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       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.

Залишайтеся з нами i надалi. Адже ваша пе�
редплата — найвагомiша частка  фiнансового
виживання нашої з вами газети. Пiдписатися на
газету “Мукачево” можна у будь�якому пошто�
вому вiддiленнi мiста i району або безпосеред�
ньо 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.

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС  61826

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
на газету “Мукачево”

на  друге півріччя 2014>й рік

ШПИГУНІВ ЗАТРИМАЛИ
ПАСАЖИРИ

На Закарпатті виявили двох шпигунів.
Двоє чоловіків сіли до вагона електропотяга спо�

лученням Львів — Лавочне — Мукачеве. Хоча обид�
ва розмовляли тихо, та пасажири, що розмістили�
ся поряд, почули, що вони спілкуються російською
мовою.

Коли один з них дістав з наплічника фотоапарат і
почав знімати, сусід поцікавився, навіщо він це ро�
бить. У відповідь почув, що вони прокладають тури�
стичний маршрут. Та в цю відмовку пильні пасажи�
ри не повірили. Запідозрили, що ця парочка — шпи�
гуни, і повідомили про це провідників.

Чоловіків було передано співробітникам Служби
безпеки України, повідомив головний міліціонер За�
карпаття Сергій Шаранич. На території Закарпат�
тя вони фотографували стратегічні об’єкти: заліз�
ничні мости та станції, їх місця позначали на карті.
Обидва не мають постійного місця роботи. Один —
житель Кіровограда, другий із Львівської області.
Міліція щиро дякує за пильність громадянам і про�
сить звертати увагу на такі випадки.

Еліна САВИЦЬКА

ÏÐÈÉÌ²ÒÜ
ÍÀÉÙÈÐ²Ø² Â²ÒÀÍÍß!
Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè òîðã³âë³, ãðîìàäñüêî-

ãî õàð÷óâàííÿ òà âåòåðàíè ãàëóç³!
Ç íàãîäè  íàøîãî ñï³ëüíîãî ïðîôåñ³éíîãî

ñâÿòà áàæàºìî  âñ³ì  âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
ñ³ìåéíîãî çàòèøêó, äîáðîçè÷ëèâîñò³,
ïîâàãè  â³ä ëþäåé.

Íåõàé  ó âñ³õ âàøèõ ñïðàâàõ ³
ïëàíàõ âàñ ñóïðîâîäæóº
óñï³õ, ðîáîòà ïðèíîñèòü
ò³ëüêè  çàäîâîëåííÿ, à Ãîñ-
ïîäü  Áîã ùåäðî äàðóº  ñâ³òëó
ðàä³ñòü  òà ðîäèíí³ ãàðàçäè.

 Ì.ÃÓÄÀÊ, ãîëîâà îá’ºäíàíîãî êîì³òåòó
ïðîôñï³ëêè  ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³, ãðîìàäñü-

êîãî õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã.
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Теперь на них могут претендовать семьи с ми>
нимальными доходами независимо от разме>
ра квартплаты. С 1 июля Минсоцполитики нач>
нет выплачивать субсидии на оплату подоро>
жавших (в среднем по Украине на 40%) услуг
ЖКХ тем украинцам, у кого доход семьи равен
или меньше прожиточного минимума (1218
грн.), сообщила министр соцполитики Людми>
ла Денисова.

Ранее такие семьи имели право на субсидию,
только если квартплата превышала 15% от дохо�
дов семьи (для пенсионеров �10%). Теперь же им
полностью компенсируют рост тарифов � незави�
симо оттого, была раньше субсидия или нет,
разъяснила министр.

Например, доход семьи из четырех человек (двое
взрослых и двое детей – один до 6 лет, другой до 18
лет) равен 4500 грн., а суммарный прожминимум
для них – 4762 грн. До подорожания они платили
за коммуналку 300 грн/мес. и субсидию не полу�
чали, так как эта сумма меньше 15% дохода се�
мьи (675 грн). Теперь такая семья должна была
бы платить 400 грн., но 100 грн ей компенсирует
государство до конца отопительного сезона (ап�
реля 2015 г.).

По данным Госстатистики, в Украине сейчас по�
лучают субсидии 6% семей (0,8 млн). Президент
Украналитиентра Александр Охрименко подсчи�
тал, что их количество вырастет примерно на чет�
верть, или до 8% (более 1 млн. семей).

УМЕНЬШАТ НАЛОГИ
ЗА ПОДДЕРЖКУ АРМИИ

Министерство доходов и сборов Украины наме�
рено ввести льготное налогообложение для пред�
принимателей, которые помогают армии — заку�
пают бронежилеты или продовольствие, сообщи�
ли в прессслужбе Миндоходов со ссылкой на пер�
вого заместителя министра Игоря Белоуса. По
состоянию на 1 июля в рамках акции “Поддержи
украинскую армию” на счета Министерства обо�
роны Украины от юридических и физических лиц
для помощи Вооруженным силам поступило
134,035 млн. гривен.

ÃÅÍÑÅÊ ÎÎÍ ÏÐÈÇÂÀË ÊÎ ÂÑÅÎÁÙÅÉ
ÎÒÌÅÍÅ ÑÌÅÐÒÍÎÉ ÊÀÇÍÈ

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал
все государства отказаться от применения смер>
тной казни. Об этом он заявил во время выступле>
ния в штаб>квартире Организации Объединенных
Наций в Нью>Йорке.

Генсек напомнил, что 25 лет назад лишь четверть го�
сударств — членов ООН запретили смертную казнь.
Сегодня, по его словам, около 160 государств�членов
ООН  или ввели такой запрет, или не прибегают к ней
на практике.

При этом Пан Ги Мун выразил обеспокоенность при�
менением смертной казни за преступления, которые,
по международному праву, не могут быть квалифици�
рованы как тяжкие.

Òåëåôîíóâàòè ìîæå êîæåí
У Міносвіти запрацювали телефони

“ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ” на час вступної кампанії
Консультаційні телефони працюють щодня в

будні від 9>ї до 18 години – до 29 серпня.

З питань вступу у вищі навчальні заклади слід
звертатися телефоном (044) 481>32>15, у про>
фесійно>технічні заклади — за номерами
(044) 279>16>56, 279>38>65.

Додзвонитися на лінію з першої спроби важко,
адже абітурієнти телефонують постійно, тож раз у
раз у слухавці чую короткі гудки.

"Лише за перший день роботи ми отримали сотні
дзвінків, — каже Олена Янушевська, що чергує на
"гарячій лінії". — Найбільше звернень — від вступ�
ників з Криму, Донеччини та Луганщини. Перші
хочуть дізнатись, які пільги при вступі матимуть
цього року, абітурієнти зі Сходу цікавляться до�
датковими сесіями ЗНО та термінами кампанії.

Надійшло чимало скарг на роботу сайта http://
ez.osvitavsim.org.ua, де абітурієнти можуть пода�
ти заяву в електронній формі: у перші дні сайт по�
стійно "зависав" або узагалі не відкривався".

Також на "гарячу лінію" просять повідомляти
факти порушень під час вступної кампанії. Можна
і прийти, щоб проконсультуватися. Прийом про�
водиться за адресою: Київ, проспект Перемоги,
10, у кімнаті №122. Лише за перший день роботи
до працівників звернулося півсотні осіб.

Олена КОВАЛЬСЬКА
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Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
7 (102)  24 ëèïíÿ 2014 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).
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Ìíîãè íàä ëþäüìè ãîñïîäñòâóþò è öàðñòâóþò, íî ñàìè - ðàáû ãðåõà è ïëåííèêè ñòðàñòåé ñâîèõ.
(Ñâò. Òèõîí Çàäîíñêèé)

Äåíü Ïðîðîêà ²ë³¿
(2 ñåðïíÿ)

Îäíîãî ç âåëèêèõ ïðîðîê³â Ñòàðîãî Çà-
ïîâ³òó – Ïðîðîêà ²ë³þ – íàø³ ïðåäêè âøà-
íîâóâàëè ùå â ãëèáîêó äàâíèíó. Çîêðå-
ìà, ç ë³òîïèñó Íåñòîðà â³äîìî, ùî â äî-
õðèñòèÿíñüêèé ïåð³îä ó Êèºâ³ ³ñíóâàëà
öåðêâà, çáóäîâàíà íà ÷åñòü Ïðîðîêà ²ë³¿.
Ó õðèñòèÿíñüêèé ïåð³îä ó äåíü éîãî ïà-
ì’ÿò³ ³ ïðîòÿãîì òèæíÿ ï³ñëÿ íüîãî
çä³éñíþâàëèñÿ õðåñí³ õîäè äî ²ëü¿íñüêî¿
öåðêâè ç ìîëåáíÿìè ïðî äîù àáî ÿñíó
ïîãîäó.

²êîíîïèñö³ çîáðàæóâàëè Ïðîðîêà ²ë³þ,
ÿêèé ñèäèòü íà êîë³ñíèö³ ç âîãíåííèìè
êîëåñàìè, ÿêà ç óñ³õ áîê³â îòî÷åíà ïîëó-
ì’ÿíèìè õìàðàìè ³ çàïðÿæåíà ÷îòèðìà
êðèëàòèìè ê³íüìè. Ñàìîãî ²ë³þ â íàðîä³
ñïðèéìàëè ÿê ïîñåðåäíèêà ì³æ íåáîì ³ çåìëåþ. Ïðîðîê ²ë³ÿ, ÿê
ñòâåðäæóº Ñâ. Ïèñàííÿ, ïåðåäð³ê ïîñóõó ³ ïî éîãî ìîëèòâàõ ç’ÿâëÿ-
ëèñÿ äîùîâ³ õìàðè.

Ç äàâí³õ ÷àñ³â ³ñíóâàëî ïîâ³ð’ÿ, ùî ï³ñëÿ ²ë³¿ âæå íå ìîæíà êóïà-
òèñü, ç öüîãî äíÿ âîäà ñòàº õîëîäíîþ. Òà é äåíü ñòàº êîðîòøèì.
ßêùî «Ïåòð è Ïàâåë äåíü íà ïîë÷àñà óáàâèë, òî Èëèÿ Ïðîðîê öåëûé
÷àñ óâîëîê».

Ñâÿòèé  ²ë³ÿ â íàðîäí³é óÿâ³ áóâ íå ò³ëüêè êàðàþ÷èì ñâÿòèì, àëå é
ïîêðîâèòåëåì õë³áîðîá³â. Ðîçïî÷èíàºòüñÿ îçèìèé ïîñ³â æèòà ³ ïøå-
íèö³. Ñåëÿíè, ÿê³ ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàëè öüîãî ñâÿòà, êàçàëè: «Íà ²ë³¿
íîâèé õë³á íà ñòîë³». Âîíè âæå ïî÷èíàëè âèï³êàòè õë³á ç íîâîãî
âðîæàþ.

Ïðîòîäèÿêîí Àíàòîë³é

Ðàäîñòü ºñè Ïðîðîê äèâíûé òû Èëèº ñëàâíûé
Âçÿòûé ºñè íà íåáåñà è ãðîì òåáå äàííûé.
Òû âëàäåºø îãíåì íà íåáåñàõ ñóùå
Âñÿ óñòðàøèì óáèâàºì òåá³ ãëàãîëþùå:
«Èëèº, Èëèº, äèâíèé âî ïðîðîöåõ
Âåðóºøè Áîãà Îòöà ºäèíà âî Òðîéö³».
Îõàâó çàñìóòèâ, âñÿ èäîëû ðàçáèâ,
Áîãà Îòöà Íåáåñíîãî ïîçíàòè íàó÷èâ.
Èëèÿ ìîëèëñÿ è âñåõ ëþäåé ó÷èë
Çà òðè ëåòà ì³ñÿöåé øåñòü íåáî çàêëþ÷èë.
×òî íè ðîñû, íè äîæäü íà çåìëþ íè âïàäå,
×òî æèâîòí³ ïî âñ³é çåìë³ îò ãëàäà âìèðàëè.
Èëèÿ ñîêðûëñÿ âî ïîòîö³ Õîðàòü
Àáû îí òàì ñÿ âîñïèòàë, îò ãëàäà íå âìèðàâ.
Òàì íà ðîçêàç Áîæèé âîðîí ìó õë³á íîñèâ,
Ãäå îò ïîòîêà âîäó ïèë è Áîã åãî ãëàñèë:
«Èäè òû Èëèº êî æåíå âäîâèö³,
Ãäå ïðîçÿáíåò ðîñà è äîæäü âñåé çåìëè íà ëèöå
Ãäå ñîáðàë âåñü íàðîä íà ãîðó Êàðìåëüñüêó,
Ãäå ñîêðóøèâ ãð³õîâ ìíîãî è ãëàâó èäîëüñêó,
Ãäå âñ³ ñÿ êëàíÿëè, Âààëà âçûâàëè
È îò ðàíà äî ïîëóäíÿ óò³õè íå ìàëè».

Ñîòâîðèâ Èëèÿ æåðòâó íà ïðåñòîë³
Ðå÷å ëþäåì: «Ïðèñòóï³òå ëèø³òå Áîãà ñâîº».
Èëèÿ ìîëèëñÿ, âïàë íà ëèöà ñâî¿
Ïðîñèòü Áîãà Íåáåñíîãî:

 «Ïðèéìè æåðòâó ìîëèòâó ìîþ».
Áîã Èëèþ âñëûøàë, ñ íåáåñü îãîíü èñïóñòèë,
Ñïàëèë äðåâî è êàìåíèå è âñå ñîææåíèº.
Òîãäà öàð Àõàâà öàðèöþ çàñìóòèâ,
×òî Èëèÿ âñ³õ ïðîðîê³â íåâ³ðíèõ ñîêðóøèë,
Èëèÿ âñòðàøèëñÿ ÿðîñòè öàðèöû –
Ãäå â ïóñòûíè ïðîñèòü âî òåíü ñìåðåêè.
Àíãåëü óêðåïëÿºò, ¿ñòè ìó ïîäàºòü,
Äîðîãó Áîæ³þ Õîðèâ ïóòü ìó îòâîðÿºò.
Èäå Èëèÿ ñîðîê äíåé è íî÷åé,
Ãäå ãëàãîëåò êî Ãîñïîäó, èùóòü ì³íü ñìåðòè.
Ðå÷å Áîã Èëè¿: «Èäè âî ïóñòûíþ
È ïîìàçàé ªëèñåÿ âî èìÿ ïðîðîêà».
Èçûéäå Èëèÿ ïî ð³ö³ Éîðäàíà,
Ãäå îãíåíà êîëåñíèöÿ íà íåáî ãî âçÿëà.

                                Çàïèñàëà Ì.².Øóò³é,
ì. Ìóêà÷åâî

Öå ñâÿòî âñòàíîâëåíå íà
ïàì’ÿòü Ïðåîáðàæåííÿ
²³ñóñà Õðèñòà ïåðåä ó÷íÿìè
íà ãîð³ Ôàâîð. Ïðî öå ðîç-
ïîâ³äàþòü òðè ºâàíãåë³ñòè –
Ìàòâ³é, Ìàðê ³ Ëóêà. ̄ õí³ òðè
ñèíîïòè÷íèõ ªâàíãåë³ÿ
ì³ñòÿòü äóæå ïîä³áí³ îïèñè
Ïðåîáðàæåííÿ.

Íåçàäîâãî äî ñâîãî ðîç-
ï’ÿòòÿ ²³ñóñ Õðèñòîñ, âçÿâøè
ç ñîáîþ òðüîõ ó÷í³â – Ïåòðà
³ áðàò³â Çàâåäåºâèõ, ßêîâà òà
²îàííà, âèðóøèâ ³ç Êåñàð³¿
Ô³ë³ïïîâî¿ â ìåæ³ Ãàë³ëå¿.
²³ñóñ ï³äíÿâñÿ íà Ãîðó ³ ñòàâ
ìîëèòèñÿ. Âòîìëåí³ àïîñòî-
ëè çàñíóëè. Êîëè âîíè ïðî-
êèíóëèñÿ, òî ïîáà÷èëè, ùî
²³ñóñ Õðèñòîñ ïðåîáðàçèâñÿ.

