 Åðà á³çíåñó. 07.45 Ãëàñ íàðî-
äó. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40 Êî-
ðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.30 Ïîãî-
äà. 09.35 Êíèãà.ua. 09.55 Òîê-øîó
"Ëåãêî áóòè æ³íêîþ". 11.00 Çäîðî-
â'ÿ. 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20
Ïîãîäà. 12.25 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä
À äî ß. 12.50 Ïîãîäà. 12.55 Êðîê äî
ç³ðîê. ªâðîáà÷åííÿ. 13.40 Õ/ô "Ìî-
ëîäà ãâàðä³ÿ" 2ñ.. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.30 Ïîãîäà. 15.35 Â ãîñòÿõ ó Ä.
Ãîðäîíà. 16.25 Õ/ô "Çèìîâèé ðàíîê".
18.00 Ñâîáîäà âèáîðó. Ðåàëüíå
æèòòÿ. 18.10 Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 Âèáîðè-
2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë-
³òè÷íà ïàðò³ÿ Âñåóêðà¿íñüêå îá-
'ºäíàííÿ "Ñâîáîäà". 19.30 Ñâîáî-
äà âèáîðó. 20.20 Âèáîðè-2012. Ïå-
ðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà
ïàðò³ÿ "Çåëåí³". 20.50 Ïëþñ-ì³íóñ.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.30 Äîñâ³ä. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.10, 01.10 Ñïîðò. 23.15, 01.15 Çà
80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó. 23.20 Ïî-

-  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê./ñ. 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê./ñ   .17.50 -  Ì/ô. 18:15
-  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35
-  Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 -  "Òåñò æèò-
òÿ" (ïðÿìèé åô³ð). 20.45 - Ò/ñ. 21.30
- Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/ñ. . 2.50 -
Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55, 21.05 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 13.30, 14.35 Kids Time. 13.35
Ì/ñ "Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà". 14.50,
15.45 Teen Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³".
15.50, 23.10 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 17.55,
22.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.30, 01.25
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿.
20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà". 00.15 Ò/
ñ "Çâàáëèâ³ òà â³ëüí³". 01.35 Ò/ñ
"ßñíîâèäåöü". 02.20 Ò/ñ "Îñòàíí³é
àêîðä". 03.10, 04.10 Çîíà íî÷³. 03.15
Ñòàíîâëåííÿ óêðà¿íñüêîãî í³ìîãî
ê³íî.

ÑÅÐÅÄÀ, 26 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.20 Êðà¿íà on line. 07.25 ÒåõíîÅ-
ðà. 07.30 Åðà á³çíåñó. 07.45 Ãëàñ
íàðîäó. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.15 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.25 Ïî-
ãîäà. 09.30 Óðÿä íà íà çâ'ÿçêó ç
ãðîìàäÿíàìè. 10.00 Òîê-øîó "Ëåãêî
áóòè æ³íêîþ". 11.55 Îô³ö³éíà õðîí-
³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.20 Ïîãîäà. 12.25 Êîðäîí
äåðæàâè. 12.40 Ïîãîäà. 12.45 221.
Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü. 13.30
Õ/ô "Ìîëîäà ãâàðä³ÿ" 1ñ.. 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.30 Ïîãîäà. 15.40 Õ/ô
"Ñîëäàòè". 17.25 Ïîãîäà. 17.30 Êðà¿-
íó - íàðîäîâ³!. 17.55 Ïîãîäà. 18.00
Ñâîáîäà âèáîðó. Ðåàëüíå æèòòÿ.
18.10 Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 Âèáîðè-2012.
Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà
ïàðò³ÿ Âñåóêðà¿íñüêå îá'ºäíàííÿ
"Ãðîìàäà". 19.30 Ñâîáîäà âèáîðó.
20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà
àã³òàö³ÿ. Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿-
íè. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Ïëþñ-
ì³íóñ, Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.30 Ïðåì'ºðà. Îäèí íà îäèí.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10
Ñïîðò. 23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íà-
âêîëî ñïîðòó. 23.20 Ïîãîäà. 23.25
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.45 Äîê. ô³ëüì
ôåñòèâàëþ "Ïîêðîâ" "Ñâÿòà çåìëÿ
Ðîñ³¿". 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ôåñòèâàëü "Ïîêðîâ". "Õðåñò ïðîòè
ñâàñòèêè". 02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»

06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.00, 02.55 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæ-
áà íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 10.40, 11.25 Ò/ñ "Ñë³äàêè".
11.50 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 12.55,
04.50 "²ëþç³ÿ áåçïåêè". 14.05 "Êðè-
âå äçåðêàëî". 16.40 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 17.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 18.25 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé"
(1). 20.15 "Íà íîæàõ". 21.30, 03.10
"Òåðèòîð³ÿ îáìàíó". 22.35 "Ãðîø³".
00.15 "Øîó Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 01.00
Õ/ô "Áèòâà çà öàðñòâî: Ìàëàéñüê³
õðîí³êè" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.40, 03.45 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10 Ò/ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 10".
11.15 "Äåòåêòèâè". 12.25, 04.45
"Çíàê ÿêîñò³". 13.00 Ä/ô "Ñë³äñòâî
âåëè". 14.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.50
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 9".
18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1). 19.05
"Ïðî æèòòÿ". 20.00, 03.05 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30, 03.35 "Ïîäðîáèö³. Íå-
ôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Äîðîãà â ïî-
ðîæíå÷ó" (2). 01.10 "Ïàðê àâòîìîá-
³ëüíîãî ïåð³îäó". 01.40 Õ/ô "À ÿ
ëþáëþ îäðóæåíîãî" (1).

 ICTV
06.40, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ïðîâîêàòîð.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.35, 19.30,
01.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.35,
16.30 Ò/ñ "Îïåðè". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.00, 20.15 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äè-
ÿâîëè". 15.20, 22.40 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 23.55 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ.
00.10 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³-3". 02.15 Ò/
ñ "Ðóá³êîí".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.45
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.55,
01.55 Ò/ñ "Ñåðöå Ìàð³¿". 14.00 ²íø³
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

14.50, 15.45 Teen Time. 14.55 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.50, 23.10 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 17.50, 22.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè".

