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 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ
ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³
âëàñíèêà ìàéíà.

     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðà-
âîâå çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ
á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü.

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ
äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó
ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

У всі дні, крім суботи й неділі
з 8.30  до 17.30 год. і в інші дні
        та час за домовленістю
                            з клієнтом.

450 ТИСЯЧ – стільки першокласників піде цього року
до школи. Це на 17 тисяч більше, ніж торік.

НА ХРЕЩАТИКУ, неподалік від Київської міськадмін�
істрації  встановлено піаніно, а навколо як у глядацько�
му залі – лавиці. Відтепер кожен перехожий може спро�
бувати себе  у ролі музиканти порадувати слухачів
своєю грою.

НАЙМОЛОДШИМ  студентом в Україні став 14�річний
Юрій Шиховцев з міста Жовті  Води. Обдарований юнак
без особливої напруги поступив на фізичний факуль�
тет Київського нацуніверситету.

ПЕРЕМОЖЦЕМ  конкурсу "Кращий будинок чи спо�
руда, збудовані  в Україні у 2012 році” визнано церкву в
селі Івано�Франкове на Львівщині.

У СТОЛИЦІ Казахстану Астані споруджують пам'ят�
ник Т.Г. Шевченку, у а Вашінгтоні – пам’ятник жертвам
Голодомору 1932�1933 роках в Україні.

ІНОЗЕМНІ туристи в Італії висловили обурення тим,
що бачили у продажу вино із зображенням  Гітлера та
Муссоліні на пляшках. Їм відповіли, що це своєрідний
жарт виноробів.

В УКРАЇНІ виробляють найбільше у світі меду на одну
людину – півтора кілограми.

НА 1 ВЕРЕСНЯ уже 12 міст США оголошують себе
банкрутами і перестають обслуговувати свої соціальні
зобов'язання.

У ЩОРІЧНОМУ рейтингу "50 кращих міст для життя
в Україні" на перше місце вийшла Вінниця, друге – Київ,
третє – Івано�Франківськ. Мукачево, яке у 1911�му році
і входило до авторитетної десятки, цього року – "про�
летіло".

АРХЕОЛОГИ  повідомили про сенсаційну  знахідку –
у Шотландії в полі виявлено сліди і залишки споруди,
яку вважають найдревнішим у світі календарем, вік яко�
го 10 тисяч років.

Триває передплата
на газету “Мукачево”
на  ІІ півріччя 2013 р.

НАШ
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

61826
Залишайтеся з нами i надалi. Адже

ваша передплата — найвагомiша частка
фiнансового виживання нашої з вами га�
зети.

Пiдписатися на газету “Мукачево”
можна у будь�якому поштовому
вiддiленнi мiста i району або безпосе�
редньо у редакцiї.

Вартiсть передплати – 8 грн.
на мiсяць. Вiдповiдно на 3 мiсяцi —

24 грн.; на пiвроку — 48 грн.;
на рiк — 96 грн.

Дякуємо за пiдтримку.

Редактор газети
“Мукачево” В.ДВОРНИЧЕНКО.

 Ðîçóìíîãî, ââ³÷ëèâîãî
³ ÷óéíîãî îíóêà

Àíäð³ÿ Àíäð³éîâè÷à
ÃÅËÅÒÅß

(ï’ÿòîãî)
ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâëÿºìî

ç 16-ð³÷÷ÿì!
Òåáå âñåãî ëèøü ïîêà 16!
Âñÿ æèçíü è ñ÷àñòüå âïåðåäè,
Ñóìåé íàéòè,

ñóìåé äîæäàòüñÿ
È â ñóåòå íå ïðîãëÿäè.
Çàæãè â îêíå  ïðèçûâíûé ñâåò –
È â ìèã ê òåáå ïðèäåò óäà÷à.
Âåäü òû òàê þí, à ýòî çíà÷èò –
Òåáå ïðåãðàä íà ñâåòå íåò!

Çíàé, ìè çàâæäè ïîðó÷ ç òîáîþ!
Ëþáëÿ÷³ Òåáå ä³äÿ ³ áàáêà.

ÆÈÒÒß ² ÙÀÑÒß –
ÏÎÏÅÐÅÄÓ!

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Äîáðîïîðÿäíó, ìóäðó ëþäèíó,

ñóìë³ííîãî ïðàö³âíèêà ³ ÷àð³âíó
æ³íêó – ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà
ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

Ãàííó Ìèõàéë³âíó
ÏÎÏÎÂÈ×

ñåðäå÷íî â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì
íàðîäæåííÿ! Â äåíü Âàøîãî   þâ³ëåþ:
Äîáðà ³ ðàäîù³â áàæàºì,
Çäîðîâ'ÿ Âàì íà âñ³ ë³òà!
Õàé ñîíöå âåñåëî Âàì ñÿº,
Õàé êâ³òíå â ñåðö³ äîáðîòà.
Õàé ñâ³òÿòü Âàì æèòòºâ³ äîë³,
Õàé îáìèíàº Âàñ æóðáà.
Áàæàºì Âàì â³ä óñüîãî ñåðöÿ
Ëþáîâ³, ùàñòÿ, ³ äîáðà!

Êîëåêòèâ ô³íóïðàâë³ííÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ.
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План загальноміських культурно�мистецьких та спортивних
заходів з нагоди відзначення Дня Незалежності України

та Дня Державного Прапора України

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради

Ñâÿòêóâàííÿ äíÿ íåçàëåæíîñò³,
â³äçíà÷åííÿ 1025-ð³÷÷ÿ õðåùåííÿ Êè¿-
âñüêî¿ Ðóñ³, ùî éîìó ïåðåäóâàëî, à
òàêîæ òåìà ºâðî³íòåãðàö³¿ êðà¿íè (çîê-
ðåìà, Â³ëüíþñüêîãî ñàì³òó âîñåíè)
ñòàëè îñíîâíèìè ³íôîðìàö³éíèìè
ïðèâîäàìè îñòàííüîãî ÷àñó â êðà¿í³.
Çâè÷àéíî, îêð³ì ÷åðãîâîãî âèòêà
«òîðã³âåëüíî¿ â³éíè» ç Ðîñ³ºþ. Òîæ
ñïðîáóéìî ïðîàíàë³çóâàòè âçàºìîç-
â’ÿçîê ì³æ íàçâàíèìè ïîä³ÿìè òà ¿õ
âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ïîòî÷íîãî ïî-
ðÿäêó äåííîãî Óêðà¿íè.

Íåçàëåæí³ñòü òà ºâðîïåéñüêèé
âèá³ð – öå ò³ òåìè, ÿê³ ñüîãîäí³
îá’ºäíóþòü óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî,
ùî îäíî÷àñíî º äóæå ïîëÿðèçîâàíèì
³ç áàãàòüîõ ³íøèõ ïèòàíü (çà äàíèìè
ñîö³îëîã³â îáèäâ³ ö³ òåìè ìàþòü ïðè-
áëèçíî îäíàêîâó ïîçèòèâíó ï³äòðèì-
êó, ùî ñÿãàº äàëåêî ïîíàä ïîëîâèíó
îïèòàíèõ ðåñïîíäåíò³â). Ïðè÷îìó ö³
òåìè º ò³ñíî âçàºìîïîâ’ÿçàíèìè ì³æ
ñîáîþ. Àäæå, ç îäíîãî áîêó, ÿêáè íå
áóëî íåçàëåæíîñò³, ïðî ºâðî³íòåãðà-
ö³þ ãîä³ áóëî á ³ ìð³ÿòè. À ç ³íøîãî
áîêó – ð³âíîïðàâ’ÿ, ñâîáîäà é íåçà-
ëåæí³ñòü îñîáèñòîñò³, íàðîäó, êðà¿íè
– ÿêðàç ³ º îñíîâíèìè ºâðîïåéñüêè-
ìè öèâ³ë³çàö³éíèìè ö³ííîñòÿìè.

Ñþäè æ ìîæíà äîäàòè ùå é õðèñòè-
ÿíñüê³ ö³ííîñò³, ÿê³ â óêðà¿íñüêîìó íà-
ðîä³ òàêîæ ìàþòü ãëèáîêå êîð³ííÿ ³
âåëèêó ïîøàíó. Ùîäî íàçâàíèõ âèùå
òåì â³ò÷èçíÿíîãî ïîðÿäêó äåííîãî,
ìîæíà ñêàçàòè, ùî òóò ïåðåâàæàº ñòà-
á³ëüíà áåçïåðå÷íà ï³äòðèìêà, ùî äîç-
âîëÿº ââàæàòè ¿õ íàð³æíèìè êàìåíÿ-

Íåçàëåæí³ñòü, ªâðîïà, õðèñòèÿíñòâî –
«òðè êèòè» óêðà¿íñüêîãî êîíñåíñóñó

ìè ñóñï³ëüíîãî êîíñåíñóñó â ñó-
÷àñí³é Óêðà¿í³ â ö³ëîìó. À îòæå – âîíè
º çàïîðóêîþ ñïîêîþ òà ñòàá³ëüíîñò³.

Ñõîæå, ùî äåðæàâíà âëàäà öå äîá-
ðå ðîçóì³º. Ïðèíàéìí³, òàêèé âèñíî-
âîê ìîæíà çðîáèòè ç íèçêè íåùî-
äàâí³õ çàÿâ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòî-
ðà ßíóêîâè÷à.

Çîêðåìà, âèñòóïàþ÷è íà Óðî÷èñò³é
ë³òóðã³¿ ç íàãîäè 1025-ð³÷÷ÿ õðåùåííÿ
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
Â³êòîð ßíóêîâè÷ çàçíà÷èâ: «Êè¿âñüêà
õðèñòèÿíñüêà äåðæàâà ñòàëà ïîâíîï-
ðàâíèì ñóá’ºêòîì ì³æíàðîäíèõ
â³äíîñèí, ïðî ùî, çîêðåìà, ñâ³ä÷àòü
÷èñëåíí³ ðîäèíí³ çâ’ÿçêè êè¿âñüêèõ
êíÿç³â ³ç êîðîë³âñüêèìè äîìàìè ªâðî-
ïè òà â³çàíò³éñüêèìè ³ìïåðàòîðñüêè-
ìè ðîäèíàìè, ÿê³ ìàëè, ïåðåäóñ³ì,
ïîë³òè÷íå çíà÷åííÿ». Íåâàæêî çäîãà-
äàòèñü, ùî Ïðåçèäåíò ìàâ íà óâàç³ íå-
ïîðóøí³ñòü òà ñòàë³ñòü òðàäèö³é äåð-
æàâîòâîðåííÿ â³ä ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³
äî ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè, à òàêîæ ïðè-
ðîäí³ñòü ºâðîïåéñüêîãî ñåðåäîâèùà
äëÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè òà íàðîäó
Óêðà¿íè.

Òàêîæ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè çàÿâèâ:
«Ó êîçàöüêó äîáó, îñîáëèâî ï³ä ïðî-
âîäîì Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, à ñàìå
ó êîë³ öåðêîâíèõ ³íòåëåêòóàë³â áóëà
óñâ³äîìëåíà áåçïîñåðåäíÿ ñïàä-
êîâ³ñòü êîçàöüêîãî íàðîäó ç Êè¿âñü-
êîþ Ðóññþ. Âàæêî ïåðåîö³íèòè âïëèâ
ïðàâîñëàâíîãî õðèñòèÿíñòâà íà ñóñ-
ï³ëüíó ìîðàëü ³ ïðàâîâó ñâ³äîì³ñòü
íàøèõ ïðàùóð³â». Öèì Â³êòîð ßíó-
êîâè÷ ï³äêðåñëèâ ðîëü õðèñòèÿíñòâà,

ÿê îäíîãî ç ãîëîâíèõ äåðæàâîôîðìó-
þ÷èõ ÷èííèê³â Óêðà¿íè.

Êð³ì öüîãî, ãëàâà äåðæàâè â³äçíà-
÷èâ: «Ñï³ëüí³ ðèñè â êóëüòóðàõ áàãà-
òüîõ ºâðîïåéñüêèõ íàðîä³â äàþòü ïðà-
âî ãîâîðèòè ïðî ºâðîïåéñüêó ³äåí-
òè÷í³ñòü, ÿêà çà ñâîºþ ñóòòþ º õðèñ-
òèÿíñüêîþ, òà ñòâåðäæóâàòè, ùî óê-
ðà¿íö³ – ¿¿ íîñ³¿. Áåç óêðà¿íñüêî¿ ³êîíè,
óêðà¿íñüêî¿ öåðêîâíî-õðàìîâî¿ àðõ³-
òåêòóðè, óêðà¿íñüêîãî õîðîâîãî ñï³âó
òà óêðà¿íñüêîãî ÷åðíåöòâà íåïîâíèì
º óÿâëåííÿ ïðî ºâðîïåéñüêó öèâ³ë³-
çàö³þ. Ìè ïîâèíí³ áóòè ñâ³äîì³ òîãî,
ùî º ñïàäêîºìöÿìè âèäàòíî¿ òðàäèö³¿,
ÿêó çàïî÷àòêóâàâ îäèí ³ç ºâðîïåéñü-
êèõ öèâ³ë³çàö³éíèõ ôîðïîñò³â – Êè¿âñü-
êà Ðóñü. Âîíà ïðîäåìîíñòðóâàëà óñü-
îìó òîãî÷àñíîìó ñâ³òîâ³ âèñîê³ çðàç-
êè äóõîâíîñò³, ïðàâîâîãî ìèñëåííÿ,
ñàìîîðãàí³çàö³¿ ãðîìàä ³ äåðæàâíî¿
ïîë³òèêè. ²ñòîð³ÿ ñâ³ä÷èòü, ùî æîðñòî-
êî ñòðàæäàº òîé, õòî íå ïðàãíå çáåð³-
ãàòè ºäí³ñòü â³ðè, íàðîäó, äåðæàâè.
Çäîëàâøè òÿæê³ âèïðîáîâóâàííÿ, íàø
íàðîä ëèøå íàïðèê³íö³ ÕÕ ñòîë³òòÿ îñ-
òàòî÷íî âèáîðîâ íåçàëåæíó äåðæàâó,
ÿêà ñâÿòî íàñë³äóº òðàäèö³¿ Êè¿âñüêî¿
Ðóñ³».

Ìåñåäæ, ùî ïðîçâó÷àâ ç âóñò Ïðå-
çèäåíòà, ö³ëêîì çðîçóì³ëèé: Íåçà-
ëåæí³ñòü, ºâðîïåéñüêèé âèá³ð òà õðè-
ñòèÿíñüêà êóëüòóðà – îñü «òðè êèòè»,
íà ÿêèõ òðèìàëàñÿ ³ òðèìàòèìåòüñÿ óê-
ðà¿íñüêà ³äåÿ. ² íàâðÿä ÷è ¿¿ âäàñòüñÿ
ïîðóøèòè øëÿõîì âåäåííÿ ïðîòè Óê-
ðà¿íè òîðã³âåëüíèõ â³éí.

Âîëîäèìèð ÌÈÕÀÉËÎÂ,
æóðíàë³ñò

ØÀÍÎÁËÈÂÎ Â²ÒÀªÌÎ!
Ó öþ   âðîæàéíó ë³òíþ ïîðó â³äçíà-

÷àº ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ ÷óäîâà ó
âñ³õ âèì³ðàõ ëþäèíà

Ïåòðî Âàñèëüîâè÷
ÙÅÐÁÀÍ.

Øàíîâàíèé íàø ³ìåíèííèêó, Âàøà
á³îãðàô³ÿ ìîæå ïðèñëóæèòèñÿ áåç ïå-
ðåá³ëüøåííÿ  ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì
òîãî, ÿê  òðåáà æèòè ³ ñëóæèòè ëþäÿì
³ Â³ò÷èçí³. Ïåðåäóñ³ì – ñàìîâ³ääàíîþ,
ñóìë³ííîþ ³ âèñîêîïðîôåñ³éíîþ ïðàöåþ ó âñ³õ ñôåðàõ
Âàøîãî òðóäîâîãî æèòòÿ, ÿêà â³äçíà÷åíà ê³ëüêîìà çàñ-
ëóæåíèìè íàãîðîäàìè.

Ñåðäåñíî áàæàºìî Âàì ùå íà áàãàòî ðîê³â ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, íåâòîìíîñò³ ó âñ³õ äîáðèõ ñïðàâàõ, ëþäñüêî¿ øàíè,
ðîäèííîãî çàòèøêó ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ, îñîáèñòîãî ùàñòÿ.

Ç ïîâàãîþ ð³äí³ òà äðóç³.

ÄÅÇÈÄÅÐ²Þ ²ÂÀÍÎÂÈ×Ó
ÊÎÃÓÒÈ×Ó – 70!

Â³òàºìî Âàñ  ç ñâ³òëèì þâ³ëåºì!
Âàø þâ³ëåé – âàæëèâà äàòà,
Ïðî öå íàãàäóâàòü íå ñë³ä,
À ë³ïøå ùèðî ïîáàæàòè
Ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ ³ äîâãèõ ë³ò.
Ñ³ìäåñÿò – öå çîâñ³ì íåáàãàòî,
Äóæå ùàñëèâà ³ ãàðíà ïîðà,
Áàæàºìî Âàì ó ñâ³òëå ñâÿòî
Äîâãèõ ðîê³â ðàäîñò³ ³ äîáðà.
Íåõàé íàä Âàìè áóäå áëàêèòíå íåáî.
Íå çàëèøàòü ñèëè íà ïóò³.
² æèâ³òü ñò³ëüêè, ñê³ëüêè áóäå òðåáà,
Ãîðäî ñòóïàéòå ó æèòò³.
² ðàä³ñòü íåõàé  ç Âàìè áóäå çàâæäè,
Çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî ³ ñïðàâåäëèâî¿ äîë³
Íåõàé Ãîñïîäü Áîã äàº íà âñ³ â³êè!

Äðóæèíà, äîíüêà Àíæåëà ç ñóì’ºþ, ñèíè Â³òàë³é ³
ªâãåí ç ñ³ì’ÿìè, ñ³ì’¿ Îìåëÿíà Ãîðâàòà, Âåðîí³êè
Âîëîøèí, Âîëîäèìèðà Øï³ëüêè, Âÿ÷åñëàâà
Øï³ëüêè, Òèáîðà Ïåðöÿ, Òèáîðà Ãîðâàòà,  äðóç³, êî-
ëåãè, âäÿ÷í³  çà äîáðî îäíîñåëü÷àíè.

В газеті «Мукачево» —
кілька номерів тому  було
запропоновано для обгово�
рення  проект «Морально�
етичного Кодексу  мукачівця»
від міської ради  Почесних
громадян нашого міста.
Уважно прочитала проект, і не
могла пропустити повз увагу,
що  складаються запропоно�
вані нотатки з десяти пунктів,
що мимоволі асоціюється з
десятьма Божими заповідя�
ми. Хочеться сподіватися,
що таке співпадання має не
лише формальну схожість.
Хочеться вірити, що колек�
тивно вироблений і схвале�
ний  Кодекс принесе велику
користь  кожному  з нас, му�
качівців, і стане  обов’язко�
вим моральним правилом
нашого з вами життя—як до�
рослих, незалежно від про�
фесії чи віку,  так і дітей—
всіх мешканців рідного нам
Мукачева.

Уважно прочитавши пунк�
ти проекту Кодексу, хотілося
б висловити свою думку як
педагога, яка працювала 37
років  в одній з шкіл міста, і
вже 19 років пенсіонерка.

Вважаю, що кожен з гро�
мадян Мукачева повинен не
лише чітко знати й поважати
державну і міську символіку,
а й опанувати та дотримува�
ти певну поведінку вшануван�
ня таких символів. Зокрема
при виконанні Державного
Гімну України. Часто дово�
диться з гіркотою спостері�
гати, що належного ритуалу
в такі хвилини багато хто не
дотримує.

Послідовність пунктів Ко�

ÃÎÐÄÈÒÈÑß ²Ì’ßÌ ÌÓÊÀ×²ÂÖß!

дексу також, на мою думку,
потрібно змінити, дотриму�
ючись вікової послідовності
чи різниці  правил для дітей
та дорослих.

У п. 5 на першому місці
треба поставити слово
«батькам», бо саме батьки
повинні передусім  нести
відповідальність  за атмос�
феру у родині, за поведінку
дітей у будь�якому місці чи
випадку.

У п. 6 пропоную такий
зміст: «запрошувати  вете�
ранів  війни і праці на
зустрічі у навчальні  зак�
лади» а ще – відновити
«тимурівський « рух серед
молоді. До такої думки спо�
нукає хоча б такий факт:   у
нашому місті  донедавна
жив  пенсіонер, який  помер
на 99�му році. Так ось, ос�
танні 5�8 років  його ніхто
вже не згадував – ні на  ко�
лишній роботі, де він пра�
цював бухгалтером, ні в
місті…

В Мукачеві часто прово�
дять всілякі конкурси  на зра�
зок «Міс…», огляди худож�
ньої самодіяльності. А рані�
ше, ще тримає пам’ять, були
у нас і конкурси на кращий
балкон, виставки квітів , ви�
рощених жителями міста,
свята мікрорайонів… Чомусь
тепер це стало «пережитком
минулого».  Подібні заходи
відроджують лише окремі
кандидати в передвиборний
період. Щоб знову забути до
наступних виборів…

Дякую міській раді Почес�
них громадян міста за доб�
ру і дуже корисну ініціативу,
за запрошення до колектив�
ного обговорення  проекту
Кодексу,  який , хочеться
вірити, в подальшому  слу�
житиме стимулом і мірилом
вищої етики й моралі
співжиття нашої міської гро�
мади.

В. ГОЛТВЯНСЬКА,
м. Мукачево.
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
8 (91) 22 ñåðïíÿ 2013 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333322 cåðïíÿ  2013  ð.

¹ 33 (984)¹ 33 (984)¹ 33 (984)¹ 33 (984)¹ 33 (984)

ñò.

Âåëè÷àåì Òÿ, Ïðåíåïîðî÷íàÿ Ìàòè Õðèñòà Áîãà íàøåãî è âñåñëàâíîå ñëàâèì óñïåíèå Òâîå.
(Âåëè÷àíèÿ).

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ âñ³õ âàñ ç âåëè-
êèì ñâÿòîì óñüîãî õðèñòèÿíñüêîãî ñâ³òó –
Óñï³íÿì Ïðå÷èñòî¿, Ïðåáëàãîñëîâåííî¿,
Ñëàâíî¿ Âëàäè÷èö³ íàøî¿ Áîãîðîäèö³!

Öå – ñâÿòî ÷èñòîòè ³ ðàäîñò³, ñâ³òëà ³ ëþ-
áîâ³. Öå – ñâÿòî òîðæåñòâà æèòòÿ íàä
ñìåðòþ, ïåðåìîãè ðàäîñò³ íàä ñìóòêîì.

Íåõàé Ïðåñâÿòà Áîãîðîäèöÿ çàâæäè äî-
ïîìàãàº âñ³ì âàì ó âàøîìó ïîâñÿêäåííî-
ìó æèòò³. Íåìàº òàêî¿ ëþäèíè, ÿêà á êîëè-
íåáóäü ïîïðîñèëà ùîñü â³ä Áîæî¿ Ìàòåð³,
à Âîíà á íå â³äïîâ³ëà íà öå ïðîõàííÿ. Ïðî-
òå öå ïðîõàííÿ ìàº áóòè ùèðèì, â³äâåð-
òèì ³ ñïîâíåíèì â³ðè ³ íàä³¿ íà Áîãà.