Ï³ñíü â äåíü
Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ

(Ñòàðîâèííà çàêàðïàòñüêà ïðàâîñëàâíà ï³ñíÿ)

Íà Ôàâîð³ ïðåîáðàçèëñÿ Õðèñòîñ
Ãîñïîäü ñëàâíî ñî ïðîðîêè áåñ³äîâàë âèäèìî è ÿâíî.
Êî Ìîéñåþ è Èëèÿ Öàðü ñèë ãëàãîëàøå,
Òîãäà Ìîéñåé è Èëèÿ óñòðàøåíû áûøå,
Ãîðà Ôàâîð èñïîëíèëàñü ÿñíî ñâåòëîé ñëàâû
Þæ íåáåñå Âëàäûêà ðàáîì ñâîèì ÿâè.
Ïåòð, ßêîâ è Èîàíí ñ íèìè, ÿê óçð³ëè Õðèñòà
Ïðåä ëèöåì Åãî ïàäîøà, ÿê ïðåä Áîãà èñòà.
Ïåòð ãëàãîëåò: «Î, Ãîñïîäè! Äîáðî íàì çäå áûòè,
Äîáðî åñòü íàì çäå òðè ñåíè âñêîðå ñîòâîðèòè,
Åäíó Òåá³, äðóãèÿ äâ³ – Èëèÿ é Ìîéñåþ,
Âñÿ Âëàäèêî ñèÿ áóäóòü âëàñòèþ Òâîºþ».
Åùå åìó ãëàãîëþùó, îáëàê ñâ³òåë áÿøå,
«Ñåé åñòü Ñûí ìîé âîçëþáëåííûé» - Îòåö ãëàãîëàøå.
Ïðèéìè Õðèñòå ï³ñíü ìàëóþ, èì³í³º ñèº,
Òû áî åñè âî èñòèíó Îòöà ñèÿíèå.

 Çàïèñàëà Ì.².Øóò³é,
ì. Ìóêà÷åâî

Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäà Áîãà ³ Ñïàñà íàøîãîÏðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäà Áîãà ³ Ñïàñà íàøîãîÏðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäà Áîãà ³ Ñïàñà íàøîãîÏðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäà Áîãà ³ Ñïàñà íàøîãîÏðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäà Áîãà ³ Ñïàñà íàøîãî
²³ñóñà Õðèñòà²³ñóñà Õðèñòà²³ñóñà Õðèñòà²³ñóñà Õðèñòà²³ñóñà Õðèñòà  (19 ñåðïíÿ)

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

Â³í ñòîÿâ, îòî÷åíèé ñÿéâîì:
îáëè÷÷ÿ ñÿÿëî, ÿê ñîíöå,
îäÿã çðîáèâñÿ á³ë³øèì â³ä
ñí³ãó ³ áëèùàâ, ÿê ñâ³òëî.
Ïîðó÷ ç íèì ñòîÿëè äâà ïðî-

ðîêè – Ìîéñåé òà ²ë³ÿ, ÿê³
ðîçìîâëÿëè ç Ãîñïîäîì ïðî
Éîãî áëèçüêèé â³äõ³ä.

Çäèâîâàí³ ó÷í³ ï³ä ÷àñ Ïðå-
îáðàæåííÿ ²³ñóñà Õðèñòà ïî-
áà÷èëè íà ìèòü íå ëèøå
Éîãî ñëàâó, àëå é ñëàâó Öàð-
ñòâà Íåáåñíîãî. Ïîáà÷èâøè
ñëàâó Ñïàñèòåëÿ òà ñâ³òëî
Íåáåñíîãî ãðàäà, àïîñòîëè
ïåðåæèëè ïî÷óòòÿ íåâèìîâ-
íî¿ ðàäîñò³. Ç ðàäîñò³ â³ä ïî-
áà÷åíîãî àïîñòîë Ïåòðî âè-
ãóêíóâ: «Äîáðå íàì òóò
áóòè!»

Â³í íå çíàéøîâ ³íøèõ ñë³â,
ùîá âèñëîâèòè ïî÷óòòÿ, ùî
ñïîâíþâàëî äóøó éîãî òà
³íøèõ àïîñòîë³â, ñâ³äê³â Ïðå-
îáðàæåííÿ.

Àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí

Ó öåðêîâíèõ ëàâêàõ Çà-
êàðïàòòÿ çà äîñòóïíèìè
ö³íàìè ìîæíà ïðèäáàòè
êíèãó êàíäèäàòà ³ñòîðè÷-
íèõ íàóê äîöåíòà Þð³ÿ
Äàíèëüöÿ «Îáðàíèé Áî-
æèì Ïðîâèä³ííÿì. Æèòòº-
ïèñ ïðåïîäîáíîãî Îëåê-
ñ³ÿ Êàðïàòîðóñüêîãî ñïî-
â³äíèêà» (×åðí³âö³,
«Ì³ñòî», 2013). Àâòîðîì
êíèãè ìàñøòàáíî ÷åðåç

ÄÎ ÂÀØÎ¯ ÓÂÀÃÈ
÷èñëåíí³ àðõ³âí³ äîêóìåí-
òè, ð³äê³ñí³ ôîòîãðàô³¿ òà
âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü âèêî-
ðèñòàíî¿ ë³òåðàòóðè ðîç-
êðèòî ïîäâèæíèöüêó
ä³ÿëüí³ñòü ïðåïîäîáíîãî
Îëåêñ³ÿ Êàðïàòîðóñüêîãî
(Êàáàëþêà) (01.09.1877 –
02.12.1947).

Ç ³ìåíåì öüîãî âåëèêî-
ãî ïîäâèæíèêà ³ ñïîâ³äíè-
êà ïîâ’ÿçàíèé ðóõ çà

â³äíîâëåííÿ Ïðàâîñëàâ’ÿ
íà Çàêàðïàòò³. Éîãî ïå-
ðåñë³äóâàëè, çàòðèìóâà-
ëè òà êèäàëè ó â’ÿçíèöþ,
îäíàê â³í áóâ òàì, äå ïî-
òðåáóâàâ ñâÿùåíèêà
â³ðíèê. Éîãî äîáðå çíàëè
³ íà Ìóêà÷³âùèí³ – ó Âå-
ëèêèõ Ëó÷êàõ òà Äîìáî-
êàõ. Çîêðåìà, íà ïî÷àòêó
1930-õ àðõ³ìàíäðèò
Îëåêñ³é ç áëàãîñëîâåííÿ

ºïàðõ³àëüíîãî êåð³âíèöò-
âà âçÿâ ï³ä ñâîþ îï³êó áó-
ä³âíèöòâî æ³íî÷îãî ìîíà-
ñòèðÿ â ñ. Äîìáîêè. Äî
ðå÷³, ïðèéíÿâøè âåëèêó
ñõèìó, â³í 2 ãðóäíÿ 1947
ðîêó ïîìåð ó Äîìáîêàõ.
Çâ³äòè ò³ëî ïîäâèæíèêà
áóëî ïåðåâåçåíî äî ²çüêî-
ãî ìîíàñòèðÿ, äå ³ ïîêî-
ÿòüñÿ çàðàç ñâÿò³ ìîù³
ïðåïîäîáíîãî Îëåêñ³ÿ

Êàðïàòîðóñüêîãî.
Êíèãà ïðî æèòòÿ Àïîñ-

òîëà Çàêàðïàòòÿ ïðåïî-
äîáíîãî Îëåêñ³ÿ Êàðïà-
òîðóñüêîãî º äëÿ ñó÷àñ-
íèõ ïîêîë³íü ìîìåíòîì
äóõîâíîãî òðåçâ³ííÿ òà
òâåðäîãî ñòîÿííÿ ó Ïðà-
âîñëàâí³é Õðèñòîâ³é
Öåðêâ³.

²îàíí
Ìîíàñòèðñüêèé

Õâàëè, äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà...

Ï³ñíü Ïðîðîêó Èëè¿
(Ñòàðîâèííà çàêàðïàòñüêà ïðàâîñëàâíà ï³ñíÿ)
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Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ» íå âèêîðèñòîâóâà-

òè äëÿ ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií âàì
áiëüøå íå ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì

ëþäÿì.

Åæåäíåâíî óìèðàé, ÷òîáû æèòü âå÷íî. (Ïðï. Àíòîíèé Âåëèêèé)

Öÿ ³êîíà çíàõîäèòüñÿ ó
Ïî÷à¿âñüêîìó ìîíàñòèð³.

²ç ïåðåêàç³â â³äîìî, ùî íà
ãîð³, äå çàðàç ðîçòàøîâàíèé

1.(Ïò.)  – Çíàéäåííÿ ìîù³â ïðï. Ñåðàôèìà, Ñàðîâñüêîãî
÷óäîòâîðöÿ.
2.(Ñá.) – Ïðîðîêà ²ë³¿.
5.(Âò.) – Ïî÷à¿âñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
6.(Ñð.) –  Ì÷÷. áëãââ. êíÿç³â Áîðèñà ³ Ãë³áà, â ñâ. õðå-

ùåíí³ Ðîìàíà ³ Äàâèäà.
8.(Ïò.)  – Ïðï. Ìîéñåÿ Óãðèíà, Ïå÷åðñüêîãî, â Áëèæí³õ

ïå÷åðàõ.
9.(Ñá.)  –  Âì÷. ³ ö³ëèòåëÿ Ïàíòåëåéìîíà.
10.(Íä.)  – Ñìîëåíñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
14.(×ò.)  – Ïî÷àòîê Óñïåíñüêîãî ïîñòó. Âèíåñåííÿ ÷åñíèõ

äðåâ Æèâîòâîðÿùîãî Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî. Ñâÿòî Âñåìè-
ëîñòèâîìó  Ñïàñó ³ Ïðåñâÿò³é Áîãîðîäèö³. Ñåìè ìó÷åíèê³â
Ìàêêàâå¿â: Àâ³ìà, Àíòîí³íà, Ãóð³ÿ, ªëåàçàðà, Åâñåâîíà,
Àë³ìà, Ìàðêåëà, ìàòåð³ ¿õíüî¿ Ñîëîìîí³¿ ³ ó÷èòåëÿ ¿õíüîãî
ªëåàçàðà.
19.(Âò.) – Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäà Áîãà ³ Ñïàñà íàøîãî

²³ñóñà Õðèñòà. Íà òðàïåç³ äîçâîëÿºòüñÿ ðèáà.
21.(×ò.) – Ïåðåíåñåííÿ ìîù³â ïðï. Çîñèìè ³ Ñàâàò³ÿ Ñîëî-

âåöüêèõ. Òîëãñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
22.(Ïò.) – Àïîñòîëà Ìàòâ³ÿ. Ñîáîð Ñîëîâåöüêèõ ñâÿòèõ.

Ñâò. Ô³ëàðåòà ×åðí³ã³âñüêîãî. Ïðîñëàâëåííÿ ïðï. Ëàâðåí-
ò³ÿ ×åðí³ã³âñüêîãî.
24.(Íä.) – Ïðï. ²îàííà çàòâîðíèêà, Ñâÿòîã³ðñüêîãî.
26.(Âò.) – Êîí÷èíà, äðóãå çíàéäåííÿ ìîù³â ñâò. Òèõîíà,

ºïèñêîïà Âîðîíåçüêîãî, Çàäîíñüêîãî ÷óäîòâîðöÿ. ²êîíè
Áîæî¿ Ìàòåð³"Óìÿã÷åíèå çëûõ ñåðäåö" ("Ñåìèñòðåëüíàÿ").
28.(×ò.) – Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ³ Ïðèñíîä³âè

Ìàð³¿.
31.(Íä.) – Ì÷÷. Ôëîðà ³ Ëàâðà. ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Âñå-

öàðèöà".

ÍÀ ÇÀÏÈÒÀÍÍß ×ÈÒÀ×²Â «ÁËÀÃÎÂ²ÑÒÓ»
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀª ÀÐÕ²ÌÀÍÄÐÈÒ ÑÈËÓÀÍ

Çàïèòàííÿ: – Â ÷îìó âàæëèâ³ñòü ìîëåáíþ ³ ÿê
éîãî çàìîâèòè â öåðêâ³?

Â³äïîâ³äü: – Ñàìå ñëîâî «ìîëåáåíü» â³ä ñëîâà «ìî-
ëèòèñÿ». ßê ïðàâèëî, ìîëåáí³ çâåðøóþòüñÿ ïî çàê³í-
÷åíí³ Áîæåñòâåííî¿ ë³òóðã³¿. Õî÷à áîãîñëóæáîâî âîíè íå
ïîâ’ÿçàí³ ³ òîìó ìîæóòü çâåðøóâàòèñÿ çà íåîáõ³äíîñò³ â
áóäü-ÿêèé ÷àñ.

Â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ìîëåáí³ áóâàþòü ïðîõàëüíèìè,
êîëè ìè çâåðòàºìîñÿ äî Áîãà, äî Áîæî¿ Ìàòåð³ àáî ñâÿ-
òèõ ç áëàãàííÿì âèêîíàòè íàøå ïðîõàííÿ, íàäàòè äîïî-
ìîãó ó ñêðóò³, õâîðîá³ àáî ÿê³éñü ³íø³é âàæëèâ³é äëÿ
ñ³ì’¿ ñïðàâ³. Ñåðåä ð³çíèõ âèä³â ìîëåáí³â ïåðåâàæíî
âîäîîñâÿòíèé, çà íåäóæíèõ, çà òèõ, õòî âèðóøàº ó ïî-
äîðîæ, íà ïî÷àòîê íàâ÷àëüíîãî ðîêó, ï³ä ÷àñ çàñóõè àáî
çëèâè, ³íø³. Ï³ä ÷àñ ìîëåáíþ äî íüîãî çà áàæàííÿì
ìîæíà äîäàòè àêàô³ñò Áîæ³é Ìàòåð³ àáî ñâÿòîìó.

ª ùå ³íøèé òèï ìîëåáíþ, ÿêèé ïîâ’ÿçàíèé ç ïåðøèì.
Öå – ìîëåáåíü ïîäÿ÷íèé, êîëè ìè äÿêóºìî Áîãîâ³ çà
îòðèìàíó äîïîìîãó. Â çâ’ÿçêó ç öèì ï³äêðåñëþþ, ùî
äóæå âàæëèâî çâåðòàòèñÿ äî Áîãà ç ïðîõàííÿì, íå çà-
áóâàòè äÿêóâàòè Éîìó çà âñå, ùî ìè îòðèìóºìî çàðàäè
íàøîãî ñïàñ³ííÿ.

Çàïèòàííÿ: – ßê³ öåðêîâí³ ñëóæáè ³ îáðÿäè º ãî-
ëîâíèìè?

Â³äïîâ³äü: – Ë³òóðã³ÿ ââàæàºòüñÿ ãîëîâíîþ öåðêîâ-
íîþ ñëóæáîþ. Ë³òóðã³ÿ º ïðîäîâæåííÿì ó ÷àñ³ Òàéíî¿
âå÷åð³, ÿêó ç³ ñâî¿ìè ó÷íÿìè çâåðøóâàâ Ãîñïîäü ³ ï³ä
÷àñ ÿêî¿ Â³í âñòàíîâèâ ãîëîâíå òà¿íñòâî öåðêâè – òà¿í-
ñòâî ïðè÷àñòÿ.

Ùî òàêå òà¿íñòâà? Öå òàê³ ñâÿùåííîä³¿, â ÿêèõ ï³ä çîâ-
í³øí³ìè îáðÿäàìè ³ ä³ÿìè íåâèäèìî ä³º áëàãîäàòü Áîæà,
à ñàìå – ñïàñèòåëüíà ä³ÿ Ñâÿòîãî Äóõà. Â ïðàâîñëàâí³é
öåðêâ³ çâåðøóþòüñÿ ñ³ì òà¿íñòâ:

Òà¿íñòâî õðåùåííÿ – ÿêå º äóõîâíèì íàðîäæåí-
íÿì.

Òà¿íñòâî ìèðîïîìàçàííÿ – ï³ä ÷àñ ÿêîãî ëþäè-
íà îòðèìóº äàðè Ñâÿòîãî Äóõà.

Ïðè÷àñòÿ – ï³ä ÷àñ ÿêîãî õðèñòèÿíèí ï³ä âèãëÿ-
äîì õë³áà ³ âèíà âêóøàº ³ñòèíí³ Ò³ëî ³ Êðîâ Ãîñïîäà
íàøîãî ²³ñóñà Õðèñòà, ºäíàþ÷èñü ç Íèì.

Ïîêàÿííÿ – òà¿íñòâî ïðèìèðåííÿ ç Áîãîì òà
â³äíîâëåííÿ áëàãîäàò³ õðåùåííÿ.

Ñâÿùåíñòâî – òà¿íñòâî, ó ÿêîìó îáðàíèé â³ä íà-
ðîäó ÷åðåç ïîêëàäàííÿ ðóê ºïèñêîïà îòðèìóº áëàãî-
äàòü çâåðøóâàòè òà¿íñòâà òà áîãîñëóæ³ííÿ, à òàêîæ äó-
õîâíî íàâ÷àòè ³ âèõîâóâàòè íàðîä Áîæèé.

Òà¿íñòâî øëþáó – â ÿêîìó íàäàºòüñÿ áëàãîñëî-
âåííÿ Ãîñïîäíº íà ïîäðóæíº æèòòÿ.

Òà¿íñòâî ºëåºîñâÿ÷åííÿ (àáî ñîáîðóâàííÿ) –
ïî ìîëèòâàõ öåðêâè ëþäèíà îòðèìóº çö³ëåííÿ â³ä õâî-
ðîá äóøåâíèõ ³ ò³ëåñíèõ.