19.30, 01.25 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40
Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà".
00.10 Ò/ñ "Çâàáëèâ³ òà â³ëüí³". 01.35
Ò/ñ "ßñíîâèäåöü". 02.20 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é àêîðä". 03.05, 03.55 Çîíà
íî÷³.

ÑÓÁÎÒÀ, 29 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.00 Åðà çäîðîâ'ÿ.  .07.25 Êîðèñí³
ïîðàäè07.40 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê.
08.00 Øóñòåð-Live. 09.35 Øêîëà
þíîãî ñóïåðàãåíòà. 09.50 Øóñòåð-
Live. 11.35 ²ñïèò äëÿ âëàäè. 12.15
Çåëåíèé êîðèäîð. 12.25 Ïîãîäà.
12.30 Õ/ô "Á³ëèé Á³ì - ×îðíå Âóõî".
15.25 Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 16.20
Áåíåô³ñ Î.Âîðîáåé. 18.10 Ïîãîäà.
18.15 Ñâ³ò àòîìà. 18.35 Çîëîòèé
ãóñàê. 19.05 Áåíåô³ñ Þ.Ãàëüöåâà
òà Ã.Âºòðîâà. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55
. âîðîòíèé çâ'ÿçîê. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.20 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 21.30
Óêðà¿íà ³ííîâàö³éíà. 21.45 Ñì³øíèé
òà ùå ñì³øí³øèé. 22.10 Óêðà¿íñüêà
ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.00 Òâ³é ãîëîñ. 23.30 Åðà
çäîðîâ'ÿ. 23.50 Óëüòðà. Òåìà. 00.10
Ïîãîäà. 00.15 Äîê. ô³ëüì ôåñòèâà-
ëþ "Ïîêðîâ" "Ôîðïîñò". 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 01.40 Êàáì³í: ïîä³ÿ
òèæíÿ. 01.50 Ñâ³ò àòîìà. 02.15 Ôå-
ñòèâàëü "Ïîêðîâ". "Öàðåãðàäñüêà
òàºìíèöÿ".

Êàíàë «1+1»
06.00 Ì/ô "Ñìóðôè" (1). 06.35
"Ñïðàâæí³ ë³êàð³ - 2". 07.35 "Êóë³-
íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöüêà".
08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî
òàì?" 10.15, 10.40 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë"
(1). 11.05 Õ/ô "Êëàñí³ ìóæèêè" (1).
19.30 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 20.15 "Îïåðàö³ÿ êðàñà - 2".
22.00, 03.55 Õ/ô "Ïðîùàííÿ Ñëîâ'-
ÿíêè" (1). 00.00 Õ/ô "Âàíå÷êà" (1).
02.00 Õ/ô "Ñ³ì æèòò³â" (2).

IÍÒÅÐ
08.00 "Ïîçàî÷³". 09.00 "Îðåë ³ Ðåø-
êà". 10.05 "Óêðà¿íî, âñòàâàé!". 11.00
Ò/ñ "Ïîäàðóíîê äîë³". 17.50 "Ôåñ-
òèâàëü: Âåëèêà Ð³çíèöÿ â Îäåñ³".
20.00, 03.55 Ïîäðîáèö³. 20.30
"Ìàéäàí's 3" Ô³íàë. 23.00 "Âåëèêèé
áîêñ. Îëåêñàíäð Óñò³íîâ vs. Êóð-
áàò Ïóëåâ". 00.20 "Âåëèêèé áîêñ.
Îëåêñàíäð Ïîâºòê³í vs. Õàñèì Ðàõ-
ìàí". 01.40 Õ/ô "Ïîãàí³ õëîïö³ 2"
(3).

ICTV
06.25 Êîçèðíå æèòòÿ. 07.10, 03.25
Ì/ô "Ñêóá³ Äó ³ Ìå÷ ñàìóðàÿ".
08.45 Ç³ðêà YouTube. 10.00 Äà÷à.
10.30 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.30
Ñòîï-10. 12.50 Ïðîâîêàòîð. 13.10
Òâ³é ðàõóíîê. 14.15 Äèâèòèñÿ âñ³ì!.
15.15 Õ/ô "Êëþ÷ ñàëàìàíäðè". 17.45
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Â³äñòàâíèê". 21.00
Õ/ô "Êîìóíàëêà" (2). 23.05 Íàøà
Russia. 00.00 Ãîë³ òà ñì³øí³. 01.00
Õ/ô "Ï³ðàÌÌÌ³äà" (2). 02.55 Ïðî-
Ö³êàâå.

ÎÐÒ
07.55 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!".
08.35 "Ñì³øàðèêè". 08.50 "Ðîçóìíèö³
³ ðîçóìíèêè". .09.40 "Ñëîâî ïàñòè-
ðÿ" 10.10 "Ñìàê". 10.55 "Êóìèðè.

"Âåëèêèé áîêñ. Îëåêñàíäð Ïîâºòê³í
vs. Õàñèì Ðàõìàí". 08.30 "Ãëÿíåöü".
09.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñü-
êîãî". 10.05 "ÍÅÄ²Ëß Ç "ÊÂÀÐÒÀ-
ËÎÌ"". 11.10 "Ñâàòè á³ëÿ ïëèòè".
11.35 Ñïåöïðîåêò "Ëþäè ñâ³òó" Ì.
Ñààêàøâ³ë³. 12.35, 21.00 Ò/ñ "Â³ä
ëþáîâ³ äî êîõàííÿ" (1). 20.00, 02.40
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 23.20 "Ùî? Äå?
Êîëè?". 00.35 Õ/ô "Ïðåçóìïö³ÿ ïðî-
âèíè" (1). 03.25 Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
06.00 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 06.45
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 07.15
Äà÷à. 07.45 Òâ³é ðàõóíîê. 08.45
Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 09.50 Îë³ìï³Ëÿïè.
11.00 . îçèðíå æèòòÿ. 12.00 ²íøèé
ôóòáîë. 12.30 Ñïîðò. 12.35 Óêðà¿íö³
Àô³ãåíí³. 13.10 Íàøà Russia. 14.00
Õ/ô "Çàã³í "Ìîðñüê³ êîòèêè". 16.40 Õ/
ô "Â³äñòàâíèê". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ.
19.30 Õ/ô "Â³äñòàâíèê-2: Ñâî¿õ íå
êèäàºìî". 21.50 Õ/ô "Â³äñòàâíèê-3".
23.55 Õ/ô "Ï³ðàÌÌÌ³äà" (2). 02.05
²íòåðàêòèâ. Òèæíåâèê. 02.20 Õ/ô
"Ïðîêëÿòèé "Þíàéòåä" (2).

