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"СТУКНУЛО" 70 років відтоді, коли в СРСР було
"сконструйовано" і випущено серійно знаменитий  скля�
ний "гранчак".

ПОШТА Швейцарії запропонувала  користувачам оп�
лачувати  послуги  поштового зв'язку з допомогою со�
тового  зв'язку. Одне слово – поштові  марки замінено
на  "есемески".

КОЛИШНІЙ 52�річний військовий льотчик Олек�
сандр Башта, прикутий до інвалідного візка  після 30�
річної перерви здійснив стрибок з парашутом у тан�
демі з інструктором.

ПРЕЗИДЕНТ Грузії Михайло Саакашвілі  у групі з
альпіністами здійснив  сходження на Казбек і символ�
ічно підняв прапор країни на висоті 5047 метрів.

НЕЗВИЧАЙНИЙ пам'ятник Коту Вченому незабаром
встановлять у підмосковному  містечку вчених – Дубні.

У США  створено костюм, у якому  астронавти змо�
жуть стрибати на землю з космосу без парашута, вико�
ристовуючи  при цьому  реактивні черевики, щоб по�
м'якшити приземлення.

КНР посіла третє, після США і Великобританії, місце
за  показником  іноземних інвестицій у національну еко�
номіку. За підсумками 2012 року вони складали 87, 8
млрд доларів.

БІРЮЗОВИЙ піджак  екс�лідера "бітлів"  Ленона
продано  за 10,8 тис. доларів   на  аукціоні  у Великоб�
ританії.

2014�й РІК  стане роком ремонту  українських доріг.
На сьогодні Україна посідає 114�е місце  з 148 країн
світу по якості автошляхів.

У АМЕРИКАНСЬКІЙ  (негритянській сім’ї), у якій уже
виховуються четверо дітей, народилося відразу п'яте�
ро немовлят – двоє хлопчиків і три дівчинки.

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

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñ-
íèêà 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.

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

СВЯТО МУЖНІХ І ВІДВАЖНИХ!
Øàíîâí³ òîâàðèø³! Ïðèéì³òü ùèð³ â³òàííÿ ç íàãîäè Äíÿ ïàðòè-

çàíñüêî¿ ñëàâè. Ñüîãîäí³ âåëèêå ñâÿòî òèõ ëþäåé, ùî âîþâàëè
íà íåâèäèìèõ ôðîíòàõ, ïðîéøîâøè ÷è íå íàéâàæ÷îþ äîðîãîþ
êð³çü âèïðîáóâàííÿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, çàäëÿ îòðèìàííÿ
ñâîáîäè äëÿ ñâîãî íàðîäó. Öåé äåíü ñèìâîë³çóº ìóæí³ñòü,
ñò³éê³ñòü òà ñàìîâ³ääàí³ñòü âåòåðàí³â òà òèõ ëþäåé, ùî òàê ³ íå
äî÷åêàëèñü âèçâîëåííÿ.

Âøàíîâóþ÷è ñüîãîäí³ ëþäåé, ùî âèáîðîëè äëÿ íàñ òà íàøèõ
íàùàäê³â ìàéáóòíº  ñë³ä çãàäàòè òà äîíåñòè äî ìîëîä³ ³ñòîð³þ
ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó, ÿêèé ôîðìóâàâñÿ ç ïðîñòèõ ëþäåé, ùî íå-
çâàæàþ÷è íà âåëèêó íåáåçïåêó, ïàòð³îòè÷íî éøëè çà ïîêëèêîì
äóø³ äî ïàðòèçàíñüêèõ çàãîí³â, ó ï³äï³ëëÿ. Â³äâàãà ïàðòèçàíñü-
êèõ ôîðìóâàíü äàâàëà ëþäÿì íàä³þ òà âïåâíåí³ñòü ó ïåðåìîãó
íàä ôàøèñòñüêèìè çàãàðáíèêàìè.

Äîðîã³ âåòåðàíè! Íèçüêî âêëîíÿºìîñü âàì, äÿêóþ÷è çà ìèðíå
íåáî òà æèòòÿ. Ùèðî áàæàºìî âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ òà äîâãîë³-
òòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, ñïîêîþ é ðàäîñò³!

 Ç. ËÅÍÄ’ªË, ìóêà÷³âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà.

Â²ÊÒÎÐ
ÃÎÃÎËÜ –

рядки біографії
козацького генералісимуса

Читайте на 2	й стор.
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Перебуваючи з офіційним
візитом у Волинській області,
Президент України чесно виз�
нав, що влада не проводить до�
статньої роз’яснювальної робо�
ти з населенням щодо рефор�
мування та модернізації країни.
Як наслідок, виникає супротив
громадян діям чиновникам і по�
вне нерозуміння змін, які нама�
гається втілювати влада.

«Один із найбільших недоліків,
які ми маємо, – це брак інформації.
Не вистачає у нас вміння, нас цьо�
му не навчили свого часу � ство�
рювати інформаційні кампанії чи
іміджеві проекти. А це дуже важ�
ливо», –  зазначив Президент.

Реформування держави – спра�
ва  не одного дня і навіть не одного
року. Проте, коли таки процес йде
сам по собі, а люди живуть самі по
собі – осторонь важливих держа�
вотворчих процесів,  –  сподівати�
ся на успіх марно. Люди не повинні
боятися перепитувати чиновника,

Українські здобутки: об’єктивний огляд
адже прямим обов’язком держав�
ного службовця є роз’яснення гро�
мадянам суті та цілей змін.

Інформаційна складова модер�
нізації країни становить вагоме
значення усього процесу реформ.
Практика свідчить, що жодна успі�
шна держава світу не починала
реформи без комплексного підхо�
ду щодо інформування громадсь�
кості. Тому і результат був зовсім
іншим, ніж те, що наразі маємо в
Україні.

Бажання Президента Віктора
Януковича інтегруватися до Євро�
пи та покращувати соціальні стан�
дарти життя в Україні сьогодні вже
не викликає сумніву. Жорсткий
тиск Росії, економічна блокада
вітчизняних товарів, брудна інфор�
маційна кампанія – усе це долаєть�
ся без скиглення та нарікань. При�
чина цьому полягає у розумінні гла�
вою нашої держави переваг євроі�
нтеграції над вступом України до
Митного союзу. І не хай сьогодні

нам важко, проте завтра наші діти
подякують нам за вільне майбутнє
та здорову економіку, що об�
’єднається з економікою Європи,
стане рівноправною частиною
єдиного європейського організму.

Останні три роки були нелегки�
ми для України. Проте експерти
зазначають, що саме ці роки дали
старт реформуванню держави, її
оновленню.

Аби не бути голослівними,
візьмемо для прикладу хоча б фар�
мацевтичну галузь, яка має усі шан�
си стати локомотивом вітчизняної
економіки.

За останні 3 роки значна увага з
боку Президента України до
вітчизняної фармацевтичної галузі
сприяла нарощуванню її економіч�
ного потенціалу. Так, відбулося
значне зростання частки вітчизня�
ної продукції на внутрішньому рин�
ку (з 28% у 2010 році до 31,4% в
2013 році); зростання експорту
вітчизняної фармпромисловості

(на 25% у 2012 році порівняно з
2011�м).

Інша сфера, якою по праву може
пишатися Україна – промислове
виробництво. Збільшення індексу
цін виробників промислової про�
дукції у серпні дозволяє прогнозу�
вати зростання обсягів виробниц�
тва промисловості за підсумками
місяця.

Помірне зростання цін у серпні
відображає позитивні процеси у
промисловості, які було зафіксова�
но вже за підсумками липня поточ�
ного року. Тоді індекс промислово�
го виробництва становив 105,1%
порівняно із червнем.

Зростання промислового вироб�
ництва, на думку експертів, пов’я�
зане як із поліпшенням ситуації на
зовнішніх ринках, так і з кроками
влади, спрямованими на реаліза�
цію державної програми активі�
зації розвитку економіки на 2013�
2014 роки.

Крім того, маємо приріст інозем�

них інвестицій. Красномовний
факт: за минулий рік лише у Во�
линь вкладено 1 млрд. 219 тис. грн.
капітальних інвестицій та понад
69,5 млн. дол. США іноземних інве�
стицій. Маємо 349 доларів інвес�
тицій на одного жителя області.

 Заради справедливості по�
трібно зазначити, що такої довіри
іноземців не було би без рефор�
мування економіки, без змін в за�
конодавстві. Недарма Глава дер�
жави акцентує, що будь�яка рефор�
ма повинна створювати умови для
зростання економіки. А зростання
економіки можливе тільки тоді, коли
буде зростання інвестицій.

Україна рухається у Європу. І
дуже хочеться вірити, що цей тер�
нистий шлях увінчається успіхом,
адже наш потенціал заслуговує і
довіри, і визнання, і рівноправно�
го ставлення з боку інших держав
світу.

Микола ТИЩАК,
журналіст

Герой Козацького народу. Герой Соборного
Гетьманського Козацтва, Герой Козацтва.
Маршал Козацтва.

Голова федерації Солідарних профспілок
України. Віце�президент Міжнародної ака�
демії Козацтва, Генеральний Суддя ВГО «Со�
борне Гетьманське Козацтво». Доктор права,
почесний академік і професор Міжнародної
кадрової академії, академік і професор
Міжнародної академії Козацтва, академік
Міжнародної академії духовної єдності на�
родів Світу, директор Західного науково�дос�
лідного інституту МАК.

Член національних спілок: адвокатів і жур�
налістів України. Ветеран праці і воєн.

Віктор  Петрович  Гоголь народився 25
квітня   1932 року в м. Ставище, що на Київ�
щині. Нащадок козацького роду Гетьмана Ук�
раїни Остапа Гоголя. З 1942року до 1948 року
був “сином полку”. 1950�1953 р.р. –  Корея, Ки�
тай. По закінченні війни в Кореї офіцер Гоголь
звільнився в запас і виїхав до Львова. У 1954році
працював інженером�диспетчер заводу “Автона�
вантажувач”, а в квітні 1964року він вже призна�
чений Генеральним директором приладобудів�
ного об’єднання “Львівфізприлад”. За ліквідації
Львівраднаргоспу, (1967р.) обійняв посаду ди�
ректора Мукачівського ЗКЛ. Потім – робота на
“Київточприладі”, АвтоВАЗ (Толятті) і 15 років на
будівництві Байкало�Амурської залізничної ма�
гістралі (БАМ).

У березні 1989 року, на запрошення праці�
вників заводу, де він працював 19 років тому,
з чотирьох кандидатів був знову обраний ди�
ректором Мукачівського ЗКЛ.

У жовтні 1989 року завод, який п’ять років був
збитковим, вийшов у перші, і так працював до
виходу В. П. Гоголя на пенсію, в жовтні 1994 року
На сьогодні унікальний, надприбутковий завод
знищено фізично і юридично. Загублено понад
3000 робочих місць.

На пенсії Віктор Петрович активно включився
до громадського та політичного життя, проф�
спілкового і козацького рухів Закарпаття і Украї�
ни.

З квітня 1996 року він – голова Ради «Солідарні
профспілки Закарпаття».  3 листопада 1999 року
– заступник Голови Федерації Солідарних проф�
спілок України (ФСПУ). Із серпня 2006 року – Го�
лова Федерації Солідарних профспілок України.

На 1 серпня 2013 року трудовий стаж В.П.
Гоголя становив 67 років. Разом із пільговим
стажем – 78,4років. Профспілковий стаж  –  67
років.

У 1960 році В. П. Гоголь закінчив Московську
Вищу школу профспілкового руху ВЦРПС (фах
економіст); у 1970 році �Львівський політехнічний
інститут (фах інженер�механік), у 2001роцІ �
Міжрегіональну академію управління персона�
лом (фах юрист). У 2004 році захистив і отри�
мав свідоцтво адвоката. У 2005 році захис�
тив докторську дисертацію і здобув науковий
ступінь доктора права.

ÌÀÐØÀË Â²ÊÒÎÐ ÃÎÃÎËÜ – «ÃÅÍÅÐÀË²ÑÈÌÓÑ ÊÎÇÀÖÒÂÀ»
Â²ÊÒÎÐ ÏÅÒÐÎÂÈ× ÃÎÃÎËÜ,

Â³òàºìî ç îáðàííÿì Âàñ
Ãåòüìàíîì Êîçàöòâà
³ íàéâèùèì çâàííÿì

“Ãåíåðàë³ñèìóñ  Êîçàöòâà”

У МГО «Козацтво Запорозьке» у 2002�2008
роках – Радник ВО, Генерал�ад’ютант з особли�
вих доручень, з козацьким званням «генерал�
полковник», Із жовтня 2005 року – Генеральний
Суддя МГО «КЗ». У квітні 2006 року присвоєно
звання «Генерал козацтва» (генерал армії).

З 25 квітня 2008 року – Академік Міжнародної
академії Козацтва і Представник Президента
Академії в Західній Україні.  Із серпня 2008 року –
директор Західного науково�дослідного інститу�
ту МАК.

З лютого 2009 року – Віце�президент Міжна�
родної Академії Козацтва.

24 серпня 2009 року присвоєно козацьке зван�
ня –”Маршал Козацтва”. 19 грудня 2009 року на
установчому з’їзді обрано Генеральним Суддею
Всеукраїнського ГО “Соборне Гетьманське Козац�
тво”, за сумісництвом.

Маршалу В. П. Гоголю тричі присвоєно найви�
ще звання «Герой Козацтва» і нагороджено Зо�
лотими Зірками: «Герой Козацтва» (10.2007
року), «Герой Козацького Народу» (07.2009 року)
і «Герой Соборного Гетьманського Козацтва»
(12.2010 року). Нагороджений 7 орденами і ме�
даллю УПЦ, 7 орденами і 6 медалями МГО «КЗ»,
золотою медаллю МКА «За ефективне управлі�
ння», 3�ма орденами Росії, орденом Польщі і 19
військовими та цивільними медалями. Золотим
орденом «Козацька Слава», орденами: Б.Хмель�
ницького І ступеня, Дружби Козацького Народу,
КТО “Козацька Слава” II ст.

На ювілей 80 –  маршал, граф В.П. Гоголь
нагороджений ще двома Золотими Зірками:
“Герой Козацького Народу” і “Герой Соборно�
го Гетьманського Козацтва”. Йому присвоє�
но Почесне звання “Заслужений Ветеран Со�
борного Гетьманського Козацтва” і надано
титул “Князь”.

25 березня 2013 року, академік, маршал Ко�
зацтва Гоголь Віктор Петрович обраний Геть�
маном ГО “Всеукраїнське Гвардії Гетьмансь�
ке Козацтво”.

23 серпня 2013року маршалу Гоголь В.П. присвоєно найвище спеціальне
 Козацьке звання  “Генералісимус Козацтва”.

1920р. Осавул Онуфрій Гоголь, нащадок Геть"
мана України Остапа Гоголя з дружиною і синами
Петром(лІворуч) загинув на фронті ВВВ у 1941р.
І Харлампієм (розстріляний у 1938р., реабіліто"
ваний у 1959р.).

1950�1953 р.р.
генерал

Овчаренко М.Й.
“Батя” В.Гоголя

в авіації Китаю і Кореї

1917 р.,
батько В. Гоголя –

 Петро
Онуфріїв Гоголь

з ріднею
(сидить, 1�ряд)

1948 р. Служба
в цивільній

авіації України

1950�1953 р.р.
офіцер

Гоголь В.П.
в Китаї і Кореї

1964 р. Генеральний дирек�
тор ВІЮ «Фізприлад»

В.Гоголь приймає
партизана�розвідника
Миколу Струтинського

01.1970 р.
МКЗЛ святкування виконання

п’ятирічки за 4 роки.
На трибуні директор

заводу В. Гоголь

Якутія 1974 р.
на будівництві БАМ.
Керуючий трестом

«БАМ�будкомплект»
В. Гоголь.

04.2006 р. Генсуддя КЗ .Гоголь
вручає маршальський жезл

послу РФ в Україні
Віктору Чорномирдіну

04.2006 р. Гснсуддя КЗ
В.Гоголь вручає

маршальський жезл Гетьману
КЗ Дмитру Сагайдаку

10.2010р. після вручення
козацьких нагород і

дипломів, з ректором Укр.
Богословської академії

професором, архімандритом
Віктором (Бедь)

Гоголь П.В. представ�
ник Гетьмана ГО “

Всеукраїнське Гвардії
Гетьманське Козацтво”

на Півдні Росії,
генерал�лейтенант

Коблик В.И. Генераль�
ний Кошовий отаман

ГО “Всеукраїнське
Гвардії Гетьманське
Козацтво”, генерал

Армії. Академік.

Борисович М.Б.
Академік,

Генеральний Суддя
ГО “Всеукраїнське

Гвардії Гетьманське
Козацтво”. Генерал�

полковник.

Маршал Гоголь В.П.
на батьківщині,

в райцентрі Ставище
Київськоїобл.,

біля пам’ятника
ставищепському

козацтву

Президія і Верховна Козацька Рада ГО «Всеукраїнське Гетьманське Козацтво»
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
9 (92) 19 âåðåñíÿ 2013 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333319  âåðåñíÿ  2013  ð.

¹ 37 (988)¹ 37 (988)¹ 37 (988)¹ 37 (988)¹ 37 (988)

ñò.

Åñëè ÷àñòî ïüåøü çà ÷óæîå çäîðîâüå, ïîòåðÿåøü ñâîå. Åñëè ïîñòîÿííî ñ÷èòàåøü ÷óæèå äåíüãè, âñå ìåíüøå áóäåò
ñâîèõ. Åñëè ïîñòîÿííî ñ÷èòàåøü ÷óæèå ãðåõè, áóäåøü ìíîæèòü ñâîè.  (Ñâò. Íèêîëàé Ñåðáñêèé)

Öåðêîâíèé êàëåíäàðíèé ð³ê ïî÷èíàºòüñÿ
ñâÿòîì Ð³çäâà Áîãîðîäèö³. Áî ñàìå ö³ºþ
ïîä³ºþ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ä³ÿ ñïàñ³ííÿ ðîäó
ëþäñüêîãî. Äèâíå íàðîäæåííÿ Ïðå÷èñòî¿
Ä³âè, äèâíå ¯¿ æèòòÿ, äèâíå ³ â³äõîäæåííÿ ¯¿
â Íåáåñíèé ñâ³ò, ÿêèé Âîíà ³ òåïåð íå çàëè-
øàº Ñâîºþ ïîì³÷÷þ. Òîæ, ñâÿòêóþ÷è öþ
ïîä³þ, ñåðäå÷íî â³òàþ âñ³õ íàñ ç³ ñâÿòîì íà-
ðîäæåííÿ Ìàòåð³ íàøîãî Ñïàñèòåëÿ.

Ç ïîâàãîþ òà áëàãîñëîâ³ííÿì
Ôåîäîð àðõ³ºïèñêîï Ìóêà÷³âñüêèé

òà Óæãîðîäñüêèé.

Äîðîã³ áðàòòÿ
òà ñåñòðè!

Ñ Ðîæäåñòâîì Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû âîññèÿëà ÷óä-
íàÿ çàðÿ ñïàñåíèÿ ÷åëîâå-
÷åñòâà, îòâåðçëèñü çàêëþ-
÷åííûå äâåðè ðàÿ, ðàçðó-
øåí àä è ñìåðòü èñ÷åçëà
äëÿ âåðíûõ, è âñåì äàíà
áëàãîäàòü íà áëàãîäàòü,
èáî ëþäÿì äàðîâàí ñàì
Ñûí Áîæèé, à ñ Íèì âñÿêàÿ
áëàãîäàòü êî ñïàñåíèþ è
õðèñòèàíñêîìó ñîâåðøåí-
ñòâó: äà áóäåò ñîâåðøåí
Áîæèé ÷åëîâåê, êî âñÿêîìó
äîáðîìó äåëó ïðèãîòîâëåí
(2 Òèì. 3, 17), – áëàãîäàòü,
î÷èùàþùàÿ ãðåõè, âîçðîæ-
äàþùàÿ è îáîãîòâîðÿþùàÿ.
Ýòà áëàãîäàòü ïðîñâåùàåò
íàøè ñåðäå÷íûå î÷è è äàåò
íàì âèäåòü âñå íàøå ãðå-
õîâíîå ðàñòëåíèå, âñþ íå-
ìîùü íàøåé ãðåõîâíîé,
ïàäøåé ïðèðîäû, è âñþ
íóæäó â áëàãîäàòè è ìèëî-
ñòè Áîæèåé.