     Çàïèòóºòå — âiäïîâiäàºìî

Ïîõâàëà Êðåñòó
Êðåñò – íàäåæäà õðèñòèàí, ñïàñèòåëü

îò÷àÿííûõ, ïðèñòàíèùå îáóðåâàåìûõ, âðà÷
íåìîùíûõ, èçãîíèòåëü ñòðàñòåé, ïîäàòåëü
çäðàâèÿ, æèçíü ïîãèáàþùèì.

Êðåñò – îðóæèå ïðîòèâ âðàãîâ, ñêèïåòð
Öàðñòâèÿ, âåíåö êðàñîòû, òâåðäûíÿ âåðû,
ïóòåâîäèòåëü ñëåïûõ, ñâåò äëÿ ñèäÿùèõ âî
òüìå, íàñòàâíèê íåâåæäàì, ó÷èòåëü þíî-
øàì, ïðèñòàâíèê îòðîêàì, ïåñòóí ìëàäåí-
öàì, ïîïðàòåëü ãðåõà, âåñòíèê ïîêàÿíèÿ,
ãëàøàòàé ïðàâäû.

Êðåñò – ëåñòâèöà íà íåáî, çàëîã æèçíè,
ñìåðòü äëÿ ñìåðòè, äåðçíîâåíèå ê Áîãó,
êëþ÷ ê Íåáåñíîìó Öàðñòâèþ.

Êðåñò – ñòðàæ â íîùè, êðåïîñòü âî äíè,
îáóçäàòåëü â ðàäîñòè, îäóøåâèòåëü â ïå÷à-
ëè, óìèëîñòèâèòåëü, ïðèìèðèòåëü, ïîáîð-

íèê, çàùèòíèê, ïîêðîâèòåëü.
Êðåñò – ïîìîùíèê â èñêóøåíèÿõ, õðàíèòåëü â îïàñíîñòÿõ, óòåøè-

òåëü â ñêîðáÿõ, êîðì÷èé â ìîðå, îòðàäà â íåñ÷àñòèÿõ.
Êðåñò – îõðàíèòåëü ñïÿùèõ, ñîòðóäíèê òðóäÿùèìñÿ.
Êðåñò – ñèëà áåçñèëüíûì, ïîêîé îáðåìåíåííûì, ïèùà àë÷óùèì,

ïîäêðåïèòåëü ïîñòíèêîâ, ñîâåòíèê ïîäâèæíèêàì, îäåÿíèå íàãèì, ñïóò-
íèê ñòðàííèêàì.

Êðåñò – çàñòóïíèê âäîâèö, ïîêðîâèòåëü è ïèòàòåëü ñèðîò.
Êðåñò – ÷åñòü ïðàâèòåëåé, êðåïîñòü âëàäûê, ïîáåäà âîæäåé, ïå-

÷àòü äåâñòâà, ñîþç ñóïðóæåñòâà.
Êðåñò – õðàíèòåëü ãðàäîâ, îãðàäèòåëü æèëèù, ïîñðåäíèê äðóçåé,

îòìñòèòåëü âðàãàì.
Êðåñò – öàðü ëþáâè, óìèðèòåëü ìèðà. Êðàòêî ñêàçàòü:
Êðåñò – ãëàâà ñòðàäàíèé Õðèñòîâûõ, âåíåö ñîâåðøèâøèõñÿ ÷óäåñ.

Èç òâîðåíèé ñâÿòîãî Àíäðåÿ,
 àðõèåïèñêîïà Êðèòñêîãî

Öåé ïðàçíèê óòâåðäèâñÿ â Êîí-
ñòàíòèíîïîë³. ²ñíóâàâ çâè÷àé âèíî-
ñèòè ×åñíå Äðåâî Õðåñòà äëÿ îñ-
âÿ÷åííÿ ì³ñöü ÷åðåç õâîðîáè, ÿê³
÷àñòî áóâàëè ó ñåðïí³.

Íàïåðåäîäí³ âèíåñåííÿ Õðåñòà
éîãî ä³ñòàâàëè ³ç öàðñüêî¿ ñêàðá-
íèö³, ïîêëàäàëè íà Ñâÿòîìó Ïðå-
ñòîë³ Âåëèêî¿ öåðêâè (íà ÷åñòü Ñâÿ-
òî¿ Ñîô³¿ – Ïðåìóäðîñò³ Áîæî¿) ³ äî
Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ïðî-
ïîíóâàëè íàðîäó Õðåñò äëÿ ïîêëî-
í³ííÿ.

Â «Ñêàçàíèè äåéñòâåííûõ ÷è-
íîâ…», ñêëàäåíîìó çà âêàç³âêîþ

Ïî÷à¿âñüêà ³êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³Ïî÷à¿âñüêà ³êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³Ïî÷à¿âñüêà ³êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³Ïî÷à¿âñüêà ³êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³Ïî÷à¿âñüêà ³êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³ (5 ñåðïíÿ)

ìîíàñòèð, ó 1340 ðîö³ îñå-
ëèëèñÿ äâà ³íîêè. Ï³ñëÿ
ìîëèòâè îäèí ³íîê ï³øîâ
äî âåðøèíè ãîðè ³ ðàïòîì
ïîáà÷èâ Áîæó Ìàò³ð, ÿêà
ñòîÿëà íà êàìåí³ â îòî÷åíí³
ïîëóì’ÿ. Òîä³ â³í ïîêëèêàâ
áðàòà ïîäèâèòèñÿ íà äèâî,
òðåò³ì ñâ³äêîì öüîãî áóâ
ïàñòóõ ²âàí Áîñèé, ÿêèé
âèá³ã íà ãîðó, ³ âîíè âòðüîõ
ïðîñëàâèëè Áîãà. Íà êà-
ìåí³, äå ñòîÿëà Ïðåñâÿòà Áî-
ãîðîäèöÿ,  íàçàâæäè çàëè-
øèâñÿ â³äáèòîê ̄ ¿ ïðàâî¿ ñòî-
ïè.

Â 1559 ðîö³ Êîíñòàíòèíî-

ïîëüñüêèé ìèòðîïîëèò
Íåîô³ò ïðî¿æäæàþ÷è ÷åðåç
Âîëèíü, â³äâ³äàâ äâîðÿíêó
Àííó Ãîéñüêó – âîíà æèëà â
ìàºòêó Îðëÿ, íåäàëåêî â³ä
Ïî÷àºâà. Íà áëàãîñëîâåííÿ
â³í çàëèøèâ Àíí³ ïðèâåçåíó
³ç Êîíñòàíòèíîïîëÿ ³êîíó Áî-
ãîðîäèö³. Ñòàëè ïîì³÷àòè,
ùî â³ä ³êîíè âèõîäèòü ñÿé-
âî. Êîëè ïåðåä ³êîíîþ
çö³ëèâñÿ áðàò Àííè Ïèëèï,
âîíà ïåðåäàëà â 1597 ð. ÷ó-
äîòâîðíèé îáðàç ìîíàõàì.

ª ùå áàãàòî ³íøèõ
ñâ³ä÷åíü ïðî äîïîìîãó Öà-
ðèö³ Íåáåñíî¿. Çîêðåìà,

â³äîìî, ùî ìîíàõ Ïî÷à¿âñü-
êîãî ìîíàñòèðÿ áóâ çàõîïëå-
íèé ó ïîëîí òàòàðàìè. Â íå-
âîë³ â³í çãàäóâàâ Ïî÷à¿âñüêó
îáèòåëü, ¿¿ ñâÿòèí³, áîãîñëó-
æ³ííÿ, ï³ñíåñï³âè. ²íîê îñîá-
ëèâî ñóìóâàâ ïðè íàñòàíí³
ñâÿòà Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áî-
ãîðîäèö³ ³ ñë³çíî ìîëèâ Áîæó
Ìàò³ð ïðî âèçâîëåííÿ ç ïî-
ëîíó. Ñòàëîñÿ äèâî: çà ìî-
ëèòâàìè Ïðåñâÿòî¿ Ä³âè îä-
íîãî ðàçó çíèêëè ñò³íè â’ÿç-
íèö³, à ³íîê îïèíèâñÿ á³ëÿ
ñò³í Ïî÷à¿âñüêîãî ìîíàñòè-
ðÿ.
Ïðîòîäèÿêîí Ìèòðîôàí.

     Ðåöåïòè ïðàâîñëàâíî¿ êóõí³

²íãðåä³ºíòè:
- 6 øò. áàêëàæàí³â;
- 8 øò. ïîì³äîð³â;
- 250 ã ñìåòàíè;
- 150 ã òåðòîãî ñèðó;
- ñóõàð³ ìåëåí³, ïåðåöü

÷îðíèé ìåëåíèé, ñ³ëü, âåð-
øêîâå ìàñëî.

Ñïîñ³á ïðèãîòóâàííÿ:

ÇÀÏ²ÊÀÍÊÀ Ç ÁÀÊËÀÆÀÍ²Â
Î÷èñòèòè áàêëàæàíè, âèé-

íÿòè ç íèõ ì’ÿêîòü, íàð³çà-
òè ñêèáî÷êàìè, (ùîá áàêëà-
æàíè íå ã³ð÷èëè) ïîñîëèòè
³ ïîòðèìàòè 10-15 õâèëèí,
ïîò³ì îáñóøèòè. Ç ïî-
ì³äîð³â çíÿòè øê³ðêó, âèäà-
ëèòè íàñ³ííÿ ³ íàð³çàòè ñêè-
áî÷êàìè.

Â çìàùåíó âåðøêîâèì
ìàñëîì ôîðìó äëÿ çàï³êàí-
íÿ óêëàñòè øàðàìè áàêëà-
æàíè é ïîì³äîðè, ïîñèïà-
þ÷è êîæåí øàð òåðòèì ñè-
ðîì ³ ïîëèâàþ÷è îäí³ºþ
ñòîëîâîþ ëîæêîþ ñìåòàíè.
Êîæåí øàð çëåãêà ïîñîëè-
òè ³ ïîïåð÷èòè.

Çàê³í÷èòè óêëàäàííÿ øà-
ðîì ïîì³äîð³â, ïîëèòè çà-
ëèøêàìè ñìåòàíè, ïîñè-
ïàòè òåðòèì ñèðîì ³ ìå-
ëåíèìè ñóõàðÿìè. Ïîñòà-
âèòè ôîðìó â äóõîâêó, íà-
ãð³òó äî òåìïåðàòóðè 160-
180  Ñ ïðèáëèçíî íà 45 õâè-
ëèí.

Âèíåñåííÿ ×åñíèõ Äðåâ Æèâîòâîðÿùîãî Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî
(14 ñåðïíÿ)

ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³
Ô³ëàðåòà, âêàçàíî: «À íà ïðîèñõîæ-
äåíèå â äåíü ×åñòíîãî Êðåñòà áû-
âàåò õîä îñâÿùåíèÿ ðàäè âîäíîãî
è ïðîñâåùåíèÿ ðàäè ëþäñêîãî…»

Íà öåé æå äåíü ïðèïàäàº ùå
îäíå âåëèêå ñâÿòî – Âñåìèëîñòè-
âîãî Ñïàñà Õðèñòà Áîãà ³ Ïðåñâÿ-
òî¿ Áîãîðîäèö³ Ìàð³¿, Éîãî Ìàòåð³.
Âîíî âñòàíîâëåíî ç íàãîäè çíà-
ìåíü â³ä ³êîí Ñïàñèòåëÿ, Ïðåñâÿ-
òî¿ Áîãîðîäèö³ òà ×åñíîãî Õðåñòà
ï³ä ÷àñ áèòâ ñâÿòîãî êíÿçÿ Àíäð³ÿ
Áîãîëþáñüêîãî ç âîëçüêèìè áóëãà-
ðàìè â 1164 ð.

Öüîãî æ äíÿ  âøàíîâóþòü ïàì’-
ÿòü ñåìè  ñâÿòèõ  ìó÷åíèê³â  Ìàê-
êàâå¿â: áðàò³â  Àâ³ìà,  Àíòîí³íà,
Ãóð³ÿ,  ªëåàçàðà, Åâñåâîíà, Àë³ìà ³
Ìàðêåëà, ¿õíüî¿ ìàòåð³ Ñîëîìîí³¿
òà â÷èòåëÿ ªëåàçàðà, ÿê³ â 166 ðîö³
ïîñòðàæäàëè â³ä áåçáîæíîãî ñèð-
³éñüêîãî öàðÿ Àíò³îõà ªïèôàíà çà
â³ðó â ºäèíîãî Áîãà.

Â öåé äåíü ðàçîì ç îñâÿ÷åííÿì
âîäè çä³éñíþºòüñÿ îñâÿ÷åííÿ ìåäó
³ áëàãîñëîâëÿºòüñÿ âêóøàííÿ éîãî
íîâîãî çáîðó.

Àðõ³ìàíäðèò
Ìàðòèí³àí

ÁÎÃÎÑËÓÆ²ÍÍß
Âçàãàë³ âîíî íàçèâàºòüñÿ áîãîøàíó-

âàííÿ àáî äîãîäæåííÿ Áîãó äîáðèìè
äóìêàìè, ñëîâàìè ³ ä³ëàìè, òîáòî âè-
êîíàííÿ âîë³ Áîæî¿.

Ïðàâîñëàâíèì öåðêîâíèì áîãîñëó-
æ³ííÿì íàçèâàºòüñÿ ñëóæ³ííÿ ÷è ñëóæ-
áà Áîãó, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç ÷èòàííÿ ³
ñï³âàííÿ ìîëèòîâ, ÷èòàííÿ Ñëîâà Áî-
æîãî ³ ñâÿùåííîä³é (îáðÿä³â), çä³éñíþ-
âàíèõ çà âèçíà÷åíèì ÷èíîì, òîáòî ïî-
ðÿäêîì, íà ÷îë³ ç ñâÿùåííîñëóæèòå-
ëåì (ºïèñêîïîì àáî ñâÿùåíèêîì).

Â³ä äîìàøíüî¿ ìîëèòâè öåðêîâíå áî-
ãîñëóæ³ííÿ â³äð³çíÿºòüñÿ òèì, ùî âîíî
ïðîâîäèòüñÿ ñâÿùåííîñëóæèòåëÿìè,
çàêîííî ïîñòàâëåíèìè äëÿ öüîãî ÷åðåç
òà¿íñòâî ñâÿùåíñòâà ñâÿòîþ ïðàâî-
ñëàâíîþ öåðêâîþ, ³ ïðîâîäèòüñÿ ïå-
ðåâàæíî ó õðàì³.

Ï³ä ÷àñ öåðêîâíîãî áîãîñëóæ³ííÿ
â³ðóþ÷³ âèâ÷àþòü ³ñòèííå â÷åííÿ Õðè-
ñòîâå, íàëàøòîâóþòüñÿ íà ìîëèòâó, ãî-
òóþòüñÿ äî ïîêàÿííÿ, à ãîëîâíå, ÷åðåç
áîãîñëóæ³ííÿ ïðàâîñëàâí³ õðèñòèÿíè
âõîäÿòü ó òàºìíè÷å ñï³ëêóâàííÿ (ºäíàí-
íÿ) ç Áîãîì, ÷åðåç çä³éñíåííÿ òà¿íñòâ
ïðè áîãîñëóæ³íí³, à îñîáëèâî òà¿íñòâà
ñâÿòîãî Ïðè÷àñòÿ, ³ îòðèìóþòü â³ä Áîãà
áëàãîäàòí³ ñèëè äëÿ ïðàâåäíîãî æèò-
òÿ.

     Ïðàâîñëàâíà àáåòêà



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555524 ëèïíÿ 2014 ð.
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ñò.

Èñêóññòâî ïðîäëèòü æèçíü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû íå óêîðà÷èâàòü å¸.
(Ð. Ôåéõòåðñëåáåí).

Про двох наших одно�
класників, майстра
спорту СРСР, капітана
команди  московського
«Локомотива», ворота�
ря Золтана Мілеса і про
центрову гравчиню
збірної команди «Спар�
так» із Закарпаття Етелу
Рішко�Голиш писала
центральна спортивна
газета, орган Комітету
по фізичній культурі і
спорту СРСР при Раді
Міністрів СРСР і ВЦРПС
«Советский спорт». Зол�
тан Мілес за одну гру
двічі врятував рідну ко�
манду – упіймав обидва
м’ячі призначені суддею
з 11�метрової відмітки.
А про Етелу Рішко�Голиш
і її подругу по команді,
уродженку Виноградова
Єву Болдог всесоюзна
газета розповідала
після чемпіонату Украї�
ни, який проходив у Па�
лаці спорту   в Донецьку,
27 березня 1975 року.
Спортивний оглядач на�
звав «спартаківок» із За�
карпаття «блискавками
на баскетбольному май�
данчику». Висока і зас�
лужена нагорода.  Тоді
наші краянки, обігравши
господарок поля,  підня�
лися на третю сходинку
п’єдесталу пошани.