Ìèëîñò³ Áîæî¿ âñ³ì âàì!
Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå äîïîìàãàé íàì!
Ç ïîâàãîþ òà áëàãîñëîâåííÿì Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³øèé Ôåîäîð

àðõ³ºïèñêîï Ìóêà÷³âñüêèé òà Óæãîðîäñüêèé.

Äîðîã³ áðàòòÿ ³ ñåñòðè!

Ñâÿòèé ²îàíí Õðåñòè-
òåëü ïåðåòåðï³â óñ³÷åí-
íÿ ãîëîâè 32 ð. ïî Ð³çäâó
Õðèñòîâîìó. Ïåðåä ïî-
êàðàííÿì â³í áóâ óâ’ÿç-
íåíèé äî òåìíèö³ ²ðîäîì
Àíòèïîþ çà òå, ùî âèê-
ðèâàâ éîãî íåçàêîííå
ãð³õîâíå ñï³âæèòòÿ ç ²ðî-
ä³àäîþ, ÿêà áóëà äðóæè-
íîþ áðàòà ²ðîäà – Ïè-
ëèïà.

Ó äåíü ñâîãî íàðîä-
æåííÿ ²ðîä âëàøòóâàâ
ãîñòèíó. Ïëåì³ííèöÿ ²ðî-
äîâà, äî÷êà áåç÷åñíî¿

Ñâÿòèé ²îàíí ÕðåñòèòåëüÑâÿòèé ²îàíí ÕðåñòèòåëüÑâÿòèé ²îàíí ÕðåñòèòåëüÑâÿòèé ²îàíí ÕðåñòèòåëüÑâÿòèé ²îàíí Õðåñòèòåëü
(11 âåðåñíÿ)

²ðîä³àäè, ñâî¿ì òàíöåì
ï³ä ÷àñ ãîñòèíè äîãîäè-
ëà ²ðîäîâ³, çà ùî öàð ïî-
êëÿâñÿ äàòè ¿é óñå, ÷îãî
âîíà ëèø çàæàäàº.

Òàíöþðèñòêà, íàâ÷åíà
ìàò³ð’þ, ïîïðîñèëà ïî-
äàòè ¿é íà áëþä³ ãîëîâó
²îàííà Õðåñòèòåëÿ. ²ðîä
íå â³äìîâèâ áåççàêîííî-
ìó ïðîõàííþ ³ íàïðàâèâ
ñòîðîæó äî â’ÿçíèö³,
ùîá â³äñ³êòè ãîëîâó
²îàííó. Ãîëîâó Õðåñòè-
òåëåâó â³í äàâ ä³âèö³, à
òà ïåðåäàëà ¿¿ ìàòåð³.

Öüîãî äíÿ ç íàéäàâí³-
øèõ ÷àñ³â çáåð³ãàºòüñÿ
ñòðîãèé ï³ñò.

  Ïðîòîäèÿêîí
Àíàòîë³é

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ÏÐÎÕÀÍÍß ÄÎ ÏÐÈÕÎÆÀÍ ÌÎÍÀÑÒÈÐß ² ÏÀËÎÌÍÈÊ²Â

äîòðèìóâàòèñÿ ÷èñòîòè ³ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. Ó çâ’ÿçêó ³ç â³äñóòí³ñòþ ñà-
í³òàðíèõ óìîâ òà ìîæëèâ³ñòþ îòðóºííÿ ï³ä ÷àñ ïðàçíèêà çàáîðîíÿºòüñÿ òîð-
ã³âëÿ áåçàëêîãîëüíèìè íàïîÿìè (âîäàìè, ñîêàìè, êàâîþ) òà êîíäèòåðñüêè-
ìè âèðîáàìè. Íå äîçâîëÿºòüñÿ òîðã³âëÿ é ³íøèìè ðó÷íèìè ³ ïðîìèñëîâèìè
âèðîáàìè. Âñ³ áàæàþ÷³ çìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ ïèòòºâîþ âîäîþ íà òåðèòîð³¿
ìîíàñòèðÿ.

²í³ö³àòèâíà ãðóïà ïðè ìîíàñòèð³ ïî äîòðèìàííþ
ñàí³òàðíîãî ñòàíó òà ïðàâîïîðÿäêó íà ñâÿò³.

Áîãîðîäèöå, Áîãîðîäèöå,
Ìàòåðü ñâåòà, ëþáâè è äîáðà!
Òû – íàäåæäà ìîÿ, Áîãîðîäèöå,
È Ðóñè âîçðîæäåíüå ïîðà.

Áîãîðîäèöå, Áîãîðîäèöå,
Êàê ëþáëþ òåáÿ âñåþ äóøîé,
Òû – Çâåçäà ìîÿ, Òû – Çàðÿ ìîÿ,
Òû – ëó÷ ñâåòà â æèçíè çåìíîé.

Ïðåä èêîíîþ, ïðåä ëàìïàäîþ
Íèçêî â ïîÿñ Òåáå ïîêëîíþñü,
Ïðåä Âëàäû÷èöåé è Îòðàäîþ
Ñî ñëåçàìè îïÿòü ïîìîëþñü.

Òû ïðîñòè ìåíÿ, Òû ñïàñè ìåíÿ
Â ýòîé ñêîðáíîé æèçíè çåìíîé.
Îò âðàãîâ ìîèõ çàùèòè ìåíÿ,
Îãðàäè íåðóøèìîé ñòåíîé.

È î äåòÿõ ìîèõ, Áîãîðîäèöå,
Ïåðåä Ñûíîì Òâîèì ïîìîëèñü,
Òû ïðîñòè íàñ âñåõ, Áîãîðîäèöå,
È íà Ñòðàøíîì Ñóäå çàñòóïèñü.

Âñåõ ñêîðáÿùèõ – ðàäîñòü Íåáåñíàÿ,
Âñåõ ïîãèáøèõ – âçûñêàíèå âíîâü,
È Íåâåñòà Òû Íåíåâåñòíàÿ,
È ðàäîñòü ìîÿ, è Ëþáîâü.

Òû – Çíàìåíèå, Òû – Ñïîðó÷íèöå,
Òû – Ïîìîùíèöà íà ïóòè,
È Ïîêðîâ Òû ìîé, è Çàñòóïíèöå,
È Öåëèòåëü, êàêèõ íå íàéòè.

Áîãîðîäèöå, Áîãîðîäèöå,
Æèâîíîñíûé èñòî÷íèê ÷óäåñ!
Âñÿ Ñâÿòàÿ Ðóñü Òåáå ìîëèòñÿ:
È äîëèíû, è ãîðû, è ëåñ.

ÓñïÓñïÓñïÓñïÓñïåíèååíèååíèååíèååíèå Áîæ Áîæ Áîæ Áîæ Áîæüåéüåéüåéüåéüåé Ìàòåð Ìàòåð Ìàòåð Ìàòåð Ìàòåðèèèèè
(28 àâãóñòà)

Õâàëè, äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà...

Ïåñíü Áîãîðîäèöå

È «Äîíñêàÿ» Òû, è «Êàçàíñêàÿ»,
È «Ïî÷àåâñêàÿ», è «Óìèëåíèå»,
È «Âëàäèìèðñêàÿ», «Âàëààìñêàÿ»,

  È «Äåðæàâíàÿ» íàä ñòðàíîé.

Ïî Ìîñêîâèè, Áåëîðóññèè,
È ïî Êèåâñêîé ñòîðîíå,
Ïî Óðàëó, Ñèáèðè, Ìóêà÷åâó
Îñâÿùàþòñÿ õðàìû Òåáå.

Êóïîëà, êóïîëà – â íåáî ñèíåå!
Êîëîêîëüíè ñ÷èòàòü íå áåðóñü.
Áëàãîäàòíûé çâîí âåçäå ñëûøåí –
Âîçðîæäàåòñÿ Ìàòóøêà Ðóñü!

Áîãîðîäèöå, Áîãîðîäèöå,
Ìàòåðü ñâåòà, ëþáâè è äîáðà!
Òû – íàäåæäà ìîÿ, Áîãîðîäèöå,
È Ðóñè âîçðîæäåíüå ïîðà.

Ðîçïîðÿäîê Áîãîñëóæ³íü
ó Ìóêà÷³âñüêîìó Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîìó ìîíàñòèð³ ï³ä ÷àñ ñâÿòêó-

âàííÿ Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³

27 ñåðïíÿ 2013 ð. (Â³âòîðîê)
* Ñâÿòêîâà âå÷³ðíÿ – ïî÷àòîê î 16.00 ìîíàñòèðñüêîãî àáî 18.00 êè¿âñüêîãî

÷àñó
(Âå÷³ðíº Áîãîñëóæ³ííÿ î÷îëèòü àðõ³ºïèñêîï Ìóêà÷³âñüêèé ³ Óæãîðîäñüêèé Âè-

ñîêîïðåîñâÿùåíí³øèé Ôåîäîð).

28 ñåðïíÿ 2013 ð. (Ñåðåäà)
* Ïåðøà ë³òóðã³ÿ – î 4.00 ìîíàñòèðñüêîãî àáî î 6.00 êè¿âñüêîãî ÷àñó. ×èòàííÿ

àêàô³ñòó.
* Äðóãà ë³òóðã³ÿ – î 6.00 ìîíàñòèðñüêîãî àáî î 8.00 êè¿âñüêîãî ÷àñó.
* Òðåòÿ ë³òóðã³ÿ – î 9.00 ìîíàñòèðñüêîãî àáî îá 11.00 êè¿âñüêîãî ÷àñó.(Ë³òóð-

ã³þ î÷îëèòü àðõ³ºïèñêîï Ìóêà÷³âñüêèé ³ Óæãîðîäñüêèé Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³øèé
Ôåîäîð).

×è çíàºìî ìè, ùî ñïàäêîâî ïåðåäàþòü-
ñÿ ä³òÿì íå ëèøå ¿õí³ ô³çè÷í³ ÿêîñò³, àëå ³
ÿêîñò³ äóõîâí³?... Ñàìå çàâäÿêè ö³é áëàãî-
äàòí³é ñïàäêîâîñò³ ³ çàñÿÿëè ñâ³òîâ³ òàê³
ñâ³òî÷³ ÷èñòîòè äîáðà ³ ëþáîâ³, ÿê Ïðå-
ñâÿòà Áîãîðîäèöÿ, Õðåñòèòåëü Ãîñïîäí³é
²îàíí, ²ñààê, ñèí Àâðààì³â. ² öå ïðèìóøóº
íàñ çàìèñëèòèñÿ íàä íàøèìè îáîâ’ÿçêà-
ìè íå ëèøå ïåðåä Áîãîì, à é ïåðåä ðîäîì
ëþäñüêèì…

Íàðîäæåííÿ ä³òåé – âåëèêà ñâÿòà ñïðà-
âà ïðîäîâæåííÿ ðîäó ëþäñüêîãî; ³ ìàº áóòè
÷èñòèì, ñâÿòèì çàâäàííÿì øëþáó íå ò³ëåñ-
íå çàäîâîëåííÿ, â ÿêîìó ÷àñòî âèðîäæóºòü-
ñÿ ëþäñüêèé øëþá, à âåëèêà ñâÿòà ñïðàâà
íàðîäæåííÿ ä³òåé òà âèõîâàííÿ ¿õ òàê, àáè

ÌÈ ² ÍÀØ² Ä²ÒÈ
âîíè áóëè ÷èñòèìè, äîñòîéíèìè, ñâÿòèìè.
Óñâ³äîìëåííÿ ö³º¿ âåëèêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
ïðè íàðîäæåíí³ ä³òåé ìàº ïîêëàñòè íà óñ³õ
íàñ îáîâ’ÿçîê áóòè äîñòîéíèìè òîãî, àáè
íàðîäæóâàòè ëþäåé; ìàº äàòè íàì ïî÷óòòÿ
â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿêùî íàø³ íàùàäêè áó-
äóòü íåðîçóìíèìè ÷è í³ê÷åìíèìè.

Áóäåìî â³äïîâ³äàëüíèìè çà öå, áî ñïàä-
êîâî ïåðåäàºìî íàø³ äóõîâí³ ÿêîñò³. ² âå-
ëèêèé îáîâ’ÿçîê óñ³õ áàòüê³â ïàì’ÿòàòè ïðî
öå, çàâæäè ïåðåìàãàòè ñâî¿ ïîðîêè ³ ïðè-
ñòðàñò³, çàâæäè êàÿòèñÿ ïåðåä Áîãîì ó
ãð³õàõ ñâî¿õ, çàâæäè î÷èùàòè ñåðöå ñâîº,
ùîá ÷èñòîòó ñåðöÿ ïåðåäàòè ä³òÿì ñâî¿ì.

   Ñâÿòèòåëü Ëóêà
(Âîéíî-ßñåíåöüêèé)

(2 ð.)}

(2 ð.)}

(2 ð.)}

(2 ð.)}

(2 ð.)}

(2 ð.)}

(2 ð.)}

(2 ð.)}

(2 ð.)}

(2 ð.)}

(2 ð.)}

(2 ð.)}
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Ñêîðáè ïîïóñêàþòñÿ, ÷òîá îáíàðóæèëîñü, êòî ëþáèò Áîãà äåéñòâèòåëüíî.
 (Ïðï. Íèêîí Îïòèíñêèé (Áåëÿåâ).

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI
ÑÂßÒÀ Ó ÂÅÐÅÑÍ² 2013 ð.

8. (Íä.) –  Ñòð³òåííÿ Âîëîäèìèðñüêî¿ (Êèºâî-Âèøãî-
ðîäñüêî¿) ³êîíè Ïðåñâÿòî¿  Áîãîðîäèö³. Ì÷÷. Àäð³àíà
òà Íàòàë³¿. Ïñêîâî-Ïå÷åðñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³
"Óìèëåíèå".
10. (Âò.) - Ñîáîð ïðïï. îòö³â Êèºâî-Ïå÷åðñüêèõ, ùî ó

Äàëüí³õ ïå÷åðàõ (ïðï. Ôåîäîñ³ÿ) ñïî÷èâàþòü. Çíàé-
äåííÿ ìîùåé ïðï. ²îâà Ïî÷à¿âñüêîãî.
11. (Ñð.) - Óñ³êíîâåííÿ ãëàâè Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷³ ³ Õðå-

ñòèòåëÿ Ãîñïîäíüîãî ²îàííà.
12. (×ò.) - Ïðï. Àëåêñàíäðà Ñâ³ðñüêîãî. Ïåðåíåñåííÿ

ìîùåé áëãâ. êí. Àëåêñàíäðà Íåâñüêîãî. Çíàéäåííÿ
ìîùåé áëãâ. êí. Äàíè¿ëà Ìîñêîâñüêîãî.
14. (Ñá.) - Ïî÷àòîê ³íäèêòó – öåðêîâíå íîâîë³òòÿ.
17. (Âò.) - ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà".
18. (Ñð.) - Ïðîð. Çàõàð³¿ òà ïðàâ. ªëèñàâåòè, áàòüê³â

²îàííà Ïðåäòå÷³. Ïðîñëàâëåííÿ ïðï. ²îâà Óãîëüñüêî-
ãî.
21. (Ñá.) - Ð³çäâî Ïðåñâÿòî¿ Âëàäè÷èö³  íàøî¿ Áîãîðî-

äèö³ ³ Ïðèñíîä³âè Ìàð³¿.
22. (Íä.) - Ï³ñëÿñâÿòî Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³.

Ïðàâåäíèõ Áîãîîòåöü ²îàêèìà ³ Àííè. Çíàéäåííÿ ³
ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ñâò. Ôåîäîñ³ÿ, àðõ³ºï. ×åðí³ã³â-
ñüêîãî.
24. (Âò.) - Ïðï. Ñèëóàíà Àôîíñüêîãî. Ñîáîð Ñâÿòî-

ã³ðñüêèõ ñâÿòèõ. Ñâÿòîã³ðñüêî¿  Çèìíåíñüêî¿ ³êîíè
Áîæî¿ Ìàòåð³.
27. (Ïò.) - Âîçäâèæåííÿ ×åñíîãî ³ Æèâîòâîðÿùîãî

Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî. Êîí÷èíà ñâò. ²îàííà Çëàòîóñòà.
29. (Íä.) - Ìö. Ëþäìèëè, êí. ×åñüêî¿. Ïðï. Êóêø³, ñïîâ.

Îäåñüêîãî. ²êîíè Áîæî¿  Ìàòåð³ "Ïðèçðè íà ñìèðå-
íèå".
30. (Ïò.) - Ìöö. Â³ðè, Íàä³¿, Ëþáîâ³ òà ìàòåð³ ¿õ Ñîô³¿.

* Äî ñîðîêà ðîê³â ìîæíà ³
â³ä ñåáå ùî-íåáóäü äîïîâ-
íèòè ó ðîçìîâ³, ÿêùî ùîñü
äîáðå ³ ö³êàâå, à ï³ñëÿ ñî-
ðîêà ñë³ä á³ëüøå ìîâ÷àòè.

Ïñêîâî-Ïå÷åðñüêèé
ñòàðåöü Àô³íîãåí (â
ñõèì³ Àãàï³é)

* Õòî ïàì’ÿòàº, ùî ñë³ä
ðîáèòè Ãîñïîäåâ³ ç³ ñòðà-
õîì ³ ðàä³òè éîìó ç òðå-
ïåòîì, òîé óâàæíèé äî
âñüîãî, ùî ñï³âàºòüñÿ àáî
÷èòàºòüñÿ â Öåðêâ³, à
îñîáëèâî ³ç ñâÿùåííîãî
ªâàíãåë³ÿ, ÿêå º ïëàñòèð
íà âñÿêèé ñòðóï ãð³õîâ-
íèé.

Äóõîâí³ íàñòàíîâè ñâÿòèõ îòö³â
Îñü ùî ðîáè: äîêîðÿþòü

– íå äîêîðÿé; ïðîãàíÿþòü
– ñòåðïè; ï³äêîðÿé âîëþ
ñâîþ âîë³ Ãîñïîäí³é; í³êî-
ëè íå ëóêàâñòâóé; ï³çíà-
âàé ó ñîá³ äîáðî ³ çëî: áëà-
æåííà ëþäèíà, ÿêà çíàº öå;
ëþáè áëèæíüîãî òâîãî;
áëèæí³é òâ³é – ïëîòü
òâîÿ. ßêùî ïî ïëîò³ ïî-
æèâåø, òî ³ äóøó ³ ïëîòü
ïîãóáèø; à ÿêùî ïî-Áîæî-
ìó, òî îáèäâîõ âðÿòóºø.
Ö³ ïîäâèãè á³ëüøå, í³æ éòè
äî Êèºâà àáî ³ äàë³, êîãî
Áîã ïîêëè÷å.

Ïðåïîäîáíèé Ñåðàôèì
Ñàðîâñüêèé

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»  íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ
ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå

ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

ÏÎ×ÀÒÎÊ ²ÍÄÈÊÒÓ
14 ÂÅÐÅÑÍß,

ÒÎÁÒÎ ÍÎÂÎÃÎ Ë²ÒÀ
²ìïåðàòîð Êîñòÿíòèí Âåëèêèé îòðèìàâ 1/14 âå-

ðåñíÿ 312 ðîêó ïåðåìîãó íàä Ìàêñåíò³ºì ³ ïîäà-
ðóâàâ õðèñòèÿíàì ïîâíó ñâîáîäó ó âèçíàíí³ ñâîº¿
â³ðè.

Îòö³ ² Âñåëåíñüêîãî ñîáîðó (325 ð.) â ïàì’ÿòü
ïðî öå âèçíà÷èëè ïî÷èíàòè Íîâèé ð³ê ç 1/14 âå-
ðåñíÿ ÿê äíÿ, ÿêèé ñòàâ ïî÷àòêîì «õðèñòèÿíñüêî¿
ñâîáîäè».

Íà Ðóñ³ íîâîë³òòÿ ñâÿòêóâàëîñÿ 1 âåðåñíÿ çà ñò.
ñò. äî Ïåòðà ², ÿêèé ó 1699 ð. íàêàçàâ ïåðåíåñòè
äåíü íîâîë³òòÿ íà 1-å ÷èñëî ñ³÷íÿ. Àëå â áîãî-
ñëóæáîâèõ êíèãàõ ÷èíîïîñë³äóâàííÿ íîâîãî ë³òà
çàëèøàºòüñÿ ï³ä 1-ì ÷èñëîì âåðåñíÿ çà öåðêîâ-
íèì ïðàâîñëàâíèì êàëåíäàðåì.

Ïðîòîäèÿêîí Ìèòðîôàí

* Ãîñïîäü õî÷å, ùîá ìè
ëþáèëè áëèæíüîãî; ³ ÿêùî
òè äóìàºø ïðî íüîãî, ùî
ëþáèòü éîãî Ãîñïîäü, òî
çíà÷èòü, ùî ëþáîâ Ãîñ-
ïîäíÿ ç òîáîþ; ³ ÿêùî òè
äóìàºø, áàãàòî ëþáèòü
Ãîñïîäü ñòâîð³ííÿ Ñâîº, ³
ñàì æàë³ºø âñþ òâàð, ³
ëþáèø âîðîã³â ñâî¿õ, ñåáå
æ ââàæàºø ã³ðøèì â³ä óñ³õ,
öå çíà÷èòü, ùî ç òîáîþ
âåëèêà áëàãîäàòü Ñâÿòî-
ãî Äóõà.

Ïðåïîäîáíèé Ñèëóàí
Àôîíñüêèé

* Ñìèðåííÿ – öå ùîñü âå-
ëèêå ³ Áîæåñòâåííå, à

øëÿõ äî íüîãî – ââàæàòè
ñåáå íèæ÷å â³ä óñ³õ. Ùî çíà-
÷èòü – ââàæàòè ñåáå íèæ-
÷å â³ä óñ³õ? Íå ïîì³÷àòè
÷óæèõ ãð³õ³â. Äèâèòèñü íà
ñâî¿ ãð³õè. Ïîñò³éíî ìîëè-
òèñÿ.

Ïàì’ÿòàé: âñ³ àíãåëè, à
ÿ – ãð³øíèê.

Ïðåïîäîáíèé Í³êîí
Îïòèíñüêèé (Áºëÿºâ)

* Ñë³ä áëàãîäàðèòè
Áîãà çà âñ³ éîãî áëàãîä³ÿí-
íÿ, íàì ÿâëåí³ ³ íå ÿâëåí³:
«Ñëàâà Òîá³, Áîæå, ùî ùå
æèâà ³ º ÷àñ äëÿ ïîêàÿííÿ».

Àôîíñüêèé ñòàðåöü
àðõ³ìàíäðèò Ê³ðèê

Áàêëàæàíè, çàïå÷åí³ ç
ñóõàðèêàìè

Áàêëàæàíè î÷èñòèòè, íàð³çàòè øìà-
òî÷êàìè óçäîâæ, çàïàí³ðóâàòè ó áî-
ðîøí³ ³ ï³äñìàæèòè äî çîëîòàâîãî
êîëüîðó. Ç ÷åðñòâîãî õë³áà çðîáèòè
ñóõàðèêè: õë³á íàð³çàòè äð³áíèìè ñêè-
áî÷êàìè, ³ ï³äñìàæèòè ó äóõîâö³ àáî
íà ñêîâîð³äö³ â îë³¿. Ïîì³äîðè îøïà-
ðèòè, çíÿòè øê³ðî÷êó, íàð³çàòè ÷àñ-
òî÷êàìè, îáñìàæèòè íà îë³¿, äîäàòè

     Ï³ñí³ ñòðàâè ìîíàñòèðñüêî¿ êóõí³

ñ³ëü, ïåðåöü, çåëåíü, ðîçòåðòèé ÷àñ-
íèê. Ïîêëàñòè ñìàæåí³ áàêëàæàíè íà
ñêîâîðîäó, ÷åðãóþ÷è ç ñóõàðèêàìè,
çàëèòè ïîì³äîðàìè, çáðèçêàòè îë³ºþ
³ çàïåêòè.