Ñâ. ïðàâ.
 Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
ÏÐÅÑÂßÒÎÉ

ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
(21 ñåíòÿáðÿ)

Ðàäóéòåñÿ âñ³ ëþä³º
                 Äåâà ñÿ ðàæäàºòü
Îò íà÷àëà ïðåäü èçáðàííà
                 Íà ñâ³ò ñÿ ÿâëÿºòü.
Áîã ãëàãîëà êî Àäàìó
                 ªãäà ñîãð³øèëü òîé
Ðàæäàåìûé ñÿ îò Äåâû
         Áóäåò Ñïàñèòåëü òâîé.
Íàñòàëî íûí³ âðåìÿ
          Àíí³ äåâèöó ðîæäàòè
Âîñõîòåëü áî Áîã ñïàñåíüº
                 Ëþäºì ñâîèì äàòè.
Íå ïå÷àëüñÿ î Éîàêèìå,
                 Áîãîì ìèëîâàííûé,
Ïî ïðåäâ³÷íîìó ñîâ³òó
                 Áóäåò ïëîä îò Àííû.
Âî ãîðó ãðÿäûé Éîàêèì
                 Áîãó ñÿ ìîëèòè,
Íåõîòÿùå áî âî äîì ñâîé
        Âñïÿòü ñÿ âîçâðàòèòè.
Äîíäåæº  ïðîÿâèòü Áîã
    Ñâûøå áëàãîäàòü Ñâîþ
Íàä ïðåçðåííóþ â ëþäåé

Ðîæäåñòâó Áîãîðîäèöû

Õâàëè, äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà...

              Àííîþ íåïëîäíîþ.
Éîàêèìó ÿâëÿñÿ Àíãåë
                 Âîçâ³ñòèë âî ïåùåð³
«Âîçâðàòèñÿ òè âî äîì ñâîé –
                  Ìèð òåá³ îòñåëº.
Îò óçîâ íåïëîäñòâà
                     Ðàçðåøåíà Àííà
Ñå áî çà÷íåò îòðîêà
                  Îò â³êîâ æåëàííà».
È ðîäèñÿ Äåâà
                    Ïðåáëàãîñëîâåííà
Áóäè ñëàâà Áîãó,
                    Ðàäóéñÿ Âñåëåííà.
Âîçëèêóé ðîäèâøàÿ,
                          Ìàðèþ Äåâèöó,
Ïðåñâÿòóþ è Ïðå÷èñòóþ
                    Ñëàâíóþ Öàðèöó.

Ñòàðîâèííà çàêàðïàòñüêà
ïðàâîñëàâíà ï³ñíÿ

Çàïèñàëà Ì. ². ØÓÒ²É,
ì. Ìóêà÷åâî

ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÍß ×ÅÑÍÎÃÎ
² ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÎÃÎ

ÕÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍÜÎÃÎ
(27 âåðåñíÿ)

Öåé ïðàçíèê âñòàíîâëåíèé Öåðêâîþ
ó ñïîìèí çíàéäåííÿ Õðåñòà Ãîñïîä-
íüîãî. Öÿ ïîä³ÿ ïðåäñòàâëÿºòüñÿ òà-
êèì ÷èíîì. Êîíñòàíòèí Âåëèêèé, ³ç
ïî÷óòòÿì áëàãîãîâ³ííÿ äî Õðåñòà Ãîñ-
ïîäíüîãî, çàâäÿêè ÿêîìó â³í îòðèìàâ
áàãàòî ïåðåìîã, âèÿâèâ áàæàííÿ â
ïîäÿêó Áîãîâ³ ñïîðóäèòè õðàì íà Ãîë-
ãîô³. Â³äïðàâèâøèñü â 326 ð. â ²ºðó-
ñàëèì äëÿ âèêîíàííÿ öüîãî áàæàííÿ,
áëàãî÷åñòèâà ìàòè Êîíñòàíòèíà, ñâÿ-
òà ªëåíà, òàêîæ ãàðÿ÷å õîò³ëà çíàéòè
Õðåñò Ãîñïîäí³é.

Çà çâè÷àºì õðåñò, ÿê ïðàâèëî, çà-
ðèâàëè ïîáëèçó ì³ñöÿ ñìåðòíî¿ êàðè.
Òàê áóâ çíàéäåíèé Õðåñò Ãîñïîäí³é,
à ç íèì ùå äâà õðåñòè.

Çíàéäåíèé Õðåñò Ãîñïîäí³é çðàçó
ïðîñëàâèâñÿ ÷óäîòâîð³ííÿìè – âîñ-
êðåñ³ííÿìè ïîìåðëèõ, çö³ëåííÿìè
õâîðèõ.

Àðõ³ìàíäðèò ÌÀÐÒÈÍ²ÀÍ

«Êòî õî÷åò èäòè çà Ìíîþ, îòâåðãíèñü ñåáÿ,
è âîçüìè êðåñò ñâîé, è ñëåäóé çà Ìíîþ»

 Ìê. 8, 34

Äîðîãèå áðàòèÿ è ñåñò-
ðû, âîò ëåñòíèöà ê íåáåñàì
– îòâåðãíóòüñÿ ñåáÿ, âçÿòü
êðåñò ñâîé è èäòè çà Ãîñ-
ïîäîì. «Îòâåðãíóòüñÿ ñåáÿ»
– ýòî çíà÷èò èçâåðãíóòü èç
ñåáÿ âñå ãðåõîâíûå ìûñëè,
æåëàíèÿ è ïîñòóïêè. Âåëè-
êîäóøíî ïåðåíîñèòü íà-
ñìåøêè, ïîíîøåíèå, ãîíå-
íèÿ, ñêîðáè, êîòîðûìè ãðå-
õîâíûé ìèð îáðåìåíÿåò ïî-
ñëóøíèêà Õðèñòîâà.

Âçÿòü êðåñò – ýòî çíà÷èò
ïðåòåðïåòü áåç ðîïîòà è
æàëîá òÿæêèé, íåâèäèìûé
íèêîìó òðóä íàä ñîáîé, íå-
âèäèìîå òîìëåíèå è ìó÷å-
íè÷åñòâî äóøè ðàäè èñïîë-
íåíèÿ åâàíãåëüñêèõ èñòèí,
êîòîðûìè îáóçäûâàåòñÿ
ïëîòü. Æèâÿ âî ïëîòè, ìû
äîëæíû íàó÷èòüñÿ æèòü äëÿ
äóõà.

È íàäî îáðàòèòü îñîáîå
âíèìàíèå íà òî, ÷òî êàæ-
äûé ÷åëîâåê íà ñâîåì æèç-

íåííîì ïóòè äîëæåí ïîäíÿòü
èìåííî ñâîé êðåñò. Êðåñ-
òîâ áåñ÷èñëåííîå ìíîæå-
ñòâî, íî òîëüêî ìîé âðà-
÷óåò ìîè ÿçâû, òîëüêî ìîé
áóäåò ìíå âî ñïàñåíèå, è
òîëüêî ìîé ÿ ïîíåñó ñ ïî-
ìîùüþ Áîæèåé, èáî îí
äàí ìíå Ñàìèì Ãîñïîäîì.
Êàê áû íå îøèáèòüñÿ, êàê
áû íå âçÿòü êðåñò ïî ñâîå-
ìó ïðîèçâîëó? Ñàìîâîëü-
íûé ïîäâèã – ýòî ñàìî-
äåëüíûé êðåñò, è íåñåíèå
òàêîãî êðåñòà âñåãäà îêàí-
÷èâàåòñÿ âåëèêèì ïàäåíè-
åì.

À ÷òî æå çíà÷èò ñâîé
êðåñò? Ýòî çíà÷èò èäòè ïî
æèçíè ïî ñâîåìó ïóòè, íà-
÷åðòàííîìó äëÿ êàæäîãî
ïðîìûñëîì Áîæèèì. (Äàë
îáåòû ìîíàøåñòâà – íå
èùè æåíèòüáû, ñâÿçàí ñå-
ìüåé – íå ñòðåìèñü ê ñâî-
áîäå îò äåòåé è ñóïðóãè).
Íå èùè áîëüøèõ ñêîðáåé

è ïîäâèãîâ, ÷åì òå, ÷òî
åñòü íà òâîåì æèçíåííîì
ïóòè – ýòî ãîðäîñòü. Íå èùè
îñâîáîæäåíèÿ è îò òåõ
ñêîðáåé è òðóäîâ, ÷òî ïî-
ñëàíû òåáå, – ýòî ñàìîæå-
ëàíèå ñíÿòü ñåáÿ ñ êðåñòà.

Äà, ó êàæäîãî ÷åëîâåêà –
êðåñò ñâîé. È ýòîò ñâîé
êðåñò è çàïîâåäàíî êàæäî-
ìó õðèñòèàíèíó ïðèíÿòü ñ
ñàìîïîæåðòâîâàíèåì è
ïîñëåäîâàòü Õðèñòó. Èçó-
÷èòü Ñâÿòîå  Åâàíãåëèå
òàê, ÷òîáû òîëüêî îíî ñòà-
ëî äåÿòåëüíûì ðóêîâîäè-
òåëåì â íåñåíèè íàìè íà-
øåãî æèçíåííîãî êðåñòà.
Óì, ñåðäöå è òåëî, âñåìè
ñâîèìè äâèæåíèÿìè è ïî-
ñòóïêàìè, ÿâíûìè è òàéíû-
ìè, äîëæíû ñëóæèòü ñïà-
ñåíèþ ÷åëîâåêà. È âñå ýòî
çíà÷èò, ÷òî ÿ ãëóáîêî è èñ-
êðåííå ñîçíàþ âðà÷óþùóþ
ñèëó êðåñòà è îïðàâäûâàþ
ñóä Áîæèé íàäî ìíîþ. È
òîãäà ìîé êðåñò ñòàíîâèò-
ñÿ Êðåñòîì Ãîñïîäíèì, êî-
òîðûé âåäåò ìåíÿ â æèçíü
âå÷íóþ.

Ïðîòîèåðåé ÄÀÍÈÈË



44444 ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà19 âåðåñíÿ 2013 ð.

37 (988)37 (988)37 (988)37 (988)37 (988)
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3 (3) 23.02.2006 ð.ÁËÀÃÎÂIÑÒÁËÀÃÎÂIÑÒÁËÀÃÎÂIÑÒÁËÀÃÎÂIÑÒÁËÀÃÎÂIÑÒ Вiсник Мукачiвського Свято-Миколаївського жiночого православного монастиря 9 (92) 19.09.2013 ð.

Êîãäà ÷åëîâåê ïîâîðà÷èâàåò ñâîå ëèöî Áîãó, âñå ïóòè åãî âåäóò ê Áîãó. Êîãäà ÷åëîâåê
 îòâîðà÷èâàåòñÿ îò Áîãà, âñå ïóòè âåäóò åãî ê ïîãèáåëè. (Ñâò. Íèêîëàé Ñåðáñêèé).

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI
ÑÂßÒÀ Ó ÆÎÂÒÍ² 2013 ð.

2. (Ñð.) – Áëãâ. âåë. êí. ²ãîðÿ ×åðí³ã³âñüêîãî ³ Êè¿âñü-
êîãî.
3. (×ò.) – Ì÷÷. ³ ñïîâ³äíèê³â Ìèõà¿ëà, êí. ×åðí³ã³âñü-

êîãî, ³ áîÿðèíà éîãî Ôåîäîðà, ÷óäîòâîðö³â. Ñîáîð
Áðÿíñüêèõ ñâÿòèõ. ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Ïîìîùíèöà â
ðîäàõ".
4. (Ïò.) – Çíàéäåííÿ ìîùåé ñâò. Äèìèòð³ÿ, ìèòð. Ðîñ-

òîâñüêîãî.
5. (Ñá.) – Áëæ. Ïàðàñêåâè Äèâåºâñüêî¿. Ñîáîð Òóëüñü-

êèõ ñâÿòèõ.
8. (Âò.) – Ïðï. Äîñèôå¿ çàòâîðíèö³, Êè¿âñüêî¿. Êîí÷è-

íà ïðï. Ñåðã³ÿ, ³ãóìåíà Ðàäîíåçüêîãî, âñ³º¿ Ðóñ³ ÷óäîò-
âîðöÿ.
9. (Ñð.) – Êîí÷èíà àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà ²îàííà Áî-

ãîñëîâà. Ñâò. Òèõîíà, ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿
Ðóñ³.
11. (Ïò.) – Ñîáîð ïðåïîäîáíèõ îòö³â Êèºâî-Ïå÷åðñü-

êèõ, êîòð³ ó Áëèæí³õ ïå÷åðàõ ñïî÷èâàþòü. Áëãâ. êí. Â'ÿ-
÷åñëàâà ×åñüêîãî.
13. (Íä.) – Ñâò. Ìèõà¿ëà, ïåðøîãî ìèòð. Êè¿âñüêîãî.
14. (Ïí.) – Ïîêðîâ Ïðåñâÿòî¿ Âëàäè÷èö³ íàøî¿ Áîãî-

ðîäèö³ ³ Ïðèñíîä³âè Ìàð³¿. Ïðï. Ðîìàíà Ñîëîäêîñï³â-
öÿ.
15. (Âò.) – Ñùì÷. Ê³ïð³àíà, ìö. ²óñòèíè ³ ì÷. Ôåîêòè-

ñòà. Ïðàâ. âî¿íà Ôåîäîðà Íåïåðåìîæíîãî.
18. (Ïò.) - Ñâòò. Ïåòðà, Àëåêñ³ÿ, ²îíè, Ìàêàð³ÿ, Ôèëè-

ïà, ²îâà, ªðìîãåíà, Òèõîíà, Ïåòðà, Ô³ëàðåòà, ²íîêåí-
ò³ÿ ³ Ìàêàð³ÿ, Ìîñêîâñüêèõ ³ âñ³º¿ Ðóñ³ ÷óäîòâîðö³â.
19. (Ñá.) – Àïîñòîëà Ôîìè.
20. (Íä.) – Ïñêîâî-Ïå÷åðñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³

"Óìèëåíèå".
21. (Ïí.) – Ïðîñëàâëåííÿ ïðï. Àëåêñ³ÿ Êàðïàòîðóñü-

êîãî.
22. (Âò.) – Àï. ßêîâà Àëôåºâà. Çíàéäåííÿ ìîùåé ïðï.

²îâà Óãîëüñüêîãî.
24. (×ò.) – Ñîáîð ïðïï. Îïòèíñüêèõ ñòàðö³â.
25. (Ïò.) – ²ºðóñàëèìñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
26. (Ñá.) – ²âåðñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
27. (Íä.) – Ïàì'ÿòü ñâÿòèõ îòö³â VII Âñåëåíñüêîãî Ñî-

áîðó. Ïðï. Íèêîëè Ñâÿòîø³, êí. ×åðí³ã³âñüêîãî.
29. (Âò.) – Ì÷. Ëîíã³íà ñîòíèêà, ùî ïðè Õðåñò³ Ãîñ-

ïîäíüîìó.
30.(Ñð.) – Ïðì÷. Àíäð³ÿ Êðèòñüêîãî. Ì÷÷. áåç-

ñð³áíèê³â Êîñìè ³ Äàì³àíà, Àðàâ³éñüêèõ.
31. (×ò.) – Àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà Ëóêè.

     Áóäüòå çäîðîâ³

ÑÂßÒÎÉ ÏÎÊÐÎÂ
Î, òèõîå âåñåëüå, Î, ÿñíàÿ òîñêà!
Ìîëèòâåííàÿ êåëüÿ, Êàê íåáî, âûñîêà.
Ãëÿäè – òóìàíû òàþò, Ñâåòëååò ñèíåâà.
Òî óòðî ðàñöâåòàåò Ñâÿòîãî Ïîêðîâà.
Êòî ñëàáûé, ñèðûé, ïëåííûé Íàä âñåìè íàâñåãäà
Ëàìïàäîþ íåòëåííîé Çàñâåòèòñÿ çâåçäà.
Çàáóäåì íàøè ìóêè, Óíûíèÿ óëîâ,–
Îïÿòü Áëàãèå Ðóêè Ïðîñòåðëè Ñâîé Ïîêðîâ.
Íàä Ðîäèíîé êðåùåííîé, Íàä õîëîäîì è òüìîé,
Òû âîëüíûé, òû ïðîùåííûé Âëàäû÷èöåé Ñàìîé.

Ã.Èâàíîâ, 1910 ã.

Ñëîâî Õðèñòîâî íåõàé
âñåëÿºòüñÿ ó âàñ ùåäðî, ³ç
âñÿêîþ ïðåìóäð³ñòþ; íà-
â÷àéòå ³ âðîçóìëÿéòå
îäèí îäíîãî ïñàëìàìè,
ñëàâîñë³â’ÿì ³ äóõîâíèìè
ï³ñíÿìè, â áëàãîäàò³ âîñ-
ï³âàþ÷è â ñåðöÿõ âàøèõ
Ãîñïîäó  (Êîë. 3,16).

Ïîòð³áíî ñëóõàòè ³ ðîçó-
ìîì ñë³äêóâàòè çà òèì, ùî
÷èòàþòü ³ ñï³âàþòü ó Öåðêâ³,
äóøà æ òîä³ íàïîâíþºòüñÿ;
àáî ìîëèòèñÿ: «Ãîñïîäè
Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áî-
æèé, ïîìèëóé ìÿ, ãðåø-
íóþ». Õî÷à á ò³ëüêè ðîçó-
ìîì áóâ ç Áîãîì, à íå òå, äå
ñòîÿòè.

Ìîë³òüñÿ äî Ãîñïîäà: «Îò
òàéíûõ ìîèõ î÷èñòè ìÿ, è îò
÷óæäûõ ïîùàäè ðàáó
Òâîþ». Ïîòð³áíî ðîçóì
ç’ºäíóâàòè ç Áîãîì, à íå â
ïóñòîò³ ïðîâîäèòè ñâîº æèò-
òÿ.

Òâåðä³òü áåçïåðåñòàíêó
êîðîòåíüê³ ìîëèòâè: «Ãîñ-
ïîäè Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå
Áîæèé, ïîìèëóé ìÿ, ãðåø-
íóþ», «Çàñòóïíèöå ìîÿ
Âëàäû÷èöå, Ïðåñâÿòàÿ Áîãî-
ðîäèöå, ñïàñè ìÿ, ãðåø-

Ãîñïîäü êëè÷å íàñ áåçïåðåñòàíêó
íóþ!», «Âñè ñâÿòèè, ìîëè-
òå Áîãà î ìíå, ãðåøíîé!».

Âñòàâøè âðàíö³, íå ïðèé-
ìàéòå í³ÿêèõ ïîìèñë³â, à
çðàçó ñòâîð³òü ìîëèòâó äî
Áîãà, ïîò³ì äî Ïðåñâÿòî¿
Áîãîðîäèö³, – ÷èòàéòå, ùî
íà ðîçóì ïðèéäå, ³, í³÷èì
ùå íå çàéìàþ÷èñü, çáåð³òü
â ðîçóì³ ñâîºìó ãð³õè ñâî¿, ³
ç íèìè ïàäàéòå íà êîë³íà ïå-
ðåä ³êîíîþ Õðèñòà Ñïàñà
íàøîãî ç ðîç÷óëåíîþ äó-
øåþ, ìîëÿ÷è Éîãî, ùîá
çáåð³ã âàñ â³ä ïàä³ííÿ;
ïðîñ³òü òàêîæ ³ Ïðåñâÿòó
Áîãîðîäèöþ, ùîá ³ Âîíà çà-
õèñòèëà âàñ â³ä âîðîãà ³ ïî-
êðèëà âàñ ÷åñíèì Ñâî¿ì
ïîêðîâîì; ñêîºí³ âàìè
ãð³õè ïðåäñòàâëÿþ÷è,
ïðîñ³òü Ïðåñâÿòó Áîãîðî-
äèöþ, ùîá Âîíà âèïðîñèëà
âàì ïðîùåííÿ ³ â³äïóùåí-
íÿ ¿õ ó Ñèíà Ñâîãî – Õðèñòà
Áîãà íàøîãî.