   …А ми, однокласни�
ки Етели Голиш, Зузани
Берецької, Христини
Попович, Єлизавети
Шомпляк  не забули,  як
тісно було в актовому
залі Мукачівської СШ №
2 імені Т.Г.Шевченка в
один із днів далекого
1960 року, коли му�
качівські школярки,  юні
баскетболістки команди
«Спартак»,  вихованки

ÁËÈÑÊÀÂÊÀ ÍÀ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÎÌÓ ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊÓ
Þâ³ëåéí³ çóñòð³÷³

талановитого тренера
жіночого баскетболу Ва�
лентини Гомонай в Одесі
стали … чемпіонами Ук�
раїни. Більшість дівчат у
збірній команді міста
над Латорицею   була з
нашої школи. Ніяковію�
чи, бо не звикли до
спортивної слави, в од�
накових синіх спортив�
них костюмах, з медаля�
ми переможців на гру�
дях,   під бурхливі оплес�
ки вчителів і учнів поста�
ли перед нами Етела Го�
лиш, Христина Попович,
Єлизавета Шомпляк,
Тетяна Мозер, Зузана
Берецька, Наталія Ва�
сиздас, Валентина Че�
пак,  Марія Біцко… Уже
тоді тон грі задавала
Етела Голиш.  Вперше
слава,  до нікому невідо�
мих на Україні  школярок
з Мукачева,  прийшла
ще в 1959 році, коли на
чемпіонаті України вони
посіли друге місце. З тої
пори не на один рік под�
ружилися наші баскет�
болістки з своєю настав�
ницею, талановитим
тренером жіночого бас�
кетболу, заслуженим
працівником культури,

заслуженим тренером
України Валентиною
Михайлівною Гомонай.

   Сьогодні в квартирі
кандидата у майстри
спорту  Етели Євгенівни
Рішко�Голиш тісно від
нагород, дипломів, гра�
мот, медалей, призів…
Адже грі в баскетбол
наша однокласниця
віддала не одне десяти�
ліття. Вона закінчила
Львівський фізкультур�
но�спортивний інститут,
вкусила смак викла�
дацького хліба, але не
покидаючи гри в баскет�
бол,  присвятила себе
пропаганді спорту,  ро�
боті з кадрами. Незрад�
лива пам’ять Етели Євге�
нівни воскрешає,  сто�
рінка за сторінкою, най�
приємніші миті з її бага�
того спортивного життя.
У 1965 році Етела Голиш
у складі збірної команди
України в Москві  захи�
щала спортивну честь
нашої республіки. Тоді й
здобула звання канди�
дата у майстри спорту.
Могла зробити завидну
спортивну кар’єру. Та
зустріч із милим, серй�
озним, добрим, закоха�
ним у неї, що мовиться,
«по самі вуха»,  випуск�
ником економічного фа�
культету Ужгородського
держуніверситету Олек�
сандром Рішком,  не
дала цього зробити. Ні
на мить не жалкує за тим
рішучим кроком, коли
поєднала долю з наре�
ченим, який за її
підтримки досяг кар’єр�
ного зростання, став ке�
руючим облбази
«Сільгосптехніка». Чо�
ловік не забороняв, а

навіть всіляко заохочу�
вав гру дружини  в бас�
кетбол. І коли вона виїз�
дила на змагання в різні
міста України,  СРСР,
республіки Прибалтики,
чи й зарубіжні країни –
Чехословаччину,  Руму�
нію,  охоче залишався з
донечкою Георгіною.

   В Етелі Євгенівні на
повну силу розквів буй�
ноцвіт спортивного та�
ланту. В її грі було все:
грація і краса, гармонія
витончених багатого�
динними тренуваннями
рухів, невловима
миттєвість, її несподі�
вані кидки м’ячів у кор�
зину. З різних позицій,
різних віддалей. Вона
була яскрава виконави�
ця, краща центрова, ро�
била вчасні підбори,
надійно грала наша
шкільна подруга  і в за�
хисті… У 1962 році вона
виступала в юнацькій
збірній Закарпаття. Під
час зустрічі з командою
юнок зі Львова Етела Го�
лиш принесла своїй ко�
манді 43 очки, і забезпе�
чила переконливу пере�
могу мукачівських бас�
кетболісток.

І сьогодні в  добрих
очах ювілярки  грають�
виграють вогники�
іскринки. Душа її глибо�
ка і мудра. У неї свої пе�
реконання. Вона краси�
ва, по�молодечому
струнка, рухлива, з при�
ємною посмішкою, щи�
рою, відвертою душею.
Вона закохана в життя,
природу, людей і працю.
Трудовий стаж Етела
Євгенівна розпочала із
роботи інструктором по
спорту на Мукачівсько�

му цегельно�черепич�
ному заводі, відтак таку
ж посаду обіймала в
міському спортивному
товаристві «Спартак»,
рік викладала фізичну
культуру в школі, потім
15 років поспіль була
інструктором по спорту
у пивзаводі.  Більше
чверті віку трудилася на
посаді інспектора
відділу кадрів у обласно�
му спеціалізованому ав�
топідприємстві «Агро�
промтранс»,  міській
ш л я х о в о � е к с п л у а �
таційній дільниці. Вона
прийшла в царину
кадрів за покликанням
серця, успішно долала
сходинка за сходинкою
шлях до майстерності в
робітничій педагогіці. У
важкі життєві хвилини
допомогла не одному
десятку робітників і ро�
бітниць. Її невтомна
праця у відділі кадрів ні
на мить не залишалася
осторонь уваги гро�
мадськості, а духовна
щедрість, високий про�
фесіоналізм, принци�
повість викликали сим�
патію і глибоку повагу в
колективах, де вона тру�
дилася.  Незмінний і
сьогодні її життєвий
девіз: «Зроби добро,
кому зможеш».

   Сьогодні у Етели
Євгенівни ювілейний
День народження. У та�
кий день людина осмис�
лює,  згадує найвід�
чутніші здобутки і упу�
щення. Через себе, свою
роботу, своє життя.
Вона ні в чому не відчу�
ває вини ні перед влас�
ною совістю, ні перед
людьми. Мужньо пере�

26 ëèïíÿ ñâÿòêóº ñâ³é
çîëîòèé þâ³ëåé íàøà
ëþáèìà äîíüêà

ÁÀÁÈ×
Ëþäìèëà

Àíàòîë³¿âíà
Ùèðî â³òàºìî ¿¿ ç

òàêî¿ íàãîäè.
Áîæîãî áëàãîñëî-

âåííÿ òîá³ íà ìíîã³¿ ³
áëàã³¿ ë³òà.

Ëåòÿòü ðîêè â ì³æçîðÿíèé ïîë³ò,
Àëå äóøà ïðî öå íå çíàº,
² õàé òàê áóäå ùå ç ï³âñîòí³ ë³ò,
Íåõàé áàäüîð³ñòü òâîÿ íå çãàñàº,
Õàé äîëÿ òîá³ â³äñèëàº ùå ñïîâíà
² ðàäîñò³, é íàñíàãè, ³ çäîðîâ’ÿ,
² ñåðöå ç³ãð³âàºòüñÿ ëþáîâ’þ.

Ç ëþáîâ’þ, òàòî, ìàìà.

несла два потужних уда�
ри  долі, передчасну
смерть чоловіка, відтак
трагічну загибель сина
Олександра. Це завдяки
наполегливій праці, ве�
ликій любові  до людей,
бажанню зробити яко�
мога більше добра
іншим, здолала власне
горе.  У ній і сьогодні
море чулості й тепла, і
вся наша ювілярка про�
низана любов’ю до жит�
тя. Її радує все – робо�
та, люди, квіти, сонце,
донька Георгіна, за фа�
хом економіст, зять Ми�
хайло, (також причет�
ний до спорту), онук
Іванко, який  здобув фах
економіста, як  мати, і
дід…

Теплий липневий день
дарує мільйони різно�
манітного кольору тро�
янд, барвистих, духм’я�
них квітів. Сьогодні всі
вони цвітуть для Етели
Євгенівни Рішко�Голиш.
І слова сьогодні про неї,
щирої, привітної, сер�
дечної – просто чарівної
жінки. Її дім – її храм
душі – це світло чуй�
ності, доброти, а нині ще
й щасливої радості. Віта�
ючи нашу милу одно�
класницю, кажемо: Ете�
ло Євгенівно, хай Вам
працюється, хай Вам
сміється, хай Вам раді�
ється, хай Вам живеть�
ся щасливо, здорово на
многії і благії літа!

Дуже люблячі й ша�
нуючі Вас – товариші�
однокласники, випус�
кники Мукачівської се�
редньої школи № 2
імені Т.Г.Шевченка
1961 року, рідні,
друзі…

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ
Ó ö³ äí³ ñâ³é  ïðåêðàñíèé

70-é þâ³ëåé  â³äçíà÷àº
ßÂÎÐÑÜÊÈÉ

Îìåëÿí Âàñèëüîâè÷ –
÷óäîâà ëþäèíà, äîáðèé áàòüêî,
ëþáëÿ÷èé, òóðáîòëèâèé  ÷î-
ëîâ³ê, í³æíèé ä³äóñü, íàä³éíèé
áðàò ³ òîâàðèø, ñïðàâæí³é ìàé-
ñòåð –“çîëîò³ ðóêè”.

Ó ö³ ñâÿòêîâ³ äí³, äîðîãèé íàø þâ³ëÿðå, ïðèé-
ìè  ùèðîñåðäí³ ïðèâ³òàííÿ é ïîáàæàííÿ äîáðî-
ãî çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿ æèòòºâî¿ íàñíàãè, ðà-
äîñò³  â³ä ä³òåé é îíóê³â, òåïëà ³ çàòèøêó â ðî-
äèí³.

Õàé Òâîÿ æèòòºâà ìóäð³ñòü ³ ñèëà âîë³ ìíî-
æàòüñÿ, áàæàííÿ æèòè ³ òâîðèòè êðàñó é äîáðî
íàâêîëî ñåáå  çðîñòàþòü. Íåõàé Áîã äàðóº Òîá³
ùå áàãàòî ðîê³â çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³ ³ ùàñòÿ, ñâî-
ãî áëàãîñëîâåííÿ.

 Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – äðóæèíà, ñèí, äîíüêà,
çÿòü, íåâ³ñòêà, ñåñòðè,   áðàòè îíóêè Þð³é,  Ìàðè-

íà, Íàòàë³ÿ, Òåòÿíêà,  êóì  Éîñèï, ð³äí³, äðóç³.

Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ Â²ÊÓ!Ñ×ÀÑÒÜß È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß!
Ìóäðóþ, äóøåâíóþ, ýëåãàíòíóþ  îáàÿòåëü-

íóþ, êðàñèâóþ, ðàäóøíóþ, âñåãäà æèçíåðàäî-
ñòíóþ, óâàæàåìóþ êóìó, ëþáèìóþ êðåñòíóþ
ìàìó

Òàìàðó  Âàñèëüåâíó  ÊÎÏ×Ó
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ

è  äàðèì âñå ìû Âàì öâåòû è ëþáîâü. Ñêîëü-
êî Âàì ëåò èñïîëíèëîñü –  çíàåì, íî íå â âîç-
ðàñòå äåëî ñîâñåì. Ïóñòü íå óíîñÿò ãîäû òî,
÷åì òàê áîãàòû Âû, âåäü êà÷åñòâ íåò öåííåå
äóøåâíîñòè è äîáðîòû. Îæèäàåò Âàñ â æèçíè
íåìàëî è ñ÷àñòëèâûõ è ðàäîñòíûõ äíåé. Æå-
ëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü âñåãäà
Âàøè äîáðûå ãëàçà ñâåòÿòñÿ îò
ñ÷àñòüÿ, ÷óòêîå ñåðäöå áóäåò
ñîãðåòî íàøåé ëþáîâüþ, à êàæ-
äûé ìèã æèçíè,  äî 100-ëåòèÿ,
áóäåò ñïîëíà îäàðåí ðàäîñòüþ!

Î÷åíü óâàæàþùèå Âàñ –  êóìà Âàëåíòèíà,
êðåñòíèöà Îëÿ Êóäëèíêîâà, ñåìüè Ìàøèêî,

Âîðîíîâûõ, ðîäíûå, äðóçüÿ…



Âñÿêàÿ íåïðàâäà – ãðåõ. (Ïîñëîâèöà).Âñÿêàÿ íåïðàâäà – ãðåõ. (Ïîñëîâèöà).Âñÿêàÿ íåïðàâäà – ãðåõ. (Ïîñëîâèöà).Âñÿêàÿ íåïðàâäà – ãðåõ. (Ïîñëîâèöà).Âñÿêàÿ íåïðàâäà – ãðåõ. (Ïîñëîâèöà). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 24 ëèïíÿ 2014 ð.

¹ 29 (1031)¹ 29 (1031)¹ 29 (1031)¹ 29 (1031)¹ 29 (1031)
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1.Новозванський Петро Петрович – 1941 р.н.
2.Гранило Володимир Дьордьович – 1972 р.н.
3.Чейпеш Іван Павлович – 1949 р.н.
4.Лендел Ольга Миколаївна – 1949 р.н.
5.Ланьо  Ганна Іванівна –1930 р.н.
6.Гаврилюк Олександр  Якович –1970 р.н.
7.Хома Янош – 1930 р.н.
8.Савчук Олена Олександрівна –1937 р.н.
9.Пархоменко Олександр Моісейович – 1925 р.н.
10.Ковач Михайло Васильович – 1955 р.н.
11.Дзюба Микола Констянтинович – 1942 р.н.
12.Антонова Валентина Макарівна –1922 р.н.
13.Романова Павліна Михайлівна – 1925 р.н.
14.Филип Марія Василівна – 1935 р.н.
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з 14.07.2014 р.  по 20.07.2014 р.

За даними міського
Комбінату благоустрою.

Обговоривши стан протидії злочинності та корупції в місті
за 6 місяців 2014 року, координаційна нарада зазначає, що
правоохоронними органами проведено певну організацій�
ну та практичну роботу щодо протидії злочинності, проте,
робота на цьому напрямі потребує значної активізації.

Не дивлячись на зменшення у місті рівня злочинності,
криміногенна ситуація в місті залишається напруженою, а
наявні негативні тенденції у динаміці та структурі злочин�
ності потребують невідкладного реагування, особливо це
стосується злочинів проти власності, кримінально�карних
правопорушень, вчинених раніше судимими особами.

Так, упродовж 6 місяців 2014 року на території міста за�
реєстровано 1274 кримінальні правопорушення проти 1900
за аналогічний період минулого року, що на 32,9% менше. Із
вказаної кількості зареєстрованих правопорушень, 190 тяж�
ких та особливо тяжких (25%).

З указаних правопорушень 566 закрито за реабілітуючи�
ми підставами, 6 � з нереабілітуючих.

Рівень кримінальних правопорушень на 10 тис. населен�
ня значно вищий від загальнообласного і становить 83,5
(по області – 48,0).

 Вищевказане свідчить про недостатню роботу право�
охоронних органів щодо профілактики злочинності, нена�
лежне виконання прийнятих з цього приводу рішень попе�
редніх координаційних нарад.

Високий рівень злочинності в місті обумовлений знач�
ною кількістю злочинів проти власності, які становлять
більше половини або 65,4 % з усіх зареєстрованих зло�
чинів, з яких 342 крадіжки, 21 грабіж, 77 шахрайств.

Більше середньообласного є питома вага злочинів проти
власності – 65,4% проти 48,6 % по області, злочинів проти
громадської безпеки – 4,2%, по області 2,5%. Упродовж
поточного року у місті вчинено одне вбивство, у той же час
за 6 місяців минулого року такі злочини не вчинялися.

Поряд з цим, зменшилась кількість умисних тяжких тілес�
них ушкоджень – з 5 до 4, злочинів проти волі, честі та
гідності особи – з 3 до 1. Не вчинялися у місті злочини
проти довкілля.

Про недостатню роботу правоохоронних органів міста
щодо попередження та профілактики злочинності свідчить
і те, що з числа зареєстрованих кримінальних правопору�
шень, у яких встановлено особу, половина  або 114 вчинено
раніше судимими (по області – 28,5%), 20 – у стані алко�
гольного сп’яніння (30,3%, по області – 15,2%), 17 – групою
осіб (6%, по області – 9,2 %).

Турбує значний залишок незакінчених кримінальних про�
ваджень, у тому числі минулих років (1092), який щомісячно
зростає.

Повільно використовуються можливості нового КПК Ук�
раїни щодо розкриття злочинів шляхом проведення неглас�
них слідчих (розшукових) дій.

Упродовж 6 місяців поточного року на території м. Мука�
чево вчинено 190 тяжких та особливо тяжких злочинів, од�
нак слідчими міськвідділу міліції ініційовано проведення
всього 38 негласних слідчих (розшукових) дій у проваджен�
нях даної категорії, а всього ініційовано проведення 136
таких дій, з яких 98 – установлення місцезнаходження раді�

П О С Т А Н О В А
координаційної наради керівників правоохоронних органів міста Мукачево

18 липня 2014 року                                                                                                                                             м. Мукачево

оелектронного пристрою. Заслуговує критичної оцінки ро�
бота у сфері запобігання і протидії корупції, в тому числі
адміністративно караної.