ÎÐÒ
08.05 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!" 08.40
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 08.50 "Çäîðî-
â'ÿ". 10.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 10.35,
04.05 "Äîêè âñ³ âäîìà". 11.30 "Ôà-
çåíäà". 12.15 "Ç Ëþáèìîâèì íå ðîç-
ëó÷àéòåñÿ..." .13.20 Ò/ñ "Âèïåðåä-
æàþ÷è ïîñòð³ë". 17.10 "Âåëèê³ ïå-
ðåãîíè. Áðàòåðñòâî ê³ëåöü". 18.55
"Âåëèêà ð³çíèöÿ" â Îäåñ³. Ôåñòè-
âàëü ãóìîðó. 21.00 Íåä³ëüíèé "×àñ".
22.00 "Íàñòÿ". Âå÷³ðíº øîó. 23.05
"×åðâîíà ç³ðêà". 00.30 Õ/ô "Ä³òè
ïîíåä³ëêà". 02.00 Ò/ñ "Ñåðöå Ìàð³¿".
02.50 Õ/ô "Ëåä³ Ìàêáåò Ìöåíñüêîãî
ïîâ³òó".

ÑÒÁ
07.00 Õ/ô "Çàïàñíèé ãðàâåöü"(1).
08.45 "Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöü-
êîþ". 08.55 "¯ìî âäîìà". 10.05 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.10 "Ìàñòåð-
Øåô - 2". .15.05 "Õ-Ôàêòîð - 3" 19.05
"Åêñòðàñåíñè âåäóòü ðîçñë³äóâàí-
íÿ". 20.10 Õ/ô "Íàâ÷àþ ãð³ íà
ã³òàð³"(1). 00.20 "Íåéìîâ³ðí³ ³ñòîð³¿
êîõàííÿ". 01.25 Õ/ô "Àêñåëåðàò-
êà"(1). 02.55 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà

09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿
åêðàíó. 11.00, 03.50 Ò/ñ "Äîðîæí³é
ïàòðóëü - 10" (1). 13.00 Ò/ñ "Çëî÷èí
áóäå ðîçêðèòî" (1). 15.00, 20.30 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 16.00 Ò/ñ "Á³ãëü" (1).
18.00, 19.30 Ò/ñ "Çàñ³á â³ä ñìåðò³"
(1). 19.00, 03.30 Ïîä³¿ òèæíÿ. 22.15
Òîê-øîó "Âåëèêèé ôóòáîë". 00.15 Ò/
ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè - 5" (2). 02.10
Õ/ô "Öàðñòâî ãàðãóë³é" (2). Ïîìñòà
áåç ïðàâà ïåðåäà÷³" (1).

Ò Å Ò
07.55 Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³â-
êà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.35
Ì/ñ "×îðíèé ïëàù" (1). 10.00 Ì/ô
"Íåçíàéêà íà Ì³ñÿö³" (1). 10.15 Ì/ô
"Ïîêåìîí íàçàâæäè" (1). .12.00 Õ/ô
"Àãåíò Êîä³ Áåíêñ 2. Ïóíêò  ðèçíà-
÷åííÿ - Ëîíäîí" (1). 14.00 Àëüî,
äèðåêòîð?!. 15.00 Õ/ô "Îïòîì äå-
øåâøå 2" (1). 17.00 Õ/ô "Ôàíòàñòè÷-
íà ÷åòâ³ðêà 2. Âòîðãíåííÿ Ñð³áíîãî
Ñåðôåðà" (1). 19.00 Ì³ñòåð Òðîëî-
ëî. 19.50 ÁàðÄàê. 20.50 Äàéîø ìî-
ëîäüîæ!. 21.55 Ñëàâà ç³ Ñëàâºêîì
Ñëàâ³íèì. 22.00 Õ/ô "Âèïóñêíèé"
(2). 23.45 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3).
01.35 Äóðíºâ + 1. 02.00 Äî ñâ³òàí-
êó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - ä/ñ "Âîäà-ë³í³ÿ æèòòÿ". 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:05 - ìóçè÷íà "Òîï Õ³ò
20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ" . 11:00 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. .13:00 - "Äóõîâíå äæå-
ðåëî" (ïîâòîð) 13:45 - Ì/ô. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. .15:00 - Äîê./ñ
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô.
18:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà .20:20 - "7 äí³â". 21:10 -
Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 22:35 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì . 00.20 - Í³÷ ç Ì-ñòó-
ä³î.

Íîâèé Êàíàë

07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00 Çà-
ïèòàéòå ó ë³êàðÿ. 08.25 Õî÷åø?
Ñï³âàé!. 09.20 Ì/ñ "Êóíã-ôó Ïàí-
äà: Äèâîâèæí³ ëåãåíäè". 09.55 Ì/ñ
"Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó". 10.20
ËÎË. 12.05 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
16.25 Ì/ô "²âàí Öàðåâè÷ ³ Ñ³ðèé
âîâê". 18.15 Õ/ô "Ñêàðá íàö³é".
21.00 Õ/ô "Ñêàðá íàö³é: Êíèãà Òàº-
ìíèöü" (2). 23.20 Õ/ô "Áóðÿ â Àðê-
òèö³" (2). 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð.
01.25 Ò/ñ "ßñíîâèäåöü".