Áåç ìîëèòâè í³êóäè âðàíö³
íå âèõîäüòå; ïåðø í³æ âèé-
òè, ïðî÷èòàéòå «Áîãîðîäè-
öå Äåâî» ³ «Äîñòîéíî åñòü»
ç ðîç÷óëåíèì ïî÷óòòÿì, ç
ïîêëîí³ííÿì, ³ çà âîäîþ â
êîðèäîð íå ìîëÿ÷èñü íå âè-

õîäüòå; òàêîæ ³ íà í³÷ ïðî-
÷èòàéòå òðè ðàçè «Áîãîðî-
äèöå Äåâî» ³ «Äîñòîéíî
åñòü» ³ ñï³òü ñïîê³éíî. Íå-
ìîù³ íàø³ ïîòðåáóþòü çàñ-
ïîêîºííÿ: «…ñîí âî óïîêî-
åíèå íåìîùè ìîåé èëè òðó-
äîâ ìíîãîòðóäíûÿ ïëîòè».

 Ïðåñâÿòó Áîãîðîäèöþ ç
êîæíèì ñâî¿ì ïîäèõîì çàê-
ëèêàéòå; íà êîæåí ñâ³é ïî-
äèõ, ùî âäèõíóëè, òî â ðî-
çóì³ ³ óÿâ³òü ìîëèòâó äî Íå¿.
²íêîëè ïîâòîðþéòå Àðõàí-
ãåëüñüêå áëàãîâ³ñòÿ, à ³íêî-
ëè ìèëîñò³ ¯¿ ïðîñ³òü, ùîá
Âîíà óìèëîñòèâèëà äî âàñ
Ñèíà Ñâîãî, ñòîÿëà á âàì íà
äîïîìîãó â ÷àñ ñìåðòíèé.

Çâåðòàéòåñÿ ó âñ³õ ïîòðå-
áàõ âàøèõ äî Ìàòåð³ Áîæî¿:
Âîíà ó âñüîìó íàì äîïîìà-
ãàº, çàñòóïàº íàñ ³ áåðåæå.
Ìîë³òüñÿ: «Äàðóé ìíå
çíàòü è ÷óâñòâîâàòü Òâîè
áëàãîäåÿíèÿ, Ìàòè Áîæèÿ,
íå îñòàâè ìåíÿ, ãðåøíóþ,
ïîãðÿçíóòü â íå÷óâñòâèè!»

Ñèëüíî â³ðóéòå, ùî êîëè
÷èòàºòå Àðõàíãåëüñüêå
â³òàííÿ, Âîíà íåâèäèìî
â³òàº ³ ñïë³òàº âàì â³íîê.
²³ñóñ Õðèñòîñ ïðåäîáðàâ ¯¿

â Ìàò³ð Ñîá³, ùîá Âîíà çà
ãð³øíèõ êëîïîòàëà. Õòî äî
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ çâåð-
òàºòüñÿ, òîé áóäå ìàòè âåëè-
êó âèíàãîðîäó. Âîíà âñ³õ
÷óº ³ çà âñ³õ êëîïî÷å. Ïðå-
ñâÿòèì ¯¿ ìîëèòâàì âñå
ìîæëèâî!

×èòàéòå ÷àñò³øå ²³ñóñîâó
ìîëèòâó ³ Áîãîðîäè÷íó.
Ðîçäóìîâóéòå ÷àñò³øå ïðî
ñìåðòü, ïðî Äðóãå ïðèøåñ-
òÿ Õðèñòîâå, ïðî Ñòðàøíèé
ñóä; à á³ëüøå í³ÿêèõ äóìîê
íå ïðèéìàéòå. Ï³ä ÷àñ æå
ìîëèòâè ³ äóõîâíèõ ðîç-
äóì³â îñòåð³ãàéòåñÿ: ³ç çàáî-
ðîíîþ ãîâîð³òü äóìö³ ñâî¿é:
«Èìåíåì Áîæèèì çàïðå-
ùàþ òåáå!» – ³ äóìêà áåçïå-
ðå÷íî ïîñëóõàº. ²³ñóñîâîþ
ìîëèòâîþ ³ õðåñíèì çíà-
ìåííÿì çðó÷íî ïðîãàíÿºòü-
ñÿ âñÿ âîðîæà ñèëà.

Ïîòð³áíî çàâæäè ïðîñèòè
Ãîñïîäà Áîãà, ùîá Â³í ïðî-
ñâ³òèâ íàø³ î÷³, ò³ëåñí³ ³ äó-
õîâí³. Ãîñïîäü êëè÷å íàñ
áåçïåðåñòàíêó, ùîá ìè äî
Íüîãî çâåðíóëèñü…

Àðõ³ìàíäðèò
Ôåîôàí Íîâîºçåðñüêèé

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

ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

Õî÷åòå áóòè ñïîê³éíîþ ³ ðîçñóäëè-
âîþ – ïèéòå òðàâ’ÿíèñò³ ÷à¿. ×óäîâèé
ïðåïàðàò – çàïàøíèé ÷àé. Òàê çâà-
íèé ñêëàäíèé çá³ð äîïîìàãàº â³ä
ñåìè á³ä. Â³í ñêëàäàºòüñÿ ³ç ñóöâ³òòÿ
ëàâàíäè, øèøîê õìåëþ, çâ³ðîáîþ ³
ñóöâ³òòÿ ëèïè. ×àé àðîìàòíèé. Ïàõó÷³
ðå÷îâèíè ðîñëèí ïîçèòèâíî âïëèâà-
þòü íà öåíòðàëüíó íåðâîâó ñèñòåìó ³
òèì ñàìèì ñòâîðþþòü äîäàòêîâèé
ë³êóâàëüíèé åôåêò.

×ÀÉ ÄËß Æ²ÍÎÊ.  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍ² ÒÐÀÄÈÖ²¯ ÒÐÀÂÎË²ÊÓÂÀÍÍß
Äëÿ çíÿòòÿ âòîìëåíîñò³ ³ ðîçäðàòó-

âàííÿ êîðèñíèé ÷àé ³ç ìåë³ñè, æàëè-
âè ãëóõî¿ ³ êîðåíÿ êóëüáàáè. Òðàâè ñë³ä
ïîäð³áíèòè, êîðåí³ çëåãêà ï³äæàðèòè
³ ïîäð³áíèòè â êîôåìîëö³, çàâàðèòè
ëåãêèé ÷àé (1 ÷. ë. íà ñêëÿíêó êèï’ÿò-
êó) â òåðìîñ³ ³ íàñòîÿòè éîãî 2-3 ãî-
äèíè. Ïèòè ïîòð³áíî ïî äåê³ëüêà ÷à-
øîê â äåíü, ïåðåâàæíî ââå÷åð³, íå
ìåíøå òðüîõ òèæí³â. Òàêèé ÷àé îñîá-
ëèâî ðåêîìåíäóºòüñÿ ìîëîäèì
æ³íêàì.

Ç äàâí³õ ÷àñ³â æ³íî÷îþ ðîñëèíîþ
ââàæàëàñü ìàëèíà. Âîíà ïåðåâàæàº
áàãàòüìà ë³êóâàëüíèìè âëàñòèâîñòÿ-
ìè: ðåãóëþº ð³âåíü ãîðìîí³â ³ öóêðó,
î÷èùóº â³ä òîêñèí³â, à äëÿ êèøå÷íèêó
íåìàº ì’ÿêøîãî çàñîáó.

Ëèñò ìàëèíè çàëèâàþòü õîëîäíîþ
âîäîþ ³ç ðîçðàõóíêó 1 ÷. ë. íà ñêëÿíêó
âîäè ³ äîâîäÿòü äî êèï³ííÿ. Íàñòîþ-
þòü 15-20 õâ. Ï’þòü ç ÿãîäàìè, ïðî-
òåðòèìè ç öóêðîì.

Ñìà÷íî ³ êîðèñíî.

Îò ïðèõîäÿùèõ ê
ñòàðöó Àìâðîñèþ ÷à-
ñòî ïðèõîäèëîñü
ñëûøàòü îáùèé âîï-
ðîñ: «Êàê æèòü?».
Ñòàðåö îáûêíîâåííî
â øóòëèâîì òîíå îò-
âå÷àë: «Æèòü íå òó-
æèòü, íèêîãî íå
îñóæäàòü, íèêîìó íå
äîñàæäàòü, è âñåì
ìîå ïî÷òåíèå».

«Íå òóæèòü» – çíà-
÷èò ïåðåíîñèòü áëà-
ãîäóøíî â æèçíè ñêîðáè è íåóäà÷è. «Íå
îñóæäàòü» óêàçûâàåò íà ðàñïðîñòðàíåííûé
ìåæäó ëþäüìè íåäîñòàòîê îñóæäàòü áëèæ-
íèõ. «Íå äîñàæäàòü» – íå ïðè÷èíÿòü êîìó-
ëèáî íåïðèÿòíîñòü èëè ñêîðáü. «Âñåì ìî¸
ïî÷òåíèå» – îòíîñèòüñÿ êî âñåì ñ ïî÷òåíè-
åì è íå ãîðäèòüñÿ.

 Îñíîâíàÿ ìûñëü ýòîãî èçðå÷åíèÿ – ñìè-
ðåíèå. Íà ýòîò æå âîïðîñ ñòàðåö îòâå÷àë è
íåñêîëüêî èíà÷å: «Íóæíî æèòü íåëèöåìåðíî
è âåñòè ñåáÿ ïðèìåðíî, òîãäà íàøå äåëî
áóäåò âåðíî, à èíà÷å âûéäåò ñêâåðíî».

Êàê æèòü?

Èç ïîó÷åíèé  ïðï. Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî.
(Äåíü ïàìÿòè 23 îêòÿáðÿ)

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

Çàïèòàííÿ: – ×è ìîæíà ñèä³òè ï³ä ÷àñ áîãîñëóæ³ííÿ?
Â³äïîâ³äü: – Çàéä³òü ó õðàì äî ïî÷àòêó áîãîñëóæ³ííÿ, ïîñòàâ-

òå ñâ³÷êè, âñòàíüòå íà ÿêå-íåáóäü ì³ñöå â õðàì³ (÷îëîâ³êè ñïðà-
âà, à æ³íêè çë³âà â³ä öåíòðó, îáëè÷÷ÿì äî àëòàðÿ) ³ íà ïðîòÿç³
âñ³º¿ ñëóæáè íå ñõîäüòå ç³ ñâîãî ì³ñöÿ. ßêùî ó âàñ ïîãàíå çäîðî-
â’ÿ àáî âè çíàõîäèòåñü ó ïîõèëîìó â³ö³, òî ìîæåòå áóòè íà áîãî-
ñëóæ³íí³ ñèäÿ÷è, âñòàþ÷è ò³ëüêè â íàéá³ëüø âàæëèâ³ ìîìåíòè
áîãîñëóæ³ííÿ. Íàðîäíà ìóäð³ñòü êàæå: «Êðàùå ñèäÿ÷è äóìàòè
ïðî Áîãà, í³æ ñòîÿ÷è – ïðî íîãè». Ãîëîâíå, ï³ä ÷àñ áîãîñëóæ³ííÿ
íàìàãàéòåñÿ óâàæíî âñëóõîâóâàòèñÿ â ñëîâà Ñâÿùåííîãî Ïèñü-
ìà ³ öåðêîâíèõ ï³ñíåñï³â³â, ñïðèéìàþ÷è áîãîñëóæ³ííÿ â³äêðèòèì
ñåðöåì.

Çàïèòàííÿ: – Ùî äóìàòè, ÿêùî òåáå îáðàæàþòü áåç
âèíè?

Â³äïîâ³äü: – Êîëè òåáå îáðàæàþòü áåç âèíè, çãàäàé ïåðåä
Ãîñïîäîì ñâî¿ ãð³õè, ÿêèìè òè îáðàæàºø Éîãî, ³ ÷åðåç öå óñâ³-
äîìëåííÿ ïîêîðèñü ³ ïðèéìè íåñïðàâåäëèâó îáðàçó, ÿê âæå íà-
ëåæíå.

Çàïèòàííÿ: – ßêùî ìåíå îáðàçèëè, ÷è ìîæíà ïðî öå êî-
ìóñü ðîçïîâ³äàòè?

Â³äïîâ³äü: – ßêùî õòîñü òåáå îáðàçèòü, íå ðîçïîâ³äàé í³êîìó,
êð³ì äóõîâíîãî îòöÿ, ³ áóäåø ñïîê³éíèì.

Çàïèòàííÿ:  – ßê ïðèâ÷èòè ñåáå, ùîá ìîëèòèñÿ çà òèõ,
êîòð³ òåáå îáðàæàþòü?

Â³äïîâ³äü: – Êîëè íàñ õòî-íåáóäü îáðàæàº, ñë³ä çà íüîãî ìî-
ëèòèñÿ Áîãó, ÿê çà ñåáå; ³ òàê öå ñòàíå çâè÷êîþ. Ìè ñàì³ íåì³÷í³,
àëå Ãîñïîäü äîïîìàãàº íàì.

Çàïèòàííÿ: – ×è ìîæíà ñêîðî÷óâàòè ñâîº ìîëèòîâíå
äîìàøíº ïðàâèëî?

Â³äïîâ³äü: – Ìîæíà, ò³ëüêè ïî ïîòðåá³. Íà äóìêó ñâò. Ôåîôàíà
Çàòâîðíèêà ò³ëüêè òèì ëþäÿì, ÿê³ äóõîâíî îêð³ïëè, äîçâîëåíî
ñêîðî÷óâàòè ïðàâèëà ìîëèòâè, à íå âñÿêîìó, ÿêèé õî÷å ÷èì ñêî-
ð³øå â³äâ’ÿçàòèñÿ â³ä ìîëèòâè.

     Çàïèòóºòå — âiäïîâiäàºìîÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ
ÍÀØÅÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ (14 îêòÿáðÿ)

     Äëÿ êîðèñò³ äóøåâíî¿
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Äçåðêàëî âäèâëÿºòüñÿ ó æ³íêó. (Ê. Ôîðíåðå).

ÍÀØÀ ÀÍÊÅÒÀ

"ÒÐÅÁÀ ÒÀÊ ÍÀ ÑÂ²Ò² ÆÈÒÈ,
ÙÎÁ ÄÎÁÐÎ ÒÂÎÐÈÒÈ…"

Знаємо її  мало не три  з половиною десятиліть: завжди акуратна, без пластич�
них "чарів", з роками дедалі привабливіша, все така ж молода,  зібрана, енерг�
ійна,  по�вчительськи зі смаком вдягнена, підтягнута,  вимоглива, дуже відпов�
ідальна… До слави – занадто примхливої пані, ніколи не йшла, не переймалася
тим, а свою  нелегку жіночу долю робила  сама, –  в школі, редакціях газет "Пра�
пор перемоги",  “Мукачево” , вдома… Не втомлюється ні на мить змінювати світ
на краще, нагадуючи усім, хто її оточує, про заповідані нам  Господом нашим

вічні істини. Усього, чого досягла Ольга Степанівна ЧЕХОВСЬКА, –
то плід її труда, таланту, творчого неспокою, людської небайдужості. Їй завжди
є з чим іти до людей. А ще ця красива жінка – справжня донька й невістка, по�
рядна дружина, мама, незрівнянна бабуся, талановита господиня, цікава
співрозмовниця… Втім, судіть про це з відповідей на читацьку анкету газети.

   Наступної неділі до Ольги Степанівни – власниці тихого лагідного голосу,
втіленої ніжності й доброти, щирої товариськості й невичерпної приязні прили�
не черговий День народження. Її поява на світ благословилася одразу після свят�
кування великого християнського празника – Різдва Пресвятої Владичиці нашої
Богородиці й Приснодіви Марії. Вітаємо Вас, дорога наша колегине, з іменина�
ми! Міцного Вам здоров'я, щастя , радості літ до ста. Нехай у Ваших задумах
завжди буде мудрість, на роботі – удача, вдома – увага і любов, у справах �
світло від людської вдячності.

– Як Ви самі представилися б
нашим читачам?

    Я – Ольга Степанівна Чеховсь�
ка, до заміжжя – Олійник,  урод�
женка невеличкого містечка на Тер�
нопільщині,  випускниця філологі�
чного факультету Чернівецького ун�
іверситету, викладач української
мови й літератури, багаторічна
співробітниця редакцій "Прапор
перемоги", "Мукачево", уже не пер�
ший рік вихователька онуків, яких
обожнюю…

– Ваш улюблений колір, за�
пах, продукт, напій?

–   Два кольори… Бірюзовий, як
морська хвиля і червоний… Люб�
лю усі приємні запахи, крім різких,
подразливих… Із страв найбільше
подобається, український борщ з
пампушками й часником, налисни�
ки з сиром, а з напоїв не проміняю
літом – хлібного квасу, а взимку �
узвару з сухофруктів…

– Чим для Вас пахне дитин�
ство?

–    Маминими варениками з кар�
топлею, свіжим хлібом спеченим
бабусею і… домашнім спокоєм. Хоч
росли ми (а було нас у матері
троє),  без батька – помер дуже
передчасно – сьогодні згадую ті
роки з особливою  теплотою. Ніко�
ли не чула грубого слова, ніхто не
вживав слів, від яких і сьогодні, в
час вседозволеності, вуха в'януть.
Мама працювала й ночами аби ми
мали все, аби ми ні в чому не нуж�
далися. Настільки було спокійно,
затишно, що вселяло віру у вічність
тої ідилії…

– Щастя – це ... що? Ви щас�
лива людина?

–   Щастя – це не такий стан коли
ти не відчуваєш турбот і смутку.
Щастя – це стан душі. Щастя � це
коли маєш улюблену роботу, живі
батьки, здорові діти, благополуч�
на сім'я… Вважаю, що по�справж�
ньому людина щаслива тільки тоді,
коли в домі панують мир і спокій.
Щасливий і той, хто не заздрить
щастю інших, а радіє за них, як за
себе.  Влучно сказав поет: "У щас�
тя людського два різних є крила:
троянди й виноград. Корисне й
красиве". Єднає їх праця людська.
Без праці немає щастя. Я щаслива
жінка, мати, бабуся…  Щаслива, що
маю,  чоловіка,  який мене розуміє,
підтримує, дає свободу дій. Щас�
лива тим, що потрібна родині.

– У чому Ви бачите сенс жит�
тя?

–    Російський літературний кри�
тик Дмитро Писарєв говорив, що
"Найбільше щастя полягає в тому,
щоб закохатися в таку ідею, якій
можна присвятити усі свої сили й
усе життя". Для мене сенс життя �
моя сім'я, улюблена робота, і та не�
скінченна круговерть домашніх
справ, без яких не обійтись.  Інко�
ли шкодую, що у мені бракує рішу�
чості. А вона, як відомо � ті вітри�
ла, які ведуть наш корабель життя
до вимріяних здобутків, той вітер
змін, який приносить у наші будні
новизну, підштовхує нашу творчу
діяльність у всіх сферах. Але й за
досягнуте – вдячна Богові… Остан�
німи роками мене засмучує дефі�
цит часу. Його катастрофічно не
вистачає. А ще так багато хочеться
зробити!

– Що таке, на Вашу думку, лю�
бов?