До суду передано лише один обвинувальний акт у крим�
інальному провадженні про корупційне правопорушення,
передбачене ч. 2 ст. 368 КК України.

На стадії закінчення перебуває ще одне кримінальне про�
вадження даної категорії за підозрою двох осіб у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 3 ст. 368
КК України.

Внесено одне подання щодо усунення порушень Закону
України «Про засади запобігання та протидії корупції» в
Мукачівську ОДПІ, за результатами розгляду якого до дис�
циплінарної відповідальності притягнуто 1 особу.

Складено лише один протокол про вчинення адміністра�
тивного корупційного правопорушення.

З метою підвищення ефективності боротьби зі злочинні�
стю,

КООРДИНАЦІЙНА НАРАДА ПОСТАНОВЛЯЄ:
Керівникам правоохоронних органів міста вжити додат�

кових заходів щодо підвищення ефективності запобігання і
протидії злочинності та корупції, забезпечення додержан�
ня конституційних прав громадян при провадженні досу�
дового розслідування.

З цією метою здійснити такі узгоджені заходи:
1. Вивчити стан вжитих органами міліції заходів, спря�

мованих на попередження, розкриття злочинів проти влас�
ності, усунення причин та умов, що їм сприяли, а також стан
досудового розслідування у кримінальних провадженнях
вказаної категорії.

ЛипеньFСерпень прокуратура м. Мукачево,
Мукачівський МВ УМВС

2. Провести перевірки додержання вимог Закону Украї�
ни «Про оперативно�розшукову діяльність» при проведенні
оперативно�розшукових заходів у ОРС категорії «Захист»,
заведених для перевірки інформації про злочини, що готу�
ються та осіб, які їх готують.

Серпень–Вересень           прокуратура м. Мукачево,
        Мукачівський МВ УМВС

3. Перевірити стан виконання Мукачівським МВ УМВС
України в області вимог Закону України «Про міліцію» в ча�
стині розшуку осіб, які ухиляються від відбуття покарання, а
також щодо запобігання вчиненню злочинів раніше суди�
мими особами.

СерпеньFВересень    прокуратура м. Мукачево,
        Мукачівський МВ УМВС

4. Провести перевірки додержання вимог законодавства
Мукачівською ОДПІ щодо забезпечення виконання конт�
рольних повноважень по стягненню заборгованості з єди�
ного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.

ЛипеньFСерпень    прокуратура м. Мукачево,
                   Мукачівська ОДПІ

5. Вивчити стан досудового розслідування у криміналь�
них провадженнях, відомості щодо яких внесені до ЄРДР
прокурором за матеріалами, зібраними за результатами
перевірок з питань захисту конституційних прав і свобод
громадян.

ВересеньFЖовтень    прокуратура м. Мукачево,
                     Мукачівський МВ УМВС

6. Провести спільні перевірки додержання службовими
особами органів влади та місцевого самоврядування, кон�
тролюючими органами та суб’єктами, уповноваженими на
надання публічних послуг, вимог Законів України «Про дер�
жавну службу»  та  «Про засади запобігання і протидії ко�
рупції».

ЛипеньFЛистопад     Прокуратура міста,
Мукачівський МВ УМВС,

                    Мукачівський МРВ УСБУ

Постанову координаційної наради направити керівникам
правоохоронних органів міста Мукачево для виконання та
вжиття відповідних заходів.

Контроль за виконанням постанови здійснювати по відом�
ствах.

Про результати виконання кожного заходу постанови,
ґрунтовно інформувати прокуратуру упродовж 10�ти днів
по закінченню встановленого терміну.

 В. ДАНКАНИЧ, прокурор міста Мукачево,

  В. ШИМОНЯК, в.о.начальника Мукачівського
МВ УМВС, радник юстиції України

в Закарпатській області, полковник міліції.

 В. КУРИЛЯК, начальник Мукачівського
МРВ УСБ України в Закарпатській області,

полковник.

ВІН ЗАЛИШИВ ПРО СЕБЕ СВІТЛИЙ СПОГАД
Минає 40 днів, як   відійшов  у  вічність  добрий

чоловік, турботливий господар, ветеран авто
підприємства

Василь  Михайлович  ФЕНЦИК.
Він залишив на Землі добрий спогад про себе,

щиру, незгасну пам’ять.
Справу його гідно продовжують діти й онуки.
Молимо Бога, щоб прийняв праведну душу поF

чилого у Царство Своє.
Рідні, друзі, колеги.

Раптова смерть забрала життя доброї, порядF
ної, чесної, роботящої  людини

Олександра Мойсейовича ПАРХОМЕНКА.
Розділяємо невтішне горе, висловлюємо щирі

співчуття рідним та близьким покійного.
    Міське Товариство інвалідів Великої

Вітчизняної війни і Збройних Сил України

Мукачівські  платники ПДВ надають
перевагу "електронному" звітуванню
За останніми даними в Мукачівській ОДПІ  перебуває на обліку

675 платників податку на додану вартість. З них 551 платників –
юридичні особи, 124 – фізична особа�суб'єкт підприємницької
діяльності. В електронному вигляді звіти подають 100 відсотків
ПДВешників.

Для комфортного ведення підприємницької діяльності плат�
ників ПДВ на офіційному веб�порталі Міністерства доходів і зборів
України створено ряд електронних сервісів.

Так, на офіційному веб�порталі Міністерства доходів і зборів
України функціонує електронний сервіс "Реєстр платників ПДВ"
(http://minrd.gov.ua/reestr), на якому щоденно оприлюднюються
дані з реєстру платників ПДВ.

Отримати інформацію про анульовану реєстрацію платників
ПДВ можна скориставшись сервісом "Анульована реєстрація плат�
ників ПДВ" (http://minrd.gov.ua/anulir).

Крім того, щоб перевірити надійність Вашого ділового партне�
ра рекомендуємо використовувати сервіс "Дізнайся більше про
свого бізнес�партнера" (http://minrd.gov.ua/businesspartn).

Для користування сервісами достатньо знати код ЄДРПОУ, інди�
відуальний податковий номер або ж точну назву підприємства.
Після набору необхідної інформації в одному з полів система
здійснить пошук по ряду баз даних, доступних для публічного ви�
користання і повідомить про результати пошуку.

Мукачівська ОДПІ ГУ Міндоходів
у Закарпатській області



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777724  ëèïíÿ 2014 ð.

29 (1031)29 (1031)29 (1031)29 (1031)29 (1031)

ñò.

Êòî âëàäååò áîãàòñòâîì, òî äîëæåí áûòü ïðè îðæèè. (È. Ã¸òå)

Ç’ªÄÍÀÍ² ËÞÁÎÂ’Þ!
28 ëèïíÿ â³äçíà÷àþòü

ñâîº ïåðëèííå âåñ³ëëÿ – 30
ðîê³â ïîäðóæíüîãî æèòòÿ

ÁÀÁÈ×
Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷ ³

Ëþäìèëà Àíàòîë³¿âíà
Ç ö³º¿ ÷óäîâî¿ ïîä³¿ ùèðî ïîçäîðîâëÿºìî
Âàñ ç ïåðëèííèì þâ³ëåºì,
Òîñò³â ìè íå ïîøêîäóºìî:
30 ðîê³â æèâåòå äðóæíî,
Ùî æ ùå äëÿ ùàñòÿ ïîòð³áíî?!
Âàì çäîðîâ’ÿ ìè áàæàºìî,
Ó æèòò³ áëàã, ëþáîâ³, äîáðà,
Ùîá óñå, ïðî ùî ìð³ÿëè,
Æèòòÿ â³äì³ðÿëî ñïîâíà.

Ç ëþáîâ’þ òàòî ³ ìàìà!

ÁÀÆÀªÌÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß ² ÙÀÑÒß!
26 ëèïíÿ ñâÿòêóº ñâ³é çî-

ëîòèé þâ³ëåé íàøà ëþáèìà
äîíüêà

ÁÀÁÈ×
Ëþäìèëà Àíàòîë³¿âíà

Ùèðî â³òàºìî ¿¿ ç òàêî¿
íàãîäè.
Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ

òîá³ íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà.
Ëåòÿòü ðîêè â ì³æçîðÿíèé ïîë³ò,
Àëå äóøà ïðî öå íå çíàº,
² õàé òàê áóäå ùå ç ï³âñîòí³ ë³ò,
Íåõàé áàäüîð³ñòü òâîÿ íå çãàñàº,
Õàé äîëÿ òîá³ â³äñèëàº ùå ñïîâíà
² ðàäîñò³, é íàñíàãè, ³ çäîðîâ’ÿ,
² ñåðöå ç³ãð³âàºòüñÿ ëþáîâ’þ.

Ç ëþáîâ’þ: òàòî, ìàìà.

Íà êîì³ñ³þ
ðàç ³ íàçàâæäè

ÂÅÐÕÎÂÍÀ ÐÀÄÀ ÑÏÐÎÑÒÈËÀ
ÏÐÎÖÅÄÓÐÓ ÏÎÂÒÎÐÍÎÃÎ
Ï²ÄÒÂÅÐÄÆÅÍÍß ÃÐÓÏÈ

²ÍÂÀË²ÄÍÎÑÒ²
Ïàðëàìåíòàð³ óõâàëèëè çì³íè äî çàêî-

íó ùîäî îêðåìèõ ïèòàíü ïðîâåäåííÿ ìå-
äèíî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòèçè. Âîíè ñïðî-
ùóþòü ïðîöåäóðó ïîâòîðíîãî ï³äòâåðä-
æåííÿ ãðóïè ³íâàë³äíîñò³ îñîáàì, ÿê³
ìàþòü àíàòîì³÷í³ äåôåêòè òà ³íø³ íå-
çâîðîòí³ ïîðóøåííÿ ôóíêö³é îðãàí³â ³ ñè-
ñòåì îðãàí³çìó.

– Çì³íè ñòîñóþòüñÿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, ó
ÿêèõ äàâí³ î÷åâèäí³ ïîðóøåííÿ ö³ë³ñíîñò³
îðãàí³çìó, íàïðèêëàä â³äñóòí³ñòü (àìïóòàö³ÿ)
ê³íö³âîê, ³íøèõ îðãàí³â, — ïîÿñíþº Îëåã
Ïîëîçþê, þðèñò Íàö³îíàëüíî¿ àñàìáëå¿
³íâàë³ä³â Óêðà¿íè. — Ðàí³øå, ÿêùî ëþäèíà
ìàëà àíàòîì³÷íî âèäèì³ äåôåêòè, íàïðèêëàä
â³äñóòí³ñòü ê³íö³âêè ÷è îðãàíà, òî öå ïîòðå-
áóâàëî äîäàòêîâîãî ï³äòâåðäæåííÿ ðàç íà äâà
÷è íà òðè ðîêè ìåäèêî-ñîö³àëüíîþ åêñïåðò-
íîþ êîì³ñ³ºþ (ÌÑÅÊ).

Îñê³ëüêè ³íâàë³äí³ñòü ñüîãîäí³ âèçíà÷àºòü-
ñÿ íàñàìïåðåä íå ÿê âòðàòà ïðàöåçäàòíîñò³,
à ÿê ïîã³ðøåííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ, âòðàòà çäî-
ðîâ’ÿ, òî çì³íè â çàêîíîäàâñòâ³ äîçâîëÿþòü
ïîâòîðíî íå ï³äòâåðäæóâàòè î÷åâèäíèõ ðå-
÷åé áåç ³í³ö³àòèâè ëþäèíè ç ³íâàë³äí³ñòþ.

— ßê òàêà îñîáà ìîæå äîâ³äàòèñÿ, ÷è
ïîòðàïëÿº âîíà äî ãðóïè ëþäåé, ÿêèì
òåïåð íå òðåáà ï³äòâåðäæóâàòè ãðóïó?

— Äëÿ öüîãî òðåáà çíîâó ïðîéòè ÌÑÅÊ
(çâåðíóâøèñü ïåðåä òèì äî ñâîãî ë³êàðÿ),
àâòîìàòè÷íî öå íå â³äáóâàºòüñÿ. Áî, îêð³ì
îñíîâíîãî ä³àãíîçó, áóâàþòü äîäàòêîâ³. Íà-
ïðèêëàä, â³äñóòí³ñòü ê³íö³âêè ìîæå ñïðè÷è-
íèòè ïîðóøåííÿ â õðåáò³, à öå ìîæå âïëèíó-
òè íà âíóòð³øí³ îðãàíè.   Òîìó   ãðóïà  ñïåö-
³àë³ñò³â ÌÑÅÊ ìàº âèçíà÷èòè, íàñê³ëüêè îñ-
íîâíèé ä³àãíîç âïëèâàº çàãàëîì íà æèòòºç-
äàòí³ñòü ëþäèíè.

²íâàë³äè çîáîâ’ÿçàí³ ïðîéòè ÌÑÅÊ, àëå êî-
ì³ñ³ÿ ìîæå ï³ñëÿ öüîãî âñòàíîâèòè
³íâàë³äí³ñòü áåçñòðîêîâî. Ï³ñëÿ öüîãî ëþäè-
íó íå áóäóòü “ãàíÿòè” íà îãëÿä ë³êàð³â ïî-
âòîðíî, áî ê³íö³âêà âæå íå âèðîñòå.

—  Âò³ì öå ìîæëèâî ç ³í³ö³àòèâè ³íâà-
ë³äà?

—  ßêùî ëþäèíà ìàº, ñêàæ³ìî, ïåðøó ãðó-
ïó, àëå ñòàí ¿¿ çäîðîâ’ÿ ïîã³ðøèâñÿ, òî âîíà
ìîæå íàïèñàòè çàÿâó ³ ïðîéòè êîì³ñ³þ çà
âëàñíèì áàæàííÿì. ßê íàñë³äîê, ¿é ìîæóòü
âñòàíîâèòè ï³äãðóïó “À”. À ÿêùî â ³íâàë³äà
áóëà òðåòÿ ãðóïà ³ ïðè öüîìó â³í ïðîòÿãîì 10
ðîê³â ïåðåñóâàâñÿ íà íåÿê³ñíîìó ïðîòåç³ àáî
ïðîâàäèâ íå íàéêðàùèé ñïîñ³á æèòòÿ, òî â
íüîãî ìîæóòü âèíèêíóòè äîäàòêîâ³ ïðîáëå-
ìè. Çàãàëîì, ïðîöåñè ñòàð³ííÿ ó çâ’ÿçêó,
ñêàæ³ìî, ç â³äñóòí³ñòþ ê³íö³âêè â³äáóâàþòü-
ñÿ øâèäøå. Ó òàêîìó ðàç³ ï³ñëÿ çâåðíåííÿ
ëþäèíè ³ ïðîõîäæåííÿ ÌÑÅÊ ¿é ìîæóòü âñòà-
íîâèòè âæå äðóãó ãðóïó ³íâàë³äíîñò³.

— Êîãî ñòîñóþòüñÿ âèïàäêè ïîâòîðíî-
ãî ïåðåãëÿäó ãðóïè ³íâàë³äíîñò³ çà ð³øåí-
íÿì ñóäó, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ ó çì³íàõ äî çà-
êîíó?

—  Öå ñòîñóºòüñÿ îñ³á, ÿê³ îñêàðæóâàëè
ð³øåííÿ ÌÑÅÊ. Ó öüîìó ðàç³ ïðîâîäÿòü íå-
çàëåæíó åêñïåðòèçó. Òàêîæ öå ñòîñóºòüñÿ
âèïàäê³â, êîëè º ð³øåííÿ ñóäó ïðî âèíóâàò-
öÿ óøêîäæåííÿ çäîðîâ’ÿ. Íàïðèêëàä, ÿêùî
áóëî êðèì³íàëüíå ïîñÿãàííÿ íà çäîðîâ’ÿ
ëþäèíè âíàñë³äîê, ñêàæ³ìî, ÄÒÏ ÷è ÷åðåç
ä³þ äæåðåë ï³äâèùåíî¿ íåáåçïåêè.

Ñâ³òëàíà ÎË²ÉÍÈÊ

Óòðåòå öüîãî ðîêó ïåíñ³¿
ïðî³íäåêñîâàíî íà ð³âåíü
³íôëÿö³¿. Òà íàéñóòòºâ³ø³
äîïëàòè ÷åðåç çðîñòàííÿ ö³í
ïåíñ³îíåðè îäåðæàòü ó ëèïí³.
Òî õòî ìàòèìå á³ëüø³ ïåíñ³¿
òà íàñê³ëüêè?