Îëåã ªôðåìîâ". .12.15 "Àáðàêàäàá-
ðà" 18.10 "Òàê äîáðå!"18.50 "Ëþäè-
íà ³ çàêîí". 19.55 "Ñï³âàêè íà ãîäè-
íó". 21.00 "×àñ". 21.20 "Ñüîãîäí³

ââå÷åð³" ç Àíäð³ºì Ìàëàõîâèì.
23.05 Õ/ô "Â³ä÷àéäóøíà äîìîãîñ-
ïîäàðêà". 00.55 Õ/ô "Ðîäèíà ²âà-
íîâèõ". 02.30 Õ/ô "Äå âè, ëèöàð³?".
03.40 Õ/ô "Ìð³ÿ".

ÑÒÁ
07.45 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 08.45
"Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöüêîþ".
08.55 "¯ìî âäîìà". 10.45 "Çâàæåí³
òà ùàñëèâ³ - 2". 15.15 "Íàö³îíàëü-
íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5".
19.00 "Õ-Ôàêòîð - 3". 22.55 Õ/ô
"Äæåíòëüìåíè óäà÷³"(1). 00.50
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 2". 03.15 Õ/ô
"Äîðîñë³ ä³òè"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25 Ì/
ô "Íó, ïîñòðèâàé!" 09.35, 11.00 Ò/
ñ "²íòåðíè" (1). 10.00 Äîäîìó íà
ñâÿòà. 12.10, 03.50 Ò/ñ "Äîðîæí³é
ïàòðóëü - 9" (1). 13.10, 04.35 Ò/ñ
"Äîðîæí³é ïàòðóëü - 10" (1). 14.10
Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî" (1).

17.10, 19.20 Ò/ñ "Çàñ³á â³ä ñìåðò³"
(1). 19.00, 03.30 Ïîä³¿. 21.30, 23.30
Õ/ô "Ëþáîâ Íàä³¿" (1). 01.30 Õ/ô
"Ñâ³é-÷óæèé" (2).  Õ/ô "Âåëèêèé Ëå-
áîâñê³" (2).

Ò Å Ò
07.10 Ì/ñ "Ëóíò³ê" (1). 07.35 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëåïóçèêè. 08.35
Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³-
êîì. 09.30 Ì/ñ "×îðíèé ïëàù" (1).
10.30 Äèê³ òà ñì³øí³. 10.55 Ò/ñ "Õòî
ó äîì³ ãîñïîäàð?" (1). 11.35, 13.15
Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 12.40
ÒÅÒ. 14.05 Ì³ñòåð Òðîëîëî. 14.55 Õ/
ô "Àãåíò Êîä³ Áåíêñ 2. Ïóíêò ïðè-
çíà÷åííÿ - Ëîíäîí" (1). 16.55 Õ/ô
"Îïòîì äåøåâøå 2" (1). 18.55 Õ/ô
"Ôàíòàñòè÷íà ÷åòâ³ðêà 2. Âòîðãíåí-
íÿ Ñð³áíîãî Ñåðôåðà" (1). 20.55 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.00 Àëüî, äèðåê-
òîð?!. .23.00 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3)
00.50 Õ/ô "Ñïèñîê êë³ºíò³â" (2).
02.20 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - ä/ñ "Âîäà-ë³í³ÿ æèòòÿ". 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". .9:05 - Ì/ô 10:30 -  Íî-
âèíè "×àñ". 11:05 - Ïðîãðàìà "Òî÷êà
çîðó". . 12:00 - Äîê./ñ12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Äîê./ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
.17:05 - Äîê./ñ 18:00 - Êîíöåðò.
19:00 - Íîâèíè "×àñ". . 19:30 - Âå÷-
³ðíÿ êàçêà20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - Íîâè-
íè "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î" . 23:35 - Õóäîæí³é ô³ëüì  .01:20
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
08.00 Õî÷åø? Ñï³âàé! 09.00 Ì/ñ
"Êóíã-ôó Ïàíäà: Äèâîâèæí³ ëåãåí-
äè". 09.35 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñ-
êàðó". 10.00 Ãîòóé. 11.00 Ï³êí³ê.
11.55 Íîâèé ïîãëÿä. 12.55 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 16.50 Õ/ô "Ïîæåæíèé ïåñ".
19.00 Ì/ô "²âàí Öàðåâè÷ ³ Ñ³ðèé
âîâê". 21.00 Õ/ô "Ñêàðá íàö³é".
23.20 Õ/ô "Ñêàðá íàö³é: Êíèãà Òàºì-
íèöü" (2). 01.55 Ñïîðòðåïîðòåð.
02.00 Õ/ô "Ðåé÷åë âèõîäèòü çàì³æ".

03.50 Ò/ñ "ßñíîâèäåöü".
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07.30 Ñ³ëüñüêèé ÷àñ. 08.00 Óêðàâ-
òîêîíòèíåíò. 08.25 Êîðèñí³ ïîðàäè.
08.40 Ôóòáîë Óêðà¿íè. 09.05
Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé. 09.30
Çîëîòèé ãóñàê. 09.55 Êðîê äî ç³ðîê.
ªâðîáà÷åííÿ. 10.35 Êðà¿íó - íàðî-
äîâ³!. 10.55 Îäèí íà îäèí. 12.20
Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ. 13.10 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 14.05 Êóëüòóðíî-ìè-
ñòåöüêèé àðñåíàë. 16.25 Ïîãîäà.
16.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 17.10
Ç³ðêè ãóìîðó. Â.Âèøíåâñüêèé, áðà-
òè Ïîíîìàðåíêè, Î.Øèðâ³íäò,
Ì.Äåðæàâ³í. 18.45 "Ìàìà ³ ñèí".
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Â³òàñà. 20.40
Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
21.35 Òî÷êà çîðó. 22.00 Ôîëüê-
music. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñè-
ìà. 23.00 Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè.
23.30 Ïîãîäà. 23.35 Îë³ìï³éñüêèé
âèêëèê. 23.50 Äîê. ô³ëüì ôåñòèâà-
ëþ "Ïîêðîâ" "Ìàíäð³âêà â ðàé".
01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 01.55 Ôåñ-
òèâàëü "Ïîêðîâ". "Áëîêàäíà â³ðà".
03.15 Õ/ô "Áðàò ³ ñåñòðà". 05.00
Îêîëèöÿ. 05.25 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò.
Ùåðáàòþê.