– Людина народжується з лю�
бові й зростає в ній. Спочатку ото�
чує і оберігає її материнська лю�
бов. Потім приходить юнацька лю�
бов, сімейна… А ще ж є любов до
роботи, заняття… Про любов на�
писано сотні томів, а справжнього
визначення їй не дав ніхто. Бо вона
настільки різноманітна й багато�
векторна, що визначити її немож�
ливо. Дуже правильно сказав з
цього приводу Віссаріон
Бєлінський: "Усяка любов істинна
й прекрасна по�своєму, аби тільки

вона була в серці, а не в голові".
Думаю, що не слід ототожнювати
любов із захопленням, коханням…

– Ви добре пам’ятаєте най�
щасливіший день свого життя?
А найнеприємніший?

–Я вже згадувала, що турбота про
нас двох з сестрою  і  братом  ляг�
ла на мамині плечі. Вчила нас мама

бути чесними, роботящими. І ми в
усьому допомагали їй. Особисто
мені так хотілося швидше зароби�
ти копійчину… І ось закінчила шко�
лу, влаштувалася в село Зарвани�
цю піонервожатою у восьмирічну
школу. Одержавши перший у житті
заробіток � 80 карбованців, я леті�
ла додому. Ніколи не забуду вдяч�
ного,  щасливого материнського
погляду. Другим найщасливішим
днем у моєму житті стала звістка
про те, що я поступила в Чернівець�
кий державний університет. Про�
ста  дівчина, без копійки, без звич�
ного тепер блату й грошей. Дер�
жава надала гуртожиток, універси�
тетську бібліотеку, платила стипен�
дію, разом із дипломом дала на�
правлення на роботу…

Були в житті й розчарування,
зіткнулася і з підлою байдужістю,
та про це  – не буду, хоча на серці
карб лишився…

– Чого Ви ні за що не зможете
пробачити іншим людям?

–  Зради, брехні, лицемірства й
підлості,  підлабузництва, хамсь�
кого ставлення  до жінки, дворуш�
ності, коли в очі говорять одне, а
роблять протилежне…

– Як Ви сприймаєте христи�
янську заповідь: «Возлюби во�
рогів своїх»?

– Як і належить християнці � по�
зитивно. Образи, якою б тяжкою
вона не була, пам'ятаю не довго,
хоча серце й опирається цьому.
Найважча праця – над серцем, аби
прощало ворогів, аби не мстилося
навіть у помислах. Пробачити  во�
рогові – це не означає полюбити
його. Якщо й пробачу ворогові, то
це не значить, що сяду з ним за
стіл, чи подам руку… Жінки можуть
пробачити, але забути зла – ніко�
ли…

– Щось може довести Вас до
сліз?

– Щойно була в онука Данилка
на лінійці. Пішов у перший клас.
Йому довірили  перший дзвоник.
Іде,  такий радісний,  щасливий,
калатає… А я сліз не стримую.
Гордість за онука та й за себе, що

стала свідком тої події – виклика�
ли сльози радості. Інколи доводять
до сліз хороша поезія, задушевна
пісня, хвилююча музика… Плачу на
похоронах. І,  не показуючи своєї
жіночої слабкості, плачу наодинці,
від образи, несправедливості,
відчаю… Я – жінка…

– Якими якостями треба воло�
діти, щоб досягти успіху?

–    Життєві цінності людини – це
фундамент, на якому ґрунтується
все її життя. Тож дуже важливо, аби
він був міцним, надійним, непохит�
ним. Наші батьки змалечку, а потім
вчителі в школі вчили нас –  ро�
зумному, доброму, вічному… Міцні
життєві фундаменти будують люди
наполегливі, сильні, відважні і зі
всіма … дружні. З висоти сього�
дення добре розумію, що всього
доб'ється людина, яка діє, радя�
чись з рідними, друзями… І ре�
тельно зважує усе сама. Найкра�
щими порадниками у досягненні
успіху є власні честь, совість, на�
полегливість,  працьовитість…

– Чи є у Вас особиста форму�
ла успіху?

– По молодості була, як і
більшість жінок,  довірливою, десь
і наївною за своєю природою, з
нетерпінням чекала на чарівні
звершення. Та все в житті міняєть�
ся: обставини гартують волю, дії,
розум, роблять людину відпові�
дальнішою, ризикованішою… Тому
й завжди більше розраховувала на
себе.

– Яку роль у Вашому житті
відіграють гроші?

–  Хоч і зачитувалася в шкільні
роки "Графом Монте Крісто", та
ніколи не сподівалася  знайти каз�
кову печеру із скринькою,  напов�
неною дорогоцінностями. Спосте�
рігаючи за тим, як важко давалася
мамі кожна трудова копійка, мрія�
ла про добру зарплату. Та вчи�
тельські, лікарські, журналістські
доходи далекі від потреби, від того,
аби жити безбідно. Тому й не праг�
нула видати дійсне за бажане.
Жила й живу, як усі. "Грошима слід
керувати, а не служити їм",  � казав
мудрий Сенека.  Грошей людині
треба стільки аби жити не бідно,
достойно, чесно. Багатий той, хто
вважає себе таким і з тим сімей�
ним капіталом, що має…

– Що для Вас означає бути
вільною?

–   Я не уявляю собі такого дня,

щоб можна було нічого не робити.
Для мене бути вільною означає,
кілька годин відпочити, залишити�
ся з думками на самоті, згадати
прожите й пережите, проаналізу�
вати від чого б сьогодні відмови�
лася, чого б добилася. Живучи в
суспільстві, стверджував класик, не
можна бути вільним від нього. Тому

й трудилася й тепер це роблю,
завжди із задоволенням, бо бачу,
що це на користь моїй сім'ї, а, зна�
чить,  і мені.

– Чи відчуваєте Ви страх пе�
ред смертю?

–    Абсолютно ні! Святий Гри�
горій Богослов стверджував, що
смерть приходить, коли закінчуєть�
ся строк життя. Мудрий Енштейн
казав: "Я навчився дивитися на
смерть як на старий борг, який ско�
ріше чи пізніше треба заплатити".
Але готуватися до смерті христия�
нин має постійно. До цього найпер�
ше має бути готова його душа. Те�
пер вважаю, що треба жити так,
ніби кожен день останній. Тоді й
совість буде чистою.

– Ви ніколи не замислювались
над тим, чи є життя після
смерті?

– Християнська наука, як і
більшість релігій,  стверджують,
що після смерті життя є, але у заг�
робному світі. У те вірю і я. Слово �
єдине, що буде жити вічно. Ось і
залишімо нащадкам своїм пораду
на віки – живіть по закону Божому.

– Що Ви вкладаєте у поняття
добра і зла?

–   З біблійних часів існує непи�
саний життєвий закон: скільки
добра зробив людям, стільки й
тобі повернеться. І навпаки: скільки
заподіяв зла, стільки його чекає на
тебе,  або на твоїх дітей чи внуків.
Сказано ж у Святому Письмі: за
гріхи батьків розплачуються діти.
Лихий і добрий – кожен за свої
вчинки одержить відплату. У пер�
шому посланні апостол Петро ра�
дить: "Ухиляйтеся від зла і робіть
добро, шукайте миру і прагніть до
нього, тому, що очі Господа звер�
нуті до праведних і вуха Його до
молитви їх".

– Вас часто  зраджували?
–  Траплялося... Одних пробачи�

ла, інших викреслила  зі своєї пам�
'яті.

– Що Вам допомагало долати
періоди повного відчаю?

– Віра. Є такий вислів: "Вір у

прекрасне – і воно буде твоїм".
Молитва, і ще раз молитва. І рішучі
пошуки виходу із кризи. Вдячна
Богові, що завжди підштовхував
мене до вірного кроку.

– А взагалі, чи існує Бог?
– Для мене Він був, є і буде, поки

житиму. Радію, що в церкві поруч
зі мною сьогодні бачу тих, хто ко�

лись стверджував, що Бога немає…
– Чи траплялися у Вашому

житті чудеса?
– Траплялися і не раз. Але це

настільки особисте, що ділитись
з пережитим не буду.

– Скільки часу Ви змогли б
прожити на безлюдному ост�
рові і що взяли б з собою?

– Мудрі італійці кажуть, що ніхто
не хоче бути самотнім навіть у
раю. Згодна бути на безлюдному
острові, але рівно стільки, щоб
відіспалася, втекла на короткий
час від житейських суєт.  Не знаю,
як би я прожила без сім'ї,  не
спілкуючись із своїми дітьми,
онуками…

– У яку епоху Вам хотілося б
жити і з ким з представників тої
епохи спілкуватися?

– Мабуть, у ХУІІІ столітті. Начи�
талася романів із класики, де в
повазі людські гідність, честь,
совість, де за образу – виклика�
ли на дуель. Шкода, що сьогодні
нам так бракує моралі з того сто�
ліття.

– Як Ви вважаєте, краса
справді може врятувати світ?

–  Думаю, що так. Але не краса
тілесна. Вона скороминуча. Вря�
тувати світ від ницості, розпусти
може краса чиста, глибокодушев�
на, багатогранна, високомораль�
на, помножена на щиру віру в Гос�
пода і життя за Божими запові�
дями.

– На завершення: на яке за�
питання Вам хотілося б відпо�
вісти?

–  Думаю, що варто б на сто�
рінка   І наостанок хочу поділити�
ся деякими роздумами: У кожно�
го своя правда. Настане ранок �
посміхнись, кожен день ціни, як
диво! Навколо себе озирнись!
Скажи собі, що ти – щасливий,
створи колекцію з удач, забудь
проблеми і печалі і ворогів своїх
– пробач, і злі думки жени подалі.
Збагни нарешті – все мине, на�
віщо ж сили витрачати? Життя
прекрасне – бо одне. Й його не
варто марнувати.
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1. Лендєл Гафія Василівна – 1924 р.н.
2. Попович Мігаль Ласлович – 1942 р.н.
3. Малець Петро Юрійович – 1936 р.н.
4. Ігнат'єва Тетяна Михайлівна –1953 р.н.
5. Лозан Василь Федорович – 1941 р.н.
6. Кузьмина Світлана Павлівна – 1938 р.н.
7. Пирогова Ганна Андріївна – 1951 р.н.
8. Лихачев Володимир Євстигнійович – 1959 р.н.
9. Шаланкі Ірина Іштванівна – 1941 р.н.
10. Вансович Сергій Робертович – 1960 р.н.
11. Даліда Марія Федорівна – 1934 р.н.
12. Годьмаш Михайло Васильович –1929 р.н.
13. Рендова Магдалина Федорівна –1941 р.н.
14. Журавльова Ніна Тихонівна – 1945 р.н.
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За даними міського Комбінату благоустрою.

Несподівано пішла  у вічність  старійшина  адвоC
катського  загалу Мукачева, член Закарпатської обC
ласної колегії адвокатів, член Спілки адвокатів СРСР,
наставниця молодих адвокатів міста над Латорицею,
дуже порядна, високопрофесійна, сповнена благоC
родства, доброти, співчутливості до людей, мама,
бабуся, прабабуся

Єлизавета Данилівна
ДОБРИНІНА.

Святла пам'ять про цю неординарну осоC
бистість  назавжди залишиться  у наших
 серцях. Висловлюємо щирі співчуття
рідним  та близьким почилої.

 Адвокати,  Мукачівська юридична
              консультація.

Висловлюємо щире співчуття  голові
профкому та зубному лікарю ДП
"Клінічний санаторій "Карпати" БобкоC
ву Віктору Володимировичу у зв'язку
з непоправною втратою– смертю матері

ДОБРИНІНОЇ
Єлизавети Данилівни –

добре знаної і шанованої  у Мукачеві люC
дини – авторитетного правозахисника,
члена Спілки адвокатів  України,сповнеC
ної найкращих людських рис жінки.Вічна
їй пам'ять і Царство Небесне!

Від  адміністрації, профспілкового
комітету, колективу ДП "Клінічний

санаторій "Карпати".

МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

До чергової частини Му�
качівського міського
відділу міліції близько опі�
вночі надійшло повідом�
лення від чергового ліка�
ря приймального від�
ділення Мукачівської ЦРЛ,
що до них доставлено 45
– річного чоловіка із трав�
мами різної тяжкості –
струс�забій головного
мозку, черепно�мозкова
травма, забійна рана го�
лови та ін.  Разом з ним не
вдалось довезти до
лікарні ще одного мукачі�
вця, який із численними
забійними ранами голови
та обличчя помер у ма�
шині швидкої допомоги.
На місце, де трапилась
бійка, одразу виїхали кер�
івництво та слідчо�опера�
тивна група міськвідділу
міліції.

Як розповіли свідки за�
стілля, дві компанії чо�
ловіків відпочивали в одно�
му з ганделиків Мукачева.
Добряче хильнувши, між
хлопцями зав’язалася су�
перечка. Спочатку, як
розповіли очевидці конф�
лікту, першим почав чіпля�
тись до трьох чоловіків за
сусіднім столиком, 46�
річний потерпілий. Причи�
ною п‘яної упередженості

ЗАТРИМАНО  ВБИВЦЮ

до відвідувачів закладу
було те, що чоловіки
відмовились підсісти за
їхній столик і разом з ними
продовжувати розпивати
спиртне.

Відтак, ледве тримаю�
чись на ногах, 46�річний
кремезний чоловік викли�
кав хлопців на вулицю і
між ними почалась бійка.
Як пізніше розповіла
жінка�продавець,  яка
працює  у кафе, близько
30 хвилин чоловіки з‘ясо�
вували стосунки за допо�
могою кулаків. Проте че�
рез деякий час все стих�
ло і вона не звертала ува�
гу на те, що робилось за
вікнами закладу. Пізніше,
коли вона вийшла на ву�
лицю і побачила під вікна�

ми багатоповерхівки двох
закривавлених чоловіків,
то негайно викликала
швидку.

Мукачівські правоохо�
ронці, розповідає началь�
ник сектору карного роз�
шуку Ярослав Товкан, не�
гайно розпочали прово�
дити всі необхідні слідчі
дії. Міліціонери вилучили
речові докази, опитали
сусідів та почали відпра�
цьовувати всі можливі
версії кримінального пра�
вопорушення. В резуль�
таті проведеної роботи
оперативникам менш ніж
за добу вдалося вийти на
слід зловмисника. Ним ви�
явився 31�річний місце�
вий мешканець, з  яким
того  вечора у потерпіло�

го і трапився конфлікт.
Після вчиненого, мукачі�
вець зрозумів, що накоїв,
тому одразу втік і ретель�
но намагався приховати
криваві сліди злочину.

Як бачимо, чергова
сварка, причиною якої
стала горілка, закінчила�
ся трагедію для молодих
чоловіків. Один мукачівець
одразу помер, інший опи�
нився на лікарняному
ліжкові,  а третьому дове�
деться відповідати за вчи�
нене перед законом.

За даним фактом, по�
відомив начальник Мука�
чівського  МВ УМВС Ва�
силь Швенда, відкрито
кримінальне провадження
згідно з ч.2 ст. 121 Кримі�
нального кодексу України
“умисне тяжке тілесне
ушкодження”. Підозрюва�
ного затримали і помісти�
ли в ізолятор тимчасово�
го тримання міського
відділу міліції. Мукачівець
у скоєному зізнався. Од�
нак чоловікові загрожує
покарання у вигляді поз�
бавлення волі на термін
від семи до десяти років.
Розслідування триває.

Наталія МАШІКОЭ
Мукачівський

МВ УМВС

Благодійники зі Швеції презенту&
вали громаді Великих Лучок пожеж&
ну машину.

“Сподіваюся, що подарований авто�
мобіль “Scania” послужить громаді, а
ми й далі допомагатимемо краянам”,
— каже голова релігійної організації
“Філіппус” Бертіль Сйостром, який по�
обіцяв людям машину й обіцянку ви�
конав.

Великі Лучки — чи не найбільше село
на Мукачівщині, налічує 2 тисячі дворів

Авто в подарунок
та майже 8 тисяч жителів. До райцент�
ру, де дислокуються вогнеборці, — 12
кілометрів, а при пожежі вирішальни�
ми можуть бути хвилини. Тому в селі
вирішили облаштувати невеличкий
пожежно�рятувальний осередок.

“Сучасна техніка є, нині підбираємо
людей, щоб створити у селі доб-ров�
ільну пожежну бригаду. У районі вона
буде другою — у селі Дерцен уже п’ять
років поспіль діє церковна добровільна
пожежна команда, — каже сільський

голова Великих Лучок Іван Андрейко.
— Дерценська команда — єдина в Ук�
раїні, усі  39 вогнеборців у ній — во�
лонтери. Сучасну профтехніку громада
села отримала від угорських колег”.

Недавно до вогнеборців�волонтерів
приєдналася й перша дівчина�реані�
матолог, а сільський автопарк попов�
нився ще й реанімобілем, який пода�
рували іноземні меценати.

Еліна САВИЦЬКА

На Мукачівщині під час ДТП
постраждала 26Cрічна дівчина
До чергової частини Мука�

чівського міськвідділу міліції
на лінію «102» надійшло по�
відомлення від невідомого
громадянина про дорожньо�
транспортну пригоду, яка
трапилась на автодорозі
«Киів�Чоп» у смт.Чинадієво.
Внаслідок аварії пошкодже�
но три автомобілі, а дівчину,
яка стояла на автобусній зу�
пинці доставлено до реані�
маційного відділення Мукачівської ЦРЛ.

За попередніми даними, водій, який рухався на авто�
мобілі «Volkswagen Passat» зі сторони м.Сваляви  у на�
прямку м.Мукачева порушив правила маневрування і допу�
стив зіткнення ще з двома автомобілями. Окрім того,
здійснив наїзд на дівчину�пішохода, яка за показами оче�
видців, від неочікуваного удару автівкою відлетіла на кілька
метрів у повітрі і впала. Так, у вкрай важкому стані з попе�
реднім  діагнозом черепно�мозкова травма, забій головно�
го мозку,  закрита травма грудної клітки та черева достав�
лена до лікарні. За даним фактом тривають перевірки.

Наталія МАШІКО.
Мукачівський МВ УМВС

В Мукачеві підбили підсумки роботи
слідчі Мукачівського та Свалявського

відділів міліції
На зустрічі, під

час якої розгляда�
ли проблемні пи�
тання у роботі
слідчих міліції,
були запрошені
прокурори міста
Мукачева, Мукачі�
вського району та
Сваляви. Провів
нараду перший

заступник начальника УМВС України в Закарпатській об�
ласті  Сергій Россоха.

Під час підведення підсумків роботи слідчих за 8 місяців
2013 року, перше на що звернув увагу керівних слідчого
управління області – це навантаження. Від моменту вве�
дення в дію нового Кримінального процесуального кодексу
значно збільшилося навантаження на слідчих. Усі заяви роз�
глядаються тільки слідчими. Саме слідчий ініціює і конт�
ролює розслідування. Він визначає ті слідчі дії, які сам ви�
конує, а деякі з них делегує оперативним працівникам. Та�
кож перший заступник начальника УМВС Сергій Россоха
звернув увагу на повноту зібрання матеріалів слідчими,
відповідальне прийняття рішень по справам та ін.

На зустрічі мова йшла і про конкретні випадки недопра�
цювань правоохоронців під час розслідування криміналь�
них проваджень у співпраці з органами прокуратури. Кері�
вником слідчого управління було заслухано начальників
слідчих відділень, вказано на деякі прорахунки та націлено
підпорядкований особовий склад, а саме слідчих, відпові�
дально, професійно й грамотно діяти у розслідуванні кри�
мінальних проваджень.
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22 вересня в Україні
відзначається день парти�
занської слави. І з метою
вшанування подвигу парти�
занів у часи Великої Відчиз�
няної війни, кримінально�
виконавчою інспекцією Му�
качівського району вжива�
ються заходи, щодо залу�
чення засуджених та адмін�
порушників до прибирання
та очищення місць памляті,
зокрема таких, як в с. Бабичі,
Мукачівського району де
знаходиться єдиний на За�
карпатті музей партизансь�
кої слави.