 Ñêëàä:  500 ã áàêëàæàí³â, 2 ñò.
ëîæêè áîðîøíà, 100 ã ÷åðñòâîãî õë³áà,
300 ã ïîì³äîð³â, 2-3 çóáêè ÷àñíèêó,
70 ã îë³¿, ñ³ëü, ïåðåöü, çåëåíü.

²êðà ç îâî÷³â
Âèìèò³ îâî÷³ î÷èñòèòè ³ ïðîïóñòè-

òè ÷åðåç ì’ÿñîðóáêó. Äîäàòè îë³þ,
ðîçòåðòèé ÷àñíèê, îöåò, öóêîð òà
ñ³ëü ³ ãîäèíó âàðèòè. Â îñòóäæåíó
ñóì³ø ïîêëàñòè ã³ð÷èöþ ³ ïåðåöü.

Ñêëàä: 1 êã ÷åðâîíîãî ñîëîäêîãî
ïåðöþ, 0,5 êã çåëåíîãî ñîëîäêîãî
ïåðöþ, 3-4 ñòðó÷êè ã³ðêîãî ïåðöþ,
250 ã ìîðêâè, 1 êã öèáóë³, 3-4 çóá-
÷èêè ÷àñíèêó, 60 ã öóêðó, 60 ã ñîë³,
0,1 ë îöòó, 350 ã îë³¿, 1 ñò. ëîæêà
ã³ð÷èö³, 0,5 ñò. ëîæêè ìåëåíîãî ïåð-
öþ.

Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â «Áëàãîâ³ñòó»
â³äïîâ³äàº àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí.

Çàïèòàííÿ: – Ùî ñë³ä çðîáèòè, ùîá Ãîñïîäü äàâ
âàì äóõîâíîãî íàñòàâíèêà?

Â³äïîâ³äü: – Ïåðø çà âñå ïîìîë³òüñÿ ùèðî Áîãó,
ïðîñÿ÷è ïîäàðóâàòè âàì ðîçñóäëèâîãî ³ äîáðîãî íà-
ñòàâíèêà. Ï³ä ÷àñ áîãîñëóæ³íü çâåðí³òü óâàãó íà ñâÿ-
ùåííèê³â, íàìàãàéòåñÿ â³ä÷óòè – äî êîãî á³ëüøå ðîçì-
³ùåíå âàøå ñåðöå. Ï³ä³éä³òü äî öüîãî ñâÿùåíèêà íà
ñïîâ³äü, ïîêàéòåñü ó ãð³õàõ, ïîñòàâòå õâèëþþ÷³ âàñ çà-
ïèòàííÿ (ãîâîð³òü ïðè öüîìó êîðîòêî ³ ä³éñíî ïðî âàæ-
ëèâå). Â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, ÿê íà âàø ïîãëÿä, äî âà-
øèõ ïðîáëåì ïîñòàâèòüñÿ ñâÿùåíèê, âèçíà÷òå ñàì³ –
÷è äîâ³ðÿòè éîìó âèð³øåííÿ ñâî¿õ íàáîë³ëèõ ïðîáëåì,
÷è îáìåæèòèñÿ ñïîâ³ääþ ³ äîçâîëîì â³ä ãð³õ³â ³ ïîò³ì
øóêàòè ³íøîãî äóõ³âíèêà.

Çàïèòàííÿ: – ×è òàêèì áóâ ñòâîðåíèé ñâ³ò, ÿêèì
éîãî áà÷èìî ìè?

Â³äïîâ³äü: – Í³. Ïðè ñòâîðåíí³ ñâ³òó âñå áóëî ïðå-
êðàñíî ³ áåç øêîäè.

Çàïèòàííÿ: – ×è ñë³ä áîÿòèñÿ, êîëè íàì íàãàäóþòü
ïðî ñìåðòü?

Â³äïîâ³äü: – Áàãàòî ëþäåé áîÿòüñÿ, êîëè ¿ì íàãàäó-
þòü ïðî ñìåðòü. À ùî áóäå â ÷àñ ðîçëó÷åííÿ ò³ëà â³ä
äóø³, êîëè äåìîíè îáñòóïëÿòü ñìåðòíèé îäð ³ áóäóòü
ïîêàçóâàòè ãð³õè íàø³? Ã³ðêî ïîæàë³ºìî, ùî íå çãàäó-
âàëè ïðî ñìåðòü, ùîá âèïðàâèòè æèòòÿ íàøå; áóäåìî
ðåâ³òè, àëå áóäå âæå ï³çíî.

Çàïèòàííÿ: – Ùî òàêå ìîëåáåíü?
Â³äïîâ³äü: – Ìîëåáíÿìè íàçèâàþòü íåâåëèê³ áîãî-

ñëóæ³ííÿ, â ÿêèõ ñâÿùåíèê â³ä ³ìåí³ òèõ, çà êîãî ìî-
ëèòüñÿ, çâåðòàºòüñÿ ç ìîëèòâîþ äî Ãîñïîäà Áîãà, Áîæî¿
Ìàòåð³ àáî ñâÿòèõ. Â îñíîâíîìó ìîëåáí³ ñëóæàòü ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ Áîæåñòâåííî¿ ë³òóðã³¿. ×àñòî ñëóæàòü áëàãî-
äàðñòâåíí³ ìîëåáí³, - çîêðåìà: áëàãîäàðñòâåííèé ìî-
ëåáåíü çà îòðèìàííÿ â³ä Áîãà äîïîìîãè, ìîëåáåíü ïðî
çö³ëåííÿ õâîðîãî, ìîëåáåíü çà ïîäîðîæóþ÷èõ, ïðî ïîç-
áàâëåííÿ â³ä çàñóõè, òðèâàëèõ äîù³â, ïåðåä ïî÷àòêîì
ïîëüîâèõ ðîá³ò, ïåðåä ïî÷àòêîì íàâ÷àííÿ ä³òåé ³ áàãà-
òî ³íøèõ.

     Çàïèòóºòå  – âiäïîâiäàºìî

Çà äàâí³ìè ïåðåêàçàìè
âäîâà Ñîô³ÿ æèëà â Ðèì³ ó
²² ñò. ïî Ð³çäâó Õðèñòîâîìó
ç äî÷êàìè Â³ðîþ, Íàä³ºþ ³
Ëþáîâ’þ, íàçâàíèìè íà
÷åñòü ãîëîâíèõ õðèñòèÿíñü-
êèõ ÷åñíîò. Ï³ä ÷àñ ïåðå-
ñë³äóâàííÿ õðèñòèÿí çà öà-
ðþâàííÿ ³ìïåðàòîðà Àäð³à-
íà (117-138 ðð.) Ñîô³ÿ ðà-
çîì ³ç äî÷êàìè áóëè ñõîï-
ëåí³ ³ ï³ääàí³ æàõëèâèì òîð-
òóðàì, ùîá ïðèìóñèòè ¿õ
çðåêòèñÿ Õðèñòà ³ ïðèíåñòè
æåðòâó áîãèí³ Ä³àí³.

Ïåðøîþ ïðèéíÿëà ñìåðòü
äâàíàäöÿòèð³÷íà Â³ðà, ÿêà,
éäó÷è íà ñòðàòó, ïîïðîñèëà
ñåñòåð ñòðàæäàòè äî ê³íöÿ
çà Òîãî, êîìó ñòàëè íàðå÷å-
íèìè, ³ ñõèëèëà ñâîþ ãîëî-

Ñâÿò³ Â³ðà, Íàä³ÿ, Ëþáîâ ³ Ñîô³ÿ
(30 âåðåñíÿ)

âó ï³ä ìå÷. Ï³ñëÿ öüîãî êàò
ïî÷àâ óìîâëÿòè äåñÿòèð³÷íó
Íàä³þ, àáè âîíà çðåêëàñÿ
â³ä Õðèñòà. Îäíàê âîíà,
îá³éíÿâøè ò³ëî ñòàðøî¿ ñå-

ñòðè ³ ïîö³ëóâàâøèñü ç ìà-
ò³ð’þ ³ ñåñòðîþ Ëþáîâ’þ,
ïðèéíÿëà òàêó æ ñìåðòü. Ïî-
ñòðàæäàëà ³ ñåìèð³÷íà Ëþ-
áîâ.

Êàò, áàæàþ÷è äóøåâíèõ
ñòðàæäàíü ìàòåð³, íå âáèâ
¿¿. Ñâÿòà Ñîô³ÿ, ïîõîâàâøè
äî÷îê, òðè äí³ ìîëèëàñÿ íàä
¿õíüîþ ìîãèëîþ, ï³ñëÿ ÷îãî
â³ä³éøëà ó â³÷í³ñòü. Ìîù³
ñâÿòî¿ Ñîô³¿ òà ¿¿ äî÷îê çíà-
õîäÿòüñÿ â öåðêâ³ ñâ. Ïàíê-
ðàò³ÿ â Ðèì³.

«Óñ³ì íàì íàëåæèòü ñòà-
òè ïåðåä ñóäîì Õðèñòîâèì,
ùîáè êîæíîìó îòðèìàòè
â³äïîâ³äíî äî òîãî, ùî ðî-
áèâ â³í, æèâó÷è â ò³ë³, äîá-
ðå ÷è ëèõå» (2 Êîð. 5,10).

Àðõ³ìàíäðèò Ìàðòèí³àí

ÑÏÀÑÑÏÀÑÑÏÀÑÑÏÀÑÑÏÀÑ
ÍÅÐÓÊÎÒÂÎÐÍÛÉÍÅÐÓÊÎÒÂÎÐÍÛÉÍÅÐÓÊÎÒÂÎÐÍÛÉÍÅÐÓÊÎÒÂÎÐÍÛÉÍÅÐÓÊÎÒÂÎÐÍÛÉ

Áî òè ºñè Áîã íàø, ³
ìè Òîá³ ñëàâó âîçíî-
ñèìî, Îòöþ ³ Ñèíó ³
Ñâÿòîìó Äóõó, íèí³ ³
ïî-âñÿê÷àñ, ³ íà â³êè
â³÷í³. Àì³íü.

Íåðóêîòâîðíèì îá-
ðàç íàçèâàºòüñÿ òîìó,
ùî áóâ ñòâîðåíèé íå
ðóêàìè ëþäñüêèìè, à
Ñàìèì Ñïàñèòåëåì.
Ñïàñèòåëü îáòåð ðóø-
íèêîì (óáðóñîì) îá-
ëè÷÷ÿ ñâîº ³ íà íüîìó
çàëèøèëîñü çîáðàæåí-
íÿ Éîãî Áîæåñòâåííî-
ãî Ëèêó. Â³ä öüîãî îá-
ðàçó Ñïàñèòåëÿ ïåð-
øèì îòðèìàâ çö³ëåííÿ
â³ä õâîðîáè Àâãàð,
êíÿçü ªäåñüêèé.

ÑÂßÒÈÍ²
ÏÐÀÂÎÑËÀÂ’ß

Õðàìè Öàðñòâåííèõ Ñòðàñòîòåðïö³â
(ââåðõó) òà Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ (âíèçó) ó
÷îëîâ³÷îìó ìîíàñòèð³ Ãàíèíà ßìà. (Ðîñ³ÿ)



Äîëÿ ëþäñòâà – â ðóêàõ ëþäèíè. Îñü â ÷îìó æàõ³òòÿ. (Â. Ãæåùèê).Äîëÿ ëþäñòâà – â ðóêàõ ëþäèíè. Îñü â ÷îìó æàõ³òòÿ. (Â. Ãæåùèê).Äîëÿ ëþäñòâà – â ðóêàõ ëþäèíè. Îñü â ÷îìó æàõ³òòÿ. (Â. Ãæåùèê).Äîëÿ ëþäñòâà – â ðóêàõ ëþäèíè. Îñü â ÷îìó æàõ³òòÿ. (Â. Ãæåùèê).Äîëÿ ëþäñòâà – â ðóêàõ ëþäèíè. Îñü â ÷îìó æàõ³òòÿ. (Â. Ãæåùèê).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555522 ñåðïíÿ 2013 ð.

¹ 33 (984)¹ 33 (984)¹ 33 (984)¹ 33 (984)¹ 33 (984)

ñò.

ÆÈÂ²ÒÜ ÄÎÂÃÎ ² ÙÀÑËÈÂÎ!
28 ñåðïíÿ, ó ñâ³òëèé ñâÿòêîâèé

äåíü, â³äçíà÷àòèìå ñâ³é Äåíü íà-
ðîäæåííÿ, – ïîäàðîâàíå ¿é Áî-
ãîì 79-ð³÷÷ÿ — íàøà øàíîâàíà
ñóñ³äêà

Ìàðãàðèòà Âàñèë³âíà
ÀËÌÀØ²É.

Äîáðå çíàºìî ¿¿ ÿê ÷óäîâó
æ³íêó, ëàñêàâó ³ òóðáîòëèâó

ìàìó ³ áàáóñþ, ùèðó ñòàðøó
ïîäðóãó ³ ïîðàäíèöþ, ç ÿêîþ ìè

ïðîæèâàºìî  ïîíàä ï³âñòîë³òòÿ ï³ä
îäíèì äàõîì.

Íåõàé ùîäíÿ  áóäå âñå, ùî ïîòð³áíî,
Áåç ÷îãî íå ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ –
Ëþáîâ, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äðóæáà
Òà â³÷íî íå ñòàð³þ÷à äóøà.
Íåõàé Ãîñïîäü â îï³ö³ Âàñ òðèìàº,
À Ìàòè Áîæà ð³äíèõ çàõèñòèòü,
Ùàñëèâèõ ìíîãàÿ ë³ò  ìè Âàì áàæàºì,
À Äóõ ñâÿòèé íåõàé äîáðîì áëàãîñëîâèòü.

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ äî Âàñ
ñóñ³äêà Þë³ÿ ³ ¿¿ ñ³ì’ÿ.

Ñüîãîäí³ â³äçíà÷àº þâ³ëåéíèé Äåíü íà-
ðîäæåííÿ ëþáëÿ÷èé, òóðáîòëèâèé ×î-
ëîâ³ê, ìóäðèé, ñïîâíåíèé  âåëèêî¿ äóøåâ-
íî¿ êðàñè Áàòüêî, í³æíèé, ëàñêàâèé
Ä³äóñü, íàéäîðîæ÷èé  Áðàò, íàéêðàùèé
ó ñâ³ò³ Õðåñíèé Áàòüêî,  äóæå îáîâ’ÿçêî-
âèé Êóì, íàä³éíèé Äðóã ³ Òîâàðèø, âè-
ñîêî³íòåë³ãåíòíà Ëþäèíà ïðåêðàñíèõ
ïîìèñë³â, íåîäíîðàçîâèé äåïóòàò ñå-
ëèùíî¿ Ðàäè, êîëèøí³é íà÷àëüíèê çàë³ç-
íè÷íî¿ ñòàíö³¿ ×èíàä³ºâî

Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ ÊÎÃÓÒ
ç Êîëü÷èíà. Áàæàºìî þâ³ëÿðó íà âñå ïîäàëüøå æèòòÿ íåâè÷åð-
ïíî¿ åíåðã³¿ äóø³, âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ. Íåõàé òàëàíèòü
Âàì ó âñüîìó, à äîëÿ ùåäðî âèíàãîðîäæóº óñï³õàìè, ðîäèí-
íèìè ïðèÿçíþ é òåïëîì, ì³öíèì çäîðîâ’ÿì, äîñòàòêàìè é áëà-
ãîïîëó÷÷ÿì. Íåõàé öâ³òóòü ï³ä íåáîì ñèíüîîêèì ùå äîâãî-
äîâãî Âàø³ äí³ é ë³òà, à òèõà ðàä³ñòü ÷èñòà ³ âèñîêà ùîäåííî
õàé äî õàòè ïðèë³òà. Ùîá Âè íå çíàëè í³ÿêî¿ âòîìè ³ ñåðöåì
ùîá çàâæäè áóëè ìîëîä³. Ïðèéì³òü, äîðîãèé íàø, Ìèêîëî
Ìèêîëàéîâè÷ó, íàø³ ùåäð³ â³òàííÿ, â³íîê ðÿñíèõ ïîáàæàíü
çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³, ùàñòÿ, äîâãîãî â³êó. Õàé Âàø íåáåñíèé çà-
ñòóïíèê ³ çåìíèé îõîðîíåöü Ñâÿòèé Ìèêîëàé âåäå Âàñ ñâ³òëîþ
äîðîãîþ àæ äî ñòîð³÷÷ÿ, à Âàøà íåáåñíà ïîêðîâèòåëüêà Áî-
ãîðîäèöÿ Ä³âà Ìàð³ÿ äàðóº íàä³þ, ðîäèííå òåïëî ùå íà ìíî-
ãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

  Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – äðóæèíà, äîíüêàê Âàëåíòèíà,
çÿòü Âàñèëü, ñèí Â³êòîð, íåâ³ñòêà Ëþäìèëà, îíóêè Ð³ìî÷-
êà, ²âàí, Âàë³ê, Âëàä³ê, ñåñòðà Òåòÿíà ç ñ³ì’ºþ, õðåñíèöÿ
Íàä³ÿ Áåéðåø, êóìîâå Áåéðåø, ñ³ì’¿ Ãàíüêîâè÷, ²âàíà é
Ðóäîëüôà Êíàóç³â, Ðîñóë, ð³äí³, äðóç³…

   Íàñòóïíîãî ïîíåä³ëêà ùå çîâñ³ì ìî-
ëîäèé þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ ïðèé-
äå äî ÷àð³âíî¿, ìèëî¿, äîáðî¿ ïîðÿäíî¿
Äðóæèíè, í³æíî¿ äóøåþ ³ ñåðöåì, òóð-
áîòëèâî¿ Ìàìî÷êè, ãàðíî¿ Äîíüêè,
ïðàöüîâèòî¿, äóæå â³äïîâ³äàëüíî¿ êî-
ëåãèí³ ç ×èíàä³¿âñüêîãî ñïîæèâ÷îãî
òîâàðèñòâà

Ìàð’ÿíè ²âàí³âíè
×ÅÐÍÈ×ÊÎ.

Íåõàé ïðîì³í÷èê ñîíöÿ ó öåé þâ³ëåéíèé Äåíü Âàñ ðîçáó-
äèòü í³æíèì ïîö³ëóíêîì, íåõàé ëþáîâ Áëèçüêèõ äëÿ Âàñ ëþ-
äåé äëÿ âàñ áóäå íàéêðàùèì ïîäàðóíêîì. Õàé ùàñòÿ ïî-
ñì³õàºòüñÿ Âàì, ïðèíîñèòü ì³öíå çäîðîâ’ÿ, ðàä³ñòü, óäà÷ó, óñï³õ
ñóïðîâîäæóº ó âñ³õ ñïðàâàõ, áëàãîñëîâåííèõ Áîãîì ³ ëþäü-
ìè, õàé áóäóòü ó æèòò³ ëèø ÿñí³ äí³, à äîëÿ, ïîñëàíà Âàì
Âàøîþ Íåáåñíîþ ïîêðîâèòåëüêîþ ³ çàñòóïíèöåþ, Áîãîðîäè-
öåþ Ä³âîþ Ìàð³ºþ, – ìèëîñåðäíîþ ³ ëàñêàâîþ àæ äî ñòî-
ð³÷÷ÿ!

    Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – áàòüêî, ÷îëîâ³ê, äîíüêà
Âîë³êà, ñèí ²âàí, êîëåãè ïî ðîáîò³ ³ ïîäðóãè

ç Ëåöîâèö³, ð³äí³ òà ùèð³ äðóç³…

Íà æèòòºâîìó êàëåíäàð³ äîðî-
ãîãî ÷îëîâ³êà, í³æíîãî, òóðáî-
òëèâîãî áàòüêà, çíàþ÷îãî, âì³ëî-
ãî é ïîðÿäíîãî íà÷àëüíèêà
â³ää³ëó êàäð³â Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

Îëåãà ªâãåíîâè÷à
ªÃÎÐÎÂÀ

çàñÿÿâ 35-é Äåíü íàðîäæåííÿ.
Ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç öèì ïðå-
êðàñíèì þâ³ëåºì. Âèñîêî ö³íóºìî Âàø ïðîôåñ³î-
íàë³çì, òàëàíò îðãàí³çàòîðà. Ïðèéì³òü, äîðîãèé þâ³-
ëÿðå, íàøó ãëèáîêó ïîâàãó ³ âäÿ÷í³ñòü. Áàæàºìî ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ, çåìíîãî ùàñòÿ. Íåõàé Âàø³ çíàííÿ, äîñâ³ä
³ åíåðã³ÿ áóäóòü íåâè÷åðïíèìè ³ ùå áàãàòî ðîê³â ñëó-
æàòü ëþäÿì.

   Äóæå ëþáëÿ÷³ é øàíóþ÷³ Âàñ – äðóæèíà, ä³òè
ªâãåí³ÿ é Îëåêñàíäð, áàòüêè, êîëåêòèâ

Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË, ð³äí³, äðóç³…

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ! ÂÅËÈÊÎÃÎ
ËÞÄÑÜÊÎÃÎ ÙÀÑÒß!

   Рік, як Тебе немає з
нами. У нашому домі го�
рять свічки нашої незгас�
ної пам’яті, а Твій, доро�
га Дружино, Матінко, Ба�
бусю,

Маріє Іванівно
МАНИЧЕВА,

портрет промовляє до
нас незабутнім, щирим,
теплим, благословляю�
чим словом, бажаючи
нам добра і щастя. Спасибі рідненька, за все,
що Ти встигла зробити для нас, перш ніж відійти
за межу Вічності.  Ми ніколи не забудемо Твоєї
доброти, щедрої душі, турботи і любові. Дорога
наша, найрідніша у світі! Тільки тепер ми відчу�
ли, скільки душевної теплоти ми втратили з
Твоїм уходом у потойбічний світ. Поки ми живі –
Ти з нами. Світла Тобі пам’ять і вічний спокій
душі Твоїй!

  У глибокому сумі – чоловік, доньки, зять,
онуки, рідні й близькі…

ВІДВЕРНІМО
ГРІЗНУ  НЕБЕЗПЕКУ

Спекотливе літо багаторазово підвищує небезпеку ви�
никнення пожеж, які у переважній більшості є наслідком
необережного поводження з вогнем. Та й дитячі пус�
тощі, гра з сірниками стають причиною виникнення «чер�
воного півня», що завдає величезних збитків власникам
дачних будиночків, прибудов, навколишньому довкіл�
лю. У вогні гинуть птахи, згорають їх гнізда, мільйони
корисних комах, жучків, хробаків, які забезпечують лю�
дині високі врожаї.

А починається все із звичайних лінощів. Виполоти бу�
р’яни, видалити суху траву – усе потребує часу й фізич�
них зусиль. Підпалити ж сухостій простіше, але й сто�
крат небезпечніше. Бо так виникає пожежа в дачних
масивах, чагарниках, присадибних ділянках та лісових
масивах, де шанувальники шашликів, печеної картопель�
ки забувають залити вогнище водою.