Ïðî öå ðîçïèòóºìî Ë³ä³þ Òêà-
÷åíêî, åêñïåðòà ³ç ñîö³àëüíèõ ïè-
òàíü, ñòàðøîãî íàóêîâîãî ñï³âðî-
á³òíèêà ²íñòèòóòó äåìîãðàô³¿ òà
ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü ³ìåí³ Ì.Â.
Ïòóõè ÍÀÍ Óêðà¿íè.

—  ßêó äîïëàòó çà ³íôëÿö³þ
ïåíñ³îíåðè îòðèìàþòü ó
÷åðâí³?

— Öÿ ³íäåêñàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ íà
ñóìàðíèé ïîêàçíèê ³íôëÿö³¿ ç ïî-
÷àòêó ðîêó, òîáòî, ïðàâèëüí³øå
ñêàçàòè, òîé, ùî áóâ ó ñ³÷í³òðàâí³,
— 10,4%. Ðîçì³ð ï³äâèùåííÿ âèç-
íà÷àºòüñÿ øëÿõîì ìíîæåííÿ “íà-
êîïè÷åíîãî” ³íäåêñó ³íôëÿö³¿ íà
ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ
îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü,
ó ïîòî÷íîìó ðîö³ â³í çàìîðîæå-
íèé íà ð³âí³ 949 ãðèâåíü. Îòæå,
10,4 ìíîæèìî íà 949 — ³ âèõî-
äèòü 98,70 ãðèâí³. Ñàìå òàêó äîï-
ëàòó çà ³íôëÿö³þ äåÿê³ ñòàðåíüê³
îòðèìàþòü öüîãî ì³ñÿöÿ. Íàãàäàþ,
ùî ³íäåêñóþòü ãðîøîâ³ äîõîäè íà-
ñåëåííÿ ó òîìó ðàç³, êîëè âåëè÷è-
íà ³íäåêñó ñïîæèâ÷èõ ö³í ïåðåâè-
ùèëà ïîð³ã ³íäåêñàö³¿, ÿêèé âñòà-
íîâëåíî â ðîçì³ð³ 101%.

— ×è áàãàòüîõ ïåíñ³îíåð³â
ñòîñóºòüñÿ öÿ ³íäåêñàö³ÿ?

— Çà äàíèìè Ì³íñîöïîë³òèêè,
äîïëàòó çà ³íôëÿö³þ îòðèìàþòü
2,8 ì³ëüéîíà ïåíñ³îíåð³â, òîáòî
ëèøå îäèí ³ç ï’ÿòè. Áî çàãàëüíà
ê³ëüê³ñòü ïåíñ³îíåð³â — 13,5
ì³ëüéîíà. ²íäåêñàö³þ íåïðàöþþ-
÷èì ïåíñ³îíåðàì ïðîâîäÿòü àâòî-
ìàòè÷íî, ¿ì íåìàº ïîòðåáè çâåð-
òàòèñÿ äî óïðàâë³ííÿ ïåíñ³éíîãî
ôîíäó òà ïîäàâàòè äîäàòêîâ³ äî-
êóìåíòè.

—  ×îìó á³ëüø³ñòü ïåíñ³é íå

Ïåíñ³îíåðàì çíîâó íàêèíóòü
У липні кожен п’ятий отримає майже 100 гривень доплати до пенсії

³íäåêñóþòü?
— Äîïëàòó çà ³íôëÿö³þ íå íà-

äàþòü ïðàöþþ÷èì ïåíñ³îíåðàì,
áî ¿õí³ äîõîäè ³íäåêñóþòüñÿ çà
ì³ñöåì ðîáîòè. Àëå ÿêùî çàðîá³ò-
íà ïëàòà ïðàöþþ÷îãî ïåíñ³îíåðà
ìåíøà â³ä ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìó-
ìó äëÿ íåïðàöåçäàòíèõ îñ³á, òî
ï³ñëÿ íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî äî-
õîäè (äîâ³äêè, âèäàíî¿ ï³äïðèºì-
ñòâîì, óñòàíîâîþ àáî îðãàí³çà-
ö³ºþ, äå ïðàöþº ïåíñ³îíåð, ó ÿê³é
çàçíà÷åí³ ðîçì³ð îïëàòè éîãî
ïðàö³, ïðî³íäåêñîâàíà ¿¿ ñóìà ³
ñóìà ³íäåêñàö³¿) ïåíñ³þ ìîæóòü
ïðî³íäåêñóâàòè ç óðàõóâàííÿì îò-
ðèìàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Äî ðå÷³,
÷èñëî ïðàöþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â â
Óêðà¿í³ — òðè ì³ëüéîíè îñ³á.

Äîïëàòè çà ³íôëÿö³þ íå îòðèìó-
þòü ³ ïåíñ³îíåðè â òîìó ðàç³, ÿêùî
îñíîâíèé ðîçì³ð ¿õíüî¿ ïåíñ³¿ íå
äîòÿãóº äî ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìó-
ìó äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåç-
äàòí³ñòü. Òàêó ïåíñ³þ îäåðæóº
á³ëüø³ñòü ïåíñ³îíåð³â, ìàéæå â³ñ³ì
ì³ëüéîí³â îñ³á. Öå âåëè÷åçíà íå-
ñïðàâåäëèâ³ñòü, áî âèõîäèòü, ùî
íàéíåçàìîæí³ø³ (à öå, ÿê ïðàâè-
ëî, âæå ä³éñíî ñòàð³ ëþäè, ñåðåä
ÿêèõ ÷èìàëî ñàìîòí³õ) íå ìàþòü
í³ÿêî¿ êîìïåíñàö³¿, ³ íà íèõ ïîêëà-

äåíî âåñü òÿãàð äåðæàâíèõ íåãà-
ðàçä³â.

— Öå âæå íå ïåðøà ³íäåêñà-
ö³ÿ ïåíñ³é öüîãî ðîêó. ×è áóäóòü
³íäåêñóâàòè ö³ âèïëàòè é äàë³?

— ²íäåêñàö³þ ïðîâîäÿòü ç òðàâ-
íÿ, êîëè ñóìàðíèé ³íäåêñ ³íôëÿö³¿
â³ä ïî÷àòêó ðîêó ñòàíîâèâ 3 %.
Â³äòîä³ â³í çð³ñ ó 3,5 ðàçà, â³äïîâ-
³äíî, çá³ëüøèëàñÿ é ñóìà âèòðàò
íà ³íäåêñàö³þ. Ó òðàâí³ äîïëàòè
÷åðåç ³íôëÿö³þ ñòàíîâèëè 28,47
ãðèâí³, ó ÷åðâí³ — 58,84 ãðèâí³.
Çàãàëîì ³íäåêñàö³þ ìàþòü ïðîâî-
äèòè ùîì³ñÿöÿ, àæ ïîêè íå áóäå
ï³äâèùåíî ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì
àáî æ íå óõâàëÿòü ÿê³ñü ³íø³ çàêî-
íîäàâ÷³ çì³íè äî ïîðÿäêó ³íäåê-
ñàö³¿.

— Íàñê³ëüêè çðîñòóòü çàðïëà-
òè áþäæåòíèê³â? ¿õí³ çàðïëàòè
æ òàêîæ ìàþòü ³íäåêñóâàòèñÿ
íà ïîêàçíèê ³íôëÿö³¿.

— Ñòîñîâíî çàðïëàò, òî äîïëà-
òó çà ³íôëÿö³þ ïîâèíí³ á îòðèìà-
òè âñ³ ïðàö³âíèêè, çàðïëàòà ÿêèõ
ô³íàíñóºòüñÿ ç äåðæàâíîãî áþä-
æåòó. Àëå ïðî áþäæåòíèê³â
Ì³íñîöïîë³òèêè ÷îìóñü ìîâ÷èòü.
À îò ñòèïåíä³¿ ³íäåêñóþòü. ßêùî
çàãàëîì, òî çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óê-
ðà¿íè “Ïðî ³íäåêñàö³þ ãðîøîâèõ
äîõîä³â íàñåëåííÿ”, óðÿä çîáîâ’-
ÿçàíèé ïðîâîäèòè ùîì³ñÿ÷íó
³íäåêñàö³þ âñ³õ ðåãóëÿðíèõ (òîáòî
íå îäíîðàçîâèõ) âèïëàò íàñåëåí-
íþ, ùî çä³éñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê
ñóñï³ëüíèõ êîøò³â.

Êð³ì òîãî, ä³ÿ öüîãî çàêîíó ïî-
øèðþºòüñÿ íà âñ³ ï³äïðèºìñòâà
íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ òà
ãîñïîäàðþâàííÿ, à òàêîæ íà
ô³çè÷íèõ îñ³á, ùî âèêîðèñòîâóþòü
ïðàöþ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â.
Ïðîòå ïðàêòèêà ðåàë³çàö³¿ íîðì
çàêîíó â ïîçàáþäæåòíîìó ñåêòîð³
íå â³äïðàöüîâàíà. Ëèøå íà ïî-
îäèíîêèõ ïðèâàòíèõ ï³äïðèºì-
ñòâàõ ³íäåêñóþòü çàðïëàòíþ.

Ëåñÿ ßÑÈÍ×ÓÊ



     Приймемо на роботу тракто�
риста�машиніста на СГ фірму на
Закарпатті. Тел.: 099 508 84 73
(Іван Іванович)

     Приймемо на роботу в про�
дуктовий міні�маркет в центрі
мукачева КАСИРА, КОНСУЛЬ�
ТАНТА та ОХОРОНЦЯ віком до 40
років.
Тел.: 050 731 07 96 (Вячеслав).

     Требуются на работу в элит�
ный спа�салон парикмахеры и
косметологи с опытом работы.

Тел.: 099 370 16 61.

     Потрібен на постійну роботу
в Мукачеві грузчик�чюкуваль�
ник.  Тел.: 095 614 00 68.

Довідки за тел.: 095�840�40�13.
     Терміново і недорого продається

добротний будинок в Ракошині, на три
кімнати, господарські будови, всі кому�
нальні комунікації,  повний євроре�
монт, виноградник, сад, земельна
ділянка 28 сотин, поряд з центром.

Зверт. 050�6714841
     Продається будинок  в с.Іванівці.   Є

колодязь. Господарські будови, 14 сотн
землі. Зверт. 0661579766

     Терміново продається зе�
мельна ділянка під забудову—
54 сотини у смт. Воловець у ту�
ристично�курортній зоні,  по�
ряд хвойний ліс, два гірсько�
лижні підйомники, залізниця,
підведено всі комунальні ко�
мунікації.
Ціна 15 тис у.о. Можливий торг.

Зверт. 0663776845.

     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 будинок по вул.
Млинська (позаду "Центрально�
го ринку") 3 кімнати, 87 кв.м., 5,5
сот. землі, з ремонтом, м/п
вікна, автономне опалення. Ціна
69 000 у.о. Тел.063 079 15 70.

     Продається 3�х кімн. Квар�
тира та магазин по вул. Духнови�
ча. Магазин (80 кв.м.) – на пер�
шому поверсі. Квартира (160
кв.м.) � на другому.

Тел. 063 079 15 70.

     Продається недобудований
будинок 280 кв. м. по вул. Яр.
Мудрого (навпроти шпиталю)
Можливий продаж частинами по
80�100 кв. м. (окремі квартири).

Тел. 063 079 15 70.

     Продається земельна ділян�
ка  під забудову 0,15 га за адре�
сою – Мукачівський район, с.
Страбичево, вул. Борканюка (12
км. від Мукачева). Ціна за домо�
вленістю.

Тел.: +380688178758 (Ігор).

     Продається будинок по вул.
Тимiрязєва. Є лiтня кухня,
господарськi прибудови, парник,
сад, огород та 13,5 сотин землi.
Цiна 60 тис у.о.

Тел: 050�90�90�968.

     Продається  будинок, особняк
87 кв.м. в центральній частині міста.
Тел.: 095 897 0591

     Продається земельна дiлянка пiд
забудову  площею 7,5 сот. у районi Чер�
воної гори. Цiна договiрна.

Зверт. 050�6727266
     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  земельна дiлянка

30 сотин пiд забудову у Паланку на
вул 50�рiччя Перемоги, 17 з усiма
документами. На дiлянцi: бутовий
камiнь  i щебiнь. Т. 050�665�64�66.

     Продається земельна дiлянка
11 сотин пiд комерцiю на вул.
Кооперативнiй напроти ринку "ГIД".
Зверт. 050�6656466.
     Продам торгову точку на ринку

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

ня  до 25 кв.м. площею з ремонтом.
Зверт. 098�1508076.
     Здається в оренду під комерційну

діяльність 22 кв. м на вул. Яр Мудро�
го,15�6.  Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мукачеві

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

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

склад 100 кв.м по вул. Крилова, 15�А,
біля елеватора.  Тел.: 050 671 3737.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  торго�

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

Мукачівська кондитерська
фабрика пропонує у довготрива�
лу оренду офісні, виробничі та
допоміжні приміщення і терито�
рію підпри�ємства. Конт.тел. 5�
49�68, 0503264871

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.
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  Ïðîäàæ

“Íàéá³ëüø ö³ííèì äëÿ òèõ, õòî ðîáèòü ãðîø³, º ñâîº÷àñíî îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ”. (À.Ìîðãàí, àìåðèêàíñüêèé ì³ëüÿðäåð.)

  Êîìåðö³ÿ

     Продается  или разменивается  1,5
комнатная квартира, дворового типа,
огороженна я  мет.оградой  на ул.
Мира, 65. кв. 5. Обр. 5�47�68
     Продаєтся 1�кімнатна квартира

(38,9 кв. м.) в чеському напівособняку
з високими стелями по вул. Червоно�
армійській, біля МДУ. Є сад і 4 сотки
землі. Тел. 093 243 68 32 (після 17.00)
     Продам або обміняю дві 1�

кімнатні квартири на  одну  2�х або
3�х кімнатну  квартиру. Одна квар�
тира розташована вул. Ів. Франка на
3�му поверсі, а друга на вул.  Русь�
ка на 1�му.  Тел.: 099 092 82 94
     Продається 2�кімнатна квартира

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

Росвиговi з усiма зручностями.
Тел.: 0505875385.

      Продається 2�кiмнатна квар�
тира на 3�му поверсі в р�ні Рос�
вигова. Паркет, металопласти�
кові вікна, дерев’яні двері, плит�
ка, домофон. Ціна договірна.

Тел.: 0501329799.

     Разменяю 3�х комнатную квар�
тиру в 9�єтажном доме на 6�м
єтаже в районе “Пентагон” на Крым,
Симферополь  с. Чистенькое.

Тел.: 066 537 59 18.

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

     Продається 2�кiмнатна квартира в
Ужгородi на проспектi Свободи пло�
щею 44 кв.м. на першому поверсi. З
усiма комунальними зручностями  , є
пiдвал. Або розмiнюється  на 2�кiмн.
квартиру в Мукачевi в районi Росвиго�
ва з доплатою. Цiна за домовленiстю.
Зверт.: 0507454577.

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

Зверт. по тел.  096 639 06 96.

     Продається 3�кiмнатна квартира  в
цегляному бцдинку на вул. Сеченова
(50 кв. м.) автономне опалення. Цiна
договiрна

Зверт. 095�3552378; 0955672745.
     Продається будинок цегляний у два

поверхи (80 вiдсоткiв готовностi) на
центарльнiй вулицi  с.Iванiвцi (5 км вiд
Мукачева). Цiна за домовленiстю.

Тел. 099�7323657.
     Продається будинок  (3 кімна�

ти)на центральній вулиці  с. Негрова
на Іршавщині. Є газ, електрика, вода
(колодязь), літня кухня з прибудо�
вами, 37 сотин землі. Все привати�
зоване. Автобус до Мукачева (20
км.) кожну годину. Дзвонити до 22
год. Тел.:0660872146
     Продається або розмінюється  бу�

динок на  центральній вулиці села
Кальник загальною площею 148  кв.м.
(земел. ділянка, госп. прибудови,
вода, газ. Тел . 0509660977.
     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 будинок на вул.
Ів. Франка пл. 100 кв. м.,   6 сотин
землі. Ціна за домовленістю.

Тел. 0955128177

     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�етажній 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.

  Îðåíäà

     ТЕРМІНОВО продається мета�
левий волгівський гараж. Ціна до�
говірна. тел.: 5�47�86, 066 591 23 83.
     Ïðîäàºòüñÿ øâåéíà ìàøèíêà

«Ç³íãåð» (ç íîæíèì ïðèâîäîì). Òåë:
093-036-42-28.

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.

     Продаються  кiмнатнi квiти
(великi)  по 50 грн за штуку.

Зверт. 3�54�96.

     1�2�кімн. квартиру у центрі
міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

  Ðîáîòà

Продаються промислові дво�
хігольні роликові швейні ма�
шини Minerva в хорошому
стані.  Тел.: 050 101 38 96;

063 848 63 10

     Продається б/у письмен�
ный стол. Тел.: 2�23�14.