Тут і стануть в нагоді гро�

АЛЬТЕРНАТИВНІ  ПОКАРАННЯ  З  КОРИСТЮ
мадські роботи, які є гарним
уроком для засуджених та
порушників адміністратив�
ного права.

Громадські роботи, як кри�
мінальне покарання та адмі�
ністративне стягнення, є од�
ним з «наймолодших» видів
покарань у відчизняній юри�
дичній практиці та законо�
давстві України. Вони відно�
сяться до так званих альтер�
нативних покарань, тобто до
покарань, не повязаних з
позбавленням волі, гро�
мадські роботи застосову�
ються здебільшого до осіб,
які вчинили злочини неве�

ликої або середньої тяж�
кості, а також до адмінпоруш�
ників.

Даний вид покарання за�
позичений з Європейських
практик призначення пока�
рань і на теренах території
України завдячує своїй
появі кримінальному кодек�
су України прийнятому 1 ве�
ресня 2001 року. Саме з
часів набранням кримі�
нальним кодексом чинності
і бере початок історія зас�
тосування та виконання
данного виду покараннь, що
регламентується статею 51
КК України, яка і встановлює,

що громадські роботи поля�
гають у виконанні засудже�
ними у вільний від основної
роботи чи навчання час бе�
зоплатних суспільно�корис�
них робіт, вид яких визна�
чають органи місцевого са�
моврядування.

Громадські роботи вста�
новлюються на строк від 60
до 240 годин і виконуються
не більше як чотири години
на день, а для неповнолітніх
не більше двох годин на
день, які теж відповідно до
статті 100 КК України, мо�
жуть призначатися неповно�
літньому у віці від 16 до 18

років, на строк від ЗО до 120
годин.

Щодо адміністративного
стягнення у виді громадсь�
ких робіт то поява цього
виду покарання завдячує
посиленню боротьби з по�
рушниками правил дорож�
нього руху, і прийнятому при
цьому Закону України №586�
17 від 24.09.2008 року, « Про
внесення змін до деяких за�
конодавчих актів України,
щодо вдосконалення регу�
лювання відносин у сфері
забезпечення безпеки руху.

Відмінностей та схожос�
тей у порядку призначення

та виконання громадських
робіт, як адміністративного
так і кримінального досить
багато. Але для пересічних
громадян та суспільства в
цілому, позитивним та ко�
рисним є виконанна робота,
яку виконують засудженні та
порушники. Зокрема, по очи�
щенню прилеглих територій
поблизу пам’ятників, обе�
лісків, меморіалів героям
Великої Відчизняної війни.

Підготовано
кримінально"виконавчою

інспекцією
Мукачівського району.

ÙÈÐÎÑÅÐÄÍÎ Â²ÒÀªÌÎ
Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

ñïðàâæíüîãî ïàòð³îòà Óêðà¿íè, ëþäèíó ÷åñò³ é
ïîðÿäî÷íîñò³, âåëèêî¿ äóø³, äèðåêòîðà

 ÒÇÎÂ  ÃÒÇ «Ñåðâ³ñ»
Îëåêñàíäðà ²âàíîâè÷à ÏÎÏÎÂÈ×À.
Íåõàé Âàø æèòòºâèé äîñâ³ä, ùåäðî äàðóº Âàì

ñíàãó é çäîðîâ’ÿ, îêðèëþþ÷ó ëþáîâ, ùàñòÿ òà
ðîäèíí³ ãàðàçäè íà äîâã³, äîáð³, ùåäð³ îñåí³. Âñ³
ïðàö³âíèêè î÷îëþâàíîãî Âàìè êîëåêòèâó âäÿ÷í³
Âàì. Áëàãîïîëó÷÷ÿ Âàì ³ Âàøèì ð³äíèì.

Êîëåêòèâ ÒÇÎÂ ÃÒÇ «Ñåðâ³ñ»,
ð³äí³, äðóç³…

Åíåðã³éíó, ùèðîñåðäíó, äóøåâíó ëþ-
äèíó, ñïðàâæíüîãî ïðîôåñ³îíàëà ñâîº¿
ñïðàâè, íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ³íæåíåðíèõ
âèøóêóâàíü

Äåíèñà Âîëîäèìèðîâè÷à
ÑÀªÍÊÀ

â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ç Äíåì íàðîä-
æåííÿ! Áàæàºìî â³êó äîâãîãî, çäîðî-
â’ÿ äîáðîãî, â³ä ð³äíèõ – ðàäîñò³ ³ ùè-
ðîñò³, â³ä äîë³ – ìèëîñò³, â ðîáîò³ –
óñï³õ³â ³ íàñíàãè. Ìè Âàñ øàíóºìî ³ ïî-
âàæàºìî.

Âäÿ÷íèé Âàì – êîëåêòèâ
ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð»

ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ! Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
Öèìè âåðåñíåâèìè äíÿìè 45-òó îñ³íü ñâîãî æèòòÿ çóñòð³÷àº

ÎÍÓÔÐ²ªÍÊÎ Àíàòîë³é Ìèêîëàéîâè÷
Äîðîãèé êîëåãî, ïðèéì³òü ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç íàãîäè Âàøîãî Äíÿ

íàðîäæåííÿ! Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ïàëêîãî êîõàííÿ, îñî-
áèñòîãî ùàñòÿ, çëàãîäè, ÿñêðàâèõ óñï³õ³â ó ïðàö³, ùîäåííî¿ óäà÷³,
íåâè÷åðïíîãî îïòèì³çìó òà çä³éñíåííÿ íàéçàïîâ³òí³øèõ ìð³é. Íåõàé
êîæåí äåíü áóäå îñÿÿíèé âèñîêèì çëåòîì äóø³, à ãàðíèé íàñòð³é ñòà-
íå çàïîðóêîþ Âàøîãî ïðîöâ³òàííÿ.

Ìèðó, çëàãîäè, øàíè, ëþáîâ³ òà äîñòàòêó ó Âàøîìó æèòò³!
Ç Äíåì íàðîäæåííÿ ùèðî Âàñ â³òàºìî,
Ëàíòóõ ðàäîñò³ áàæàºìî.
Áóäüòå äóæ³ ³ ïðîâîðí³,
Ïî-êîçàöüêîìó ìîòîðí³,
Ç õë³áîì ùåäðèì íà ñòîë³,
Ç äîáðèì ñëîâîì ó äóø³!

Ç ïîâàãîþ, êîëåãè ô³ðìè “Àóäèò”, ÏÏ “Êëóá áóõãàëòåð³â”
òà øàíóþ÷èé Âàñ êîëåêòèâ ÀÒ «Êîì²íâåñòÁàíê»

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß
Çîëîòà îñ³íü ðàäóº íàñ ùåäðèì óðîæàºì, à äîëÿ,

ç âîë³ Áîæî¿, äàðóº íàì òàëàíîâèòèõ ëþäåé
Âåëüìèøàíîâíà ïàí³

Þçåôî ÊÎÌÀÐÍÈÖÜÊÀ!
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ³ ïîáàæàííÿ  â äåíü

Âàøîãî þâ³ëåéíîãî äíÿ íàðîäæåííÿ. Âñå ñâîº
ñâ³äîìå æèòòÿ  Âè ïðèñâÿòèëè  ëþäÿì, äàðóþ÷è ¿ì
íàéäîðîæ÷èé ñêàðá — çäîðîâ’ÿ.

Ñüîãîäí³ Âè òàêîæ íà ñëóæá³ ³ ðàäóºòå  íàñ ñâî¿-
ìè ïàòð³îòè÷íèìè  ïîåç³ÿìè, áî êðåäî æèòòÿ Âà-

øîãî — öå ñóòí³ñòü ñïðàâæíüîãî ïàòð³îòà: Áîã ³ Óêðà¿íà.
 Ùèðî  äÿêóºìî Âàì  çà ïë³äíó ðîáîòó ó ñêëàä³ ÃÎ «Ñîþç óêðà¿-

íîê» ³ áàæàºìî,  íåõàé äîëÿ áóäå ùàñëèâîþ,  à òâîð÷à  íèâà êîëîñèòüñÿ
íîâèìè íåïåðåâåðøåíèìè  ïîåç³ÿìè.

Áëàãîñëîâåííèé º òîé ÷àñ, Êîëè ç âåëèêî¿ ëþáîâ³
Íàïðàâèâ Âàñ Ãîñïîäü äî íàñ,
Áî  òàê  ïîòð³áíî  íàì  â æèòò³
Ñëîâî ùèðå ³ íàòõíåííå,
Ùîá øëÿõ äî ³ñòèíè çíàéòè,
Ùîá ïðèêðàñèòè  æèòòÿ áóäåííå.
Õàé çàâæäè ç Âàìè,  ÿê íèí³,
Ïðèáóäå ³ñòèíà ñâÿòà,
Ñëóæ³òü æå ëþäÿì é Óêðà¿í³
Ùå ìíîã³¿ ³ áëàã³¿¿ ë³òà.

Ç ïîâàãîþ, ãðîìàäñüêå îá’ºäíàííÿ «Ñîþç óêðà¿íîê».

Â ªÄÍÀÍÍ²
Ç ÏÐÈÐÎÄÎÞ

Òàëàíîâèòîìó ôîòîìèòöåâ³, âåëèêîìó
øàíóâàëüíèêó íàâêîëèøíüî¿ êðàñè, ëþäèí³
ñëîâà ³ ä³ëà, ï³äïîëêîâíèêó ó â³äñòàâö³

ÏÀÐÎÂ²Í×ÀÊÓ
Ïåòðó Ñòåïàíîâè÷ó.

Òîá³ ïîñì³õíóëèñü Êàðïàòñüê³ âåðøèíè
×àð³âíà øîâêîâà êîñèöÿ.
Ìàéñòåðí³ñòü òâîÿ Óêðà¿íîþ ëèíå
² â òâîðàõ õóäîæí³õ ³ñêðèòüñÿ.
Êðàñóþòüñÿ â çí³ìêàõ ë³ñè é ïîëîíèíè,
Äîëèíà íàðöèñ,ã³ð âèñîòè,
Ñìåðåêè é áåð³çêè,äóáè ³ ÿëèíè,
² êðàþ áåçìåæí³ ùåäðîòè.
Äçþðêî÷óòü âåñåëî ñòðóìêè ³ ïîòîêè,
Ó ð³êàõ êóïàþòüñÿ çîð³,
Â ìèñòåöüêèõ çäîáóòêàõ ïëèâóòü

      òâî¿ ðîêè –
Áàãàò³,ùàñëèâ³,ïðîçîð³.
Ó áóäíÿõ â³éñüêîâèõ ³ â òâîð÷èõ äåðçàííÿõ
ª â³ðíèé ïîðàäíèê – äðóæèíà.
Â³ä äðóç³â âàì äîáð³ ³ ùèð³ â³òàííÿ:
Õàé êð³ïíå ëþáîâ ëåáåäèíà.
Áóäü çàâæäè ó ðàäîñò³,ïîøóêàõ,ðóñ³,
²ç ñóìêîþ ÷åðåç ïëå÷å.
Õàé òàê æå áóðõëèâî,â çäîðîâîìó äóñ³,
Æèòòÿ äî ñòà ðîê³â òå÷å.

Ìèõàéëî ØÓØÊÅÂÈ×,
ïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³

  Çîëîòîáàãðÿíà îñ³íü ïðèíåñ-
ëà ïîðÿäíîìó, ÷åñíîìó, ïðàöü-
îâèòîìó, òóðáîòëèâîìó é îïòè-
ì³ñòè÷íî íàëàøòîâàíîìó

²âàíîâ³ Äìèòðîâè÷ó
ÁÅÐÅØÓ

ç Ìóêà÷åâà 60-é þâ³ëåéíèé Äåíü
íàðîäæåííÿ. Â³òàþ÷è þâ³ëÿðà,
êàæåìî: íåõàé öâ³òóòü ï³ä íåáîì
ñèíüîîêèì ùå äîâãî-äîâãî  äí³  ë³òà, à òèõà ðàä³ñòü
÷èñòà ³ âèñîêà ùîäåííî õàé äî õàòè çàâåðòà.  Â³òàº-
ìî ç ïðåêðàñíèì ñâÿòîì! Íåõàé æèòòÿ áóäå áàãàòèì
íà çäîðîâ’ÿ ³ íà ñèëó, ³ íà äîëåíüêó ùàñëèâó, íà ÿñ-
êðàâ³ äîâã³ ðîêè, áåç òóðáîò ³ áåç ìîðîêè, íà ïðèáó-
òîê ³ äîñòàòîê, íà ô³íàíñîâèé ïîðÿäîê, íà ï³äòðèì-
êó ³ ïîâàãó, íà ð³øó÷³ñòü ³ â³äâàãó, íà òåïëî ³ ðîçóì-
³ííÿ, íà óäà÷ó ³ âåç³ííÿ  – ñëîâîì, íà óñå ïðåêðàñíå,
íà ïîñò³éíå, ñâîº÷àñíå. ßñíèõ Âàì äîð³ã øèðîêèõ
íà ùàñëèâ³ ìíîã³ ³ áëàã³ ë³òà!

   Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – äðóæèíà, ä³òè, âíóêè,
áðàò Âàñèëü, ñåñòðè Ìàð³ÿ, Ãàííà, Ñîô³ÿ

 ç ñ³ì’ÿìè, ð³äí³, äðóç³…

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

Ó õîä³ ïàñòèðñüêîãî â³çèòó
íà Çàêàðïàòòÿ, 15-16 âåðåñíÿ
2013 ðîêó ó íàøîìó ì³ñò³ ïå-
ðåáóâàâ Ïðåäñòîÿòåëü Óêðà¿-
íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè
Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó  Ïàò-
ð³àðõ Ô³ëàðåò. Â³çèò, ïðèñâÿ÷å-

Ñâÿò³ ð³âíîàïîñòîëüí³ Êèðèëå òà
Ìåôîä³þ ìîë³òüñÿ Ãîñïîäó çà íàñ…
íèé 1025 -
ð³÷íèö³ õðå-
ùåííÿ Êè¿-
âñüêî¿ Ðóñ³ òà
1150-ð³÷íèö³
ì³ñ³¿ ñâÿòèõ
ð ³âíîàïîñ -

òîëüíèõ áðàò³â Êèðèëà òà Ìå-
ôîä³ÿ ìàâ íåàáèÿêå çíà÷åííÿ,
àäæå ìóêà÷³âö³ ìàëè çìîãó
ïî÷óòè Ñâÿò³øîãî Ïàòð³àðõà
òà ³íøèõ ³ºðàðõ³â Óêðà¿íñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè  íå
ò³ëüêè ï³ä ÷àñ ñâÿòêîâîãî  ìî-

ëåáíþ á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà ñâ.
Êèðèëó òà Ìåôîä³þ, óðî-
÷èñò³é çóñòð³÷³ ó Õðàì³ Óñï³-
íÿ Áîãîðîäèö³ Óêðà¿íñüêî¿
Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ÊÏ, àëå
é ï³ä ÷àñ «êðóãëîãî ñòîëó»,
ÿêèé ïðîõîäèâ ó ñåñ³éí³é çàë³
âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷-
³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Âèñîê³ äóõîâí³ îñîáè òà Ìó-
êà÷³âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Çîëòàí Ëåíä’ºë áóëè ºäèí³ â
òîìó, ùî ³ õðåùåííÿ Êè¿âñü-
êî¿ Ðóñ³ ³ äóõîâíà ì³ñ³ÿ áðàò³â

Êèðèëà òà Ìåôîä³ÿ ìàëè âèð-
³øàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ ïîäàëü-
øîìó ðîçâèòêó íàøîãî íàðî-
äó, âõîäæåííÿ éîãî äî ñ³ì’¿
ºâðîïåéñüêèõ íàðîä³â.

Ãîâîðÿ÷è ïðî 1150-ð³÷íèöþ
ì³ñ³¿ Êèðèëà òà Ìåôîä³ÿ, Ñâÿ-
ò³éøèé Ô³ëàðåò çâåðíóâ óâàãó
ïðèñóòí³õ íà òå, ùî âîíè íå
ò³ëüêè ïðîïîâ³äóâàëè ªâàí-
ãåë³º Õðèñòîâå, àëå ñòâîðèëè
ñëîâ’ÿíñüêó àáåòêó òà ïåðå-
êëàëè íà ñëîâ’ÿíñüêó ìîâó
Ñâÿòå Ïèñüìî.



 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.

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

міщення  до 25 кв.м. площею з ре�
монтом. Зверт. 098�1508076.
     Здається в оренду під комерц�

ійну діяльність 22 кв. м на вул. Яр
Мудрого,15�3.

Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мука�

чеві  на вул. Духновича та в старо�
му Пасажі з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здається в оренду приміщення

під комерцію (магазин, офіс тощо)
на вул Ужгородській, в районі уні�
верситету. Площа – 60 кв. м. ( мож�
ливо частинами).  Тел. 095�1358708.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  тор�

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

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

    Тел. 095 484 58 82.

Здаються в оренду торгові
приміщення з повним євроре�
монтом, площею 150 кв. м. та 80
кв. м. в центральній частині
Мукачева у старому пасажі біля
магазину «Беатріса», 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 м’ясокомбінати.
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

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.

     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.

     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 – догові�
рна. 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  ДЕШЕВО(!) житло!

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

 Т.: 050!6714841.
     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
Українки, 7 сотин , є фундамент 11х14
м. з будматеріалами.    Є газ. Світло,
поряд 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 приватизована дачна

ділянка у районі  вул. Північної (коопе�
ратив "Автомобіліст") , 4 сотини, є буд�
ка з верандою, сад, виноградник,
світло, балонний газ.
Зверт. 066�150�14�18.
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  Êîìåðö³ÿ

     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�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  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 невеликий
будиночок у Мукачеві.

Дзвонити 095�137�70�56.
     Терміново продається 2 кім. квар�

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

Тел. 0661543416
     Продається  3�кімнатна кварти�

ра  50 кв.м. на 5�му поверсі у цегляному
будинку  на вул. Сеченова . Є автоном�
не опалення . Ціна договірна. Зверта�
тися 095�3552378. 095�5672745.
0663550495.

     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.,

     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.

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.

К

     Продається «Хюндай Матрікс»,
2008 р. в хорошому технічному стані.�
Сріблясто�сірого кольору, повна ком�
плектація. Ціна договірна

 Тел. 0509509873
     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  "Москвич"�2140  з

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

  Êóïëþ

  Продаються 2 крысла б/к у хорошо�
му стані “ракушка” темнокоричневого
кольору).

Тел.: 099 059 18 84
      Металева плита «Алма�Ата» на

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

ся цуценята.
Зверт 066�034 30 33.

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

     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.

     Продаються кімнатні квіти («те�
щин язик»), 15 шт. висотою 1 м і більше.
Зверт. 3�54�96.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

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.

  Ðîáîòà

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
 По догляду за одинокими та

престарілими людьми, які меш�
кають у власному житлі.

Зверт. 066!0343033.

  Продаються  дві дійні кози і
дві козочки. Дзвонити 0992175426.

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
по прибиранню приватного

житла та догляду за
кімнатними рослинами.
Дзвонити 0993755221.

Мережа бару!піцерії
 “Спорт!бар “ДОПИНГ”+

”Бобо!піца”
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

бажаючих працювати

БАРМЕНАМИ
та ОФІЦІАНТАМИ.

Пропонуємо безкоштовне на�
вчання даним професіям, ви�
соку заробітну плату (плюс про�
цент від виручки) та офіційне
працевлаштування

Зверт. 066 369 72 72

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ –

у власний будинок в
с.Ракошино. Охайна та порядна

дівчина чи жінка віком
до 40 років.

Тел.: 050 885 55 57 (Алла)

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
МАЙСТЕР З ВИГОТОВЛЕННЯ

МЕТАЛО!ПЛАСТИКОВИХ
ВІКОН ТА КОНСТРУКІЦІЙ

Тел.: 095 897 05 91

Продаются промышлен!
ные двохигольчатые ро!
ликовые швейные маши!
ны Minerva в хорошем со!
стоянии.