 Êàíàë «1+1»
06.15 Ì/ô "Çàãóáëåíèé ñâ³ò" (1).
07.45 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.05 "Ðåìîíò
+". 09.00 "Ëîòî-çàáàâà". 10.20, 10.45
Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.10 "Êóë³íàð-
íà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöüêà". 12.00,
04.00 Õ/ô "Ñàõàðà" (1) .14.50 Õ/ô
"ß, ðîáîò" (1). 17.30 Õ/ô "Òàêñ³ - 3"
(1). 19.30, 23.30 "ÒÑÍ-òèæäåíü".
20.15 "Ì³é çìîæå 2". 22.15 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 00.15 Õ/ô "Êîìïåíñàö³ÿ" (2).
02.15 Õ/ô "Âàíå÷êà" (1).

IÍÒÅÐ
06.30 "Âåëèêèé áîêñ. Îëåêñàíäð
Óñò³íîâ vs. Êóðáàò Ïóëåâ". 07.30

Ëüîøêà" .03.35 Õ/ô "Øëÿõ äîäîìó".
04.55 "Âîëîäàð ïëàñòèë³íîâèõ âî-
ðîí Îëåêñàíäð Òàòàðñüêèé".

ÑÒÁ
07.15 Õ/ô "Àðôà äëÿ êîõàíî¿"(1).
09.15 Õ/ô "² ïàäàº ñí³ã"(1). 17.50,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.00 Õ/ô
"Äæåíòëüìåíè óäà÷³"(1) 20.00,
22.40 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-5". 00.10 "ÂóñîËà-
ïîÕâ³ñò". 01.10 Õ/ô "Òîðêíóòèñÿ
íåáà". 02.45 "Âiêíà-Ñïîðò". 02.55 Õ/
ô "Âàëåíòèí ³ Âàëåíòèíà"(1). 04.20
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
09.25, 13.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Êðà¿íà 03" (1). 12.10 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". .15.35, 02.30 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çà-
õèñò. 17.00, 19.00, 03.45 Ïîä³¿.
17.10, 19.15, 04.00 Ïîä³¿ Ñïîðò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). 19.25 Ôóòáîë.
Ïðåì'ºð Ë³ãà. "Øàõòàð" (Äîíåöüê) -
"Äí³ïðî" (Äí³ïðîïåòðîâñüê). 21.20
Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 22.00 Õ/ô "Ðîçëó-
÷åííÿ ïî-àìåðèêàíñüêè" (2). 00.10
Õ/ô "Íîòò³íã Ã³ëë" (2).

Ò Å Ò
07.20 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.40 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.05 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1).  .08.40, 14.30 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1) 09.45 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.45 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³-
ííÿ" (1). 11.45 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.25
Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (1). 12.50 Ò/ñ
"Ä³ôô÷àòêà" (1). 13.30 Ò/ñ "Ìàðãî-
øà" (1). 15.35, 00.25 Ó ÒÅÒà òàòî!.
16.00 Äîñâ³äîñ/ 16.40 Äàéîø ìî-
ëîäüîæ!. 17.05 Ìàøà òà ìîäåë³ 2.
17.45, 19.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). .18.50, 00.55 ÁàðÄàê
20.55 Ì³ñòåð Òðîëîëî . 21.35 Ñëà-
âà ç³ Ñëàâºêîì Ñëàâ³íèì. 22.00 Ò/
ñ "Áàðâèõà 2" (1). 23.00 Ò/ñ "Õîäÿ÷³
ìåðö³" (3). 00.00 Äóðíºâ + 1. 1.20
Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàà  "Ðàíîê ç "Ì-
ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. . 9:05 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð"10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 11.05 - Õóäîæí³é ô³ëüì. .12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð" 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. . 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â13:00
- "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïîâòîð).
13.45 -  Ïðîãðàìà " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:10
-  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîò-
êèé âèïóñê. 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 -
Äîê./ñ. .16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê./ñ. 17.50
- Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
- Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé
åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.00 - "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/
ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 01.10 Ðåïîð-
òåð. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.55, 21.00 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè". 13.30, 14.35 Kids Time.
13.35 Ì/ñ "Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà".

Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê./ñ. 17:50
- Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ.
19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³-
ðíÿ êàçêà. 19.50 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â.. 20.00 -
Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòó-
ä³î". 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ.
22:50 - Ò/ñ. 23:50 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êà-
íàë

09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà".
09.55, 21.00 Ò/ñ "Òà-
òóñåâ³ äî÷êè". 13.30,
14.35 Kids Time.
13.35 Ì/ñ "Ïðèãîäè
Äæåê³ ×àíà". 14.45,
15.45 Teen Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³".
15.50, 23.10 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 17.55,
22.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.30, 01.30
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿.
20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà". 00.15 Ò/
ñ "Çâàáëèâ³ òà â³ëüí³". 01.40 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 01.45 Ò/ñ "ßñíî-
âèäåöü". 02.30 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä".
03.15, 04.05 Çîíà íî÷³. 03.20 Ïðè-
ñòðàñò³ íàâêîëî ñèìâîë³êè. 03.40
Ñïðàâà ïðî âîç'ºäíàííÿ.
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07.25 ÒåõíîÅðà. 07.35 Åðà á³çíåñó.
07.45 Ãëàñ íàðîäó. 08.20 Ïîì³æ
ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.25 Ïîãîäà. 09.30
Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Øàõòàðñüêèé ãåð-
öîã". Äî 80-ð³÷÷ÿ À.Ñîëîâ'ÿíåíêà.
10.05 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè æ³íêîþ".
11.00 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ".
11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íî-
âèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20
Ïîãîäà. 12.25 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåð-
áàòþê. 12.55 Îêîëèöÿ. 13.25 Ïîãî-
äà. 13.30 Õ/ô "Þíãà Ï³âí³÷íîãî ôëî-
òó". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30 Ïîãî-
äà. 15.40 Õ/ô "Âèêóï". 17.05 Ïîãî-
äà. 17.15 Øëÿõàìè Óêðà¿íè. 17.35
Æàðò ç Ã.Õàçàíîâèì. 18.35 Êîíöåð-
òíà ïðîãðàìà "Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåð-
äåöü". 20.35 After Live (Çà ëàøòóí-
êàìè Øóñòåð-Live). 21.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 21.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.15
Øóñòåð-Live. 22.45 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 23.15 Øóñòåð-Live.
00.30, 01.00 Ï³äñóìêè. 00.45, 01.15
Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó. 00.50
Ïîãîäà. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.30
After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-
Live). 01.55 Ôåñòèâàëü "Ïîêðîâ".
"Äåðåâ'ÿí³ õðàìè Óêðà¿íè. Çàêàðïàò-
òÿ".