Заклопотані турботою про високий врожай власники
ділянок забувають про дітей. А ті раді. Й нерідко, за
прикладом старших, беруть у руки сірники: розпалю�
ють багаття, підпалюють суху траву. Наслідки таких ігор
дуже сумні. Знищене майно не тільки своє а й сусідів,
пожежа в лісі, чагарниках… У двобій з вогнем стають
пожежники. Гасити таку пожежу дуже складно. Бо «со�
юзником» вогню є спека й вітер, що роздмухує полум’я
як велетенський вентилятор. Нерідко «червоний півень»
перекидається на будівлі, різного роду вагончики,
підприємства, жилий сектор…

Тим часом уберегтися від вогню не важко. Слід тільки
ретельно дотримуватись кількох правил. Перед тим, як
розпалювати багаття чи спалювати суху траву й бур’я�
ни, треба ретельно очистити територію від сухостою
(трави, кущів), аби полум’я не перекинулось на сусідню
дачу чи обійстя. По�друге, слід перекопати вірогідні
місця поширення вогню. По�третє, спалюючи сміття,
слід переконатися, що багаття вигоріло повністю, во�
гонь згас, і попіл ви залили водою.

Як бачите, уберегтися від пожежі не складно. Обе�
режність допоможе нам зберегти свої дачні й приса�
дибні ділянки та будови від нещадного вогню.

Дмитро ПЕХНЬО, провідний інспектор
Мукачівського міськрайвідділу УДСНС

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ! Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
25 ñåðïíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é ïðåêðàñíèé þâ³ëåéíèé

Äåíü íàðîäæåííÿ  ÷àð³âíà  æ³íêà  –  ñï³âðîá³òíèê
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

ÔÅÄÎÐÎÂÀ
²ííà Âîëîäèìèð³âíà.

Äîðîãà ³ìåíèííèöå! Ïðèéì³òü íàø³ ïðèâ³òàííÿ ç ö³º¿
íàãîäè!

Õàé äëÿ Âàñ öâ³òóòü íàéêðàù³ êâ³òè, çâó÷àòü
íàéòåïë³ø³ ñëîâà, çáóâàþòüñÿ íàéñîêðî-
âåíí³ø³ áàæàííÿ. Õàé Âàø ä³ì çàâæäè
áóäå íàïîâíåíèé â³ðîþ, íàä³ºþ òà ëþ-
áîâ’þ. Âèñëîâëþºìî Âàì ùèðó
âäÿ÷í³ñòü çà Âàøó íåâòîìíó ïðàöþ,
÷óéí³ñòü ³ äîáðîòó. Â³ä óñüîãî ñåðöÿ áà-
æàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åð-
ïíî¿ åíåðã³¿, â³ðíèõ äðóç³â ³ â³÷íî¿ âåñíè
â äóø³.

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò, êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

1. Балаж Карло Карлович  – 1954 р.н.
2. Сук Юрій Іванович – 1963 р.н.
3. Грегор Марія Іванівна – 1947 р.н.
4. Будник Надія Андріївна – 1944 р.н.
5. Совтан Наталія Тіберівна – 1960 р.н.
6. Масак Ірина Карлівна – 1947 р.н.
7. Калугіна Наталія Дмитрівна – 1929 р.н.
8. Шинкаренко Ілона Мігалівна – 1940 р.н.
9. Теліга Антон Іванович –1932 р.н.
10.Ніколова Єва Іванівна  – 1934 р.н.
11.Брещайко Марія Василівна – 1932 р.н.
12.Колеснікова Роза Степанівна – 1931 р.н.

На 83�му році життя пішла у вічність чудова
жінка—ветеран Великої Вітчизняної війни і праці

КОЛЕСНИКОВА Роза Степанівна.
Розділяємо біль тяжкої втрати і висловлюємо

щирі співчуття рідним і близьким покійною.
Найближчі друзі, колеги.

12  серпня пішов з життя
РЕВИЦЬКИЙ Юрій Юрійович —

відома, поважана у Мукачеві людина, щиросер�
дий і дружній сусід.  Розділяємо горе тяжкої втра�
ти і  висловлюємо глибокі співчуття родині по�
кійного. Сім’я Тербан.

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 12.08.2013 р.  по  18.08.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.
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Завершилася  вступна
кампанія – 2013 у Мукачівсь�
кому державному універси�
теті. Її підсумки коментує
ректор вузу, доктор технічних
наук, професор  Ю. В. Ми�
галина.

Мукачівський державний
університет – вуз, який за�
рекомендував себе  на осві�
тянському просторі як на�
вчальний заклад, що забез�
печує підготовку висококва�
ліфікованих фахівців для
виробничої та невиробничої
сфери народного господар�
ства. До прикладу, показо�
вим та  невипадковим є той
факт, що на міжнародній ви�
ставці “Освіта та кар’єра �
2013"  наш університет здо�
був золоту медаль у номінації
“Видання підручників та на�
вчальних посібників нового
покоління для профільних
навчальних закладів”.

Всеукраїнське визнання
навчальних та наукових до�
сягнень МДУ є потужним
чинником привабливості
вишу, адже студентами МДУ
у 2013�2014  навчальному
році готуються стати  понад
2000  мешканців Закарпаття
та інших областей України.
Такому результату сприяла
злагоджена робота всього
колективу університету. Вик�
ладачі кафедр проводили
профорієнтаційну та роз’яс�
нювальну роботу в школах,
професійно�технічних закла�
дах та на провідних підприє�
мствах області впродовж
2012�2013 навчального року.

Ознайомитись з роботою
нашого закладу, отримати
вичерпні відповіді на питан�
ня щодо переваг навчання у
Мукачівському державному
університеті абітурієнти та їх
батьки мали можливість
відвідуючи Дні відкритих
дверей у вузі та на факуль�
тетах. Доступна та вичерпна
інформація про Правила

ПОПОВНЕННЯ В СТУДЕНТСЬКІЙ РОДИНІ
МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

прийому до МДУ у 2013 р.,
особливості вступної кам�
панії, її перебіг висвітлюва�
лися на офіційному сайті
МДУ та інформаційних стен�
дах Приймальної комісії.

Мукачівський державний
університет проводить
підготовку фахівців галузей
знань “Педагогічна освіта”,
“Мистецтво”, “Гуманітарні
науки”, “Соціально�політичні
науки”, “Економіка та
підприємництво”, “Менедж�
мент та адміністрування”,
“Сфера обслуговування” та
“Текстильна та легка про�
мисловість”. Слід зазначи�
ти, що наш вуз є єдиним ву�
зом у Закарпатській області,
який готує висококваліфіко�
ваних спеціалістів з на�
прямів підготовки “Дошкіль�
на освіта”, “Початкова осві�
та”, “Маркетинг”, “Готельно�
ресторанна справа”,  “Техно�
логія виробів легкої промис�
ловості”. У 2013 р. універси�
тет успішно пройшов акре�
дитацію всіх напрямів підго�
товки та спеціальностей.

Найбільшою популярністю
в абітурієнтів користуються
такі напрями підготовки, як
“Дошкільна освіта”, “Почат�
кова освіта”, “Практична пси�
хологія” та “Туризм”.
Кількість поданих заяв та,
відповідно,  конкурс на за�
повнення місць державного
замовлення на них збільши�
лась у порівнянні з 2012 ро�
ком. Так, за напрямом підго�
товки «Початкова освіта»
конкурс на денній формі на�
вчання на одне бюджетне
місце склав 7,6 чоловік, на�
прям підготовки  «Дошкіль�
на освіта» – 12,8,  на напрям
підготовки «Практична пси�
хологія» – 31, а на «Туризм»
–  35,8.

Реалізуючи принцип без�
перервності освіти, наш уні�
верситет дав можливість
продовжити навчання випус�

кникам коледжів. Зокрема,
153 випускники гуманітарно�
педагогічного коледжу МДУ
мають змогу продовжити
навчання за ОКР «Бакалавр»
за напрямами підготовки
«Початкова освіта», «Дошк�
ільна освіта», «Музичне ми�
стецтво» за скороченою про�
грамою підготовки.

Ряди студентів 2�го та 3�
го курсу поповнили понад 50
випускників спеціальностей
«Фінанси і кредит», «Облік і
аудит», «Технологія виробів
легкої промисловості», «Ту�
ризм» Виноградівського ко�
леджу МДУ та Ужгородсько�
го навчального центру Киї�
вського національного тор�
говельно�економічного уні�
верситету.

Нововведенням цьогоріч�
ної вступної кампанії є мож�
ливість отримати другу
вищу освіту на основі дипло�

му «бакалавра». Цим скори�
стались бажаючі здобути
другу вищу освіту за напря�
мами підготовки «Практич�
на психологія», «Початкова
освіта», «Філологія (англ�
ійська)».

Педагогічний факультет
здійснює підготовку фахів�
ців для системи дошкільної
та початкової освіти краю.
Педагогічна професія – над�
звичайно необхідна і важли�
ва, адже саме вона допома�
гає дітям зробити перші
кроки в життя, розкрити
двері у майбутнє. Специфі�
кою факультету є те, що
здійснюється підготовка
майбутніх спеціалістів не
тільки на основі повної за�
гальної середньої освіти, а
й за скороченою програмою
(після закінчення педагогіч�
ного коледжу). Випускники
факультету працевлаштову�
ються в дитячих  дошкіль�
них та загальноосвітніх на�
вчальних закладах Закар�
патської області.

Високим попитом на рин�
ку праці користуються ви�
пускники і гуманітарного
факультету. Підготовка
фахівців напряму «Практич�
на психологія» зумовлена
потребами, які окреслені су�
часним станом і тенденція�
ми розвитку Закарпатської
області як одного із найск�
ладніших регіонів у плані ет�
носоціального складу насе�
лення. Психолог сьогодні –
це працівник системи осві�
ти, це консультант з профор�
ієнтації, це співробітник
піар�компаній, по професій�
ному і кар’єрному консульту�
ванню, консультант з орган�
ізації і роботи з керівником
та персоналом зі створення
позитивного мікроклімату.

Випускники напряму підго�
товки «Філологія» (англійсь�
ка) отримують фундамен�
тальні знання у галузі педа�

гогіки та іноземних мов, во�
лодіють методикою викла�
дання іноземних мов в ЗОНЗ.
На сьогодні МДУ єдиний вуз
в Закарпатській області,
який здійснює підготовку
фахівців з даного напряму і
спеціальності.

Підготовка висококваліф�
ікованих фахівців легкої про�
мисловості в Закарпатсько�
му регіоні проводиться на
технологічному факультеті
МДУ. Фахівці даного проф�
ілю володіють сучасними
методами проектування но�
вих моделей одягу, мають
досвід та знання з розроб�
ки, проектування і оптимі�
зації технологічних процесів,
володіють методами раціо�
нального використання ма�
теріалів та устаткування.
«Інженерна механіка» – но�
вий напрям підготовки на
технологічному факультеті,
що готує фахівців до роботи
у конструкторських та техно�
логічних відділах підпри�
ємств, інститутів та бюро, в

монтажних, ремонтних служ�
бах, лабораторіях.

На факультеті «Туризму і
готельно�ресторанного
бізнесу» готують спец�
іалістів, які в змозі не тільки
створити туристичний та го�
тельний продукт, але і про�
сувати та реалізувати його
для максимального задово�
лення споживачів. Тому у вузі
розуміють, що важливим є
підтримка прагнення до по�
стійного навчання та підви�
щення кваліфікації кадрів.
Випускники факультету усп�
ішно працюють в апараті
місцевих органів державної
влади, керівниками підпри�
ємств готельного, ресторан�
ного господарства, установ
та організацій у сфері ту�
ризму і рекреації, керівни�
ками підрозділів у сфері
відпочинку, культури і спорту.
Цьогоріч вперше МДУ про�
водив набір на спеціальність
“Готельна і ресторанна спра�
ва” за освітньо�кваліфікац�
ійним рівнем “магістр”.

Факультет «Менеджменту
та підприємництва» готує
фахівців за напрямами
підготовки «фінанси і кре�
дит», «облік і аудит», «мар�
кетинг», «менеджмент орган�
ізацій». Майбутні спеціалі�
сти набувають практичних
навичок в управлінні струк�
турними підрозділами, пла�
нуванні та ефективному ре�
гулюванні діяльності
підприємств і можуть займа�
ти посади керівників
підприємств або їх окремих
підрозділів. За час існуван�
ня факультету підготовлено
чимало висококваліфікова�
них фахівців, компетентних в
питаннях дослідження
ринків, прогнозування попи�
ту, виявлення потреб спожи�
вачів, зовнішньоекономічної
діяльності тощо.

Кількість поданих заяв у
цьому році  (близько 2 тисяч
заяв на 1�й курс денної та
заочної форм навчання)
свідчить про те, що всі на�
прями підготовки є актуаль�
ними та потрібними на рин�
ку праці.

За ходом прийому доку�
ментів, проведенням твор�
чого конкурсу на напрям
підготовки «Музичне мис�
тецтво», вступних випробу�
вань спостерігав представ�
ник громадської мережі
«Опора» – С.І. Бабіля, який
зауважив, що робота прий�
мальної комісії МДУ була
добре організованою та
відповідала всім нормам та

правилам прийому, відзна�
чалася прозорістю та демок�
ратичністю.

Загалом, за період вступ�
ної кампанії приймальною
комісією було опрацьовано
1982 заяви на денній формі
навчання та 1 286 заяв на
заочній формі. Найбільшою
популярністю у вузі користу�
ються  напрями підготовки
«Дошкільна освіта», «Почат�
кова освіта», «Практична пси�
хологія» та «Туризм».

Полегшив життя вступни�
кам з інших областей Украї�
ни електронний вступ, який
дав можливість їм подати
заяви, сидячи вдома за ком�
п’ютером. Варто зауважити,
що більшість з них стали на�
шими студентами. Це випус�
кники Львівської, Хмель�
ницької, Волинської,  Дніпро�
петровської, Житомирської,
Запорізької, Рівненської,
Сумської та Одеської облас�
тей.  Відрадно, що географія
вступників поширилася дале�
ко за межі України: студен�
том МДУ напряму підготовки
«Музичне мистецтво» став
абітурієнт, який отримав
диплом бакалавра в Універ�
ситеті м. Коліма (Мексика).

Підсумовуючи результати
роботи приймальної комісії,
можемо констатувати,  що ун�
іверситет виконав обсяги
державного замовлення, а за
більшістю напрямів підго�
товки повністю заповнив
ліцензійні обсяги.

У цілому за період роботи
приймальної комісії було по�
дано 3 тисячі 268 заяв і за
результатами конкурсного
відбору зараховано студен�
тами Мукачівського держав�
ного університету 523 вступ�
ників за державним замов�
ленням та 672 за кошти юри�
дичних та фізичних осіб.

Промайнуло літо, закінчи�
ла роботу приймальна комі�
сія. А в житті  студентів�пер�
шокурсників сталася надзви�
чайно важлива подія: вони
обрали свою майбутню про�
фесію і ступили на відпові�
дальний шлях здобуття її,
влившись до великої і друж�
ної сім’ї студентів. Наш уні�
верситет знаходиться в од�
ному з найкращих міст Украї�
ни – Мукачеві, де створені всі
умови для здобуття якісної та
сучасної освіти. Хочеться по�
бажати нашим студентам ве�
ликих успіхів у навчанні,
міцного здоров’я, щастя та
благополуччя.

Нехай здійсняться всі ваші
мрії!
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Âñòóïíà êàìïàí³ÿ Ãóìàí³òàðíî-ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ó 2013 ðîö³

ÊÐÎÊ ÄÎ Â²×ÍÎ¯ ÏÐÎÔÅÑ²¯

Ó Âèíîãðàä³âñüêîìó äåðæàâíîìó êîëåäæ³ ÌÄÓ
çàâåðøèëàñÿ âñòóïíà êàìïàí³ÿ 2013 ðîêó,  ùî áóëà
ðîçïî÷àòà 1 ëèïíÿ.

Âñòóïí³é êàìïàí³¿ ïåðåäóâàëà ïðîôîð³ºíòàö³éíà
ðîáîòà, ï³äãîòîâêà äîêóìåíòàö³¿ òà àóäèòîðíèõ ïðè-
ì³ùåíü. Êîæåí àá³òóð³ºíò ìàâ ìîæëèâ³ñòü îòðèìà-
òè ïîðàäó, ðîç’ÿñíåííÿ ùîäî îáðàíîãî íèì ôàõó.

Îñîáëèâ³ñòþ öüîãîð³÷íî¿ âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ ñòàëà
ðîáîòà àäì³í³ñòðàòîðà òà îïåðàòîðà â ªäèí³é äåð-
æàâí³é åëåêòðîíí³é áàç³ ç ïèòàíü îñâ³òè (ªÄÅÁÎ),
îñê³ëüêè â áàçó ââîäèëèñÿ äàí³ êîæíîãî ç àá³-
òóð³ºíò³â. Äåÿê³ þíàêè ³ ä³â÷àòà çã³äíî Óìîâ ïðèéî-
ìó ÌÎÍ Óêðà¿íè òà Ïðàâèë ïðèéîìó äî ÂÄÊ ÌÄÓ
ïîäàâàëè çàÿâè íà äâ³-òðè ñïåö³àëüíîñò³. Âñòóïí³
âèïðîáóâàííÿ, ÿê³ ðîçïî÷àëèñÿ 21 ëèïíÿ 2013 ðîêó,
ïðîâîäèëèñÿ ó òðè ïîòîêè.

Àá³òóð³ºíòàìè íà îñíîâ³ áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåä-
íüî¿ îñâ³òè äëÿ çäîáóòòÿ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî
ð³âíÿ «ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò» áóëî ïîäàíî 293 çàÿ-
âè. Íà áàç³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ îñâ³òè çà ÎÊÐ «ìîëîä-
øèé ñïåö³àë³ñò» òà «áàêàëàâð» äî êîëåäæó áóëî
ïîäàíî 21 òà 12 çàÿâ â³äïîâ³äíî. Îêð³ì òîãî, çà ñêî-
ðî÷åíèì òåðì³íîì íàâ÷àííÿ  íà áàç³  ÎÊÐ «êâàë³ô-
³êîâàíèé ðîá³òíèê» ïîäàëè çàÿâè 4 îñîáè  íà ñïåö-
³àëüí³ñòü 5.05070103 «Åëåêòðîïîñòà÷àííÿ»  îñâ³ò-
íüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ «ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò»;
íà áàç³ «ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò» ïîäàíî 23 çàÿâè íà
íàïðÿì 6.050701 «Åëåêòðîòåõí³êà òà åëåêòðîòåõ-
íîëîã³¿» îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ «áàêàëàâð».
Â çàãàëüíîìó äëÿ âñòóïó äî Âèíîãðàä³âñüêîãî äåð-
æàâíîãî êîëåäæó ÌÄÓ áóëî ïîäàíî 338 çàÿâ. Íàé-
á³ëüøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ó öüîìó ðîö³ êîðèñòóâàëèñü
ñïåö³àëüíîñò³ 5.05070103 «Åëåêòðîïîñòà÷àííÿ»,
5.03050801 «Ô³íàíñè ³ êðåäèò», 5.05070102 «Áóä³â-
íèöòâî, ìîíòàæ ³ åêñïëóàòàö³ÿ ë³í³é åëåêòðîïåðå-
äà÷³», 5.14010301 «Òóðèñòè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ».

Çàðàõóâàííÿ  íà ì³ñöÿ äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ
ïðîâîäèëîñÿ ï³ñëÿ òðåòüî¿ õâèë³ âñòóïíèõ âèïðîáó-
âàíü 08.08.2013 ðîêó äëÿ àá³òóð³ºíò³â äåííî¿ ôîðìè
íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñ-
â³òè.

ÌÎÍ Óêðà¿íè äëÿ ÂÄÊ ÌÄÓ áóëî âèä³ëåíî 161
ì³ñöå äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ äåííî¿ ôîðìè íàâ÷àí-
íÿ íà îñíîâ³ áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè  (9
êë.) òà 5 ì³ñöü äåðæàâíîãî çàìîâëåííÿ äëÿ àá³-
òóð³ºíò³â çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ ÎÊÐ «ìîëîäøèé
ñïåö³àë³ñò» ñïåö³àëüíîñò³ 5.05070103 «Åëåêòðîïîñ-
òà÷àííÿ». Ðåêòîð ÌÄÓ, äîêòîð õ³ì³÷íèõ íàóê,  ïðî-
ôåñîð Ìèãàëèíà Þ.Â. â³äçíà÷èâ öå ïîçèòèâíîþ
òåíäåíö³ºþ íà ÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ ïðèéìàëüíî¿
êîì³ñ³¿ â³ä 11 ñåðïíÿ 2013 ðîêó.

Çà ðàõóíîê ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á ðåêîìåí-
äîâàíî äî çàðàõóâàííÿ íà ì³ñöÿ ë³öåíç³éíîãî îáñÿ-
ãó íà áàç³: áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè – 94
îñîáè; ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè: ç ñåðòè-
ô³êàòîì – 21 îñîáà; ç àòåñòàòîì 2007 ðîêó ³ ðàí³øå
– 10 îñ³á; ÎÊÐ «êâàë³ô³êîâàíèé ðîá³òíèê» – 4 îñî-
áè; ÎÊÐ «ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò» – 20 îñ³á.

Îòæå, íàâ÷àëüíèé çàêëàä ïîïîâíèòüñÿ  íîâèìè
ñòóäåíòàìè, ÿê³ çäîáóâàòèìóòü îñâ³òó â íàøîìó êî-
ëåäæ³, à ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ìîæóòü ïðîäîâæèòè íà-
â÷àííÿ ó    âèøàõ ²²²-²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿, çîêðåìà
ó Ìóêà÷³âñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³, ÓæÍÓ,
Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ «Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³-
êà», Òåðíîï³ëüñüêîìó íàö³îíàëüíîìó òåõí³÷íîìó
óí³âåðñèòåò³ ³ì. ².Ïóëþÿ, ×åðí³âåöüêîìó íàö³îíàëü-
íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ì. Þ.Ôåäüêîâè÷à òà ³íøèõ.

À êîëèñü öå áóâ íàéìåíøèé òåõí³êóì, òà âñå æ
ïðî íüîãî çíàëè â³ä Êàðïàò ³ àæ äî Êàì÷àòêè. Íàø³
âèïóñêíèêè íèí³ ïðàöþþòü ïî âñ³é Óêðà¿í³ òà íàâ³òü
çà ¿¿ ìåæàìè. Íàðàç³ â÷èòüñÿ â íàñ íà áàêàëàâðàò³
ìîëîäü ç Îäåñè òà Ìèêîëàºâà. Ïðèíàã³äíî çàçíà÷ó,
ùî íàø íàâ÷àëüíèé çàêëàä áóëî çàñíîâàíî â 1923
ðîö³. Òîáòî, öüîãîð³÷ ñâÿòêóâàòèìåìî éîãî 90-ð³÷÷ÿ.
Íàø íàâ÷àëüíèé çàêëàä ðîñòå, ïðèìíîæóº çäîáóò-
êè ³ äîáðó ñëàâó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ðåã³îíó ³ Óê-
ðà¿íè â ö³ëîìó.