  Êóïëþ

ТЕРМІНОВО:
набираємо зварювальників,
токарів, працівників на заводи,
швачок, столярів, поварів,опіку�
нок, робітників на м’ясокомбі�
нати, теплиці та на сезонні с/х
роботи.
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

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³     ТЕРМІНОВО візьму на проживання одну

особу або сімейну пару в окрему кімнату (в
кімнаті є телевізор і холодильник) оплата
договірна. Тел. 098 578 5440, 098 958 2867.

 Допоможемо Вам вигідно зняти або зда�
ти в оренду квартиру в Мукачеві. Тел. 066�
0728915
     Здається  у найм на тривалий строк

3�кімнатна квартира  на Першотрав�
невій набережній умебльована з побу�
товою технікою. Зверт. 050�4336274.

ПРОДАЄТЬСЯ ДОБРЕ
ДОМАШНЄ ВИНО,
МИНУЛОРІЧНОГО

УРОЖАЮ, ЧЕРВОНЕ. ПО 10
ГРН ЗА 1 ЛІТР .

ЗВЕРТАТИСЯ  050�1727567

     Продаються: сталь листо�
ва 1,55х1,44х1,5 мм; труба газо�
ва 3х50х4 мм (1 шт);
3,50х50х4мм (1 шт); 4х40х5 мм
(2 шт); 4х32х3мм (1 шт); блоки
бетонні 75х20х11 см (10 шт)
плитка бетонна 20х20х2 см (90
шт) піч “Перемога” (цегляна топ�
ка, бачок, духовка).

Т.: 066 822 74 07.

     Продається колючий дріт 3
бухти по 50 м. Звертатися по
тел.:066 052 92 76.

Здається в оренду магазин

33 кв.м. по вул. Возз'єднан�

ня.    Тел.: 050 537 71 57

     Продається дублянка чор�
но�червоного кольору. Натураль�
на. Розмір 36�38, на ріст 165�
175. В дуже хорошому стані. Теп�
ла. З великим комірем. Ціна 1750
грн. Тел.: 050 8855557.

     Є в наявності глина 75
кубометрів. Самовивіз. Ра�
йон Росвигово.

Тел.: 050 829 62 81

     Продається чоловіча демі�
сезонна шкіряна куртка з черво�
но�білими вставками. В хорошо�
му стані. Розмір XXL. Ціна 1545
грн. Тел.: 050 8855557

  Àâòî

88888
ñò.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

     Продається кольоровий телевізор
LG Electronics/пс, екран 70 см по діаго�
налі. Ціна договірна.  Тел. 5�71�75

Комплексний ремонт квар�
тир та офісів за доступними
цінами (шпаклівка, фарбу�
вання, гіпсокартон, плитка).

Тел.0955771283

БРИГАДА СПЕЦIАЛIСТIВ
ВИКОНАЄ

роботи по євроремонту квартир,
офiсiв пiд “ключ”. Будiвництво
котеджiв з “нуля”, даховi та фасаднi
роботи. Зверт,: 095�6140068,
0984956333

      Продається “Волга” � 2410 у
хорошому стані. Тел.: 050 10 12 599.
      Продається автобус «ПАЗ»—

3205�07 у доброму стані і «Мерсе�
дес» пасажирський (19 місць).

Тел.: 050 67 28 067.
      Продається автомобіль Ford

Courier 1996 р.в., 1.8 дизель, короб�
ка – механіка, салатового кольору.
На ходу. Ціна 18 000 грн. (торг).

Тел.: 099 197 43 37.

ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ РО�
БОТУ бригади спеціалістів
(3�5 чоловік) по комплексно�
му євроремонту та будівниц�
тву котеджів.

Тел.: 095 614 00 68

ПОТРІБНІ КВАЛІФІКОВАНІ
ПЕРУКАРІ ТА МАНІКЮРНИЦІ.

Зверт. 050�9277937,
 0509660977.

РОБОТА В ЧЕХІЇ
ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК:

ВИРОБНИЦТВО, СКЛАДИ
БУДІВНИЦТВО, ГОТЕЛІ,

М’ЯСОКОМБІНАТ, ПРАЛЬНЯ
Оплата згідно кваліфікації.
Безкоштовно забезпечуємо

житлом, допомагаємо з оформ�
ленням візи. Приймаємо з угор�
ським паспортом.

Тел: +380984106105,
+420723936471

 Скайп: workintense.chust

     Продається  бібліотека “Все�
мирной литературы” по договірній
ціні. Зверт. 5�47�68.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

ПОВАР, ПІЦЕРІСТ,
БАРМЕН ОФІЦІАНТ
в заклад на вул. Маргітича

(Московська)

Тел.: 0506609440

     Продается кошеня “Бри�
танець” 3�х місячне. Ціна 1000
грн.  Тел.0506609440

Продається  б/к у хорошому станi де�
ревяний стiл �парта для школяра ( цiна�
300 грн.). Звертатися: 099�7293571.
     Продается стальной провод ди�

метром  2 и 2,5  мм. Цена –11 грн за 1кг.
Обращ. 099�0037225.
     Продается мягкая часть (мебель�

ный  уголок)  размером 2,50 на 1,9 м.
Новый . Тел. 0502450305

ПРЕДЛАГАЮ
УСЛУГИ � МАССАЖ, ЙОГА.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ�МАССАЖ ,
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ, ЛЕЧЕБНЫЙ,
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ  РЕЛАКСАЦИОН�

НЫЙ , МЕДОВЫЙ, ШОКОЛАДНЫЙ.
 ЙОГА  ДЛЯ  НАЧИНАЮЩИХ.

(СЕРГЕЙ, ТЕЛ: 0502269991).

     Куплю будинок в Мукачеві
або передмісті або розміняю на
простору 3�х кімнатну квартиру
нового планування з євроремон�
том в цегляному будинку в р�ні
“Черьомушки”.

Тел.: 096 432 67 99.

Рекламне агенство шукає
дизайнера на повний робо�
чий день. Вимоги: знання
Photoshop, CorelDRAW,
Illustrator.

Звертатись:  2�14�76, 050
281 60 26 з 9.00 до 18.00 в
робочі дні.

     Продається  участок 17 сотин
з фундаментом під забудову    в
с. Зубівка. На участку – коло�
дязь, підведена електрика 3
фази, є всі документи. Ціна до�
говірна

Тел. 050 702 26 72

ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ
БАРМЕНА, ОФІЦІАНТА,

ШАШЛИЧНИКА.
ТЕЛ.: 0509440038

Продам свіже, смачне
і корисне козяче молоко.

Тел. 095�885�8964.
ПОТРIБНI НА РОБОТУ:

мийщики, шиномонтажники,
бармени.

Зверт.: 050�1556950.

Куплю старий оригінальний
кафель для печі в хорошому
стані. Тел.050 5198678.

К У П Л Ю
макулатуру, відходи полімерні

та ПЕТ�пляшки
по Закарпатській області

 за високою ціною.
Тел.: 050 032 77 02



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
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Êîãäà áåðåøü æåíó è ïîêóïàåøü ëîøàäü, çàêðîé ãàëàçà è äîâåðüñÿ Áîãó. (Ïîñëîâèöà)Êîãäà áåðåøü æåíó è ïîêóïàåøü ëîøàäü, çàêðîé ãàëàçà è äîâåðüñÿ Áîãó. (Ïîñëîâèöà)Êîãäà áåðåøü æåíó è ïîêóïàåøü ëîøàäü, çàêðîé ãàëàçà è äîâåðüñÿ Áîãó. (Ïîñëîâèöà)Êîãäà áåðåøü æåíó è ïîêóïàåøü ëîøàäü, çàêðîé ãàëàçà è äîâåðüñÿ Áîãó. (Ïîñëîâèöà)Êîãäà áåðåøü æåíó è ïîêóïàåøü ëîøàäü, çàêðîé ãàëàçà è äîâåðüñÿ Áîãó. (Ïîñëîâèöà)

ÑÒÁ
05.30 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. ×îð-
íèé ïåðñòåíü Àííè Àõìàòîâî¿".
06.15, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
08.00, 18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.00 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Â³÷íå êîõàííÿ". 09.55,
00.35 Õ/ô "Âèñîòà" (1). 11.40 Õ/
ô "Äî÷êà" (1). 13.20, 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 14.20 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.55 Ò/ñ "Íàðå÷åíèé" (1).
22.35 "Âàã³òíà ó 16". 23.35
"Äîíüêè-ìàòåð³".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.25 Õ/ô "Ãðà â õîâàíêè".
07.00, 09.00, 15.00, 19.00, 03.10
Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ.
09.15, 14.10, 15.20, 17.10 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Íà øëÿõó
äî ñåðöÿ" (1). 12.10, 19.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 13.20
Ò/ñ "ÎÑÀ" (1). 18.00 Ò/ñ "Òðè
ç³ðêè" (1). 21.00 Ò/ñ "Çàñ³á â³ä
ñìåðò³" (1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ.
23.30 Õ/ô "Ìåäàëüéîí" (2).
01.30 Õ/ô "Áèòâà íà íîæàõ" (2).
03.55 Õ/ô "Ãðà â õîâàíêè" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 09.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1).
08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êîìàí-
äà" (1). 10.55 ªðàëàø. 12.00 Ò/
ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
13.50, 00.05 Îäíà çà âñ³õ. 14.50
Â³òàëüêà. 16.00, 22.05 17+.
17.10 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 18.00,
23.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 19.00
Ðîçñì³øè êîì³êà. 20.00 Ò/ñ "Êóõ-
íÿ" (1). 21.00 Êðà¿íà Ó. 22.40 6
êàäð³â. 01.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 02.40 Ðàé, ãóäáàé.
03.25 Òåîð³ÿ çðàäè. 04.10 Ç íî÷³
äî ðàíêó

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòó-
ä³î" . 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7
äí³â" (ïîâòîð). 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ. 12.25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Äîê/ñ. 14:00
- Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ". 14.45 - Ò/
ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô.
18.15 - Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 19.25 -  "Ñïîðò ×àñ".
19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Õ/ô.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 - "
Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.50, 06.35 Kids Time. 05.55,
06.40 Ì/ñ "Ê³òÏåñ". 07.05 Ò/ñ
"Ìîÿ êîõàíà â³äüìà". 08.05 Ò/
ñ "Ñóïåð Ìàêñ". 10.05 Ò/ñ "Ñìó-
ãàñòå ùàñòÿ". 12.10 Õ/ô
"Í³íäçÿ-ñåðôåðè". 14.00 Õ/ô
"Ìóøêåòåð". 16.00 Õ/ô "Ñàõà-
ðà". 18.00, 01.00 Ðåïîðòåð.
18.05 Ò/ñ "Äî ñìåðò³ âðîäëè-
âà". 19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 22.00
Ò/ñ "Ìîëîä³æêà". 23.00 Ò/ñ
"Âèæèòè ï³ñëÿ" (2). 00.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 01.05 Õ/ô
"Ïîö³ëóíîê âàìï³ðà" (2). 02.45
Ò/ñ "Êðîê çà êðîêîì". 05.20
Çîíà íî÷³

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 29 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30
Íîâèíè. 06.10, 07.15, 08.15,
23.20 Ñïîðò. 06.15, 07.20,
08.20, 13.25, 14.30, 18.55,
21.40, 22.40, 23.25, 00.25 Ïî-
ãîäà. 06.25 Íåâ³äîìå ïðî â³äî-
ìèõ. 07.25 Åðà áóä³âíèöòâà.
07.30 Åðà á³çíåñó. 07.35, 23.30
Íà ñëóõó. 08.25 Ïàñïîðòíèé
ñåðâ³ñ. 08.35 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00, 21.00, 01.20 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.30, 18.00, 19.45 Ç ïåð-
øèõ âóñò. 09.55, 19.00 Ïðî ãî-
ëîâíå. 10.35 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç
ãðîìàäÿíàìè. 11.10 Ò/ñ "Ìîí-
òåÊð³ñòî" 86ñ.. 12.00, 17.45
"Õî÷ó ñï³âàòè". Íàö³îíàëüíèé
â³äá³ð íà ÄÏÊª-2014. 12.25 Ä/
ô "Íåïîâòîðíà Êîðåÿ" 5ñ..
13.15, 18.15 ×àñ-×. 13.35 Ì/ñ
"Ñàíäîêàí". 14.10 Õî÷ó áóòè.

ãþëü - 2" (1). 20.30 "Ñêàçî÷íàÿ
Ðóñü". 23.10 Ò/ñ "Ñïðàâà
÷åñò³" (2). 00.25, 03.40 Õ/ô
"Ì³ñÿ÷íèé ãîíùèê" (2). 05.40
"Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé". 05.45
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2". 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 Íîâèíè.
07.10, 08.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 12.25, 20.40 Ò/ñ
"Ëåãêîâàæíà æ³íêà". 12.55 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.45, 14.20,
04.15 Ä/ñ "Ëåãåíäè ðàäÿíñüêî-
ãî ðîçøóêó". 14.55 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 18.10
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 04.50 "Ïîäðî-
áèö³". 23.50 Ò/ñ "Ãîñïîäàðêà
òàéãè 2. Äî ìîðÿ" (2). 02.35 Ä/ñ
"Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåñè".
03.50 Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
04.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
04.45 Ôàêòè. 05.25 Ñâ³òàíîê.
06.25 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.50, 13.30
Ò/ñ "Ñàìîòí³é âîâê". 07.45,
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 08.10 Ñ³ì
÷óäåñ Óêðà¿íè. 09.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05,
16.40 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà". 12.05
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.25, 16.15 Ò/ñ "Ñïðàâæí³".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.10 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 22.05 Õ/ô "Ïà-
ðîëü: Ðèáà-ìå÷" (2). 23.55 Ò/ñ
"Ðåâîëþö³ÿ". 00.45 Õ/ô "Çàã³í
"Ìîðñüê³ êîòèêè" (2). 02.30 Ò/
ñ "Ïîë³öåéñüêà àêàäåì³ÿ".
03.55 Ò/ñ "Äðóæèíè ôóò-
áîë³ñò³â. Äîäàòêîâèé ÷àñ"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóïêà". 09.10 "Æèòè
çäîðîâî!". 10.05, 03.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.20, 20.30 Ò/ñ
"Îñîáèñòå æèòòÿ ñë³ä÷îãî Ñà-
âåëüºâà". 13.05 Ò/ñ "ßñì³í".
14.20 "ßñì³í". 14.55 "Ôàçåíäà".
15.20, 23.50 Ò/ñ "Ðîçëó÷åííÿ".
16.10, 00.40 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 22.20 "Ì³ñüê³ ï³æîíè".
"Ãîìîððà"

ÑÒÁ
05.10 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Ìè-
õàéëî Áóëãàêîâ: ªâàíãåë³º äëÿ
Ñòàë³íà". 05.55, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 07.45, 18.30 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Âèæèòè
ï³ñëÿ ñìåðò³". 09.50 Õ/ô
"Áëåô" (1). 11.40, 19.50
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 12.35 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³
- 3". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.55 Ò/ñ "Íàðå÷åíèé" (1).
22.35 "Õàòà íà òàòà"

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 13.20 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).

07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.20 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 14.10, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Íà øëÿõó äî ñåðöÿ" (1). 12.10,
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 18.00, 04.40 Ò/ñ "Òðè
ç³ðêè" (1). 21.00 Ò/ñ "Çàñ³á â³ä
ñìåðò³" (1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ.
23.30 Ò/ñ "Ñë³ä÷èé êîì³òåò"
(2). 03.05 Õ/ô "Áèòâà íà íî-
æàõ" (2).