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí".
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 10.00 "Ø³ñòü êàäð³â".
10.45, 11.30 Ò/ñ "Ñë³äàêè". 11.55
"Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.00, 18.25,
04.55 "²ëþç³ÿ áåçïåêè". 14.10 "Êðè-
âå äçåðêàëî". 16.40 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 17.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.15 Õ/ô "ß, ðîáîò" (1). 22.50
"Äîáðèé âå÷³ð - 2". 23.55 Õ/ô "Ñ³ì
æèòò³â" (2). 02.15 Õ/ô "Ìîíãîë" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.40 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 09.10
Ò/ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 10". 11.15
"Äåòåêòèâè". 12.25 "Çíàê ÿêîñò³".
13.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè 2". 14.55
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.55 Ò/ñ "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 9". 18.10 Ò/ñ "Êðî-
âèíóøêà" (1). 19.05 "Ïðî æèòòÿ".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30 "Ïîäðîáèö³.
Íåôîðìàò". 21.00 "Ôåñòèâàëü: Âå-
ëèêà Ð³çíèöÿ â Îäåñ³". 23.00 "Âåëè-
êà ïîë³òèêà".

 ICTV
06.35, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.50 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ñòîï-10.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.35, 19.30
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.  10.35, 16.35
Ò/ñ "Îïåðè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00, 20.15 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè".
15.20, 22.40 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.55
Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 00.10 Õ/ô "Êî-
ìóíàëêà" (2). 02.15 Ãîë³ òà ñì³øí³.

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.45
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.55
Ò/ñ "Ñåðöå Ìàð³¿". 14.00 ²íø³ íîâè-
íè. .14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè"
15.15 "Äîêè âñ³ âäîìà". 15.50
"ÆÊÕ". 16.55 "×åêàé íà ìåíå". 18.40
"Ïîëå ÷óäåñ". 19.45 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 "Íàäáàí-
íÿ Ðåñïóáë³êè: Âîëîäèìèð Øà¿íñü-
êèé". . "Ì³ñüê³ ï³æîíè"23.50 "Áåç
ñâ³äê³â". 00.25 Õ/ô "Îñ³íü, ×åðòà-
íîâî...". 02.10 Õ/ô "Ãðîìàäÿíèí

ãîäà. 23.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.45
Äîê. ô³ëüì ôåñòèâàëþ "Ïîêðîâ"
"Ìàëà öåðêâà". 00.40 Ïîì³æ ðÿäêà-
ìè.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.05 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 10.40, 11.25 Ò/ñ "Ñë³äàêè".
11.50 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 12.55,
04.55 "²ëþç³ÿ áåçïåêè". 14.05 "Êðè-
âå äçåðêàëî". 16.40 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 17.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 18.25 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé"
(1). 20.15 "Äàâàé, äî ïîáà÷åííÿ".
21.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2". 23.20
"Øîó Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.05 Õ/ô
"Ìîíãîë" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.40, 03.20 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10 Ò/ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 10".
11.15 "Äåòåêòèâè". 12.25, 05.05
"Çíàê ÿêîñò³" .13.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè". 14.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.55
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 9".
18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1). 19.05
"Ïðî æèòòÿ". 20.00, 02.40 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30, 03.10 "Ïîäðîáèö³. Íå-
ôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Äîðîãà â ïî-
ðîæíå÷ó" (2). 01.10 Õ/ô "Ëþáîâ
îäíà" (1).

 ICTV
05.20, 02.55 Ôàêòè. 05.35, 04.15
Ñâ³òàíîê. 06.35, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàê-
òè. 06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.35, 19.30, 01.15 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.35, 16.35 Ò/ñ "Îïå-
ðè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00, 20.15
Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 15.20, 22.40
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.55 Ôàêòè.
Ï³äñóìêè äíÿ. 00.10 Ò/ñ "Êîäåêñ
÷åñò³-3". 02.10 Ò/ñ "Ðóá³êîí".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.45
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.55,
01.55 Ò/ñ "Ñåðöå Ìàð³¿". 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.15 "Äîêè âñ³ âäîìà". 15.45
Ò/ñ "Ôóðöåâà". 16.55 "Ñï³âàêè íà
ãîäèíó". 18.40, 03.05 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 19.45, 01.00 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30, 04.05
Ò/ñ "ªäèíèé ì³é ãð³õ". 22.35 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.10 Ò/ñ "Âèïåðåäæàþ÷è
ïîñòð³ë". 00.15 Í³÷í³ íîâèíè. "Ì³ñüê³
ï³æîíè". 00.30 "Áåç ñâ³äê³â"

ÑÒÁ
07.50, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.30 "Âàã³òíà ó 16". 10.30
"Äîíüêè-ìàòåð³". 11.35 Õ/ô "Òîðêíó-
òèñÿ íåáà". 13.40 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". .18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè" 20.00, 22.40 "Çâàæåí³ òà ùàñ-
ëèâ³ - 2". 01.15 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1).
02.05 Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ"(1). 02.50
"Âiêíà-Ñïîðò". 03.00 Õ/ô "Âåëèêèé
àòðàêö³îí"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10, 22.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Êðà¿íà 03" (1). .12.10 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü" 15.35 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. .16.00 Ïðàâî íà
çàõèñò 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
17.10, 19.15, 03.45 Ïîä³¿ Ñïîðò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). .19.20 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà" 21.10 Ò/ñ "Êàðïîâ"
(1). 23.10 Ò/ñ "Ïóäðóææÿ" (1). 01.10
Õ/ô "Ìàëõîëëàíä äðàéâ" (3).