 Î.ÁÀÁÈÍÅÖÜ, â.î.äèðåêòîðà

ВСТУПНА КАМПАНІЯ
У ВИНОГРАДІВСЬКОМУ
ДЕРЖАВНОМУ КОЛЕДЖІ МДУ

Ó ãóìàí³òàðíî-ïåäàãî-
ã³÷íîìó êîëåäæ³ ÌÄÓ íà
³íôîðìàö³éíîìó ñòåíä³
òà âåá-ñàéò³ îïðèëþäíå-
íî ðåéòèíãîâ³ ñïèñêè
âñòóïíèê³â, ó ÿêèõ íàâå-
äåí³ îñîáè, çàðàõîâàí³ íà
áþäæåòíó ôîðìó íà-
â÷àííÿ òà ì³ñöÿ êîíòðàê-
òíî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ ³ç
çàçíà÷åííÿì ðåéòèíãî-
âîãî áàëà òà ðåéòèíãîâî-
ãî ì³ñöÿ êîæíîãî àá³òóð-
³åíòà. Õâèëþâàííÿ
âñòóïíèê³â òà ¿õ áàòüê³â
ïîçàäó, à ïðèéìàëüíà êî-
ì³ñ³ÿ ï³äñóìîâóº ïðîâå-
äåíó ðîáîòó çà ïåð³îä
âñòóïíî¿ êîìïàí³¿ ç 1 ëèï-
íÿ ïî 25 ñåðïíÿ 2013 ð.

Ïðàâèëà ïðèéîìó äî
ãóìàí³òàðíî-ïåäàãîã³÷-
íîãî êîëåäæó Ìóêà÷³-
âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³-
âåðñèòåòó ðîçðîáëåí³
â³äá³ðêîâîþ êîì³ñ³ºþ
â³äïîâ³äíî äî Óìîâ
ïðèéîìó âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè â
2013 ðîö³, çàòâåðäæåíèõ
íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè â³ä
5 ëèïíÿ 2012 ðîêó ¹1244
òà çàðåºñòðîâàíèõ ó
Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óê-
ðà¿íè 13 ëèñòîïàäà 2012
ðîêó çà ¹ 1902/22214,
1903/22215. Âîíè ïåðåä-
áà÷àþòü ïðèéíÿòòÿ äî
êîëåäæó ãðîìàäÿí Óê-
ðà¿íè, ³íîçåìö³â, à òàêîæ
îñ³á áåç ãðîìàäÿíñòâà,
ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðè-
òîð³¿ Óêðà¿íè íà çàêîííèõ
ï³äñòàâàõ, ìàþòü â³äïî-
â³äíèé ð³âåíü îñâ³òè òà
âèÿâèëè áàæàííÿ çäîáó-
òè íàëåæíèé ð³âåíü îñâ³-
òè.

Íà íàâ÷àííÿ äëÿ çäî-
áóòòÿ îñâ³òíüî-êâàë³ô³-
êàö³éíîãî ð³âíÿ ìîëîä-
øîãî ñïåö³àë³ñòà ç îäíî-
÷àñíèì çäîáóòòÿì ïî-
âíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿
îñâ³òè ïðèéìàëèñü îñîáè
ç áàçîâîþ çàãàëüíîþ ñå-
ðåäíüîþ îñâ³òîþ.
Ïðèéîì äî êîëåäæó íà
âñ³ ñïåö³àëüíîñò³ îñâ³ò-
íüî-êâàë³ô³êàö³éí³ ð³âí³
ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà
ïðîâîäèâñÿ çà êîíêóðñîì
íåçàëåæíî â³ä äæåðåë
ô³íàíñóâàííÿ.

Âñòóïíà êàìïàí³ÿ
âêëþ÷àëà ðÿä åòàï³â.

Ïðèéîì çàÿâ òà äîêó-
ìåíò³â çä³éñíþâàâñÿ ç 1
ïî 20 ëèïíÿ 2013 ðîêó. Çà
âêàçàíèé ïåð³îä áóëî ïî-
äàíî 370 çàÿâ.

Âñòóïí³ åêçàìåíè òà
òâîð÷³ êîíêóðñè ïðîâî-
äèëèñü ç 21 ïî 27 ëèïíÿ.

Äëÿ êîíêóðñíîãî â³äáî-
ðó êîíêóðñíèé áàë îá-
÷èñëþâàâñÿ ÿê ñóìà
áàë³â ðåçóëüòàò³â òâîð-
÷èõ êîíêóðñ³â, âñòóïíèõ
åêçàìåí³â, ñåðåäíüîãî
áàëà äîêóìåíòà ïðî áà-
çîâó çàãàëüíó ñåðåäíþ
îñâ³òó. Çàðàõîâóâàëèñü
ðåçóëüòàòè âñòóïíèõ âèï-
ðîáóâàíü ç äâîõ ïðåä-
ìåò³â çà ïåðåë³êîì, íàâå-
äåíèì ó  ïðèéîìó.

Ñåðåäí³é áàë äîêóìåí-
òà ïðî áàçîâó ñåðåäíþ
îñâ³òó îá÷èñëþâàâñÿ çà
12-áàëüíîþ øêàëîþ, îê-
ðóãëþâàâñÿ äî äåñÿòèõ
áàëà òà âíîñèâñÿ äî
ªäèíî¿ áàçè. Ðåçóëüòàòè
âñòóïíèõ åêçàìåí³â òà

òâîð÷èõ êîíêóðñ³â îö³-
íþâàëèñü çà 12-áàëüíîþ
øêàëîþ.

Îïðèëþäíåííÿ ðåéòèí-
ãîâîãî ñïèñêó âñòóïíèê³â
â³äáóëîñü 1 ñåðïíÿ 2013
ðîêó.

Ðåéòèíãîâèé ñïèñîê
ôîðìóâàâñÿ çà êàòåãîð³-
ÿìè â òàê³é ïîñë³äîâ-
íîñò³: âñòóïíèêè ç ïðà-
âîì íà çàðàõóâàííÿ ïîçà
êîíêóðñîì (ä³òè ñèðîòè,
ä³òè, ïîçáàâëåíèõ áàòü-
ê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ,
ä³òè-³íâàë³äè); âñòóïíè-
êè, ðåêîìåíäîâàí³ äî çà-
ðàõóâàííÿ çà ðåçóëüòàòà-
ìè ñï³âáåñ³äè; âñòóïíè-
êè, ÿê³ çàðàõîâóâàëèñü çà
êîíêóðñîì.

Ó ìåæàõ êîæíî¿ çàçíà-
÷åíî¿ êàòåãîð³¿ ðåéòèíãî-
âèé ñïèñîê âïîðÿäêîâó-

âàâñÿ çà êîíêóðñíèì áà-
ëîì â³ä á³ëüøîãî äî ìåí-
øîãî ç óðàõóâàííÿì ïðà-
âà íà ïîçà÷åðãîâå çàðà-
õóâàííÿ ïðè îäíàêîâîìó
êîíêóðñíîìó áàë³. Äî
òàêèõ íàëåæàòü âèïóñê-
íèêè îñíîâíî¿ øêîëè, ÿê³
ìàëè ñâ³äîöòâî ïðî áàçî-
âó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñ-
â³òó ç â³äçíàêîþ òà äåÿê³
³íø³ êàòåãîð³¿ â³äïîâ³äíî
äî çàêîí³â Óêðà¿íè.

Ðåéòèíãîâ³ ñïèñêè
âñòóïíèê³â îïðèëþäíþ-
âàëèñü øëÿõîì ðîçì³-
ùåííÿ íà ³íôîðìàö³éíèõ

ñòåíäàõ ïðèéìàëüíî¿
êîì³ñ³¿ òà âåá-ñàéòàõ
ÃÏÊ ÌÄÓ ³ç çàçíà÷åí-
íÿì êàòåãîð³é ñïèñêó. Ö³
ñïèñêè îíîâëþâàëèñü
ïðè  âíåñåíí³ çì³í ïðîòÿ-
ãîì ñòðîêó ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñíîãî â³äáîðó.

Âñòóïíèê³â, ÿê³ ïåðåáó-
âàëè íàéâèùèõ ïîçèö³ÿõ
ðåéòèíãîâîãî ñïèñêó
áóëî ðåêîìåíäîâàíî äî
çàðàõóâàííÿ íà íàâ÷àííÿ
íà ì³ñöÿ äåðæàâíîãî çà-
ìîâëåííÿ. Ðåêîìåíäàö³¿
äî çàðàõóâàííÿ íà íà-
â÷àííÿ âñòóïíèê³â íà íà-
â÷àííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â
ô³çè÷íèõ (þðèäè÷íèõ)
îñ³á íàäàëèñü ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ çàðàõóâàííÿ
âñòóïíèê³â íà ì³ñöÿ äåð-
æàâíîãî çàìîâëåííÿ.

Â ðåçóëüòàò³ âñòóïíî¿

êîìïàí³¿ â ÃÏÊ ÌÄÓ
áóëî çàðàõîâàíî 250 àá³-
òóð³ºíò³â. Ç íèõ:

– 180 íà ñïåö³àëüí³ñòü
«Ïî÷àòêîâà îñâ³òà» (70
íà äåðæàâíó ôîðìó íà-
â÷àííÿ, 110 íà ïëàòíó),

– 45 íà ñïåö³àëüí³ñòü
«Äîøê³ëüíà îñâ³òà» (20
íà äåðæàâíó ôîðìó íà-
â÷àííÿ, 25 íà ïëàòíó),

– 25 íà ñïåö³àëüí³ñòü
«Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî»
(20 íà äåðæàâíó ôîðìó
íàâ÷àííÿ, 5 íà ïëàòíó).

Îòæå, êîíêóðñ íà ñïåö-
³àëüí³ñòü «Ïî÷àòêîâà

îñâ³òà» ñêëàäàâ 3,4 àá³-
òóð³ºíòà  íà ì³ñöå, íà
ñïåö³àëüí³ñòü «Äîøê³ëü-
íà îñâ³òà» – 4,85, íà
ñïåö³àëüí³ñòü «Ìóçè÷íå
ìèñòåöòâî» – 1,85.

 Ïðîôåñ³þ â÷èòåëÿ íà-
çèâàþòü â³÷íîþ. Çàñíîâ-
íèê íàóêîâî¿ ïåäàãîã³êè
âåëèêèé ñëîâ’ÿíñüêèé
ïåäàãîã ß.À. Êîìåíñü-
êèé ïîíàä 300 ðîê³â òîìó
ïèñàâ, ùî â÷èòåëÿì
«âðó÷åíà ÷óäîâà ïîñàäà,
âèùå ÿêî¿ í³÷îãî íå ìîæå
áóòè ï³ä ñîíöåì». Ïîïèò
íà öþ ïðîôåñ³þ ñâ³ä÷èòü
ïðî ¿¿ çíà÷óù³ñòü, àëå ðà-
çîì ç òèì ïîòðåáóº îñîá-
ëèâîãî ñòàíîâëåííÿ êîæ-
íîãî âñòóïíèêà äëÿ
ï³äâèùåííÿ ñóñï³ëüíîãî
ïðåñòèæó  ïåäàãîã³÷íî¿
ïðîôåñ³¿. Õàé öå ñòàíîâ-
ëåííÿ ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â
â³äáóâàºòüñÿ ó ñò³íàõ
ÃÏÊ ÌÄÓ – ñó÷àñíîìó,
ïîòóæíîìó êîíêóðåíòîñ-
ïðîìîæíîìó íàâ÷àëüíî-
ìó çàêëàä³, ÿêîìó â 2014
ðîö³ âèïîâíèòüñÿ 100
ðîê³â, àëå ä³ÿëüí³ñòü ÿêî-
ãî ñïðÿìîâàíà â ìàé-
áóòíº Óêðà¿íè.

Î. ÊÓÖÈÊ,
â³äïîâ³äàëüíèé

ñåêðåòàð â³äá³ðêîâî¿
êîì³ñ³¿ ÃÏÊ ÌÄÓ



Продається магазин�павіль�йон
на пероні автостанції –близько 40
кв. м., обладнаний під торгівлю.

Зверт 0992671906.

     Продам торгову точку на ринку
“Росвигово”, 24 кв.м. Єдіючий бізне.
тел.: 097 677 99 89
     Візьму в оренду  офісне приміщен�

ня  до 25 кв.м. площею з ремонтом.
Зверт. 098�1508076.
     Продаються виробничі й офісні при�

міщення, а також обладнання по   об�
робці  природного каменю  (для виго�
товлення пам’ятників і т.д.)

Тел. 095�1912128.
     Продаються магазини у Мукачеві

на вул. Духновича та в старому Пасажі
з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здається в оренду приміщення під

комерцію (магазин, офіс тощо) на вул
Ужгородській, в районі університету.
Площа – 60 кв. м. ( можливо частина�
ми).  Тел. 095�1358708.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  торго�

ву площу у магазині «Універсам�Тарту»
на вул. Данченко,2� а у Росвигові.
Зверт.: 050�5530508

Продається окремий промис�
ловий об’єкт  в Мукачеві, (неза�
вершене будівництво).

    Тел. 095 484 58 82.

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

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

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

ТЕРМІНОВО:
набираємо будівельників, зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів,опікунок, робіт�
ників на сільське господарство.
Допомога в отриманні поль�
ських шенген та робочих віз,
термінова реєстрація в кон�
сульстві.

Ліцензія МПСП № АВ 389098.
м.Мукачево вул.Недецеї, 2.

Тел. 0975500127,
0501357373

     Продається особняк у центральній
частині м. Свалява – двоповерховий
спарений будинок  на два входи (за�
гальна площа 270 кв.м., житлова�128
кв.м., 2 холи, літня кухня, зимовий сад,
зем. ділянка 4,3 сотки. Т. 0507224512
     будинок в центрі Мукачева загаль�

ною пл. 230 кв.м. і житловою�170  кв.м.,
земельна ділянка 4 сотини, є гараж,
господарські приміщення. Стартова
ціна 190 тис . у.о.  Тел. 099�34�62800
     Продається особняк 10 м на 10 м,

3�кімнатний з усіма комунальними
зручностями по вул. Л. Шевцової,3.
Плюс – літня кухня з кімнатою, 7сотин
землі. Тел.066�4670618. 3�94�72.
     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  2�поверх.  будинок в

смт. Чинадієво по вул. Духновича.
15 сот землі, всі комунікації, виног�
радник, фруктові дерева. Ціна 35
000 у.о. (торг).    Тел.: 099 771 94 55.

     Продается 3�єтажній котедж
общ. площадью 450 кв. м. , распо�
ложенный в г. Хусте на приватизи�
рованном земельном участе пл. 10
соток. Имеются все комунальные
коммуникации. Цена договорная.

Обращ. 099�37�72542.

     Продається будинок в Доробра�
тові з присадибною ділянкою, сад,
ловгош, господарські будови. Кому�
нальні зручності. Старт. Ціна –7.5 тис.
умовних одиниць.

Тел. 066�38�15�603.

     Продам, або здам у найм
умебльований будинок в с. Клю�
чарки сімейній парі на договірних
умовах. Звертатися 050�
2733765.

     В селі Обава на центральній вулиці
продається приватизована земельна
ділянка 0,25 га під забудову. Довідки
тел.: 095�840�40�13.
     Продається в Мукачеві (в районі

пивзаводу)  будинок цегляний з усіма
комунальними зручностями і госпо�
дарськими будівлями з загальною зе�
мельною ділянкою 10 сотин. Зверта�
тися 3�64�40, 050�523�08�50.

     На околиці Мукачева(3 км.)  в Ст.
Давидкові, у  500 метрах від траси
Київ�Чоп  2 спарених ділянки (20 со�
тин). Одна ділянка  забудована, дру�
га – для перспективного будівницт�
ва. У будинку – 3 окремі кімнати, дві
кухні, ванна, комора, веранда,
підвал, у дворі – колодязь, каналіза�
ція, електрика, газ, великий сад,
ловгош, виноградник. Ціна – догов�
ірна.Зверт 050 17 17 572.

     Продається двохкімнатний буди�
нок  з присадибною ділянкою в с. Коль�
чино. Тел.: 7�10�32.
     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.
     Продається земельна ділянка

на Ловачці (5,5 сотин), є сад, виноград�
ник, недобудований підвал.

Зверт. 2�34�80.
     Продається  земельна ділянка

під будівництво у Павшині (4 км від Му�
качева) –16 сотин, є фундамент, підве�
дені  комунальні комунікації. Ст. ціна
11500 у.о.Зверт. 066�0341176.
     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 земельна ділянка
8,18  сотин з будинком  під знесен�
ня у центрі Мукачева на вул. Воло�
шина, 20. Ціна договірна.
Тел. 0508888268, 050�6118916.

     Продається у Лісарні  земельна
ділянка 41 сот. І нежилий будинок. По�
ряд струмок, водоймище. Ціна 33 тис
у.о. Дзвонити 4�26�02.
     Продається приватизована  зе�

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

0,6 га для садівництва або під забудо�
ву в районі  вул. Великогірної  (недале�
ко від дороги та комунікацій).   Зверт.
095�8610797.
     продається приватизована зе�

мельна ділянка в с. Іванівціна вул. Лесі
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  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

     Ïðîäàºòüñÿ 1-ê³ìí. êâàðòèðà
íîâîãî ïëàíóâàííÿ, 39 êâ ì. íà âóë.
Ðóñüê³é íà 4-ìó ïîâåðñ³ 5-ïîâåðõî-
âîãî áóäèíêó. Ï³äãîòîâëåíà äî ºâðî-
ðåìîíòó. Çâåðò. 0660242524.
     Продається 1�кімн.квартира

(38,90) кв. м. у Росвигові, недалеко від
університету. Високі стелі, сарай,під�
вал, земельна ділянка з Державним
актом, сад.  Дзвонити  093�2436832
     Продається  дешево 1�кімнатна

квартира (5х6 м.), кухня, сарай, огород
в Берегові на вул. І. Франка, 59�4 «А»
(біля кінотеатру, недалеко від басей�
ну. Подробиці –по телефону 097�
7383936, 066�0561825.
     Квартира 1�кімн. квартира по вул.

Руська  на 4�му поверсі 5�ти поврехо�
вого будинку, 41 кв. м., два балкони,
нове планування, вставлені вікна,
двері, нова електропроводка.

 Тел.: 066 024 25 24. (15 тис. у.о.).
     Розміняю 2�кімн. квартиру з усіма

комунальними зручностями  у цент�
ральній межі міста з городом і палісад�
ником на 1�кімнатну  з усіма зручнос�
тями (крім вул. Франка) з незначною
доплатою. Звертатися 050�9141031
     Продається 2�кімнатна квартира  в

Мукачеві на вул. Одеській (ДОС) пл. 43
кв.м., 2 балкона, євроремонт, автон.
опалення. Дзвонити 050�9444185.
     Продається  2�кімн. квартира (54

кв.м.) у цегляному будинку  на вул. К.Ка�
рого у затишному місці. Євроремонт,
автоном. опалення, паркет, роздільні
кімнати, балкон, велика лоджія – все
засклене. Дзвонити 0502313973.
     Терміново продам 2�кімнатну квар�

тиру на 4 поверсі 5�поверхового цег�
ляного будинку на вул. Чернишевсько�
го в Мукачеві, р�н Паланок. Вартість �
23 тис. у.о. Кімнати окремі, два балко�
ни, лоджія, є кладовка. Ванна та туа�
лет окремо. Великий коридор.

Переваги: квартира тепла, розта�
шована у зеленому районі міста. По�
руч садочок та вищий навчальний зак�
лад. Є кілька магазинів. Від кінцевої
зупинки автобуса � 5 хв. Хороші сусіди.
Із балконів квартири видно замок «Па�
ланок».

Стан квартири: потрібен ремонт,
центральне опалення відімкнене.

Тел. 0506001388 Альона.

      Продається  або розмінюєть�
ся  на 2�кімн. квартиру в Мукачеві з
доплатою будинок  в Чинадієві  на
вул. Гойди 9152 кв.м.) 15 сотин
землі, літня кухня (Ціна договірна)

Зверт.  0663800128.

     Продається 2�кімн. квартира на
"Шипці" (без ремонту) на першому
поверсі 5�поверхового будинку. Зверт
095�4896520. Ціна договірна.
     Продається 2�кімнатна квартира

50 в. м. на 5�му поверсі 9�поверхового
будинку  в районі педінституту.  Вікна –
на тиху зелену зону.       В квартирі –
паркет, кахель, домофон. Ціна 26 тис.
у.о.  Дзвонити 099 946 37 90
      Продається  2�кімн. квартира  у

цегляному будинку на 3�му поверсі,
космет. Ремонт. Тел. 050�7626384.
     Продається  квартира– 37 кв. м. на

другому поверсі цегляного будинку в
районі "Пентагона".  Т. 050�9847337.

     Продається 2�кімн . кварти�
ра  (58 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. Ціна
договірна.
Т. 095�4604332, 0954751346.

     продається КВАРТИРА  160 кв. м. у
самому центрі міста. Чеський будинок
з євроремонтом. Зверт. 095�3506694.
     Продається  2�кімнатна квартира

в Мукачеві  на вул. Одеській, 4�й, 2 по�
верх 4�поверхового будинку. Дах над�
ійно критий. Автономне опалення, ме�
талопластикові вікна і нові двері.
Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.

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

Зверт. по тел.  096 442 17 35.

     Продається недорого невели�
кий будиночок у Мукачеві.

Дзвонити 095�137�70�56.
     Продається  добротний  гарний

будинок чеської побудови і плануван�
ня,  заг. пл. 200 кв.м.,  частковий євро�
ремонт, добротні меблі, гараж на два
авто, бруківка, Держ Акт на землю, ціна
за домовленістю.

Зверт. 050�66�05022.
     Терміново продається 2 кім. квар�

тира на 3 поверсі 40 м.кв., середній
стан, стартова ціна 13500 у.е.

Тел. 0661543416

     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ äî-
ðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà Iòàëiÿ).
Öiíà äîãîâiðíà. Çâåðò.: 0955338189.

  Îðåíäà

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

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

     ВЕЛОТРЕНАЖЕР.  Звертатися за
тел 3�54�37. 050�8215529.
     Продаються два кольорові теле�

візори ,б�к. «Електрон»  і «Весна» у ро�
бочому стані. Тел. 3�50�84.
     Продається  4�секційний котел для

опалення будинку (на дровах) (23 RdN)
200�250 кв.м. чеського виробництва
марки VIADRUS.  Тел. 095�8644642.

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

 «Лідер�306  МОНО»
Зверт. 050�68�50818.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

слюсарі, сантехніки, елект�
рики на постійне місце

роботи. Інформація
по тел. 0509425800.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099�3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

РЕСТОРАН ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

Кухаря�мангальщика, офіціанта,
прибиральницю.

Тел. 0992423969.

     Продається «Шкода�Октавія» 4х4
(біла, в доброму стані) та бджолопас�
іка. Довідки тел.: 097� 474–81�81.
     Продається  «Шкода�Октавія»

білого кольору  в доброму технічному
стані та бджоло пасіка у с. Вишково
Хустського району. Тел.  0974748181.
     Продається авто CHERY AMULET,

1,6 л. випуск 2007 р., пробіг 48 000 км.
Перший власник, відмінний стан. Колір
— чорний, кондиціонер, підігрів сидінь,
дві подушки безпеки, АБС, повний
електропакет, сигналізація, титан
диски,  зимова «гума», сервісна книж�
ка. Тел. 099�011�90�07.
     Продається  "Москвич"�2140  з

ст. ціною 500 у.о.  с. Н. Давидково, вул.
Набережна, 36. Зверт. 0509710433.

 ЗДАЄТЬСЯ у найм 2�кімнатна
квартира  умебльована  для моло�
дої сімї або двох дівчат.