 Тел.: 050 101 38 96;
063 848 63 10

     Продається дача в районі вул..
Північної. Сад, виноградник. Є коло�
дязь. Поряд світло, газ.

Дзвонити 4�23�16.
     Продається  недорого садова

ділянка 5, 5 сотини у районі Ловачки
(одна з кращих міських околиць Мука�
чева) До автобусної зупинки 200�300
грн. Є підвал, виноградник, фруктовий
сад.

 Звертатися м.Мукачево, вул. Миру,
65 кв 5. Алмаші М.
     Продається будинок в Мукачеві

на  вул.  Л. Шевцової , пл75 кв. м. госпо�
дарські  прибудови, всі комунальні ко�
мунікації. Гараж, літня кухня, 5 сотин
землі. Ціна по домовленості.

Зверт 099�3094492.

ПРИЙМУ НА РОБОТУ
ПЕКАРІВ

Конт тел. 050!1003088.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ДИСПЕТЧЕРА ТАКСИ

Обращаться
по тел. 050!989!24!44

Продається діючий бізнес
– кафе!бар, організоване в

приміщенні ресторану
“Виноград”

по вул. Маргітича, 16/2.
Тел.: 050 978 56 47

     Продається бібліотека «Ми�
ровая библиотека для детей»—50
томів. Дзвонити 0502186363.

Даю уроки математики
для учнів  4!9 класів.

Тел. 5!49!64. 066!9513691.

     Продаються: сталь литова
1,55х1,44х1,5 мм; труба газова
3х50х4 мм (1 шт); 3,50х50х4мм
(1 шт); 4х40х5 мм (2 шт);
4х32х3мм (1 шт); блоки бетонні
75х20х11 см (10 шт) плитка бе!
тонна 20х20х2 см (90 шт) піч
“Перемога” (цегляна топка, ба!
чок, духовка). Т.: 066 142 26 99



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.;
� інженер  виробничо�планового відділу
    по залізобетону. З будівельною вищою освітою.;
� 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 9999919  âåðåñíÿ 2013 ð.

¹ 37 (988)¹ 37 (988)¹ 37 (988)¹ 37 (988)¹ 37 (988)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

     Терміново продається 1 к. квартира, 38,8 кв.м., в
р�ні "Росвигово", цегляний будинок, середній стан,
ст.ціна 17000 у.о., торг. 0661543416
     Продається 2 к. квартира, 3 поверх, 45 кв.м., в р�

ні "Підгоряно", ст.ціна 18000 у.о., торг. 0661543416
     Терміново продається 1 к.квартира, 1 поверх, 33

кв.м., в р�ні "Доси", ст.ціна 13500 у.о. 0661543416
     Продається старий декоративний кірпіч 1850

року, в кількості 12000 шт., ціна договірна, 0661543416
     Продається або здаеться в оренду восьмигрян�

ник на ринку ГІД при вїзді на овочевий базар, пл. 30
кв.м., ціна договірна � 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
     Втрачену картку водія, видану гр. Горвату Сергію

3.06.1978 р.5 б УАД 0000007036000, вважати недійсною
     Втрачений атестат зрілості ОР №009219. Виданий

25.06.1994 р. на імя Агеєнко Вікторія Олександрівна Бе�
регівською СШ №2, вважати недійсним.

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.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

36 (987)36 (987)36 (987)36 (987)36 (987)
 10 10 10 10 10 12  âåðåñíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ëåá³äü – öå ìàéæå òå ñàìå, ùî é ãóñêà, à âñå æ òàêè ëåá³äü. (NN).Ëåá³äü – öå ìàéæå òå ñàìå, ùî é ãóñêà, à âñå æ òàêè ëåá³äü. (NN).Ëåá³äü – öå ìàéæå òå ñàìå, ùî é ãóñêà, à âñå æ òàêè ëåá³äü. (NN).Ëåá³äü – öå ìàéæå òå ñàìå, ùî é ãóñêà, à âñå æ òàêè ëåá³äü. (NN).Ëåá³äü – öå ìàéæå òå ñàìå, ùî é ãóñêà, à âñå æ òàêè ëåá³äü. (NN).

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

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, 14.55
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 00.10 Ò/ñ "Õàòíÿ ðîá³ò-
íèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10, 23.25 Ò/ñ
"ßñì³í". 16.00 "Ó íàø ÷àñ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 00.40 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/
ñ "Âàíãåë³ÿ". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.15 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
08.20, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.55 Õ/ô "Ä³â÷àòà" (1).
11.55 "Ïðîùåííÿ. Ñêíèë³â". 14.45
"Îäèí çà âñ³õ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.05 "Êóá - 4". 22.25 "Äå-
òåêòîð áðåõí³ - 4". 23.25 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 00.25 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (1). 01.25 Õ/ô "Áàëàäà ïðî
ñîëäàòà" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.00
Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
07.50 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò. 09.10,
14.00, 17.20, 21.40 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Õ/ô "Íàðå÷åíà ìîãî íàðå÷å-
íîãî" (1). 12.00, 04.00 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 13.00 Ëþáëþ! ×åêàþ!
16.00, 04.50 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "-Ïîö³ëóé!" (1). 19.20, 03.20 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ
"Àãåíò" (1). 23.20 Õ/ô "Ôîðñàæ 4" (2).
01.25 Õ/ô "Ïîö³ëóíêè ïðîïàùèõ ÿí-
ãîë³â" (2).

Ò Å Ò
07.30 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì .08.25 Ì/
ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 09.00, 16.00
Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 11.00 Ò/
ñ "Øïèãóíêà" (1). 11.55 Ò/ñ "Òà, ùî
ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.50
Ãàðÿ÷³ ìàìóñ³. 13.55 Áîãèíÿ øîï³í-
ãó. 18.00 Ëþáîâ ç ìàéáóòíüîãî.
19.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00 Â³òàëüêà.
21.25 Á³éö³âñüêèé Êëóá. 22.25 Ðóñî
òóðèñòî. 23.00 Äóðíºâ+1. 23.35 Ò/
ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.15 Âàëºðà
TV. 00.40 Òåîð³ÿ çðàäè. 01.35 Òâîþ
ìàìó!

 «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 -"×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
- Äîê./ñ. 14:00 - Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê./ñ. 16.30 -
"×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15
- Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ" . 19.25 -  "Ñïîðò
×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà . 19.50 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 20.00 - Õ/ô. 21:30 - "×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 "Õðîí³êè Íàðí³¿: Ïðèíö Êàñï³àí".

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 23 ÂÅÐÅÑÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.25 Åðà á³çíåñó. 07.35 Äîê. ô³ëüì
"Ñ.Ìîðîçîâ. Äóøà íàâñò³æ". 1 ÷.
08.20 Äîê. ô³ëüì "Ñ.Ìîðîçîâ. Äóøà
íàâñò³æ". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðà-
äè. 09.05 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 09.55
Ïëÿæíèé ôóòáîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó.
²ðàí-Óêðà¿íà. 11.30 Áåç öåíçóðè.
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.30 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.40 Êîð-
äîí äåðæàâè. 12.55 Ôîëüê-music.
14.10 Ïðàâî íà çàõèñò. 14.30 Òåì-
íèé ñèëóåò. 14.40 Â³êíî â Àìåðèêó.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.10 Euronews. 15.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.20 Æèòòÿ íà ð³âíèõ
(îðèã³íàë). 15.25 Ò/ñ "Ïàñòêà" 1,2ñ.
17.45 Ñ³ëüðàäà. 18.05 Àãðî-News.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.35 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05 Îñòàííº
ïîïåðåäæåííÿ. 19.25 Ïëÿæíèé ôóò-
áîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó. ²ðàí-Óêðà¿íà.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.35 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45 Ôåñòèâàëü
ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Ôåñòèâàëü ãóìî-
ðó "Óìîðà". 00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.30 "ÒÑÍ". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåð-
íåííÿ äîäîìó" (1). 11.00 Õ/ô "Çî-
çóëÿ" (1). 15.00 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà
í³÷" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äî-
äîìó" (1). 20.15, 03.20 Ò/ñ "Ëþáîâ
òà ïîêàðàííÿ" (1). 22.15, 04.55
"Ãðîø³". 00.00 Õ/ô "Á³éö³âñüêèé
êëóá" (3). 02.30, 02.55 "Ìàøà ³ ìî-
äåë³ - 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 "Ëþáà. Ëþáîâ" (1).
13.10 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.45
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.40 "Æäè ìåíÿ".
18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 19.00 Ò/ñ "ßñì³í". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Âàíãà". 21.30 Ò/ñ
"Øóëåð". 00.55 Ò/ñ "Ïîëþâàííÿ íà
Ãàóëÿéòåðà". 02.35 Ò/ñ "Ñ³ëüñüêèé
ðîìàíñ" (1).

 ICTV
06.15, 07.30 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.20
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.30 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.35 Ôàêòè òèæíÿ .08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 10.45 Ãîëîâíà ïðîãðàììà.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Ò/ñ "Ñïåö-
íàç".. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.10 Ò/
ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 22.10 ×åòâåð-
òà âåæà. 23.00, 03.20 Ñâîáîäà ñëî-
âà. 00.55 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ â À"
(2).

 ICTV
07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.20 Ò/ñ "Ñïåö-
íàç". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.15, 22.10
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
14.40, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè".
16.45 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåç-
ïåêè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.20 Õ/
ô "Ñâÿò³ ç Áóíäîêà-2: Äåíü óñ³õ
ñâÿòèõ" (2). 01.40 Íàâ÷³òü íàñ æè-
òèè. 02.35 Õ/ô "Øâèäê³ çì³íè" (2).

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,
14.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 00.10 Ò/ñ "Õàòíÿ ðî-
á³òíèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10, 23.25
Ò/ñ "ßñì³í". 16.00 "Ó íàø ÷àñ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 00.40 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Âàíãåë³ÿ". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.15 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.35, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!"
08.20, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 10.05 Õ/ô "Êàì³ííèé ã³ñòü"
(1). 12.05 Õ/ô "Ëàá³ðèíòè êîõàííÿ".
14.00 Õ/ô "Â³ääàì äðóæèíó â õî-
ðîø³ ðóêè" (1). 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.25 "Âðÿòóéòå
íàøó ñ³ì'þ - 2". 23.25 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 01.10 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 02.05 Õ/ô "Ëåòÿòü æó-
ðàâë³" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.25
Ïîä³¿. 07.30, 02.50 Ùèðîñåðäå

ç³çíàííÿ. 07.50, 14.45 Îñòàòî÷íèé
âåðäèêò. 09.10, 13.10, 17.20, 21.40
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Ïðîñòå
æèòòÿ" (1). 12.00, 04.25 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé!" (1). 19.20,
03.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/ñ "Àãåíò" (1). 23.20 Ò/ñ "Ãëó-
õàð. Ïîâåðíåííÿ" (1). 01.20 Ò/ñ
"Çâ³ðîá³é - 2" (1).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.00, 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³

äîìó" (1). 20.15, 03.00 Ò/ñ "Ëþáîâ
òà ïîêàðàííÿ" (1). 22.15, 04.55 "Òå-
ðèòîð³ÿ îáìàíó". 23.40 "Òà÷êè -2".
00.25 Õ/ô "Í³÷îãî ñîá³ ïî¿çäî÷êà"
(2). 02.10, 02.35 "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, 20.30 Ò/ñ "Âàíãà". 10.15,
12.20, 21.30 Ò/ñ "Øóëåð". 13.05,
16.55 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì". 14.00 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.55 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.55 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "ßñì³í". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 02.35 Õ/ô "Ïåðâ³ñíèé
ñòðàõ" (2).

 ICTV
07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.55 ×åò-
âåðòà âåæà. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-
êè. 10.35 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.10,
22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.35, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 16.40 Ò/ñ "Ë³òºéíèé".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô
"Ùîñü" (2). 01.20 Ñòîï-10. 02.15 Õ/
ô "Ñâÿò³ ç Áóíäîêà-2: Äåíü óñ³õ
ñâÿòèõ" (2).

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,
14.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 00.10 Ò/ñ "Õàòíÿ ðî-
á³òíèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10, 23.25
Ò/ñ "ßñì³í". 16.00 "Ó íàø ÷àñ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 00.40 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Âàíãåë³ÿ". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.15 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.30, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.10,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íå
á³éòåñÿ íàðîäæóâàòè". 10.45 "Âðÿ-
òóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2". 13.45 Õ/ô
"Çíàê äîë³" (1). 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô
- 3". 00.55 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).
01.50 Õ/ô "Ì³öíèé ãîð³øîê" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.40
Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
07.50, 14.45 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00 Ò/ñ "Ïðîñòå æèòòÿ" (1).
12.00, 04.40 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "-Ïîö³ëóé!" (1). 19.20, 04.00 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ
"Àãåíò" (1). 23.20 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïî-
âåðíåííÿ" (1). 01.20 Ò/ñ "Çâ³ðîá³é -
2" (1).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.00, 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³
òàºìíèö³" (1). 11.00 Ò/ñ "Øïèãóíêà"
(1). 11.55 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.50 Ãàðÿ÷³ ìàìóñ³.
13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 18.00 Ëþáîâ
ç ìàéáóòíüîãî. 19.00 Ìîäó íàðîäó.
20.00 Â³òàëüêà. 21.25 Á³éö³âñüêèé
Êëóá. 22.25 Ðóñî òóðèñòî. 23.10 Ò/
ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.15 Âàëºðà
TV. 00.40 Òåîð³ÿ çðàäè. 01.35 Òâîþ
ìàìó! 02.25 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ" .
11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ. 11:50 -
Äîê./ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê./
ñ. 14:00 -  Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ". 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Äîê./ñ. 16:30 - "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê./ñ. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -
Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ". 19:25 -  "Ñïîðò
×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 20.00 - Äîê./ñ . 20.45 - "Àê-
òóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà â
10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30 - "×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
06.15, 13.30 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.25, 14.35 Kids Time.
15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00 Øàôà. 16.55

12.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.30, 14.40 Kids Time. 15.00 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.55 Øàôà. 16.55 Ãîëîäí³
³ãðè. 19.00, 00.05 Ðåïîðòåð. 19.15
Àáçàö! 21.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç Ìàã³-
êÿí". 22.00 Ñï³âàé, ÿêùî çìîæåø.
23.30 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 00.15 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.10 Ò/ñ
"Êóï³äîí". 02.00 Ò/ñ "Ìåæà" (2). 02.45
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.50, 03.45
Çîíà íî÷³. 02.55 Äå òè, Óêðà¿íî?
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07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25 Êðà¿-
íà on line. 07.30 Åðà á³çíåñó. 07.35
Äîê. ô³ëüì "Ñ.Ãîâîðóõ³í. Âåðòèêàëü
äîë³". 1 ÷. 08.20 Äîê. ô³ëüì "Ñ.Ãî-
âîðóõ³í. Âåðòèêàëü äîë³". 2 ÷. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.30 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.45
Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 09.55 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 11.00 Íåõàé Âàì áóäå
êîëüîðîâî! 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20 Õàé ùàñòèòü.
12.40 Õ/ô "Âèíèùóâà÷³". 14.15 Êðîê
äî ç³ðîê. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.35
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.45 Ò/ñ
"Ïàñòêà" 3ñ. 17.10 Ò/ñ "Ïàñòêà" 4ñ.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05 Ñâ³ò
ñïîðòó. 19.15 Ïðî ãîëîâíå. 19.35
Ôîðìóëà çàõèñòó. 19.45 Ôåñòèâàëü
ï³ñí³ â Êîáëåâî. 19.55 Äîðîñë³ ³ãðè.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.35 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45 Ôåñòèâàëü
ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.25 Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìîðà".
00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.35 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷-
íà ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Ñèëà. Ïî-
âåðíåííÿ äîäîìó" (1). 11.00 Ò/ñ
"Êàðàìåëü". 13.00 "Íå áðåøè ìåí³ -
4". 14.00 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
15.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1).
16.45, 04.10 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äî-
äîìó" (1). 20.15, 02.45 Ò/ñ "Ëþáîâ
òà ïîêàðàííÿ" (1). 22.15, 04.35
"Ì³ëüéîíåð. Æèòòÿ ñïî÷àòêó" - "Àð-
òóð Ìõ³òàðÿí". 00.05 Õ/ô "Òåìíèé
ñâ³ò" (2). 01.55, 02.20 "Ìàøà ³ ìî-
äåë³ - 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, 20.30 Ò/ñ "Âàíãà". 10.20,
12.20, 21.30 Ò/ñ "Øóëåð". 13.05,
16.55, 04.40 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 14.00
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.55 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 15.55 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â
Óêðà¿í³". 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "ßñì³í".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 02.40 Õ/ô "Âòå-
÷à íåìîæëèâà" (2).

òàºìíèö³" (1). 11.00 Ò/ñ "Øïèãóíêà"
(1). 11.55 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.50 Ãàðÿ÷³ ìàìóñ³.
13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 18.00 Ëþáîâ
ç ìàéáóòíüîãî. 19.00 Ìîäó íàðîäó.
20.00 Â³òàëüêà. 21.25 Á³éö³âñüêèé
Êëóá. 22.25 Ðóñî òóðèñòî. 23.10 Ò/
ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.15 Âàëºðà
TV. 00.40 Òåîð³ÿ çðàäè. 01.35 Òâîþ
ìàìó!. 02.25 Äî ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ" .
10:55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11.05-
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ. 11:50 - Äîê./ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïî-
âòîð). 14:30 - "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê./ñ. 16:30 - "×ÀÑ". 16:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Äîê./ñ  . 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ.
19:00 - "×ÀÑ". 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàç-
êà . 19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 20.00
-  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30 -
"×àñ". 22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40
- Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.15, 13.30 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.25, 14.35 Kids Time.
15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Øàôà. 16.55
Ãîëîäí³ ³ãðè. 19.00, 00.00 Ðåïîðòåð.
19.15 Àáçàö! 21.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç
Ìàã³êÿí". 22.00 Çíàéòè êðàéíüîãî.
23.15 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 00.10 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.00 Ò/ñ
"Êóï³äîí". 01.45 Ò/ñ "Ìåæà" (2).
02.25, 03.30 Çîíà íî÷³. 02.30 Ãå-
îðã³é Íàðáóò. Æèâ³ êàðòèíè. 02.50
Äâ³ Äîë³. 03.20 Ãåí³é ñì³õó. 03.35
Áëàãîñëîâëÿþ ³ ìîëþñÿ.
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07.20 Êðà¿íà on line. 07.25 Åðà á³çíå-
ñó. 07.35 Äîê. ô³ëüì "Äîð³âíþº
îäíîìó Ãàôòó". 1 ÷. 08.20 Äîê.
ô³ëüì "Äîð³âíþº îäíîìó Ãàôòó". 2
÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 09.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìà-
äÿíàìè. 10.00 Âñòóïíå ñëîâî
Ïðåì'ºð-Ì³í³ñòðà Óêðà¿íè íà çàñ³-
äàíí³ óðÿäó. 10.15 Ïðåì'ºðà. Ä/ô
"Åòóàëü. Ñåðæ Ëèôàð" ç öèêëó
"Êè¿ñüêà ñòàðîâèíà. Ñâ³ò ìèñòåöò-
âà". 11.00 Íåõàé Âàì áóäå êîëüî-
ðîâî! 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.20 Ôîðìóëà çàõèñòó. 12.30
Õ/ô "Ïîâ³òðÿíèé â³çíèê". 13.40 Õ/ô
"Çîëîòèé êëþ÷èê". 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.35 Ò/ñ "Ïàñòêà" 4,5ñ. 18.00 Ïðî
ãîëîâíå. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåð-
ñïåêòèâà. 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05
Êðèâå äçåðêàëî. 20.50 Ìåãàëîò.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.35 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45 Êîíöåðò-
íà ïðîãðàìà "Ïîëóñòàíîê ëþáîâ³"
1÷. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Ôåñ-
òèâàëü ãóìîðó "Óìîðà". 00.20 Â³ä

ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.25 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷-
íà ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Ñèëà. Ïî-
âåðíåííÿ äîäîìó" (1).  11.00 Ò/ñ
"Êàðàìåëü". 13.00 "Íå áðåøè ìåí³ -
4". 14.00 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
15.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1).
16.45, 04.30 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äî-
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    (íà 23.09.2013 - 29.09.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

"Äåòåêòîð áðåõí³ - 4". 00.50 Õ/ô
"Íàé÷àð³âí³øà òà íàéïðèâàáëèâ³øà"
(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 04.00 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô
"Áåòõîâåí 5" (1). 09.00, 10.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 11.00 1 çà 100 ãîäèí.
12.00, 15.00 Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàêòó"
(1). 17.00, 19.20 Ò/ñ "À ñí³ã êðóæ-
ëÿº" (1). 21.20 Õ/ô "Îñîáèñòà ñïðà-
âà ìàéîðà Áàðàíîâà" (1). 23.25 Õ/ô
"Ë³ñîâèê" (2). 01.45 Ò/ñ "Çâ³ðîá³é -
2" (1).