Ò Å Ò
07.20 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.40 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.05 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1). .08.40, 14.30 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1) 09.45 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.45 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 11.45, 18.50 Áîãèíÿ øîï³íãó.
12.25, 20.20 Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (1).
12.50, 20.55 Ò/ñ "Ä³ôô÷àòêà" (1).
13.30 Ò/ñ "Ìàðãîøà" (1). 15.35, 00.25
Ó ÒÅÒà òàòî!. 16.00 Äîñâ³äîñ. 16.40
Âàéôàéòåðè. 17.05 Ìàøà òà ìîäåë³
2. 17.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ"
(1). 19.15, 00.55 ÁàðÄàê. 19.55 Äàé-
îø ìîëîäüîæ!. 21.20 Êà$òà. 22.00
Ò/ñ "Áàðâèõà 2" (1). 23.00 Ò/ñ "Õî-
äÿ÷³ ìåðö³" (3). 00.00 Íàäòî ãðóáî
äëÿ Þ-òóá'à.  01.20 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
11.05 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê./ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". .12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïî-
âòîð). 13:45 - Ïðîãðàìà "Àêòóàëü-
íå ³íòåðâ'þ". 14:00 - Ì/ô. 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê./ñ. 16:30 -
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 24.09.12 – 30.09.2012

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 22
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 12
     äiâ÷àòîê – 10
     îäðóæèëîñÿ –

29 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 37 ïàð;
ïîìåðëî – 16 îñ³á.

À.ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî

ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ОВЕН. Можливо, на�
став час розвантажи�
ти свої плечі від чужих
проблем. Відразу з'я�

виться час зайнятися власни�
ми. Не потрапляйте на очі
начальству, воно може бути
не в кращому настрої.

ТЕЛЕЦЬ. Щоб встиг�
нути все те, що ви на�
мітили, вам будуть
потрібні певні зусил�

ля і упевненість у власній
правоті. Не бажано зв'язува�
тися з авантюрними проек�
тами, тим більше ризикува�
ти репутацією. Ваші амбіції
можуть привести до конфлі�
кту з колегами.

БЛИЗНЮКИ. Будь�
те особливо уважні
до нової інформації
та стежте за своєю
мовою, постарайте�

ся бути обережніше у вислов�
леннях. Не варто приймати
скоропальних рішень, неба�
жано різко що�небудь зміню�
вати у своєму житті.

РАК. Постарайтеся
не робити імпульсив�
них вчинків – вони мо�
жуть виявитися кро�

ками в неправильну сторону.
Вам можуть перешкодити
емоції. Ваше мовчання буде
цінуватися на вагу золота в
багато чого буде залежати
від настрою.

ЛЕВ. Тиждень при�
несе вам нові життєві
установки. Намагай�
теся не витрачати

дорогоцінний час марно. Все
задумане зможе здійснити�
ся, якщо ви спокійно і чітко бу�
дете продовжувати свою
справу.

ДІВА. Якщо ви збере�
теся, то зможете зро�
бити стрибок в
кар'єрі. Імовірні відпо�
відальні переговори і

знаходження нових ділових
партнерів. Ви справедливо
думаєте, що всього можна
домогтися тільки власними
зусиллями.

ТЕРЕЗИ. Вам поки не
варто виділятися на
тлі колег. Особливих
досягнень на роботі

не передбачається, на вас
очікує рутина, все інше завм�
ре до кращих часів. Щоб вдо�
ма не склалася гнітюча об�
становка, від вас особисто
буде потрібно максимум
такту і уважності.

СКОРПІОН. До вас
прийде успіх, завдя�
ки друзям і контактам
із закордонними

діловими партнерами. Побо�
юйтеся занадто привабли�
вих пропозицій, пов'язаних з
необхідністю великих капіта�
ловкладень.

СТРІЛЕЦЬ. Тиждень
обіцяє бути нерво�
вим. Намагаючись
заспокоїтися, не пе�
рестарайтеся, само�

обман навряд чи вас врятує.
Прийдеться звикати та при�
ладжуватися до роботи в ко�
лективі.

КОЗЕРІГ. Тиждень
принесе вам відчуття
внутрішньої волі. Ак�
тивно рухайтеся до
наміченої мети, парт�

нери допоможуть і підтрима�
ють вас.

ВОДОЛІЙ. Вам дове�
деться вдатися до до�
помоги своїх друзів �
тільки спільними зу�
силлями вам удасться

втілити в життя свої задуми.
Намагайтеся не сваритися і
не зриватися на дрібницях.

РИБИ. Не варто за�
циклюватися на пи�
таннях матеріальних
благ, краще поду�

майте про душ і почуття. По�
старайтеся зробити над со�
бою зусилля і  від душі відпо�
чити. Самовіддане служіння
близьким людям, зрозуміло,
справа  шляхетна, але й у тут
необхідні перерви.

☺ ☺ ☺

– ×åãî îðåøü êàê ðåçà-
íûé? – ñïðàøèâàåò õèðóðã
áîëüíîãî, îïåðèðóÿ åãî
áåç íàðêîçà.

Âëàñòü îáëîæèëà íàðîä
äîïîëíèòåëüíûìè íàëî-
ãàìè.

Â îòâåò íàðîä îáëîæèë
âëàñòü äîïîëíèòåëüíû-
ìè âûðàæåíèÿìè.

Â êàìåðó ñàæàþò ìóæè-
êà, çåêè åãî ñïðàøèâàþò:

– Íà ÷åì ïîãîðåë?
– Äà íà îêàçàíèè ïåðâîé

ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
– Êàê òàê?
– À âîò òàê. Ó òåùè èç

íîñà êðîâü ïîøëà, à ÿ âçÿë
è íàëîæèë æãóò. Íà øåþ.

Ó÷èòåëü:
– Äåòè, ÷òî âàì áîëü-

øå  âñåãî ïîíðàâèëîñü â
ìóçåå?

–  Êàê Ïåòðîâà ñ ëåñò-
íèöû ñâàëèëàñü.