Тел. 0505545543.
 Допоможемо Вам вигідно зняти

або здати в оренду квартиру в Му�
качеві. Тел. 066�0728915

 Здам у найм  2�кімн. квартиру
умебльовану  у районі Окружної.
Тел. 063�2053705, 063�1747370, 066�
402836.

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в новобу�
дові  у центрі міста  на вул. Пар�
канія,  2 усіма зручностями,
умебльована і з побутовою тех�
нікою. Зверт. 050�2158654.

     Здається в оренду частково
умебльована 2�кімнатна квартира
з автономним опаленням  в Росви�
гові. Тел. 0502650432.

  Êóïëþ

  Продається дитяча меблева «стінка»
з вмонтованим комп’ютерним столи�
ком , світлого кольору , польського ви�
робництва. Зверт. 050�80�222�74.
      Металева плита «Алма�Ата» на

рідкому паливі, та плита «Перемога».
Тел. 4�10�09.
     Для любителів собак пропону�

ються цуценята.
Зверт 066�034 30 33.

     Продається меблева «стінка» для
вітальні (4 метри), у відмінному стані, а
також диван, письмовий стіл. Зверта�
тися  по тел. 050�372�21�04.
     Продам торгову «точку» біля рин�

ку»Росвигівський» (24 кв.м.)�діючий
бізнес.Зверт. 0976779989.
     Продаються  кімнатні квіти  «Мо�

нетне дерево» висотою понад 1 м.,
кактус — до 1 м. Кущовий фікус.

Зверт. 0990537823.
     Продається периста пальма фінік

канарський. Тел. 0990320333.
     Продаються меблі (спальний ком�

плект) у хорошому стані.
Зверт. 095�2055531.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

Если у вас проблемы с затоп�
лением подвалов – возмож�
но решение вопроса.

Тел.: 066 923 66 50.

ШУКАЮ РОБОТУ
Інженера з охорони праці, на�

чальника (інспектора) відділу
кадрів. Освіта 6 досвід роботи,
посвідчення, знання законодав�
ства України, володіння ПК.

Зверт. 050�130�8894.

     2�х, 3�х кімнатну квартиру. Дзво�
нити 0673126837.
     1�2�кімн. квартиру у центрі

міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
продавці  зподобовим графі�
ком роботи та продавці з гра�
фіком роботи з 8.00 до 10.оо.
Дзвонити 0955787028.

     Продається слюсарний верстат
заводського виготовлення розміром
1,5 Х 07 м. , бетономішалка 0,25 куб.
трьох реберний чавунний конвектор,
дві звукові  колонки плюс ламповій по�
силювач 400 Ват для озвучення диско�
тек, весіль та інших святкових заходів,
електрогітара радянського виробниц�
тва, масляна батарея  8�реберна.
Звертатися  0507523269 (Лариса),
050�7179964 (Володимир).

НА РОБОТУ
В м. СУМИ ПОТРІБНІ

Зварювальники на напівавто�
матах, слюсарі�складальники
металоконструкцій і маляри по
фарбуванню металів.

Звертатися 099�2850928.

     Телевизор фирмы PANASONIC
17 system/ russin text CATVHXPER�
band tx�21 FIT, экран 52 см диаго�
наль. Цена 750 грн; хорошее состо�
яние.  Моб тел.: 0508855557 Алла
     Пылесос lG cyking 2000 w c голо�

совой информацией о режимах, се�
рия V�K8501CTU, новый. Цена 500
грн . Конт. телефон: 0508855557
     микроволновая печь фирмы

SHARP КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА.
ЦЕНА 450, очень в хорошем состоя�
нии. Телефон: 0508855557

ВИКОНУЄМО РОБОТИ
По монтажу системного
опалення, водопроводу

та каналізації
Зверт. 066�0057467.

Українки, 7 сотин , є фундамент 11х14
м. з будматеріалами.    Є газ. Світло, по�
ряд річка.

 Тел. 095�3283911, 0502739597
     Продається  (НЕДОРОГО!) ділянка

під забудову у селі Ракошино. Комуні�
кації поряд. Тел. 050�1010969.
     земельна ділянка під забудову 10

сотин в районі Паланку, "нульовий"
фундамент. Всі дозвільні документи.
Ст. ціна 11 тис. у.о.

Звертатися 4�26�02, 063�8024888.
     Продається земельна ділянка з

дачним будинком  в районі урочища
"Ловачка" (поряд з пекарнею). Ціна
договірна . Звертатися тел.. 2�32�95,
0�95�8413436.
     Продається у Ключарках земельна

ділянка близько 6  сотин  з фундамен�
том у  сусідстві з центральною магіст�
раллю, є всі комунікації.

Зверт. 050�6850�818.   Ðîáîòà

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Мукачівська філія автомо�

більної школи Закарпатської
обласної організації Всеукраї�
нської Спілки  автомобілістів
проводить набір на курси по
підготовці  водіїв водіїв кат «В».

Запис на курси  прово�
диться за адресою

м. Мукачево, вул. Пушкіна,
17 ( у дворі ЗОШ № 20)

з 9.00 до 18.00.

ШВИДКО,
НАДІЙНО І НЕДОРОГО
Робимо Шенгенську візу.
Звертатися 0660854126

(Оксана Леонідівна)

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
 По догляду за одинокими та

престарілими людьми, які меш�
кають у власному житлі.

Зверт. 066�0343033.



ПАТ «Мукачівському заводу ЗБВіК»

 ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:
� формувальники залізобетонних виробів – 4 чол.;
� верстатники деревообробних верстатів – 6 чол.
   (посвідчення або ПТУ);
� машиніст (кранівник) баштового, козлового,
     мостового кранів – 1 чол.;
� кухар;
� токар;
� рамник пилорами Р�63;
� рамник стрічкової пили;

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

біля з/д переїзду) Тел.: 2-15-85

Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999922  ñåðïíÿ 2013 ð.

¹ 33 (984)¹ 33 (984)¹ 33 (984)¹ 33 (984)¹ 33 (984)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

1) Продається гараж в кооперативі "Жигулі" (вул. А.Моро�
зова), якісний, є підвал під цілим гаражем; гараж обшитий та
утеплений, ціна 3000 у.о., торг; тел. 0509425800.

2) Терміново продається 3�х кімнатна квартира по вул. За�
карпатській, пл. 60 м2, без ремонту, 5 поверх, ціна 22 000
у.о., торг. Тел. 0509425800

3) Терміново продається 2�х кімнатна квартира по вул.
Шевченка з ремонтом. Ціна 35 000 у.о.  Торг. Тел. 0509425800.

4) Продається кімната в колишньому гуртожитку пл. 18 м2,
в кімнаті кран з водою, є ремонт. Підгоряно. Ціна 4 800 у.о.
Торг. Тел. 0509425800

5) Здається в оренду офісне приміщення по вул. Пушкіна.
Пішохідна зона. Є ремонт, телефон та інтернет, загальна
площа 50 м2; можлива оренда половини приміщення ( два
приміщення по 25 м2). Тел. 0509425800

6) Грошові позики під заставу без довідки про доходи. Тел.
0661543416.

7) Продається земельна ділянка під забудову по вул. Кіро�
ва, пл. 0,02 га. Ціна 32 000 у.о. Торг. Тел. 0661543416.

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

     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.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     Втрачене посвідчення –дозвіл на  носіння вогне�
пальної зброї для виконання службових обов’язків, ви�
дане (13.07.2009) лінійним відділенням  міліції залізн.
станції Мукачево на імя Мущинка Ілля Васильович, вва�
жати недійсним.

     Поліси обовязкового страхування цивільно� правової
відповідальності UА/144№ 9492211, вважати втраченим.

Управляюча компанія
ТОВ "І.Т.В. Сервіс Плюс"

прийме на роботу працівників
на наступні посади :

� інженер по охороні праці та техніці безпеки;
� бухгалтер;
� бухгалтер�комірник;
� касир;
� секретар�діловод;
� слюсар�сантехнік;
� електрик;
� водій.

Звертатися по суботах з 10.00 год. по 12.00
год. до заступника директора за адресою :

м.Мукачево, вул.Ужгородська, 17.

ТзОВ «Альянс Холдинг» АЗС R 8505,
що займається заправкою автотранспортних
засобів має намір отримати Дозвіл на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Юридична адреса: м. Київ, Солом’янський р�н, вул. М.

Грінченка, 4Фактична адреса: Закарпатська обл, м. Му�
качево, вул. Матросова, 3. ПІБ керівника: Голуб У.І. Про�
дукція, що виробляється: відпуск нафтопродуктів спожи�
вачам. Валові викиди забруднюючих речовин за рік: Сажа
0,0001193, Вуглецю оксид 0,001512, Азоту діоксид 0,002322,
Ангідрид сірчистий 0,0002862, Бензин  (нафтовий,мало�
сірчистий, в перерахунку на вуглець) 0,7877901, Вугле�
водні гpаничні С12�С19 (розчинник РПК�265 П та інш.)
0,00219488, Формальдегід 0,00002722, Бенз(а)пірен ( мкг/
100м3) 0,000000003856

Адреса для подачі зауважень та пропозицій терміном
30 днів з моменту опублікування в пресі: 89600, Закар�
патська обл., м. Мукачево, вул. Пушкіна, 2



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

33 (984)33 (984)33 (984)33 (984)33 (984)
 10 10 10 10 10 22 ñåðïíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Êîëåñî ³ñòîð³¿ êðóòÿòü äóðí³ òà øàõðà¿. (Ñ. Ãàë³ôàêñ).Êîëåñî ³ñòîð³¿ êðóòÿòü äóðí³ òà øàõðà¿. (Ñ. Ãàë³ôàêñ).Êîëåñî ³ñòîð³¿ êðóòÿòü äóðí³ òà øàõðà¿. (Ñ. Ãàë³ôàêñ).Êîëåñî ³ñòîð³¿ êðóòÿòü äóðí³ òà øàõðà¿. (Ñ. Ãàë³ôàêñ).Êîëåñî ³ñòîð³¿ êðóòÿòü äóðí³ òà øàõðà¿. (Ñ. Ãàë³ôàêñ).

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

×åêàºìî Âàñ çà àäðåñîþ: ì.Ìóêà÷åâî, âóë. ßð.Ìóäðîãî, 1-3
òåë.: 4-30-34; 5-46-31

   Äîäàòêîâ³ âíåñêè  äîïóñêàþòüñÿ.
% ñïëà÷óþòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî Ïðè äîñòðîêîâîìó ðîç³ðâàíí³ äîãîâîðó % íå íàðàõîâóþòüñÿ.
Ì³í³ìàëüíà ñóìà âêëàäó 1 000,00 ãðèâåíü. Ì³í³ìàëüíà ñóìà ïîïîâíåííÿ 500,00 ãðèâåíü.

ÄÅÏÎÇÈÒÍ² ÂÊËÀÄÈ
ÍÀÑÅËÅÍÍß

ÀÊÖ²ß!!!

ÀÊÖ²ß!!!

Ó ÃÐÈÂÍ² – 18,5 % Ð²×ÍÈÕ
Ó ÄÎËÀÐÀÕ ÑØÀ – äî 8 % Ð²×ÍÈÕ

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 26 ÑÅÐÏÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

08.10 Ì.Ïîïëàâñüêèé: Ïðèðå÷åíèé
íà ëþáîâ. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. Ñïåöâèïóñê.
10.05 Áåç öåíçóðè. 10.45 Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî! 11.55 Ïîãîäà.
12.00 Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Íåçàëåæí³ñòü.
Ñèëîâèé âàð³àíò". 12.45 Ôåñòèâàëü
ï³ñí³ â Êîáëåâî. 13.55 Ïîãîäà. 14.00
Ïðàâî íà çàõèñò. 14.20 Òåìíèé ñè-
ëóåò. 14.30 Â³êíî â Àìåðèêó. 14.50
Ïîãîäà. 15.00 Æèòòÿ íà ð³âíèõ.
15.20 Õ/ô "Ïîäâèã ðîçâ³äíèêà" (1).
16.55 Ïîãîäà. 17.00 Õ/ô "×åêàé íà
ìåíå" (1). 18.30 Ô³íàíñîâà ïåðñïåê-
òèâà. 18.40 Îñòàííº ïîïåðåäæåí-
íÿ. 19.05 Àãðî-News. 19.35 Ïðî ãî-
ëîâíå. 20.00 Äîðîñë³ ³ãðè. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ôåñòèâàëü
ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 23.10 Ï³ñåííèé ôå-
ñòèâàëü "Ðîäèíà" ³ìåí³ Í.ßðåì÷ó-
êà. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.40 Ïðî
ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. Êðà-
ùå çà ð³ê. 02.15 Äîêè áàòüêè ñïëÿòü.
Ìóëüòô³ëüì. 02.40 Øêîëà þíîãî
ñóïåðàãåíòà. 02.50 Ñë³äàìè ôåñòè-
âàëþ "Êàëèíîâ³ ìîñòè". Ä/ô "Ë³òî-
ïèñåöü ñâîãî ïðîñòîðó".

Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Ìîÿ ñòàðøà ñåñòðà" (1).
07.30 Õ/ô "Æ³íêà-çèìà" (1). 11.30 Õ/
ô "Êëþ÷³ â³ä ùàñòÿ - 2" (1).
19.30"ÒÑÍ". 20.00 Ñåêðåòè âåëè÷-
íîãî ñòîë³òòÿ. ßê ñòâîðþâàâñÿ
ñåð³àë "Ðîêñîëàíà". 23.00 "Æ³íêà-
áàíêîìàò". 00.10 Õ/ô "Ó ë³æêó ç
âîðîãîì" (2). 02.00, 02.45, 03.30,
04.15 Ò/ñ "Çàêîíè ×èêàãî" (2). 05.00,
05.25 "Ìàøà ³ ìîäåë³ - 2".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 12.20 Ò/ñ "Ëþäèíà-Àìô³á³ÿ"
(1). 13.15 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.55
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.55 "Æäè ìåíÿ".
18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 19.00, 04.45 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õà-
öàïåò³âêè - 3" (1). 20.00, 04.15 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30 Õ/ô "Ïðàâî íà ëþ-
áîâ". 00.25 Ò/ñ "Çðàäà". 02.05 Ä/ô
"Ìåãà ìèñëèâö³". 02.50 Õ/ô "Òîé, ùî
õóäíå" (3).

 ICTV
06.30, 08.05 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
08.10 Ôàêòè òèæíÿ. 09.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 10.20
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.30 Õ/ô
"Êîõàííÿ ó âåëèêîìó ì³ñò³". 12.20
Õ/ô "Êîõàííÿ ó âåëèêîìó ì³ñò³-2".
14.30, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 15.40 Õ/ô "Äåâ'ÿòà
ðîòà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 23.20 Õ/ô "Íå-
ñàìîâèòèé" (2). 01.50 Õ/ô "Ãîäèí-
íèêàð" (2). 03.20 Íàéêðàùå íà ÒÁ.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-

âèíè. 13.20, 00.15 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
15.35, 23.40 "Ñë³ä". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.45, 00.45 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 18.55, 02.05 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Òåðî-
ðèñòêà ²âàíîâà". 22.40 Ò/ñ "Äæî".

ÑÒÁ
06.05, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.50,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Æîðñòîêèé
ðîìàí". 10.10 Õ/ô "Çíàõàð" (1). 12.50
Õ/ô "Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè" (1).
14.30 Õ/ô "Çà äâîìà çàéöÿìè" (1).
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.05
"Êóá - 4". 22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³ -
4". 23.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 00.25
Ò/ñ "×åðãîâèé ÿíãîë - 2" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/c "Îõîðîíåöü" (1). 07.00,
17.00, 19.00, 03.25 Ïîä³¿. 07.10 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10, 14.10, 21.40
Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/c "Ìè îãîëî-
øóºìî âàì â³éíó" (1). 15.35 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 17.10 Ò/c "Æèòòÿ ÿê âîíî º" (1).
19.20, 03.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/c "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëà-
âà äðóãà" (1). 23.10 Õ/ô "Æèâöåì íå
áðàòè" (2). 01.20 Õ/ô "Ïîë³ö³ÿ Ìàÿì³:
Â³ää³ë ìîðàë³" (2). 04.20 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 05.10 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 10.00
Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà
ñ³ìåéêà" (1). 10.25 Ì/ô "Äþéìîâî÷-
êà" (1). 12.15 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 15.00, 01.10 Õ/ô "Áàíäèòêè" (1).
17.00 Ó ÒÅÒà ïàðà. 18.15 Ìîäó íà-
ðîäó. 19.00 Ò/ñ "Êðåì" (1). 20.00
Â³òàëüêà. 21.30 Õ/ô "Áåç â³ä÷óòò³â"
(2). 23.40 Õ/ô "Áîðàò" (3). 02.40 Îäíà
çà âñ³õ.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Ï³äñóì-
êîâèé âèïóñê "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.05
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Êîíöåðò . 14:00
- Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 -
Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì.
17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ. 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19.25 -   "Ñïîðò ×àñ".
19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷-
³ðíÿ êàçêà . 19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
20.00 - Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21.55 - " Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ .22:50 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

07.25 Õ/ô "Á³ëîñí³æêà" (1). 09.00 Õ/ô
"Õòî ÿ?" (1). 11.40 Õ/ô "Ïðèíö ³ æåá-
ðàê" (1). 13.40 Õ/ô "Á³áë³îòåêàð" (1).
15.40 Õ/ô "Á³áë³îòåêàð-2" (1). 17.40
Õ/ô "Á³áë³îòåêàð-3" (1). 19.35 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè" (1). 21.00 Ðåâ³çîð. 23.05
Âåëèê³ ïî÷óòòÿ (2). 00.10 Ò/ñ "Ùî-
äåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.05 Ò/ñ "Êó-
ï³äîí" (1). 02.10 Ò/ñ "Ìèë³ áðåõóíêè"
(2). 02.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.55, 04.00, 06.15 Çîíà íî÷³. 03.00
Óêðà¿íö³ Â³ðà. 03.45 ß íà ñâ³ò³ òàêèé

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 00.10 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
15.35, 23.40 "Ñë³ä". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.45, 00.45 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 18.55, 02.05 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Òå-
ðîðèñòêà ²âàíîâà". 22.40 Ò/ñ "Äæî".

ÑÒÁ
06.35, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.20,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. ßê âè-
õîâàòè òðàíñâåñòèòà". 11.05 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Ò³ëî ÿê ³íòèìíèé ùîäåí-
íèê". 12.10 "Îäèí çà âñ³õ". 13.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
14.00 Õ/ô "²íøå îáëè÷÷ÿ" (1). 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.25
"Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2". 23.25 Ò/
ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 00.20 Ò/ñ "×åð-
ãîâèé ÿíãîë - 2" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/c "Îõîðîíåöü" (1). 07.00,
17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿. 07.10 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10, 13.00, 21.40
Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/c "Ï'ÿò-
íèöüêèé. Ãëàâà äðóãà" (1). 12.00,
04.35 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
14.30 Ò/c "Ïîäðóææÿ" (1). 15.30
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 17.10 Ò/c "Æèòòÿ ÿê âîíî
º" (1). 19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 23.10 Ò/c "Ãëóõàð.
Ïîâåðíåííÿ" (1). 02.00 Õ/ô "Æèâ-
öåì íå áðàòè" (2). 05.25 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 08.55
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè
- â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.45 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-

íÿ" (1). 13.40 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1).
14.45 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
16.45, 20.00 Â³òàëüêà. 17.00 Ó ÒÅÒà
ïàðà. 18.15 Ìîäó íàðîäó. 19.00 Ò/ñ
"Êðåì" (1). 21.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
21.30 Á³éö³âñüêèé Êëóá. 22.30 Ó
ÒÅÒà Õîðîøî. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 00.10 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêà ³ñòî-
ð³ÿ æàõó" (3). 00.55 Õ/ô "Áîðàò" (3).
02.15 Îäíà çà âñ³õ.

15.30 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 16.30 Ò/ñ "Íàëîæíèöÿ". 18.00
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00, 04.30 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò-
³âêè - 3" (1). 20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30
Ò/ñ "Á³ëèé íàëèâ". 02.00 Ä/ñ "Ìåãà
ìèñëèâö³". 02.50 Õ/ô "Áàéêåðè" (2).

 ICTV
05.20 Ñâ³òàíîê. 06.25, 07.35 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.35 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Íåñåêðåòí³
ôàéëè. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
10.25, 16.30 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.05, 22.05 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 14.30, 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Íàêàçàíî çíèùè-
òè" (2). 02.00 Êðèì³íàëüíèé îáëîì.
02.25 Õ/ô "Ìåõàí³ê" (2). 04.00 Ò/ñ
"Ñïîãàäè ïðî ìèíóëå".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 00.10 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
15.35, 23.35 "Ñë³ä". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.45, 00.40 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 18.55, 02.05 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Òåðî-
ðèñòêà ²âàíîâà". 22.40 Ò/ñ "Äæî".

ÑÒÁ
06.00 "×óæ³ ïîìèëêè. Ñèð³òñüêà
äîëÿ". 06.45, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!" 08.40, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 10.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ö³íà ùàñòÿ - äèòèíà". 11.00, 12.55
"Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2". 13.55 Õ/
ô "Ïîïåëþøêà ³ç Çàïðóääÿ" (1).
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "ÌàñòåðØåô - 3". 00.05 Ò/ñ
"Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.05 Ò/ñ "×åðãî-
âèé ÿíãîë - 2" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/c "Îõîðîíåöü" (1). 07.00,
17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿. 07.10 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10, 13.00, 21.40
Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/c "Ï'ÿò-
íèöüêèé. Ãëàâà äðóãà" (1). 12.00,
04.15 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
14.30 Ò/c "Ïîäðóææÿ" (1). 15.30
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 17.10 Ò/c "Æèòòÿ ÿê âîíî
º" (1). 19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 23.10 Ò/c "Ãëóõàð.
Ïîâåðíåííÿ" (1). 02.00 Ò/c "Óñï³õ-
2" (1). 05.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 08.55
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè
- â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.45 Ò/ñ "Áå-
âåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ"
(1). 13.40 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1). 14.45
Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 17.00 Ó
ÒÅÒà ïàðà. 18.15 Ìîäó íàðîäó.
19.00 Ò/ñ "Êðåì" (1). 20.00 Â³òàëüêà
.21.00 Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.30
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 22.30 Ó ÒÅÒà
Õîðîøî. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
00.10 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêà ³ñòîð³ÿ
æàõó" (3). 00.55 Õ/ô "12 äí³â ñòðà-
õó" (2). 02.20 Îäíà çà âñ³õ.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/
ñ. 14:00 -  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -  "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà . 19.50 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 20.00 - "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà"
(ïðÿìèé åô³ð). 20.45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà â 10-êó" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
21.55 -  "Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ.
23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00
Õ/ô "Á³áë³îòåêàð-2" (1). 11.00 Õ/ô
"Á³áë³îòåêàð-3" (1). 13.00, 18.00 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (1). 13.30, 14.40
Kids' Time. 13.35 Ì/ñ "Àëàää³í" (1).
15.00 Ò/ñ "Äðóç³" (1). 16.00 Ò/ñ "Êà-
äåòñòâî" (1). 19.00, 00.05 Ðåïîð-
òåð. 19.10 Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1). 22.00
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.00 Âåëèê³
ïî÷óòòÿ (2). 00.15 Ò/ñ "Ùîäåííèêè
âàìï³ðà" (2). 01.10 Ò/ñ "Êóï³äîí" (1).
02.00 Ò/ñ "Ìèë³ áðåõóíêè" (2). 02.50
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.55,

îäèí. 04.05 Ñ.Ïàðàäæàíîâ. Â³äêëà-
äåíà ïðåì'ºðà. 04.20 Ä³àëîãè Â
Ñ³ëüâåñòðîâ.
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08.20 Ä/ô "Ðóññî-òóðèñòî. Âïåðøå
çà êîðäîíîì"-1. 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.35
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 10.40 Íåõàé
Âàì áóäå êîëüîðîâî! 11.40 Õàé
ùàñòèòü. 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 12.20 Ò/ñ "×îðíà ðàäà"
1,2ñ. (1). 13.45 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç
Í.Ãîðîäåíñüêîþ.14.15 Óêðà¿íñüêà
ï³ñíÿ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.25 Õ/
ô "Êîë³¿âùèíà" (1). 16.45 Êðèâå äçåð-
êàëî. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.35 Ô³íàíñîâà ïåðñïåê-
òèâà. 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00
Õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà. ×åìï³îíàò
ñâ³òó. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.40 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 23.55 Ò/ñ "×àêëóíêà". 27 ñ.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.35 Ïðî ãîëîâíå. 01.55 Õóäîæíÿ
ã³ìíàñòèêà. ×åìï³îíàò ñâ³òó. 03.30
Ñë³äàìè ôåñòèâàëþ "Êàëèíîâ³ ìîñ-
òè". Ä/ô "Áàáóíÿ ç äèòÿ÷èõ ñí³â".