Ò Å Ò
07.10 Ì/ñ "Åñê³ìîñêà" (1). 07.35
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçè-
êè. 08.35 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä"
(1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì .09.40
Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/
ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1). 11.00 Ì/ñ "Á³ëêà
òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà"
(1). 11.20 Ì/ô "Áèòâà çà ïëàíåòó
Òåððà" (1). 12.50 Îáåðåæíî, ä³òè!.
13.50 Îäíà çà âñ³õ. 14.50 Ì/ô "Â
ãîñò³ äî Ðîá³íñîí³â" (1). 16.45 Õ/ô
"Áóäèíîê âåëèêî¿ ìàòóñ³" (1). 18.45
Õ/ô "Áóäèíîê âåëèêî¿ ìàòóñ³ 2" (2).
20.45 Â³òàëüêà. 22.00 Ï³âäåííå
Áóòîâî. 23.00 Õ/ô "Ï³äéîì ç ãëèáè-
íè" (2). 01.05 Õ/ô "Äóøåâíà êóõíÿ"
(2). 02.45 Äî ñâ³òàíêó.

«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 - Õ/ô. 18.30 - "Æèòòºâèé
ïðîñò³ð". 19:00 - "×àñ". 19:30 - Âå÷-
³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - "×àñ". 22:05 -
Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô .
01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
08.15 Ì'ÿñîóïêà. 09.15 Óðàëüñüê³
ïåëüìåí³. 11.00 Øóðî÷êà. 12.00
Ðóä³. 13.00 Çíàéòè êðàéíüîãî. 14.15
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 18.00 Ì/ô "ßê ïðè-
áîðêàòè äðàêîíà". 20.00 Õ/ô "Áèòâà
Òèòàí³â". 22.00 Õ/ô "Òðè ìóøêåòå-
ðè". 00.10 Õ/ô "Slove. Ïðîñòî â ñåð-
öå" (2). 02.00 Ò/ñ "Ìåæà" (2). 02.40,
03.45 Çîíà íî÷³. 02.45 Äæåðåëà
Â³ò÷èçíè. 03.00 Áðàò³º ³ äðóæèíî.
03.15 Çà ëèòîâñüêî¿ äîáè. 03.30
Äèêå ïîëå. 03.50 Êîçàöüêèé ôëîò.
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07.05 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 07.30
Òîê-øîó "Äðóæèíà". 09.05 Øåô-êó-
õàð êðà¿íè. 09.55 Îêîëèöÿ. 10.35
Ïîäîðîæóé ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ.
11.00 Áëèæ÷å äî íàðîäó. 11.30 Êðîê
äî ç³ðîê. 12.20 Ìàþ ÷åñòü çàïðî-
ñèòè. 13.05 Çîëîòèé ãóñàê. 13.35 Â
ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 14.25 Êàðàîêå
äëÿ äîðîñëèõ. 15.15 ßê Âàøå çäî-
ðîâ'ÿ? 16.15 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
Fashion KNUKiM 2÷. 17.15 Ôåñòè-
âàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 18.20 Ìè
õî÷åìî, ùîá âè çíàëè. 18.30 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 19.10 Ïëÿæíèé
ôóòáîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó. Ô³íàë.
20.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 20.50
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
òèæíÿ. 21.55 Óêðà¿íñüêèé àêöåíò.
22.15 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Ì.Ãíà-
òþêà. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00 Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35
Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 23.55 Òîê-øîó
"Äðóæèíà". 01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
02.10 Ä/ô "Ãîëóáèé Äóíàé ³ äèê³
êîí³". 03.00 "Íàùàäêè" ç Í.Ðèá-
÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì.

 Êàíàë «1+1»
06.05 Õ/ô "Æàõëèâèé Ãåíð³" (1).
07.50 Ìóëüòô³ëüì .08.10 "Ðåìîíò
+". 09.00 "Ëîòî-Çàáàâà". 10.00,
03.35 "Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì - 2". 11.00

òè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.30, 16.40 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.10,
22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.35, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.35
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 00.00 Õ/ô "Ðîç-
á³ðêè ó ìàëåíüêîìó Òîê³î" (2). 01.35
Õ/ô "²íòåðíåøíë" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!". 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.40, 14.55
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20 Ò/ñ "Õàòíÿ ðîá³òíèöÿ".

14.15 "Ñë³ä". 15.10 "Çà ³ ïðîòè". Òîê-
øîó. 16.00 "×åêàé íà ìåíå". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45 "Ëþäèíà ³
çàêîí". 18.55 "Ïîëå ÷óäåñ". 20.00
"×àñ". 20.30 "Âåæà". 22.55 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.50 Õ/ô "Ïðèâàòíèé äå-
òåêòèâ, àáî Îïåðàö³ÿ "Êîîïåðàö³ÿ".
01.30 Õ/ô "Ïîðòðåò äðóæèíè õóäîæ-
íèêà".

ÑÒÁ
06.15 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïðîêëÿòà ïî-
ïåëþøêà". 07.00 Õ/ô "Íàé÷àð³âí³øà
òà íàéïðèâàáëèâ³øà" (1). 08.45,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.10 Õ/ô "Îñîáèñòå æèòòÿ
ë³êàðÿ Ñåë³âàíîâî¿" (1) .18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.40 "Íàö³î-
íàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-
6". 00.10 "Êóá - 4" .01.50 Õ/ô "Êàç-
êè...êàçêè... ñòàðîãî Àðáàòó" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 02.45
Ïîä³¿. 07.30, 02.20 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 07.50, 14.45 Îñòàòî÷íèé
âåðäèêò. 09.10, 13.10, 17.20, 20.00
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Ïðîñòå
æèòòÿ" (1). 12.00 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé!" (1). 19.20,
03.05 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
22.45 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè - 7" (2).
03.45, 05.10 Ò/ñ "Àãåíò" (1).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 09.00, 16.00 Ò/ñ "Ìà-
ëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 11.00 Ò/ñ "Øïè-
ãóíêà" (1). 11.55 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.50 Ãà-
ðÿ÷³ ìàìóñ³. 13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó.
18.10 ²êîíà ñòèëþ .20.00 Â³òàëüêà.
21.25 Á³éö³âñüêèé Êëóá. 22.25
Ðóñî òóðèñòî. 23.10 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.15 Âàëºðà TV. 00.40
Òåîð³ÿ çðàäè .01.35 Òâîþ ìàìó!
02.25 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ".
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.00 -
Äîê./ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - Ì/ô.
14.00 -  Ïðîãðàìà " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30
- "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê./ñ.
16:30 - "×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 -  "×ÀÑ" .
19:25 - ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 19:30
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
20.00 -"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð).
20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
- "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - "×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, 13.30 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.25, 14.25 Kids Time.
15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Øàôà. 16.55
Ãîëîäí³ ³ãðè. 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð.
19.15 Àáçàö! 21.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç
Ìàã³êÿí". 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
00.20 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà-2"
(2). 01.10 Ò/ñ "²ñòâ³ê" (2). 01.55 Ò/ñ
"Ìåæà" (2). 02.40, 03.40, 04.30 Çîíà
íî÷³. 02.45 Óêðà¿íö³ Ëþáîâ. 03.45
Ç³ðêà Âàâ³ëîâà.

"Àãåíò" (1). 23.20 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïî-
âåðíåííÿ" (1). 01.20 Ò/ñ "Çâ³ðîá³é -
2" (1).

Ò Å Ò
 07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.00, 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³
òàºìíèö³" (1). 11.00 Ò/ñ "Øïèãóíêà"
(1). 11.55 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.50 Ãàðÿ÷³ ìàìóñ³.
13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 18.00 Ëþáîâ
ç ìàéáóòíüîãî. 19.00 Ìîäó íàðîäó.
20.00 Â³òàëüêà. 21.25 Á³éö³âñüêèé
Êëóá. 22.25 Ðóñî òóðèñòî. 23.10 Ò/
ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.15 Âàëºðà
TV. 00.40 Òåîð³ÿ çðàäè. 01.35 Òâîþ
ìàìó! 02.25 Äî ñâ³òàíêó.

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

Íîâèé Êàíàë
06.15, 13.30 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá".
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00,
20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.35
Kids Time. 15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55
Øàôà. 16.55 Ãîëîäí³ ³ãðè. 19.00,
00.05 Ðåïîðòåð. 19.15 Àáçàö! 21.00
Ò/ñ "Îñòàíí³é ç Ìàã³êÿí". 22.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 00.15 Ò/ñ "Ùîäåí-
íèêè âàìï³ðà-2" (2). 01.10 Ò/ñ
"²ñòâ³ê" (2). 01.55 Ò/ñ "Ìåæà" (2).
02.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.45, 03.40 Çîíà íî÷³. 02.50 Ñå-
ðåäíüîâ³÷÷ÿ çà÷èíàºòüñÿ î 18.00.
03.00 ß, ìèë³ñòþ Áîæîþ, ïàí âîç-
íèé. 03.25 Óêðà¿íñüêèé Ñîëîìîí,
àáî Óêðà¿íñüêà ïðàâäà ³ çàêîí.
03.45 Âèäðÿïàòèñÿ íà ïîïà. 04.00
Áèé, õòî öíîòëèâèé.
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07.35 Åðà á³çíåñó. 07.40 Äîê.
ô³ëüì “Ñ.Íèêîíåíêî. Î, âåçóí÷è-
êó!”. 1 ÷. 08.20 Äîê. ô³ëüì “Ñ.Íèêî-
íåíêî. Î, âåçóí÷èêó!”. 2 ÷. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.30 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.55 Òîê-
øîó “Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ”. 11.00
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20
Õ/ô “Âåñ³ëëÿ”. 13.30 Õ/ô “Âå÷îðè
íà õóòîð³ á³ëÿ Äèêàíüêè”. 15.00 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.30 Áëèæ÷å äî íàðîäó.
16.15 Õ/ô “Âîëãà-Âîëãà”. 18.00
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 18.45 Ôåñòèâàëü ï³ñí³
â Êîáëåâî. 20.00 “Íàäâå÷³ð’ÿ” ç Ò.
Ùåðáàòþê. 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
Ôåñòèâàëü ãóìîðó “Óìîðà”. 00.20
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

   Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 09.05
Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
11.00 Ò/ñ "Êàðàìåëü". 13.00 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 4". 14.00 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 15.00 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷"
(1). 16.45, 04.20 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäî-
ìó" (1). 20.15 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü".
21.00 "Õî÷ó â Â²Àãðó". 23.00 Õ/ô
"Âñå ïðî Ñò³âà" (2). 01.00 Õ/ô "Ãëÿ-
íåöü" (2). 03.00 Õ/ô "Â³äêðèòå ìîðå:
Íîâ³ æåðòâè" (2). 04.45 Õ/ô "Æàõ-
ëèâèé Ãåíð³" (1).

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 "Âàíãà". 10.15, 12.20 Ò/ñ
"Øóëåð". 13.05, 16.55, 04.40 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 14.00 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.55 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 18.00 Õ/ô
"Á³äíà Liz". 20.00, 02.25 "Ïîäðîáèö³".
20.30 "Øóñòåð Live". 00.40 Õ/ô "Ïîä-
â³éíà ñòàâêà" (2). 02.55 Õ/ô "Äåùî
ïðî Ãåíð³" (3).

 ICTV
05.15 Ñâ³òàíîê. 06.20, 07.30 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.25 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.35 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.35 Ç³ðêà YouTube. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäî-

Ãîëîäí³ ³ãðè. 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð.
19.15 Àáçàö! 21.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç
Ìàã³êÿí". 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
00.20 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà-2"
(2). 01.10 Ò/ñ "²ñòâ³ê" (2). 02.00 Ò/ñ
"Ìåæà". 02.40 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 02.45, 03.45 Çîíà íî÷³. 02.50
Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ. 03.50 Ï³ä çíàêîì
á³äè.
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07.25 Êðà¿íà on line. 07.30 Åðà
á³çíåñó. 07.35 Äîê. ô³ëüì "Ë.Ïîë³-
ùóê. Êîðîëåâà åï³çîäó". 1 ÷. 08.20
Äîê. ô³ëüì "Ë.Ïîë³ùóê. Êîðîëåâà
åï³çîäó". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðà-
äè. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30 Îô-
³ö³éíà õðîí³êà. 09.50 Êíèãà.ua. 10.05
Ñâ³òëî. 10.25 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä
À äî ß. 11.00 Íåõàé Âàì áóäå êî-
ëüîðîâî! 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 12.20 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç
Í.Ãîðîäåíñüêîþ. 12.50 Õ/ô "Õëî-
ïåöü ³ç íàøîãî ì³ñòà". 14.15 Óêðà¿-
íñüêà ï³ñíÿ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.40 Õ/ô "Õî÷ó çðîáèòè ç³çíàííÿ".
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 18.35 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòè-
âà. 18.45 Ïëÿæíèé ôóòáîë. ×åìï³-
îíàò ñâ³òó. 1/4 ô³íàëó. 20.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 20.30 Îñòàííº ïîïåðåä-
æåííÿ. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.35 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà "Ïîëóñòàíîê ëþ-
áîâ³" 2÷. 22.50 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.25
Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìîðà". 00.20
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

     Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 00.00
"ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.05 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ
äîäîìó" (1). 11.00 Ò/ñ "Êàðàìåëü".
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". 17.10 Ò/ñ "Cèëà. Ïîâåð-
íåííÿ äîäîìó" (1). 19.30 "Òåëå-
â³ç³éíà ñëóæáà íîâèí". 20.15, 03.05
Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1). 22.15,
04.35 "Êîõàííÿ áåç êîðäîí³â". 00.15
Õ/ô "Â³äêðèòå ìîðå: íîâ³ æåðòâè"
(2). 01.50, 02.15, 02.40 "Ìàøà ³ ìî-
äåë³ - 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, 20.30 Ò/ñ "Âàíãà". 10.15,
12.20, 21.30 Ò/ñ "Øóëåð". 13.05,
16.55 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì". 14.00 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.55 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.55 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "ßñì³í". 20.00,
04.10 "Ïîäðîáèö³". 02.35 Õ/ô "Îêî
çà îêî" (2).

 ICTV
06.30, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.45 Ò/ñ
"Òàêñ³". 07.05 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¿íñü-
êè. 10.25, 16.40 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.15, 22.15 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.10
Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè".. 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 23.25 Õ/ô "²íòåðíåøíë"
(2). 01.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 02.35
Õ/ô "Ùîñü" (2).

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,
14.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 00.10 Ò/ñ "Õàòíÿ ðî-
á³òíèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10, 23.25
Ò/ñ "ßñì³í". 16.00 "Ó íàø ÷àñ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 00.40 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Âàíãåë³ÿ". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.15 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.25, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.10,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.45 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé" .11.30 Õ/ô "Íàéêðàùå ë³òî
íàøîãî æèòòÿ" (1). 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.40 "Çâà-
æåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 01.00 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (1). 01.50 Õ/ô "×èñòå íåáî"
(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.40
Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
07.50, 14.45 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00 Ò/ñ "Ïðîñòå æèòòÿ" (1).
12.00, 04.40 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "-Ïîö³ëóé!" (1). 19.20, 04.00 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ
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06.20 Ô³ëüì-êîíöåðò "Â.Äîáðèí³í.
Á³îãðàô³ÿ ó ï³ñíÿõ". 08.15 Îë³ìï-
³éñüêèé âèêëèê. 08.30 Ïàíÿíêà òà
êóë³íàð. 09.05 Æèòòÿ íà ð³âíèõ.
09.15 Ïðàâîñëàâíèé â³ñíèê. 09.45
Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 10.10 ßê öå? 10.35
Õ/ô "Òàºìíè÷èé îñòð³â". 12.20 Ñ³ì
÷óäåñ Óêðà¿íè. 12.35 Íå â³ð õóäî-
ìó êóõàðþ. 13.00 Ðîÿëü â êóùàõ.
13.25 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 14.20 Â

ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 15.20 Çîëîòèé
ãóñàê. 15.50 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
Fashion KNUKiM 1÷. 16.55 Ïëÿæ-
íèé ôóòáîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó.
Ï³âô³íàë. 18.25 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò
Óêðà¿íè. Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Ìåòàëóðã"
(Äîíåöüê) - "Øàõòàð" (Äîíåöüê).
19.20 Ó ïåðåðâ³: Ñâ³ò ñïîðòó. 20.35
Ñëîâî ðåã³îíàì. 20.45 Êàáì³í: ïîä³ÿ
òèæíÿ. 20.55 Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 21.25 Áåç öåíçóðè. 21.55
Ñâ³ò ñïîðòó. 22.00 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.10 Êîíöåðò "Fashion ÊÍÓÊ³Ì".
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45 "Íàùàä-
êè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåí-
êîì. 02.45 Äîêè áàòüêè ñïëÿòü.
Ìóëüòô³ëüì. 03.10 Øêîëà þíîãî
ñóïåðàãåíòà. 03.20 Õ³ò-ïàðàä "Íà-
ö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.25 "Ðåìîíò +". 07.15, 19.30, 05.10
"ÒÑÍ". 08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00
"Õòî òàì?". 10.00 Ì/ô "Åíãð³ Áåðäñ".
10.05 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ".
11.10 "×îòèðè âåñ³ëëÿ ". 12.25 "Îïå-
ðàö³ÿ êðàñà". 14.15 "Ì³íÿþ æ³íêó -
5". 15.50 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 16.15
"Õî÷ó â Â²Àãðó". 18.30 "Ðîçñì³øè
êîì³êà - 4". 20.10 Õ/ô "Äæóíãë³" (1).
22.00 Õ/ô "Àíæåë³êà ³ ñóëòàí" (1).
00.00 Õ/ô "Åìàíóåëü -2" (3). 01.45
Õ/ô "Âñå ïðî Ñò³âà" (2). 03.15 Õ/ô
"Ãëÿíåöü" (2).

IÍÒÅÐ
09.30 "Âñå äëÿ ìàìè". 10.00 Õ/ô "ß
ïîäàðóþ ñîá³ äèâî". 12.00 Õ/ô
"Á³äíà Liz". 14.00, 03.05 Ò/ñ "Øëþá
çà çàïîâ³òîì 2: Ïîâåðíåííÿ Ñàíä-
ðè". 18.10, 20.30 Ò/ñ "Øëþá çà çà-
ïîâ³òîì 3: Òàíö³ íà âóã³ëë³". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 22.55 Õ/ô "Äâîº ï³ä
äîùåì". 00.35 Âåëèêèé áîêñ. Äåâ³ä
Õåé - Òàéñîí Ôüþð³. 02.15 Ä/ô
"²íòó¿ö³ÿ. Çíàêè äîë³".

ICTV
06.35 Êîçèðíå æèòòÿ. 07.05 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 08.55 Ç³ðêà
YouTube. 10.05 Äà÷à. 10.45 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 11.45 Íàøà Russia.
12.40 Ò/ñ "Íåáî ó âîãí³". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 19.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. Ï³äñóìêè. 19.55 Õ/ô "Íå-
ñòðèìí³". 22.00 Õ/ô "Íåñòðèìí³-2".
00.00 Õ/ô "Íàéìàí³ óáèâö³" (2).
02.25 Õ/ô "Ïèëà-4" (2). 03.50 Ò/ñ
"Â³éñüêîâèé øïèòàëü".