– Òû ãäå áûëà?
–  Íà âñòðå÷å îäíî-

êëàññíèêîâ…
– Öåëûõ òðè äíÿ?
– Äà, ìû  âñïîìèíàëè.
– ×òî âñïîìèíàëè?
– Ãäå ÿ æèâó…

Øêîëà. Â êëàññ çàõîäèò
íîâûé ó÷èòåëü ëèòåðà-
òóðû:

– Ïðåäóïðåæäàþ âàñ
ñðàçó, êòî áóäåò ãðóáî âû-
ðàæàòüñÿ è èñêàæàòü
íàøó ðå÷ü, ïîëó÷èò â ðûëî
áåç ëèøíè õ áàçàðîâ.

– Âàì ïèâî, – ñïðàøèâà-
åò îôèöèàíò ïîñòîÿííî-
ãî êëèåíòà.

– Íåò, ÿ íà âåëîñèïåäå,
ïðèíåñèòå ìèíåðàëüíóþ
âîäó.

×åðåç ìèíóòó îôèöèàíò
ïðèíîñèò ïèâî è ãîâîðèò:

– Âû óæå ìîæåòå âû-
ïèòü ïèâî, âàø âåëîñèïåä
êòî-òî óêðàë.

У МУКАЧІВСЬКОМУ
ДРАМТЕАТРІ

23 âåðåñíÿ î 12.00
â³äáóäåòüñÿ âèñòàâà äëÿ ä³òåé

«Ïàí Êîöüêèé»
Ëàñêàâî ïðîñèìî!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

ЗААРЕШТУВАЛИ
ЗА ...ШУМНИЙ

СЕКС
У Астралiї полiцiя заареш�

тувала  пару, яка систематич�
но порушувала  закон про
тишу пiд час заняття  сек�
сом.

Тепер 34�рiчнiй Джессицi
Енджел i 45�рiчному Колiну
Маккензi доведеться запла�
тити штраф  у розмiрi 4 ти�
сячі доларiв.

За даними  полiцiї, на зга�
дану пару регулярно скар�
жаться сусiди. Лише за
останнi чотири мiсяцi  полi�
цiя приїжджала через скар�
ги сусiдiв понад двадцяти
разiв.  В один з таких вик�
ликiв правоохоронцi  забо�
ронили  закоханим надмiр�
ний  звуковий супровiд своїх

любовних втiх принаймнi
впродовж 72�х годин.

Однак  Енджел i Маккензi
порушили те попередження
i вранцi до них знову при�
їхала полiцiя. Їх заарешту�
вали i доставили у полi�
цейський вiддiлок. I ходi
розбiрок Колiн звинуватив
у тому, що вiдбувається
свою подругу. "Ми займає�
мося сексом по  чотири,
шiсть, сiм годин. Менi
здається, я помру вiд сер�
цевого приступа”, – поскар�
жився астралiєць на  свою
iнтимну партнерку.

З усього видно, прис�
траснiй парi все ж дове�
деться сплатити штраф,
адже в Астралiї  надмiрний
шум законом прирiв�
нюється до забруднення
оточуючого середовища.

ГРЕК ПІДПАЛИВ ЛІС
ЧЕРЕЗ ТЕ, ЩО ЙОГО

НЕ ВЗЯЛИ
В ПОЖЕЖНИКИ

У Греції поліція заареш�
тувала 24�річного чоловіка
за звинуваченням в умис�
ному підпалі лісу на острові
Хіос. Як повідомляється,
причиною такого вчинку
стала відмова взяти моло�
дого чоловіка на роботу в
пожежній частині, пише
місцева газета «Каті�
меріні». «Затриманий зіз�
нався, що навмисно скоїв
підпал. Він пояснив це тим,
що дуже розлютився після
того, як його не взяли на
службу в пожежну частину»,
— пише видання.

За шість днів вогонь зни�
щив близько 15 тисяч гек�

тарів лісу, маслинових на�
саджень та мастикових де�
рев, смола яких використо�
вується в харчовій і парфу�
мерній промисловості. Уп�
родовж кількох днів у бо�
ротьбі з вогнем на острові
Хіос брали участь авіація,
сотні пожежників з інших
регіонів Греції, військовос�
лужбовці та добровольці.

68 ХОТ�ДОГІВ ЗА
ДЕСЯТЬ ХВИЛИН

Житель Каліфорнії Джо�
ун Честнат за кличкою Ще�
лепа  у шостий раз отримав
перемогу на чемпіонаті
світу по швидкісному по�
їданню національного аме�
риканського блюда. В
якості приза  він отримав 10
тисяч доларів.

ПАСАЖИРСЬКІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Комфортним  мікроавто�

бусом Мерседес до 8 чо�
ловік до Німеччини на 28
вересня. Оплата договірна.

Тел. 050�7517702.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Мукачівський об’єднаний спортив�

но�технічний клуб ТСО України
здійснює навчання водінню авто�
транспортних засобів категорій:
«Аі», «А», «В», «С», «Д», «Е».

Запис на курси здійснюється що�
денно з 9.00 по 18.00 години за адре�
сою м. Мукачево, пл. Миру, 30 (тел.
(03131) 2�30�69).

Жайворонки та сови
Люди�жайворонки, які з раннього ранку на но�

гах, мають зазвичай добре здоров’я, гарну фігу�
ру та хороший настрій, вважають британські
вчені.

Вони пов’язують це з тим, що жайворонки встига�
ють зробити безліч справ ще до початку трудового
дня, і тому вони переживають менше стресів і ав�
ралів. А люди, що встають пізно, ризикують впасти в
депресію і набрати зайву вагу.

До речі, учені також з’ясували, що люди, які див�
ляться телевізор до опівночі, пропускають сніданок
через те, що перекушували ввечері під час прогля�
дання телепередач.

Вчіться прощати —
й станете здоровішими

Уміння прощати захищає людину від сплесків
артеріального тиску й знижує ризик гіпертонії,
серцевого нападу та інсульту. Такого висновку
дійшли вчені з Університету Каліфорнії в Сан�
Дієго за підсумками нового дослідження.

Експеримент показав, що у добровольців при згадці
про образу, якої не змогли пробачити, відмічено най�
більше підвищення артеріального тиску.

Отож прощення образ може бути ефектив-ним ме�
тодом профілактики ризику гіпертонії, вважають дос�
лідники.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä
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