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.00"ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Ñèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 11.05 Ñåê-
ðåòè âåëè÷íîãî ñòîë³òòÿ. ßê ñòâî-
ðþâàâñÿ ñåð³àë "Ðîêñîëàíà". 13.55
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.00 Ò/ñ
"Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1). 22.30
"Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 00.15 Ò/ñ "Ãðà
ïðåñòîë³â - 2" (3). 01.20, 02.05 Ò/ñ
"Âáèâñòâî" (2). 02.50, 03.35, 04.20
Ò/ñ "Çàêîíè ×èêàãî" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 12.20 Õ/ô "Ïðàâî íà ëþáîâ".
13.25 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.20
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.20 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.30 Ò/ñ "Íà-
ëîæíèöÿ". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00, 04.45 Ò/ñ
"Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè - 3" (1). 20.00
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Ôðîäÿ".
02.00 Ä/ñ "Ìåãà ìèñëèâö³". 02.50
Õ/ô "Ëèñòîíîøà çàâæäè äçâîíèòü
äâ³÷³" (2).

 ICTV
06.25, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35 Ò/
ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.50 Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 10.20, 16.35 Ò/ñ "Àãåíò
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.10, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.35, 20.10 Ò/
ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Ìåõàí³ê" (2). 01.15
Íàâ÷³òü íàñ æèòèè. 02.10 Õ/ô "Íå-
ñàìîâèòèé" (2).

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 10:55 -
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11.05- Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï
õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 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. 19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30
- Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/ñ. 22.50 -
Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.20 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ. 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30, 08.30,
19.05, 00.10 Ïîãîäà. 09.00 Õ/ô "Ãðî-
ìîáîé" (1). 11.30 Õ/ô "Á³áë³îòåêàð"
(1). 13.25, 14.30 Kids' Time. 13.30
Ì/ñ "Àëàää³í" (1). 15.00 Ò/ñ "Äðóç³"
(1). 16.00 Ò/ñ "Êàäåòñòâî" (1). 18.00
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè" (1). 19.00,
00.05 Ðåïîðòåð. 19.10 Ò/ñ "Âîðîí³-
íè" (1). 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
23.00 Âåëèê³ ïî÷óòòÿ (2). 00.15 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.10 Ò/ñ
"Êóï³äîí" (1). 02.00 Ò/ñ "Ìèë³ áðå-
õóíêè" (2). 02.50, 03.45, 04.45, 06.15
Çîíà íî÷³. 02.55 Óêðà¿íö³ Â³ðà. 03.50
Óêðà¿íö³ Ëþáîâ. 04.50 Ïåðåòâîðåí-
íÿ.

ÑÅÐÅÄÀ, 28 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.15 Õî÷ó âñå çíàòè. 07.25 Åðà
á³çíåñó. 07.30 Ä/ô "Ðóññî-òóðèñ-
òî. Âïåðøå çà êîðäîíîì"-2. 1 ÷.
08.20 Ä/ô "Ðóññî-òóðèñòî. Âïåðøå
çà êîðäîíîì"-2. 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.45 Êîðäîí äåð-
æàâè. 10.15 Ïîãîäà. 10.30 Õ/ô "Ïðî-
â³íö³àëêè" (1). 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Ò/ñ "×îðíà ðàäà"
3,4ñ. 14.15 Êðîê äî ç³ðîê. 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.35 Õóäîæíÿ ã³ìíàñòè-
êà. ×åìï³îíàò ñâ³òó. 17.55 Ôåñòè-
âàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 18.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.35
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.45 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.05 Ïðî ãîëîâíå. 19.25
Ê.Íîâèêîâà, Â.Äàíèëåöü òà Â.Ìî¿-
ñåºíêî çàïðîøóþòü. 20.00 Õóäîæ-
íÿ ã³ìíàñòèêà. ×åìï³îíàò ñâ³òó.
20.55 Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Õóäîæíÿ
ã³ìíàñòèêà. ×åìï³îíàò ñâ³òó. 22.00
Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.50
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Óìîðà". 00.25 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.35 Õóäîæíÿ ã³ìíàñ-
òèêà. ×åìï³îíàò ñâ³òó.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.40"ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷-
íà ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Ñèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 11.00,
20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-
ñîëàíà - 3" (1). 13.00 "Íå áðåøè
ìåí³ - 4". 14.00 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 15.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà
í³÷" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
22.30 "²ëþç³ÿ áåçïåêè". 23.55 Ò/ñ

"Ãðà ïðåñòîë³â - 2" (3). 01.05, 01.50
Ò/ñ "Âáèâñòâî" (2). 02.35, 03.20,
04.05 Ò/ñ "Çàêîíè ×èêàãî" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 12.20 Ò/ñ "Ôðîäÿ". 13.40 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.35 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
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    (íà 26.08.2013 - 1.09.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

- 4". 21.50 Õ/ô "Äæåíòëüìåíè óäà÷³"
(1). 23.40 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 4". 00.40
Õ/ô "²íòåðä³â÷èíà" (2).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 07.10, 03.30 Ò/c "Á³ãëü" (1).
07.00, 19.00, 03.10 Ïîä³¿. 07.50,
09.00 Ò/c "²íòåðíè" (1). 10.00 Ëþá-
ëþ! ×åêàþ! 11.00, 05.15 Õ/ô "Ì³é"
(1). 15.00, 19.20 Ò/c "×îòèðè ïîðè
ë³òà" (1). 23.05 Õ/ô "Òàíöþé..." (1).
00.50 Ò/c "Îõîðîíåöü" (1). 05.00
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.10 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä" (1) .09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 10.40 Ì/
ñ "Ô³êñèêè" (1). 11.05 Ì/ô "Ïðèãîäè
Îëåíêè òà ªðüîìè" (1). 13.10 Ò/ñ

"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 15.55 Êîðî-
ëåâà áàëó 3. 17.10 Õ/ô "²ðîí³ÿ êî-
õàííÿ" (1). 19.00 Õ/ô "Òàêñ³-3" (1).
20.50 Â³òàëüêà. 22.00 Ï³âäåííå
Áóòîâî. 23.00 Õ/ô "Ïèïåöü" (2).
01.25 Õ/ô "Ïîìñòà äðóæîê" (1).

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 10:55 -
"Ñïîðò ×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -
"Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 -
Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 -  Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Êîíöåðò. 19:00 - Íîâè-
íè "×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 20:05 -  Ò/
ñ. 21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô .
01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
07.10 Êóõíÿ äëÿ äâîõ. 08.00, 10.00
Ðåâ³çîð. 12.10 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³.
13.50 Ðóä³. 15.30 Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1).
18.00 Õ/ô "Àñòåð³êñ ³ Îáåë³êñ ïðîòè
Öåçàðÿ" (1). 20.10 Õ/ô "Àñòåð³êñ ³
Îáåë³êñ. Ì³ñ³ÿ Êëåîïàòðà" (1). 22.15
Õòî çâåðõó?-2 (2). 00.15 Õ/ô "Äóæå
ñòðàøíå ê³íî 3" (2). 01.55 Ò/ñ "Ìèë³
áðåõóíêè" (2). 03.25, 04.15 Çîíà
íî÷³. 03.30 Òá ïðî ÒÁ. 04.05 Îñ-
òàíí³é ëîöìàí. 04.20 Äåñÿòà ìóçà
â Óêðà¿í³.

ÍÅÄ²Ëß, 1 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.40 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó.
07.05 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 07.35
Òîê-øîó "Äðóæèíà". 09.00 Øåô-êó-
õàð êðà¿íè. 10.00 Ðîç³ãðàø "Ïîøòîð-
ãà". 10.15 Îêîëèöÿ. 10.40 Ïîäîðî-
æóé ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ. 11.05
Êðîê äî ç³ðîê. 11.55 Ìàþ ÷åñòü çàï-
ðîñèòè. 12.40 Áëèæ÷å äî íàðîäó.
13.10 "Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ" â
Êîáëåâî. 14.05 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîð-
äîíà. 15.00 Õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà.
×åìï³îíàò ñâ³òó. 16.40 Çîëîòèé
ãóñàê. 17.05 Íå â³ð õóäîìó êóõà-
ðþ. 17.30 Ðîÿëü â êóùàõ. 18.00
Õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà. ×åìï³îíàò
ñâ³òó. 20.10 Ïîãîäà. 20.15 Ìè õî-
÷åìî, ùîá âè çíàëè. 20.35 Ãîëîâ-
íèé àðãóìåíò. 20.45 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.45
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà äî Äíÿ çíàíü.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00
Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35 Îë³-
ìï³éñüêèé âèêëèê. 23.55 Òîê-øîó
"Äðóæèíà". 01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
02.00 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà äâàä-
öÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Øàíõàéñüêèé ïîëóäåíü"
(1). 07.50 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10
"Ðåìîíò +". 09.00 "Ëîòî-Çàáàâà".
10.00 Ìóëüòô³ëüìè (1). 11.00, 05.10
"Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì".
12.00, 04.45 "Ñìàêóºìî". 12.40 Õ/ô
"Àíæåëiêà - ìàðêiçà ÿíãîëiâ" (1).
15.10 Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé â³ê, àáî
Âñ³ ÷îëîâ³êè ñâî... 5 ðîê³â ïîòîìó".

êè. 10.35, 16.25 Ò/ñ "Àãåíò íàö³î-
íàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.05, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.25, 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.35 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³.
00.00 Õ/ô "Âîãîíü ³ç ïåêëà" (2). 02.00
Õ/ô "Íåáåçïå÷íà ëþäèíà" (2). 03.35
Ò/ñ "Ñïîãàäè ïðî ìèíóëå".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55 "Äîá-
ðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.15 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð". 15.35 "Ñë³ä". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45 "Ëþäèíà ³
çàêîí". 18.55 "Ïîëå ÷óäåñ". 20.00
"×àñ". 20.30 "Îäèí â îäèí!" Íà á³ñ!
23.40 "Ðîê-í-ðîë â îá'ºêòèâ³:
Ñâ³òëèíè Áîáà Ãðóåíà". 01.35 Õ/ô
"Ïðîùàëüíà ãàñòðîëü "Àðòèñòà".

02.50 Õ/ô "Ãàëÿâèíà êàçîê". 04.00
"Äîêè âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
06.05 "×óæ³ ïîìèëêè. Òàáàêåðêà ç
ñåêðåòîì". 06.45 Õ/ô "Êîëè íàñòàº
âåðåñåíü" (1). 08.40, 18.20 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.00 Õ/
ô "Àìåðèêàíñüêà äî÷êà" (1). 12.00
Õ/ô "²íäóñ". 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 20.00, 22.40 "Íàö³îíàëüíå
òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-6". 00.10
"Êóá - 4". 01.55 Õ/ô "Êîõàííÿ ï³ä
íàãëÿäîì".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/c "Ïëàòèíà" (1). 07.00, 17.00,
19.00, 03.05 Ïîä³¿. 07.10 Ðàíîê ç
Óêðà¿íîþ. 09.10, 13.00, 20.00 Ò/c
"Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/c "Ï'ÿòíèöüêèé.
Ãëàâà äðóãà" (1). 12.00, 04.00 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.30 Ò/c
"Ïîäðóææÿ" (1). 15.30, 02.25 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 17.10 Ò/c "Æèòòÿ ÿê âîíî º" (1).
19.20, 03.25 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.40 Ò/c "Ñë³ä. Í³÷íèé
ñâ³äîê" (1). 21.45 Ò/c "Ñë³ä. Ë³êâ³äà-
òîð" (1). 22.50 Ò/c "Îõîðîíåöü -5"
(2). 04.50 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 08.55
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³
æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ "Òà,
ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.45 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210.
Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1). 13.40 Ò/ñ "×åì-
ï³îíêè" (1). 14.45 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàº-
ìíèö³" (1). 17.15 Äîñâ³äîñ. 17.40 4
âåñ³ëëÿ. 19.00 Ò/ñ "Êðåì" (1). 20.00
Â³òàëüêà. 21.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!
21.30 Á³éö³âñüêèé Êëóá. 22.30 Ó
ÒÅÒà Õîðîøî. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.10 Õ/ô "Ïåðåâåðòí³"
(3). 01.40 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". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.00 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Ì/ô. 14.00 -  "
Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 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" . 19:25 - "Ñïîðò ×àñ". 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 20.00
-"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð-
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21:55 - "Ñïîðò ×àñ". 22:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
 06.15, 06.55 Teen Time. 06.20 Ïå-
êåëüíå ïîáà÷åííÿ. 07.00, 07.35,
08.35 Ï³äéîì. 07.30, 08.30, 19.05,
00.10 Ïîãîäà. 09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì" (1). 11.00, 18.00 Ò/ñ "Òàòó-

òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 08.55
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè
- â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.45 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 13.40 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1).
14.45 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
17.00 Ó ÒÅÒà ïàðà. 18.15 Ìîäó íà-
ðîäó. 19.00 Ò/ñ "Êðåì" (1). 20.00
Â³òàëüêà. 21.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
21.30 Á³éö³âñüêèé Êëóá. 22.30 Ó
ÒÅÒà Õîðîøî. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 00.10 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêà ³ñòî-
ð³ÿ æàõó" (3). 00.55 Õ/ô "×îðíà ð³êà"
(1). 02.20 Îäíà çà âñ³õ.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 10.55 -
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà
òîðáèíêà" (ïîâòîð). 13:45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ" (ïîâòîð). 14:00 -
Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -
Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50 - Ì/ô.
18:15 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç
"Ì- ñòóä³î". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (1). 11.00,
18.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè" (1).
13.25, 14.30 Kids' Time. 13.30 Ì/ñ
"Àëàää³í" (1). 14.55 Ò/ñ "Äðóç³" (1).
15.55 Ò/ñ "Êàäåòñòâî" (1). 19.00,
00.05 Ðåïîðòåð. 19.10 Ò/ñ "Âîðîí³-
íè" (1). 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
23.00 Âåëèê³ ïî÷óòòÿ (2). 00.15 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.10 Ò/ñ
"Êóï³äîí" (1). 02.00 Ò/ñ "Ìèë³ áðå-
õóíêè" (2). 02.50 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 02.55, 03.50, 04.50, 06.05
Çîíà íî÷³. 03.00 Äå òè, Óêðà¿íî?.
03.55 Ï³ä çíàêîì á³äè. 04.35 Âîëÿ
â³äõîäèòü ç áîÿìè. 04.55 Âèùå
íåáà. 05.25, 06.00 Çîíà íî÷³ Êóëü-
òóðà.
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07.30 Ä/ô "À.Ñàìîõ³íà. Ñàìîòí³ñòü
êîðîëåâè". 1 ÷. 08.20 Ä/ô "À.Ñàìî-
õ³íà. Ñàìîòí³ñòü êîðîëåâè". 2 ÷.
08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.05 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.30 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.50
Ñâ³òëî. 10.30 Íåõàé Âàì áóäå êî-
ëüîðîâî! 11.35 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä
À äî ß. Øð³-Ëàíêà. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20 Ò/ñ "×îð-
íà ðàäà" 8,9ñ.(çàêë.) (1). 14.05 ßê
Âàøå çäîðîâ'ÿ? 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.20 Õ/ô "Ì³ñÿ-
öåâà çîçóëüêà" (1). 16.50 Òåëåâèñ-
òàâà "Êàï³òàíøà" (1). 18.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.35 Ô³íàí-
ñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.45 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.05 Õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà.
×åìï³îíàò ñâ³òó. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Ôîëüê-music.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Ôåñ-
òèâàëü ãóìîðó "Óìîðà". 00.25 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.35 Ïðî ãîëîâíå.
01.55 Õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà. ×åìï³î-
íàò ñâ³òó. 04.15 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30"ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Ñèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 10.55 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3"
(1). 12.55 "Íå áðåøè ìåí³ - 4". 13.55
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.00 Ò/ñ
"Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15 "Ñêàçî÷íàÿ
Ðóñü". 21.00 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë"
.23.00 Õ/ô "Øàíõàéñüêèé ïîëóäåíü"
(1). 01.10 Õ/ô "Æóê" (2). 02.35 Õ/ô
"Ñòð³ëüö³" (3). 04.05, 04.30 "Ìàøà ³
ìîäåë³ - 2".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Ä³ëüíè÷íèé". 12.20 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.15 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.15 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 16.30 Ò/ñ "Íàëîæíèöÿ". 18.05
Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè - 3" (1).
20.00, 03.05 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Õ/ô
"Ïîãîâîðè ç³ ìíîþ ïðî ëþáîâ".
00.30 Õ/ô "Ìàëàõîëüíà". 02.20 Ä/ñ
"Ìåãà ìèñëèâö³". 03.35 Õ/ô "Ôàíôàí-
Òþëüïàí" (2). 05.05 Ò/ñ "Äîÿðêà ç
Õàöàïåò³âêè - 3".

 ICTV
06.25, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35 Ò/
ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ñòîï-10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-

04.00, 05.05, 06.10 Çîíà íî÷³. 03.00
Ç³ðêà Âàâ³ëîâà. 03.45 Í³ìôåÿ êàíä-
³äà. 04.05 Ñê³ôè (ñâ³ä÷åííÿ òà
âåðñ³¿). 04.20 Ñê³ôè. 04.30 Àñêàí³ÿ-
Íîâà. Ïðî ùî êëè÷óòü æóðàâë³...
05.10 Ãåîðã³é Íàðáóò. Æèâ³ êàðòè-
íè.
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08.20 Ä/ô "À.Ïàí³í. Âåðøíèê íà ³ì'ÿ
Æèòòÿ". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.45
Êíèãà.ua. 10.25 Íåõàé Âàì áóäå
êîëüîðîâî! 11.30 Ïðàâîñëàâíà
åíöèêëîïåä³ÿ. 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Ò/ñ "×îðíà
ðàäà" 5-7ñ. (1). 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.35 Õóäîæíÿ ã³ìíàñòè-
êà. ×åìï³îíàò ñâ³òó. 17.55 Ôåñòè-
âàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 18.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05 Îñòàííº ïîïå-
ðåäæåííÿ. 19.30 Ïðî ãîëîâíå.
20.00 Õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà. ×åìï³î-
íàò ñâ³òó. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà.
×åìï³îíàò ñâ³òó. 22.00 "Íàäâå÷³-
ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Ôåñòèâàëü ãóìî-
ðó "Óìîðà". 00.25 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.05"ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Ñèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 10.55,
20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 3" (1). 12.55 "Íå áðåøè ìåí³ -
4". 13.55 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
15.00 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1).
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 09.05,
17.10 Ò/ñ "ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäî-
ìó" (1). 22.30 "Êîõàííÿ áåç êîð-
äîí³â". 00.20 Ò/ñ "Ãðà ïðåñòîë³â -
2". 01.30, 02.15 Ò/ñ "Âáèâñòâî" (2).
03.00, 03.45, 04.30 Ò/ñ "Çàêîíè ×è-
êàãî" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 12.20 Ò/ñ "Á³ëèé íàëèâ".
13.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.15
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.15 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.30 Ò/ñ "Íà-
ëîæíèöÿ". 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 19.00, 04.30 Ò/ñ "Äî-
ÿðêà ç Õàöàïåò³âêè - 3" (1). 20.00,
04.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Àíãåë
ó ñåðö³". 02.30 Õ/ô "²íîçåìåöü".

 ICTV
06.25, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 10.20, 16.45 Ò/ñ "Àãåíò
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.15, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.10 Ò/
ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Íåáåçïå÷íà ëþ-
äèíà" (2). 01.15 Íåñåêðåòí³ ôàéëè.
02.15 Õ/ô "Íàêàçàíî çíèùèòè" (2).
04.25 Ïðî-Ziêàâå. Ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".12.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 00.15 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
15.35, 23.40 "Ñë³ä". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.45, 00.45 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 18.55, 02.05 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Òåðî-
ðèñòêà ²âàíîâà". 22.40 Ò/ñ "Äæî".

ÑÒÁ
06.05, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.50,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.15 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ïîìñòà
ïî-æ³íî÷îìó". 10.10 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 14.00 Õ/ô "Êîõàí-
íÿ ï³ä íàãëÿäîì". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.40, 23.50 "Çâà-
æåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 01.05 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (1). 02.00 Ò/ñ "×åðãîâèé
ÿíãîë - 2" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/c "Ïëàòèíà" (1). 07.00, 17.00,
19.00, 03.20 Ïîä³¿. 07.10 Ðàíîê ç
Óêðà¿íîþ. 09.10, 13.00, 21.40 Ò/c
"Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/c "Ï'ÿò-
íèöüêèé. Ãëàâà äðóãà" (1). 12.00,
04.15 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
14.30 Ò/c "Ïîäðóææÿ" (1). 15.30
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 17.10 Ò/c "Æèòòÿ ÿê âîíî
º" (1). 19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 23.10 Ò/c "Ãëóõàð.
Ïîâåðíåííÿ" (1). 02.00 Ò/c "Ïîæåæ-
íèêè ×èêàãî" (2). 05.10 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-

ñåâ³ äî÷êè" (1). 13.25, 14.25 Kids'
Time. 13.30 Ì/ñ "Àëàää³í" (1). 14.55
Ò/ñ "Äðóç³" (1). 15.55 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî" (1). 19.00, 00.05 Ðåïîðòåð.
19.10 Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1). 22.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 23.00 Âåëèê³ ïî÷óò-
òÿ (2). 00.15 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³-
ðà" (2). 01.10 Ò/ñ "Êóï³äîí" (1). 02.00
Ò/ñ "Ìèë³ áðåõóíêè" (2). 02.50,
04.05, 05.35 Çîíà íî÷³. 02.55, 04.10
Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³. 03.25 Ìàðêî
Êðîïèâíèöüêèé. 05.00, 05.30 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà.

ÑÓÁÎÒÀ, 31 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 09.05 Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 09.20 Ïðà-
âîñëàâíèé â³ñíèê. 09.50 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í? 10.15 Ñ³ì ÷óäåñ Óêðà¿íè.