ÎÐÒ
07.05 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
07.55 "Ðîçóìíèö³ é ðîçóìíèêè".
08.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.55 "Ë³ä³ÿ Ôåäîñººâà-
Øóêøèíà. Ìîº æ³íî÷å ùàñòÿ". 11.15
"²äåàëüíèé ðåìîíò". 12.10 Õ/ô
"Ï³÷êè-ëàâî÷êè". 14.10 Ò/ñ "Ñèí³
íî÷³". 15.15 "Îäíà íàä³ÿ íà ëþáîâ".
Êîíöåðò ²ãîðÿ Í³êîëàºâà. 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.15 "Âåñ³ëüíèé
ïåðåïîëîõ". 18.10 "Óãàäàé ìåëîä³þ".
18.40 "Õâèäèíà ñëàâè. Øëÿõ íà
Îë³ìï!". 20.00 "×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³
ââå÷åð³". 22.10 "Âñòèãíóòè äî
ï³âíî÷³". 22.50 Õ/ô "Íåëåãàë". 00.45
Õ/ô "Â³äêðèòå ñåðöå". 02.10 Õ/ô
"Àëëî, Âàðøàâî!"

ÑÒÁ
06.25 Õ/ô "Íåáåçïå÷íî äëÿ æèòòÿ!"
(1). 08.00 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
09.00 "¯ìî âäîìà". 10.25 "Çâàæåí³
òà ùàñëèâ³ - 3". 15.10 "Íàö³îíàëüíå
òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-6". 19.00
"Õ-Ôàêòîð - 4". 21.45 Õ/ô
"Ä³àìàíòîâà ðóêà" (1). 23.50

"Ñìàêóºìî". 11.35 "Ø³ñòü êàäð³â".
11.55, 04.25 Õ/ô "Íàé÷àð³âí³øà òà
íàéïðèâàáëèâ³øà" (1). 13.45 Õ/ô
"Äæóíãë³" (1). 15.30 "Âåëèêèé
ïåêàðñüêèé òóðí³ð". 17.00, 20.15 Õ/
ô "Éîãî êîõàííÿ" (1). 19.30 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 22.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
23.05 "Ùî? äå? êîëè? 2". 00.20 Õ/ô
"Êîìåä³ÿ ñòðàõó" (2). 02.05 Õ/ô
"Åìàíóåëü -2" (3).

IÍÒÅÐ
06.10 Õ/ô "Äâîº ï³ä äîùåì". 07.45
Âåëèêèé áîêñ. Äåâ³ä Õåé - Òàéñîí
Ôüþð³. 09.25 "Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñüêîãî". 10.00 "Îðåë ³ Ðåø-
êà. Íàçàä ó ÑÐÑÐ". 11.00 "Ë³òíÿ êóõ-
íÿ". 12.00, 01.20 Õ/ô "Êîõàííþ âñ³
â³êè...". 13.55 Ò/ñ "Øëþá çà çàïîâ-
³òîì 3: Òàíö³ íà âóã³ëë³". 18.00 Õ/ô
"Äâ³ ìèò³ êîõàííÿ". 20.00, 04.20
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ ç ª. Êèñåëüî-
âèì". 21.30 Ò/ñ "Îäèí íà âñ³õ" (1).
02.50 Õ/ô "ß ïîäàðóþ ñîá³ äèâî".

 ICTV
06.30 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 07.25
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 07.45
Äà÷à. 08.15 Õ/ô "Íàéìàí³ óáèâö³"
(2). 11.00 Êîçèðíå æèòòÿ. 11.30 Ìàê-
ñèìóì â Óêðà¿í³. 12.20 Õ/ô "Ïðè-
áðàòè Êàðòåðà". 14.40 Õ/ô "Íå-
ñòðèìí³". 16.45 Õ/ô "Íåñòðèìí³-2".
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 20.05 Íàøà
Russia. 20.40 ÍåïóÒÜÎâà êðà¿íà.
21.00 Ãîëîâíà ïðîãðàììà. 22.55 Õ/
ô "Ïðîôåñ³îíàë" (2). 01.10 Õ/ô "Ðîç-
á³ðêè ó ìàëåíüêîìó Òîê³î" (2). 02.35
Ðåçîíàíñí³ ïîãðàáóâàííÿ ó Âåëè-
êîáðèòàí³¿.

ÎÐÒ
06.15 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!" 07.00 "Óñ³ì
ìèðîì". Êàíàë äîïîìîãè ïîòåðï³ëèì
â³ä ïîâåí³. 17.00 "Ëüîäîâèêîâèé
ïåð³îä". 20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ".
21.00 "Êëóá Âåñåëèõ òà Êì³òëèâèõ".
Ë³òí³é êóáîê ó Ñî÷³. 23.20 Õ/ô "12".
02.10 Ò/ñ "Çàìîðîæåíà ïëàíåòà".

ÑÒÁ
07.10, 01.25 Õ/ô "Ñòàðèêè-ðîçá³éíè-
êè" (1). 08.55 "¯ìî âäîìà". 10.05 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.05 "Ìàñòåð-
Øåô - 3". 15.45 "Õ-Ôàêòîð - 4". 19.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
20.00 "Îäèí çà âñ³õ". 21.15 Õ/ô "Óäà-
÷à íàïðîêàò" (1). 23.15 Õ/ô "Ïîïå-
ëþøêà ³ç Çàïðóääÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
 07.10 Õ/ô "Îñîáèñòà ñïðàâà
ìàéîðà Áàðàíîâà" (1). 09.00 Ñâ³ò
íà ñìàê. 10.00, 11.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê.
12.00 Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî"
(1). 14.00 Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàêòó" (1).
18.00 Õòî ã³äíèé á³ëüøîãî?. 19.00,
03.35 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00, 20.30,
21.30 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 22.30
Comedy Woman. 23.30 Âåëèêèé
ôóòáîë. 01.15, 04.25 Ò/ñ "Ìåí-
òîâñüê³ â³éíè - 7" (2).

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).
10.55 Ì/ô "Ì³ñÿ÷íà ïðèíöåñà" (1).
13.05 Õ/ô "Áóäèíîê âåëèêî¿ ìàòóñ³"
(1). 15.05 Õ/ô "Áóäèíîê âåëèêî¿ ìà-
òóñ³ 2" (1). 17.15 Îäíà çà âñ³õ. 18.00
Ìîäó íàðîäó. 20.00 Â³òàëüêà. 22.00
Ï³âäåííå Áóòîâî. 23.00 Õ/ô "Çàñë-
³ïëåíèé áàæàííÿìè" (2). 01.00 Õ/ô
"Óäàð ïî íåâèííîñò³" (3). 02.50 Äî
ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê./ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:05 - ìóçè÷íà ïðîãðàìà "Òîï
Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ" . 11.05
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Õ/ô. 12:25
- ïðîãðàìà "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 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30 -
Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 -
Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7 äí³â". 21.15
- ïðîãðàìà "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
22:00 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35
- Õ/ô . 01.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

 07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 09.40 Ì/ô "Ñå-
çîí ïîëþâàííÿ". 11.20 Ñï³âàé,
ÿêùî çìîæåø. 12.55 Ìà÷î íå ïëà-
÷óòü. 14.20 Áîæåâ³ëüíèé àâòîñòîï.
15.30 Ì/ô "ßê ïðèáîðêàòè äðàêî-
íà". 17.25 Õ/ô "Áèòâà Òèòàí³â". 19.30
Õ/ô "Òðîÿ". 22.55 Õ/ô "Îëåêñàíäð"
(2). 02.20 Ò/ñ "Ìåæà" (2). 03.00,
04.05 Çîíà íî÷³. 03.05 Íàðîäæåí-
íÿ óêðà¿íñüêîãî ê³íî. 04.10 Çåìö³.
04.20 ×è ïîâåðíåòüñÿ ë³êàð?
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ОВЕН (21.03�20.
04). Ваша това�
риськість дозволить
змінити ситуацію на

краще,а нові зв'язки і знайом�
ства позитивно вплинуть на
ваше матеріальне станови�
ще.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Зібраність і
зосередженість доз�
волять творити дива.

Бажано регулювати обсяг
навантаження на роботі. Не�
вдача по дрібницях  спровокує
дратівливість, постарайтеся
уникнути конфліктів.

БЛИЗНЮКИ (22.05
� 21.06). На роботі
нагромадиться безліч
справ, які зажадають

вашої особистої участі. Вам
знадобиться рішучість і впев�
неність у своїх силах.

РАК (22.06�23.07).
Нормальний перебіг
подій порушиться не�
сподіванками, які

цілком можна було вгадати.
Небажано ризикувати фінан�
совим благополуччям. Зайва
самовпевненість може приве�
сти також до конфліктів з ко�
легами.

ЛЕВ (24.07�23.
08). Постарайтеся
не відмовляти нуж�
денним у вашій допо�

мозі,  якщо для вас це не скла�
де непосильної праці. Ви мо�
жете впевнено приступати
до реалізації нових проектів.
Упорядковуйте грошові спра�
ви, плануйте майбутнє.

ДІВА (24.08�23.
09). Від вашого на�
строю буде залежати
успішна реалізація

довгострокових планів. По�
старайтеся уникати кон�
фліктів на роботі.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Не роздавай�
те обіцянок, вони мо�
жуть зайво обтяжити

вас. Вам знадобиться цілесп�
рямованість. Не приймайте
близько до серця  поради на�
вколишніх – вам краще знати,
як вам належить діяти.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Бажано
співвідносити свої об�
іцянки з можливістю

їхнього виконання. Поста�
райтеся зосередитися на ро�
боті, тому що це тиждень
підготовки до вирішального
кидка.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). На роботі і
вдома можливі дрібні
конфлікти, тому вам
варто бути гранично

обережними в словах і вчин�
ках. Варто уникати  по�
спішності в рішеннях і емоцій�
ності в спілкуванні.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Вашому на�
чальству може не спо�
добатися ваше свавіл�

ля і зайнятість особистими
справами в робочі години. Вас
можуть застати врасплох,
але все�ж на вас чекає довго�

очікуваний успіх.
ВОДОЛІЙ (21.01�

19.02). Можна зіт�
хнути з полегшенням –
схоже, що все встає на

свої місця, і справи налагод�
жуються. Можливо, на вас
чекає нелегкий  вибір, тому,
чим непомітнішими ви буде�

те, тим краще для вас.
РИБИ (20.02�20.

03). Постарайтеся
упокорити свою гор�
диню, прислухатися до

вимог керівництва, і тоді спра�
ви підуть на лад. Спробуйте
вписуватися у  тимчасові рам�
ки, виключіть запізнення.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 23.09.13 – 29.09.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 27
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 9
     äiâ÷àòîê – 18
     îäðóæèëîñÿ –

30 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè;
ïîìåðëî – 14 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

      У Франції підрахували: щоб про�
годувати протягом життя одну люди�
ну, потрібна ціла ферма, на якій буде
5 корів, 15 баранів, 16 свиней, 34 кро�
лики, близько 1,5 тисячі курей. Се�
редньо�статистична людина з'їдає за
життя 50 тонн їжі і робить це загалом
12 років.
     Статистика стверджує: в сім'ї з

чотирьох осіб щороку доводиться
мити 18 тисяч тарілок, стільки ж ви�
делок та ложок і 8 тисяч чашок. За�
гальна вага посуду — 5 тонн.

ЦІКАВА  СТАТИСТИКА
     Щороку на прання та прасуван�

ня   витрачається200 годин. На мит�
тя підлоги йде 70 годин. А готувати
їжу доводиться 10�12 годин на тиж�
день.
     Скільки можна бути нареченим

і нареченою? Виявляється, навіть 67
років, як довели Октавіо Тільєн та
Андріана Мартинес з Мексики. За�
ручившись у 1902 році,    вони   одру�
жилися тільки у 1969 році.
     Світовий рекорд у весіллях вста�

новили Джек Ві та Една Моран з Сіет�

ла: вони одружувалися, розлучалися,
а потім знову одружувалися одне з
одним рівно 40 разів. Чого не зробиш,
аби погуляти на власному весіллі.
     Ще від середньовіччя в одному

англійському містечку зберігся звичай:
якщо хтось на порозі церкви присяг�
не, що за рік жодного разу не посва�
рився з дружиною, він одержить ве�
ликий приз. За 500 років виявилося
всього 8 претендентів.
     Як свідчать дослідження, найб�

ільше люблять картоплю ірландці —
кожен з'їдає по 141 кг картоплі на рік.

×òîáû  ïîìî÷ü áîëüíî-
ìó  áûñòðåé  ðàçðàáî-
òàòü ðóêè ïîñëå ñëîæíîé
îïåðàöèè, âðà÷è  çàïóñ-
òèëè åìó âøåé.

Ñóïðóãè çà îáåäîì. Ìóæ
ïûòàåòñÿ  íåçàìåòíî
ñïèõíóòü  ñâîþ òàðåëêó
ñîáàêå. Æåíà, ýòî çàìå-
òèâ:

– Ëþáèìûé, òû æå íå
õî÷åøü ñâîþ åäó  ñîáàêå
îòäàòü, ïðàâäà?

– Ëàñòî÷êà ìîÿ, íó êî-
íå÷íî, íåò, òîëüêî ïîìå-
íÿòñÿ.

– Òû êîãäà-íèáóäü ÷åñ-
òíî ãîâîðèë æåíùèíå,
÷òî î íåé äóìàåøü?

– Äà, õî÷åøü, øðàì ïî-
êàæó?

Íàøà Òàíÿ ãðîìêî ïëà-
÷åò, ïîòîìó ÷òî ïëà÷åò
â ðóïîð.

Îäåññà. Ñòàðûé äâî-
ðèê. Â äâåðü êâàðòèðû
ñòó÷àòñÿ ãðàáèòåëè:

– Êòî òàì?
– Òà íå áîéòåñü! Íå ãî-

ñòè!

Æåíà âåðíóëàñü  ñ êóðîð-
òà è äàâàé âíèìàòàëüíî
èçó÷àòü ïîñòåëü ïîäóø-
êè, ïðîñòûíü, îäåÿëî…

Ïîòîì äîëãî îñìàòðè-
âàëà  âàííóþ, ïðîâåðèëà
ìàññàæíóþ ùåòêó. Íè÷å-
ãî êðèìèíàëüíîãî íå íàé-
äÿ

– Íà ëûñûõ, ÷òî ëè, ïå-
ðåøåë?

Для лікування тяжко хворої на мієло�
лейкоз (рак крові) 39�річної жінки та
пересадки кісткового мозку, необхідні
великі гроші. Їх немає у бідних батьків�
пенсіонерів, один з яких – ще й інвалід
2 гр.  Будемо вдячні всім, хто пожерт�
вує кошти на: Приватбанк, р/р
29244825509100, МФО 305299, код
ОКПО 14360570, одержувач: Сна�
говська Катерина Василівна; призна�
чення платежу: переказ коштів на кар�
тку 6762468310808047 на ім’я Сна�
говська К. В. Або: Ощадбанк: у грив�
нях — картка 6706350006477270 на
ім’я Снаговський М.В. , у доларах –
картка 5104770001269879 на ім’ я
Mykola Snahovskyi. (В усіх випадках мож�
на додавати: благодійна допомога на
онколікування Снаговської Світлани
Василівни).  Довідки по СМС чи за
дзвінком за тел. 0674361684 або ел.
скриньку: idudovas@ukr.net   Про ПІН�
коди і паролі не запитувати!

Це звернення в силі до 1.01. 2014 р.
Будемо безмежно вдячні всім, хто

допоможе здолати нашу біду. Допо�
можіть, будь ласка! Особливе прохан�
ня до багатих людей: утримайтесь від
зайвого відвідання ресторану, сауни,
придбання непотрібних коштовностей
або дачі хабара. Такі гроші потрібніші
хворим людям. Тож краще перекажіть
їх на один із вказаних рахунків. І ваше
добро (істинне!) обернеться до вас
стократним добром.

«ЦЕ  ЩАСТЯ,  ЩО  Є  В  НАС
ТАКІ  ЛИСТОНОШІ…»

Так сказав під час святкуван�
ня Дня села Ракошина його го�
лова Василь Омелянович Кош�
тура про працівниць сільського
відділення поштового зв’язку. А
свято в Ракошині було органі�
зоване на вищому рівні! При�
сутні мали змогу ознайомитися
і з багатою історією села, і його
чесними, працьовитими труді�
вниками, згадати минуле, на�
мітити перспективи на май�
бутнє. Велику частину жителів
села за заслуги перед грома�
дою було відзначено нагорода�
ми та цінними подарунками.
Були й привітання від почесних
гостей запрошених на свято…

Не оминули увагою й сільських листонош. З приємністю й визнанням
їх заслуг згадали, що ці обов’язкові жінки за будь�якої погоди: в спеку,
дощ, снігову віхолу дуже старанно виконують свою роботу, поспішають
рознести кореспонденцію, підписні видання, вручити телеграми… А ще
ці привітні працівниці пошти допомагають стареньким скрасити життя,
на їх прохання принесуть потрібні ліки, продукти харчування, приймають
і здійснюють оплату по квитанціях за комунальні послуги. Уміють вони й
душевно розрадити людину, підтримати морально у важку хвилину.   Ра�
кошинські листоноші  на належному рівні представляють можливості Ук�
рпошти,  усіляко дбають, щоб честь і слава про успіхи поштарів зроста�
ла, множилася…

Не випадково, а саме за підтримки Депутата Верховної Ради України
Віктора Івановича Балоги та Ракошинського сільського голови Василя
Омеляновича Коштури,  працівниці  сільського відділення поштового
зв’язку  за чесну, сумлінну роботу одержали спеціально обладнані вело�
сипеди. Приймаючи  цінні подарунки,  розчулені увагою до себе, до
своєї копіткої, але так потрібної людям роботи, начальник відділення
поштового зв’язку в Ракошині Олена Андріївна Кириленко, її заступниця
Наталія Павлівна Попович, листоноші Тюнде Шандорівна Гевці, Ганна
Петрівна Товт, Аранка Тиберіївна Кармазін, Наталія Дмитрівна Логойда
та Марія Ладиславівна Данкулич  не шкодували слів вдячності й обіцяли
працювати ще краще.

Щирі слова вдячності на адресу щедрих спонсорів прозвучали й від
директора ЗД УДППЗ «Укрпошта» Миколи Васильовича Ростова та на�
чальника Центру поштового зв’язку № 1 Мукачева Тетяни Іванівни Горду�
бей.

Приємно визнавати, що там де керівники районів, сільських та селищ�
них населених пунктів розуміють та визнають важливість і соціальну спря�
мованість пошти, там вона  має майбутнє, бо постійно відчуває гідну й
своєчасну підтримку.

Центр поштового зв’язку № 1 ЗД УДППЗ «Укрпошта»
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ЗАКОНИ ДОВГОЛІТТЯ
У Біблії мовиться, що нащадки Адама жили

близько 900 років. Зараз ми називаємо дов	
гожителями людей, які перетнули 100	літній
рубіж. Як же продовжити свій вік?

Учені пропонують дотримуватись певних правил,
застосовуючи які, можна збільшити не тільки
кількість прожитих років, а й якість життя.

1. Постійно дотримуйтеся режиму дня, відмов�
теся від шкідливих звичок – швидке харчування,
тютюн, алкоголь (+15 років життя).

2. Позитивне мислення і широке коло знай�
омств робить життя активнішим і цікавішим (+10
років).

3. Самоосвіта і міцна сім’я підвищать не тільки
власну самооцінку, а й рівень ендорфінів у крові
(+7 років).

4.  Регулярні фізичні навантаження і прогулян�
ки на свіжому повітрі забезпечать ваш мозок не�
обхідною кількістю кисню (+ 5 років).

У підсумку виходить 37 років життя – відмінний
результат!
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