10.40 ßê öå?. 11.15 Õ/ô "Áîãäàí
Õìåëüíèöüêèé" (1). 13.20 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè. 14.05 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäî-
íà. 14.55 Êðèâå äçåðêàëî. 16.35
Ïîãîäà. 16.50 Çîëîòèé ãóñàê. 17.15
Õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà. ×åìï³îíàò
ñâ³òó. 20.30 Ñëîâî ðåã³îíàì. 20.40
Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 20.50 Ìåãàëîò.
20.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Áåç öåíçóðè.
21.55 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñó-
ïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Êîí-
öåðò ïàì'ÿò³ Ì.Ìîçãîâîãî "Ìàéñòåð-
êëàñ - æèòè". 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ.
01.45 Ïðî ãîëîâíå. 02.10 Õóäîæíÿ
ã³ìíàñòèêà. ×åìï³îíàò ñâ³òó.

Êàíàë «1+1»
06.25 "Ðåìîíò +". 07.15, 19.30,
04.55"ÒÑÍ". 08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
09.00 "Õòî òàì?". 10.00 Ì/ô "Åíãð³
áåðäñ". 10.05 Ì/ô "Áðàòèê âåäìå-
äèê - 2" (1). 11.25, 12.30, 04.05 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ". 13.50 "Êîõàí-
íÿ áåç êîðäîí³â". 15.45 "Ñêàçî÷íàÿ
Ðóñü". 16.25 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà - 3". 20.00 Õ/
ô "Í³÷ ó ìóçå¿" (1). 22.15 Õ/ô
"Àíæåëiêà - ìàðêiçà ÿíãîëiâ" (1).
00.50 Õ/ô "Ïðîùàííÿ ñëîâ'ÿíêè" (2).
02.25 Õ/ô "Ñê³ëüêè ó òåáå?" (2).

IÍÒÅÐ
06.40 Õ/ô "Âîêçàë äëÿ äâîõ". 09.30
"Âñå äëÿ ìàìè". 10.00 "Ë³òíÿ êóõ-
íÿ". 11.00 Ò/ñ "Àíãåë ó ñåðö³". 15.10
Õ/ô "Ïîãîâîðè ç³ ìíîþ ïðî ëþáîâ".
19.00, 20.30 Ò/ñ "Åéíøòåéí. Òåîð³ÿ
ëþáîâ³". 20.00, 01.20 "Ïîäðîáèö³".
23.25 Õ/ô "Òàê áóâàº". 01.50 Õ/ô
"Âîêçàë äëÿ äâîõ" (1). 04.05 Ä/ô
"Õòî âáèâ Ä³àíó". 05.05 Ò/ñ
"Ä³ëüíè÷íèé".

ICTV
06.25 Êîçèðíå æèòòÿ. 06.55 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 08.50 Ç³ðêà
YouTube. 10.00 Äà÷à. 10.25 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 11.25 Õ/ô "ßìàêàñ³-
2. Ä³òè â³òðó". 13.35, 20.00 Ò/ñ "Áðè-
ãàäà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
00.15 Õ/ô "Êðèêóíè-2. Ïîëþâàííÿ"
(2). 02.10 Õ/ô "Çîëîòî Ìàêêåíè" (2).
04.15 Ò/ñ "Ñïîãàäè ïðî ìèíóëå".

ÎÐÒ
06.15 Õ/ô "Íà êðàé ñâ³òó...". 07.45
"Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè". 08.00
"Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!" 08.40
"Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15 "Ñìàê".
09.55 "Íàòàëÿ Ãóíäàðºâà. Çàïàì'ÿ-
òàºòå ìåíå òàêîþ..." 11.15 "²äåàëü-
íèé ðåìîíò". 12.10 Ò/ñ "Ñïàäùèíà".
14.20 "ªðàëàø". 14.45 "Âåñ³ëüíèé
ïåðåïîëîõ". 15.55, 17.15 "Áàæàþ
Âàì..." Äî þâ³ëåþ Ðîáåðòà Ðîæäå-
ñòâåíñüêîãî. 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
18.10 "Ñï³âàêè íà ãîäèíó". 19.15
"Óãàäàé ìåëîä³þ". 20.00 "×àñ". 20.20
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.05 Õ/ô "Ñà-
ìîòí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê".
23.50 Ò/ñ "Çàìîðîæåíà ïëàíåòà".
01.35 Õ/ô "Êîëè íàñòàº âåðå-
ñåíü...". 03.05 Õ/ô "Ïîñîë Ðàäÿíñü-
êîãî Ñîþçó".

ÑÒÁ
06.40 Õ/ô "Êóõîâàðêà" (1). 07.55
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 08.55 "¯ìî
âäîìà". 10.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ðîçì³ð íå ìàº çíà÷åííÿ". 10.55
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 15.10
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 19.00 "Õ-Ôàêòîð

19.30 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 20.15
"Âåëèêèé ïåêàðñüêèé òóðí³ð". 22.15
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.20 Õ/ô "Ñê³ëüêè
ó òåáå?" (2). 01.30 Õ/ô
"Ïåðåìîòóâàííÿ" (2).

IÍÒÅÐ
07.15 Õ/ô "Ìàëàõîëüíà". 09.25
"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî".
10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Íàçàä ó
ÑÐÑÐ". 11.00 "Øàëåíå âåñ³ëëÿ".
12.00, 23.30 Õ/ô "ß òåáå í³êîëè íå
çàáóäó". 14.00 Ò/ñ "Åéíøòåéí. Òåî-
ð³ÿ ëþáîâ³". 18.00, 01.25 Õ/ô "Ùàñ-
ëèâèé ìàðøðóò". 20.00, 04.25 "Ïîä-
ðîáèö³ òèæíÿ ç ª. Êèñåëüîâèì".
21.30 Õ/ô "Æèòòÿ ï³ñëÿ æèòòÿ".
02.55 Õ/ô "Òàê áóâàº".

 ICTV
07.05 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 08.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.20
Äà÷à. 09.05 Õ/ô "ßìàêàñ³". 11.00
Êîçèðíå æèòòÿ. 11.30 Ìàêñèìóì â
Óêðà¿í³. 12.10 Ò/ñ "Áðèãàäà". 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 19.55 Íàøà Russia.
21.00 Ãîëîâíà ïðîãðàììà. 23.00 Õ/
ô "Êðèêóíè-2. Ïîëþâàííÿ" (2). 00.55
Õ/ô "Âîãîíü ³ç ïåêëà" (2). 02.45 Õ/ô
"Ì³ñòåð Ìàòóñÿ çàãîíó". 04.05 Ò/ñ
"Ñïîãàäè ïðî ìèíóëå".

ÎÐÒ
07.05 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!" 07.40
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 09.30
"Äîêè âñ³ âäîìà". 10.25 "Ôàçåíäà".
11.15 Ò/ñ "Øàíòàæ". 13.35 "Àêòîðè.
Æèòòÿ ï³ñëÿ ñëàâè". 14.50 Õ/ô "Âå-
ëèêà ïåðåðâà". 20.00 "×àñ". 20.15
Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðèãîäè
Øóðèêà". 22.10 "Êëóá Âåñåëèõ òà
Êì³òëèâèõ". Ñïåö³àëüíèé âèïóñê.
23.45 Ä/ô "Íàïèñàíî Ñåðã³ºì Äîâ-
ëàòîâèì". 02.25 "Ïîëå ÷óäåñ".

ÑÒÁ
06.00 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè"
(1). 07.05, 01.25 Õ/ô "Ëþäèíà-àìô³-
á³ÿ" (1). 09.00 "¯ìî âäîìà". 10.45
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íàéñêàíäàëüí³ø³
ðîçëó÷åííÿ 2012". 11.45 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 12.40 "ÌàñòåðØåô -
3". 16.05 "Õ-Ôàêòîð - 4". 19.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
20.05 "Îäèí çà âñ³õ". 21.20 Õ/ô
"Ìð³ÿòè íå øê³äëèâî" (1). 23.15 Õ/ô
"Íå ï³äãàíÿé êîõàííÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ïîä³¿. 07.20 Õ/ô "Ì³é" (1). 09.00
Ëàñêàâî ïðîñèìî. Ñòàñ Ìèõàéëîâ.
10.00 Ãåðî¿ åêðàí³â. Óëþáëåíö³
ïóáë³êè 2. 11.00 Ò/c "Çëî÷èí áóäå
ðîçêðèòî" (1). 15.00 Õ/ô "Ì³é
óëþáëåíèé ãåí³é" (1). 19.00, 03.30
Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00, 21.00 Ò/c
"²íòåðíè" (1). 22.30 Comedy
Woman. 23.30 Âåëèêèé ôóòáîë.
01.15, 04.15 Ò/c "Îõîðîíåöü -5" (2).
05.00 Ïðîô³ëàêòèêà!!!

Ò Å Ò
08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Ì/ñ "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î,
âïåðåä!" (1). 10.40 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1).
11.05 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 11.30 Ì/ô "Ñåð-
äèò³ ïòàøêè" (1). 11.55 Ì/ô "Íîâ³
ïðèãîäè Îëåíêè òà ªðüîìè" (1).
13.20, 01.15 Õ/ô "ßê âèéòè çàì³æ çà
ì³ë³àðäåðà" (1). 15.20 Õ/ô "²ðîí³ÿ
êîõàííÿ" (1). 17.10 Õ/ô "Òàêñ³-3" (1).
19.00 Êîðîëåâà áàëó 3. 20.15 4
âåñ³ëëÿ. 21.35 Â³òàëüêà. 22.00
Ï³âäåííå Áóòîâî. 23.00 Õ/ô "Ñóñ³-
äêà" (2). 02.45 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
ìóçè÷íà ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:15 - Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàðïàò-
òÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/ñ. 16:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30
- Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 -
Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7 äí³â". 21.15
- "Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 22:00 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô . 01.00
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

09.35 Õòî çâåðõó?-2. 11.30 Ïåäàí-
Ïðèòóëà Øîó. 13.00 Ìà÷î íå ïëà-
÷óòü. 14.25 Áîæåâ³ëüíèé àâòîñòîï.
15.30 Õ/ô "Àñòåð³êñ ³ Îáåë³êñ. Ì³ñ³ÿ
Êëåîïàòðà" (1). 17.35 Õ/ô "Àñòåð³êñ
³ Îáåë³êñ íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ" (1).
20.10 Õ/ô "Àñòåð³êñ ³ Îáåë³êñ ó
Áðèòàí³¿" (1). 22.20 Õ/ô "Àìåðè-
êàíñüêèé ïèð³ã" (2). 00.20 Õ/ô "Äóæå
åï³÷íå ê³íî" (2). 01.55 Ò/ñ "Ìèë³
áðåõóíêè" (2). 02.40, 03.40 Çîíà
íî÷³. 02.45 Áëàãîñëîâëÿþ ³ ìîëþ-
ñÿ. 03.10 Ìèòðîïîëèò Äìèòðî Ìî-
ãèëà. 03.45 Çàãóáëåíèé ðàé. 04.35,
05.05 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.40
Ñóìíèé Ï'ºðî.
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Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

ОВЕН (21.03�20.04).
Початок тижня скла�
дається сприятливо
для спілкування з ро�

дичами на найрізноманітніші
теми. Можливо, відносини з
начальством стануть більш
напруженими через те, що ви
не встигнете щось зробити в
строк.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Рекомендується
займатися врегулю�
ванням питань, пов'я�

заних з діловими паперами.
Ви не зштовхнетеся з бюрок�
ратичними дротиками і не
втратите дарма час.

БЛИЗНЮКИ (22.
05� 21.06). Ви одер�
жите корисну інфор�
мацію, що допоможе

при  здійсненні покупок і в по�
шуку способів збільшити свої
доходи. Це вдалий час для
рішення матеріальних пи�
тань.

РАК (22.06�23.07).
Рішення всіляких зав�
дань і головоломок
допоможе вам розви�

ти свій інтелект. Не виключе�
но, що саме зараз ви зможе�
те познайомитися з впливо�
вими людьми .

ЛЕВ (24.07�23.08).
Можуть підсилитися
амбіції. З'явиться
прагнення виділити�

ся, зробити щось по�своєму,
всупереч сформованим об�
ставинам.

ДІВА (24.08�23.09).
Можливо, ви вирішите
прояснити для себе
хвилюючі питання.
Завдяки вашій про�

никливості ви напевно дові�
даєтеся потрібну  інформа�
цію. До вас у гості може при�
їхати далекий родич, з яким
буде про що поговорити.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Вам будуть
робити приємність
матеріальні цінності.

Можливо, вам удасться
збільшити рівень доходів або
ви одержите велику премію.
У кожному разі недоліку в гро�
шах у цей період не буде.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). На вас чекає
багато дружнього
спілкування. Можли�

во, ви познайомитеся з ціка�
вими людьми, які стануть ва�
шими однодумцями. Перш
ніж починати важливі справи,
обов'язково порадьтеся зі
знаючими людьми.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Холодний ро�
зум і чіткі цілі – от що
характерно для вас.
Ви зможете успішно

адаптуватися до зовнішніх об�
ставин і одержати бажане.
Але для цього буде потрібно
виявити гнучкість і гарне пси�
хологічне чуття.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Можуть виник�
нути проблеми при
оформленні доку�
ментів. Це не самий

підходящий час для далеких
поїздок. Особливої уваги
може зажадати ваше само�
почуття.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Самим бажа�
ним може стати
дружнє спілкування.
Швидше за все, підси�

литься ваша потреба в спілку�
ванні з людьми, які дотриму�
ються схожих з вами поглядів
на життя.

РИБИ (20.02�20.03).
З оточуючими людьми
можуть відбуватися
різні неприємні події.

Однак особисто вас стресові
ситуації будуть обходити сто�
роною.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 26.08.13 – 1.09.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 30
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 17
     äiâ÷àòîê – 13
     îäðóæèëîñÿ –

12 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 12 îñ³á.

Â. ÏÅÒÊÀÍÈ×,
â.î íà÷àëüíèêà
Ìóêà÷³âñüêîãî

ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Çâîíîê â Àðìÿíñêîå ðà-
äèî:

– Ñêàæèòå, ïîæàëóé-
ñòà, êàê ìîæíî áûñòðî
ïîõóäåòü?

– Èñïîëüçóéòå "Ôåðè".
Îí óíè÷òîæàåò âåñü æèð
áåç îñòàòêà!

Âñòðå÷àþòñÿ äâà îõîò-
íèêà:

– Íó êàê?
– Äà âîò åæåé íàñòðå-

ëÿë.
Æåíå – íà âîðîòíèê,

òåùå – íà ñòåëüêå.

– Âû  çíàåòå, êàê íà÷è-
íàþòüñÿ  âñå ðóññêèå
ñêàçêè?

– Íó, òàì "æèëè-áûëè…"
– À óêðàèíñêèå?
– "Ëþá³ äðóç³…"

Îäåêîëîí "Âåðíîñòü" íå
òîëüêî ñïàñåò âàøó êâàð-
òèðó îò òàðàêàíîâ, íî è
óáåðåæåò  âàøîãî ìóæà
îò ñëó÷àéíûõ ñâÿçåé!

Ëåòî. Æàðà. Âðà÷è ðå-
êîìåíäóþò ìíîãî ïèòü.
Âîò äàæå âîçðàçèòü èì
íå÷åì.

Óæàñíî ñîçíàâàòü, ÷òî
Ïóøêèí íå ÷èòàë Äîñòî-
åâñêîãî.

Øëåìà ãîâîðèò æåíå:
– Ñèìà, ðàäóéñÿ, òå-

ïåðü ìû áóäåì æèòü  â äî-
ðîãîé êâàðòèðíå, êàê òû
õîòåëà.

– Êàê ÿ ðàäà! Ìû ïîêóïà-
åì êâàðòèðó?

– Íåò, íàì ïîâûñèëè
êâàðòïëàòó.

Â ïåðèîä ñîöèàëèçìà:
Áóäåò ëè â àíêåòàõ ïðè
êîììóíèçìå ïÿòàÿ ãðàôà?

– Íåò, áóäåò øåñòàÿ:
"Áûëè ëè âû åâðååì ïðè
ñîöèàëèçìå"?

– Õàèì, òû áû ìíå  õîòü
öâåòîâ êóïèë.

– Çà÷åì, Öèëÿ, – òû æå,
âðîäå,åùå æèâàÿ.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

СЕРДЕЧНО
ЗАВДЯЧУЄМО

Ïðàâë³ííÿ âèðîáíè÷î¿  ïåð-
âèííî¿ îðãàí³çàö³¿ Ìóêà÷³âñü-
êîãî ÓÂÏ ÓÒÎÑ òà ïðàâë³ííÿ
Ìóêà÷³âñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿
ïåðâèííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÓÒÎÑ
âèñëîâëþþòü ñåðäå÷íó ïîäÿ-
êó  ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Ìóêà÷åâà
Ç.Ç. Ëåíäºëó, áàòþøö³ ßðîñëà-
âó – íàñòîÿòåëþ Òðî¿öüêîãî
õðàìó, êåð³âíèêîâ³  ôåðìåðñü-
êîãî ãîñïîäàðñòâà «Ñâ³ò ì’ÿ-
ñà» Êàëèíè÷ó Â.ª., äåïóòàòó
ì³ñüêðàäè Î.Ì. Ïåðåñò³, Ñï³ëö³
òàëàíîâèòèõ ³íâàë³ä³â «Ñòè-
ìóë» (êåð³âíèê À.Êó÷èíñüêà)
çà ñïðèÿííÿ  ó ïðîâåäåíí³ ôå-
ñòèâàëþ äëÿ ëþäåé ç âàäàìè
çîðó «Ìóêà÷åâî çàïðîøóº
äðóç³â» ³  çà íàäàíó ìàòåð³àëü-
íó äîïîìîãó, çàâäÿêè  ÿê³é ôå-
ñòèâàëü ïðîéøîâ íà íàëåæíî-
ìó ð³âí³.

Áàæàºìî çãàäàíèì òóò áëàãî-
ä³éíèêàì  îñîáèñòî, à òàêîæ
âàøèì êîëåêòèâàì ì³öíîãî
çäîðîâÿ, ðîäèííîãî áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ, óñï³õ³â ó ðîáîò³, Ãîñ-
ïîä-íüîãî áëàãîñëîâåííÿ òà
âñ³õ çåìíèõ  áëàã.

Ç ïîâàãîþ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ
ÂÏÎ Ìóêà÷³âñüêîãî ÓÂÏ
ÓÒÎÑ  Â.Â.ÊÎÍÄÐÈ×, ãîëîâà
ïðàâë³ííÿ Ìóêà÷. ÒÏÎ ÓÒÎÑ
Â.Ò. ²ËÜÒÜÎ,

Ç êàáà÷ê³â âèíî ñìà÷íåíüêå
З нового урожаю кабачків жінка готує вино, яке

смакуватиме на Великдень

Журналисты разыскали в
Индии уникальную семью –
трех сестер, страдающих
«синдромом оборотня», или
гипертрихозом.

Сестры�оборотни — 23�летняя Са�
вита, 18�летняя Мониша и 16�летняя
Савитри Сангли проживают в малень�
кой де-ревне в центральной Индии.
Гипертрихоз они унаследовали от сво�
его отца. Это редкое наследственное
заболевание, для которого характерен

В ИНДИИ НАШЛИ СЕМЬЮ ОБОРОТНЕЙ
обильный волосяной покров практи�
чески на всем теле человека.

Лица девушек почти полностью по�
крыты волосами, у них очень широ�
кие брови и мужские бороды. В ин�
дийской деревне у женщин с таким
недугом почти нет шансов найти себе
мужа, однако сестры надеются уст�
роить свою личную жизнь. Они регу�
лярно пользуются кремами для де�
пиляции и мечтают накопить де�
нег на лазерную эпиляцию.

Всего в этой се мье шесть деву�

шек. у трех других сестер проблем с
волосяным покровом нет.

Индийский режиссер�документа�
лист Шех Гупта намерен снять фильм
о судьбе этих девушек, чтобы при�
влечь внимание к их проблеме, по�
мочь им собрать деньги на лазер�
ную эпиляцию и найти себе мужей.

Гипертрихоз – наследственное за�
болевание, вызванное генетически�
ми мутациями. Это один из самых
редких недугов в мире, от него стра�
дает один из миллиарда человек.

ВОЛОСЬКІ ГОРІХИ ПРОТИ
АНЕМІЇ І НЕДОУМСТВА

Співробітники Каліфорнійсь�
кого університету в Сан�Фран�

циско встановили, що не�
доумство пов’язане з
рівнем заліза у складі
людської крові. У разі не�
стачі заліза розвивається
анемія, падають показни�
ки еритроцитів, які пере�
носять кисень. Якщо

транспортна функція не спра�
цьовує, знижується розумова ак�

тивність, оскільки тканини мозку відчувають кис�
неве голодування.

Є вихід – правильне харчування. Вчені радять
вживати волоські горіхи. Далі у списку йдуть боби,
печінка, рибний і м’ясний стейки. Загалом хоро�
шим доповненням до горіхів буде середземно�
морська дієта, багата на овочі та фрукти. Особли�
во уважно за рівнем заліза і способом життя варто
стежити людям, яким понад 65 років.

...На городі Варвари Корнійчук
з Луцька ростуть чималі кабачки,
які цього року вродили на славу.
Господиня вибирає декілька і несе
до оселі.

“З них робитиму смачне й аромат�
не вино, — усміхається вона і почи�
нає оббирати овочі. — Раніше, якщо
свинки не споживали весь урожай, ча�
стина псувалася, і я з жалем викида�
ла гнилі кабачки. А декілька років
тому знайома, побачивши це, ска�
зала, що замість того, аби мар�
нувати урожай, краще
використати його для
виготовлення смач�
ного вина. Підка�
зала, як його
зробити. Від�
тоді готую ка�
бачівку кожно�
го року.

Для цього
акуратно обби�
раю кабачки,
вибираю на�
сіння, зважую три кілограми. Тоді ріжу
їх на шматочки і кладу у чималу ема�
льовану каструлю. Заливаю окро�
пом, якого потрібно чотири з полови�
ною літра, й додаю 30 — 40 грамів
подрібненого імбиру. Кладу зверху
прес і від-ставляю каструлю на шість
днів. При цьому кожного дня поволі
збільшую вагу преса.

Потім проціджую рідину, ви-ливаю у
скляний бутель і додаю

шість склянок цукру. Ретельно роз�
мішую рідину, додаю столову ложку
дріжджів і вливаю сік трьох лимонів.
Знову гарненько усе перемішую і
ставлю посудину у теплицю. Там по�
стійно тепло, що сприятиме гарному
бродінню рідини”.

Опісля господиня залишає посуди�
ну на два або два з полови�
ною тижні. Це залежить від
того, наскільки висока тем�
пература. “Коли переста�
нуть виділятися бульбаш�
ки — це свідчення того, що
брага переграла, — роз�
повідає пані Варвара. —

Однак, щоб точно пе�
ревірити готовність
браги, я запалюю
сірник і підношу його
над брагою. Якщо він
негайно гасне, то це
вірна ознака того, що
вона готова.

Тоді я ретельно пе�
ремішую рідину і

знову залишаю на дві доби. Після цьо�
го проціджую і зливаю у дерев’яну бо�
чечку. Щільно закупорюю її і ставлю у
підвал. А перед Новим роком відкри�
ваю і розливаю вино у пляшки. їх та�
кож закриваю і кладу на полички у
підвалі, де вони лежать до Великод�
ня. А на свято ми усією родиною сма�
ку-ємо ароматний і смачний напій,
який гарно бадьорить”.

Олеся МАКСИМЕЦЬ

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³
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