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 09.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1).
08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êîìàí-
äà" (1). 10.55 ªðàëàø. 12.00 Ò/
ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
13.50, 00.05 Îäíà çà âñ³õ. 14.50
Â³òàëüêà. 16.00, 22.05 17+.
17.10 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 18.00,
23.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
19.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 20.00
Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 21.00 Êðà¿íà Ó.
22.40 6 êàäð³â. 01.00 Íàäòî ãðó-
áî äëÿ Þ-òóá'à. 02.40 Ðàé, ãóä-
áàé. 03.25 Òåîð³ÿ çðàäè. 04.10
Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-

14.35 Ä/ô "Àðãàíîâà îë³ÿ - á³ëå
çîëîòî Ìàðîêêî". 15.55
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè. 16.00
Õ/ô "Òàêñèñòêà" 1ñ.. 18.05
Euronews. 19.50 Ä/ô "²âàí Òå-
ðåùåíêî. Êîëåêö³îíåð ñïðàâ
áëàãîä³éíèõ". 20.15 Ä/ô "Êè¿-
âñüêà ñòàðîâèíà. Ñâ³ò ìèñòåö-
òâà. Ìîäåëü ñâ³òó áðàò³â Òîá³-
ëåâè÷³â". 21.45 Ä/ô "Ñ³ëü ³íê³â".
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00, 00.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
00.30 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.55
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Ò/ñ "Ðîê-
ñîëàíà". 04.05 Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ.. 05.00 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³-
ñòî"

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ø³ñòü êàäð³â". 06.35 Õ/
ô "Æèâå òàêèé õëîïåöü" (1).
08.40 "Îñîáèñòèé ðàõóíîê".
08.45, 19.30 "ÒÑÍ". 10.00,
10.35 Ì/ô "Àëàää³í" (1). 11.00
"²ëþç³ÿ áåçïåêè. Ï³êí³ê íà
óçá³÷÷³".  12.05, 21.15 Ò/ñ
"Ãþëü÷àòàé" (1). 14.10, 02.55
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 15.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 3" (1). 17.10 Ò/ñ "Ôàòìà-
ãþëü - 2" (1). 20.30 "Ñêàçî÷íàÿ
Ðóñü". 23.10 Ò/ñ "Ñïðàâà
÷åñò³" (2). 00.25, 03.35 Õ/ô
"Øïèãóí, ÿêèé ìåíå êîõàâ" (1).
05.35 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
05.40 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2". 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 Íîâèíè.
07.10, 08.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 12.25, 20.40 Ò/ñ
"Ëåãêîâàæíà æ³íêà". 12.55 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.45, 14.20,
04.10 Ä/ñ "Ëåãåíäè ðàäÿíñü-
êîãî ðîçøóêó". 14.55 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
18.10 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòà-
íèöÿ ñïèòü". 20.00, 04.50 "Ïîä-
ðîáèö³". 23.50 Ò/ñ "Ãîñïîäàð-
êà òàéãè 2. Äî ìîðÿ" (2). 02.30
Ä/ñ "Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿
Îäåñè". 03.45 Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
04.20 Ôàêòè. 04.55 Ñâ³òàíîê.
05.55, 08.15 Ñâîáîäà ñëîâà.
07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.05, 16.45 Ò/ñ "Óáèâ÷à
ñèëà". 12.05 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.30 Ò/ñ "Ñàìîòí³é
âîâê". 14.25, 16.15 Ò/ñ
"Ñïðàâæí³". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.10 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 22.00 Õ/
ô "Êðèì³íàëüíå ÷èòâî" (2).
00.55 Õ/ô "Âèä³ííÿ ñìåðò³" (2).
02.25 Ò/ñ "Ïîë³öåéñüêà àêàäå-
ì³ÿ". 03.50 Ò/ñ "Äðóæèíè ôóò-
áîë³ñò³â. Äîäàòêîâèé ÷àñ"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóïêà". 09.10 "Æèòè
çäîðîâî!". 10.05, 03.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.20, 20.30 Ò/ñ
"Îñîáèñòå æèòòÿ ñë³ä÷îãî Ñà-
âåëüºâà". 13.05 Ò/ñ "ßñì³í".
14.20 "ßñì³í". 14.55 "Ôàçåíäà".
15.20, 00.05 Ò/ñ "Ðîçëó÷åííÿ".
16.10, 01.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 22.15 "Ì³ñüê³ ï³æîíè".
"Ãîìîððà"

ÑÒÁ
05.20 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Òðè
êîõàííÿ "áàòüêà" Ìàõíî".
06.00, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
07.50, 18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.05 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. 10 ñïîñîá³â ñõóäíóòè".
10.00 Õ/ô "Äðóæèíà çà êîí-
òðàêòîì" (1). 11.50, 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 12.45 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³
- 3". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.55 Ò/ñ "Íàðå÷åíèé" (1).
22.35 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé"

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.25, 18.00, 04.40 Ò/ñ "Òðè
ç³ðêè" (1). 06.15, 13.20 Ò/ñ
"ÎÑÀ" (1). 07.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.20 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê
ç Óêðà¿íîþ. 09.15, 14.10, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Íà øëÿõó äî ñåðöÿ" (1). 12.10,
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/ñ "Çàñ³á â³ä ñìåðò³"
(1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/ñ
"Ñë³ä÷èé êîì³òåò" (1). 03.05 Õ/
ô "Ìåäàëüéîí" (2)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 09.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1).
08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êîìàí-
äà" (1). 10.55 ªðàëàø. 12.00 Ò/
ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
13.50, 00.05 Îäíà çà âñ³õ. 14.50
Â³òàëüêà. 16.00, 22.05 17+.
17.10 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 18.00,
23.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
19.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 20.00
Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 21.00 Êðà¿íà Ó.
22.40 6 êàäð³â. 01.00 Íàäòî ãðó-
áî äëÿ Þ-òóá'à. 02.40 Ðàé, ãóä-
áàé. 03.25 Òåîð³ÿ çðàäè. 04.10
Ç íî÷³ äî ðàíêó

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 10:55 -  "Ñïîðò ×àñ"
(ïîâòîð). 11.05- Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 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" (ïîâòîð). 14:30 - "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ  . 17.50 -
Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ"
.19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà     .20.00
-  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" 21.30 -
Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/ñ. 22.50
- Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.45, 06.30 Kids Time. 05.50,
06.35 Ì/ñ "Ê³òÏåñ". 07.00,
18.00, 01.00 Ðåïîðòåð. 07.05
Ò/ñ "Ìîÿ êîõàíà â³äüìà". 09.10,
00.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
14.25, 22.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æêà".
16.30 Ñåðöÿ òðüîõ. 18.05 Ò/ñ
"Äî ñìåðò³ âðîäëèâà". 19.00 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 23.00 Ò/ñ "Âèæè-
òè ï³ñëÿ" (2). 01.05 Ì/ô "Ñìåð-
òåëüíà áèòâà: Ïîäîðîæ ïî÷è-
íàºòüñÿ" (2). 01.45 Ò/ñ "Êðîê çà
êðîêîì". 02.35 Çîíà íî÷³. 05.20
25-é êàäð

ÑÅÐÅÄÀ, 30 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30 Íîâèíè. 06.10, 07.15,
08.15, 23.20 Ñïîðò. 06.15,
07.20, 08.20, 13.25, 18.55,
19.50, 21.40, 23.25, 00.25 Ïî-
ãîäà. 06.25 Íåâ³äîìå ïðî â³äî-
ìèõ. 07.25 Åðà á³çíåñó. 07.30,
23.30 Íà ñëóõó. 07.45, 00.30 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 08.25 Ïàñïîðò-
íèé ñåðâ³ñ. 08.35 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00, 21.00, 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30, 18.00,
19.45 Ç ïåðøèõ âóñò. 09.55,
19.00 Ïðî ãîëîâíå. 10.35 Ïåð-
øà øïàëüòà. 11.10 Ò/ñ "ÌîíòåÊ-
ð³ñòî" 87ñ.. 12.00, 17.45 "Õî÷ó
ñï³âàòè". Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð
íà ÄÏÊª-2014. 12.25 Ä/ô "Íå-
ïîâòîðíà Êîðåÿ" 6ñ.. 13.15,
18.15 ×àñ-×. 13.35 Ì/ñ "Ñàí-
äîêàí". 14.10 ßê öå?. 14.40 ßê
âàøå çäîðîâ'ÿ?. 15.55 Áðèô³íã
Êàáì³íó Óêðà¿íè. 16.00 Õ/ô
"Òàêñèñòêà" 2ñ.. 18.05
Euronews. 20.00 Ñë³äñòâî.
²íôî. 20.30 Ä/ô "Óêðà¿íà.
1812". 21.45 Ä/ô "Ìîäåñò Ìó-
ñîðãñüêèé. Êàðòèíêè ç âèñòàâ-
êè". 22.40 Ìåãàëîò. 22.50 Ñó-
ïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00,
00.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 01.55
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Ò/ñ "Ðîê-
ñîëàíà". 04.05 Óðÿä íà çâ'ÿçêó
ç ãðîìàäÿíàìè. 04.30 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 05.00 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³-
ñòî"

Êàíàë «1+1»
06.10 "Ø³ñòü êàäð³â". 06.40 Õ/
ô "Âåðøíèê áåç ãîëîâè" (1).
08.40 "Îñîáèñòèé ðàõóíîê".
08.45, 19.30 "ÒÑÍ". 10.00,
10.35 Ì/ô "Àëàää³í" (1). 11.00
Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
11.15 "²ëþç³ÿ áåçïåêè. Êîðèñí³
äîäàòêè". 12.15, 21.15 Ò/ñ
"Ãþëü÷àòàé" (1). 14.10, 02.55
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 15.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 3" (1). 17.10 Ò/ñ "Ôàòìà-

ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 11:50
- Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  Äîê/ñ. 14:00 -  Ì/
ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50
-  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:25 -  "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - "Ìàºø
ïðàâî". 20.45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 21.55 -  "Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -
Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.45, 06.30 Kids Time. 05.50,
06.35 Ì/ñ "Ê³òÏåñ".  07.00,
18.00, 01.00 Ðåïîðòåð. 07.05
Ò/ñ "Ìîÿ êîõàíà â³äüìà".
09.05, 19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
15.35, 22.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æêà".
16.30 Ñåðöÿ òðüîõ. 18.05 Ò/ñ
"Äî ñìåðò³ âðîäëèâà". 23.00
Ò/ñ "Âèæèòè ï³ñëÿ" (2). 00.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 01.05 Ì/
ô "Áåòìåí: Òàºìíèöÿ æ³íêè-
ëåòó÷î¿ ìèø³". 02.20 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 02.25 Ò/ñ "Êðîê
çà êðîêîì". 03.10 Çîíà íî÷³.
05.20 25-é êàäð

×ÅÒÂÅÐ, 31 ËÈÏÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30 Íîâèíè. 06.10, 07.15,
08.15, 23.20 Ñïîðò. 06.15,
07.20, 08.20, 13.25, 18.55,
19.50, 21.40, 22.40, 23.25,
00.25 Ïîãîäà. 06.25 Íåâ³äîìå
ïðî â³äîìèõ. 07.25 Åðà áóä³â-
íèöòâà. 07.30 Åðà á³çíåñó.
07.35, 23.30 Íà ñëóõó. 08.25
Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ. 08.35 Êî-
ðèñí³  ïîðàäè. 09.00, 21.00,
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30,
18.00, 19.45 Ç ïåðøèõ âóñò.
09.55, 19.00 Ïðî ãîëîâíå.
10.35 Ñë³äñòâî. ²íôî. 11.10 Ò/
ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 88ñ.. 12.00,
17.45 "Õî÷ó ñï³âàòè". Íàö³î-
íàëüíèé â³äá³ð íà ÄÏÊª-2014.
12.25 Ä/ô "Íåïîâòîðíà Êî-
ðåÿ" 7ñ.. 13.15, 18.15 ×àñ-×.
13.35 Ì/ñ "Ñàíäîêàí". 14.10
Îêîëèöÿ. 14.40 Íàäâå÷³ð 'ÿ.
15.50 Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿-
íè.  15.55 Õ/ô "Òàêñèñòêà"
3ñ..  18.05 Euronews. 20.00
Ñõåìè. 20.30 Ä/ô "Êè¿âñüêà
ñòàðîâèíà. Ñâ³ò ìèñòåöòâà.
Î.Åêñòåð". 21.45 Ä/ô "Ì³ñòå-
ð³ÿ ÷îðíî¿ ìàòåð³ ¿" .  22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
00.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 00.30
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.55 Òå-
ëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Ò/ñ "Ðîêñî-
ëàíà". 04.05 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîð-
äîíà. 05.00 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³-
ñòî"

     Êàíàë «1+1»
06.15 "Ø³ñòü êàäð³â". 06.30 Õ/
ô "Äîæèâåìî äî ïîíåäiëêà" (1).
08.40 "Îñîáèñòèé ðàõóíîê".
08.45, 19.30 "ÒÑÍ". 10.00,
10.35 Ì/ô "Àëàää³í" (1). 11.00
Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1). 11.10
"²ëþç³ÿ áåçïåêè. Îáåðåæíî,
äâåð³ çà÷èíÿþòüñÿ". 12.20,
21.15 Ò/ñ "Ãþëü÷àòàé" (1).
14.15, 03.00 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðà-
ìè - 2". 15.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1). 17.10
Ò/ñ "Ôàòìàãþëü - 2" (1). 20.30
"Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 23.10 Ò/ñ
"Ñïðàâà ÷åñò³" (2). 00.25, 03.45
Õ/ô "Ò³ëüêè äëÿ òâî¿õ î÷åé" (2).
05.50 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõ-
òàðà 2". 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 Íîâèíè.
07.10, 08.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 12.25, 20.40 Ò/ñ
"Ëåãêîâàæíà æ³íêà". 12.55 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³-
äîì Êàíåâñüêèì".  13.45,
14.20,  04.15 Ä/ñ  "Ëåãåíäè
ðàäÿíñüêîãî ðîçøóêó". 14.55
"Ñóäîâ³  ñïðàâè" .  15.50
"Ñ³ìåéíèé ñóä" .  18.10 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî" .
19.00 Ò/ñ  "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 04.50 "Ïîäðî-
áèö³". 23.50 Ò/ñ "Ãîñïîäàðêà

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 28 ËÈÏÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
06.00, 07.00, 08.00, 18.30 Íî-
âèíè. 06.10, 07.15, 08.15,
23.20 Ñïîðò. 06.15, 07.20,
08.20, 14.15, 18.55, 19.50,
21.40, 22.40, 23.25, 00.25 Ïî-
ãîäà. 06.25 Íåâ³äîìå ïðî â³äî-
ìèõ. 07.25 Åðà á³çíåñó. 07.30,
23.30 Íà ñëóõó. 07.45, 00.30
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 08.35 Êî-
ðèñí³ ïîðàäè. 09.00 ÄÅÍÜ
ÕÐÅÙÅÍÍß ÐÓÑ². ÒÐÀÍÑËß-
Ö²ß ÑÂßÒÊÎÂÈÕ ÁÎÃÎ-
ÑËÓÆ²ÍÜ. 14.20, 17.55 "Õî÷ó
ñï³âàòè". Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð
íà ÄÏÊª-2014. 14.25 Óêðà¿íñü-
êîãî ðîäó. 14.45 Â³êíî â Àìå-
ðèêó. 15.05 Êíèãà ua. 15.55
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè.
16.00 Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "Ï³ëîò"
2ñ.. 18.05, 19.45 Ç ïåðøèõ âóñò.
18.10 Euronews. 18.15 ×àñ-×.
19.00 Ïðî ãîëîâíå. 19.55 Ä/ô
"Àéëåé, òàºìíèöÿ â³ñê³". 21.00,
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.45 Ä/ô
"Êîíòèíãåíò. Åô³îï³ÿ àáî
ñìåðòü". 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 00.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 01.55 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ. 03.00 Ò/ñ "Ðîêñîëà-
íà". 04.05 ßê âàøå çäîðîâ'ÿ?.
05.00 Ä/ô "² ñòî ëèöàð³â äîâ-
êîëà âåëåòåíñüêîãî ñòîëó...
Ñåðã³é Äàí÷åíêî"

Êàíàë «1+1»
06.20 Õ/ô "ÐÅÄ 2". 08.40 "Îñî-
áèñòèé ðàõóíîê". 08.45, 19.30
"ÒÑÍ". 09.30, 11.05 Ì/ô "Ìàøà
³ âåäì³äü" (1). 10.05, 10.40 Ì/
ô "Àëàää³í" (1). 11.45 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 9". 13.00, 14.00, 02.40
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 14.55
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 3" (1). 17.00 Ò/ñ "Ôàòìà-
ãþëü - 2" (1). 20.30 "Ñêàçî÷íàÿ
Ðóñü". 21.15 Ò/ñ "Ãþëü÷àòàé".
23.20 Ò/ñ "Ñïðàâà ÷åñò³" (2).
00.25, 03.25 Õ/ô "Ëþäèíà ³ç
çîëîòèì ï³ñòîëåòîì" (1). 05.25
"Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé". 05.30
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2".  07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 Íîâèíè.
07.10, 08.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå,
ÿêùî çìîæåø". 11.00, 12.25 Õ/
ô "Ïåðåâ³ðêà íà êîõàííÿ".
13.25, 14.20, 04.10 Ä/ñ "Ëå-
ãåíäè ðàäÿíñüêîãî ðîçøóêó".
14.35 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.30
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.15 "Æäè
ìåíÿ".  18.10 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00,
04.50 "Ïîäðîáèö³". 20.40 Ò/ñ
"Ëåãêîâàæíà æ³íêà". 23.50 Ò/ñ
"Ãîñïîäàðêà òàéãè 2. Äî ìîðÿ"
(2). 02.30 Ä/ñ "Ëåãåíäè áàí-
äèòñüêî¿ Îäåñè". 03.45 Ìóëü-
òô³ëüìè

 ICTV
05.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.15 Ôàêòè. 05.50 Ñâ³òàíîê.
06.50, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 08.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 10.05 Õ/ô "Ôðàí-
öóçüêèé ïîö³ëóíîê". 12.25,
13.15 Äèâèòèñü óñ³ì!. 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.45,
16.15 Õ/ô "Çà áîðòîì". 16.35
Õ/ô "Êîíñòàíòèí". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.25 Ä³ñòàëî!.
21.15 Ñâîáîäà ñëîâà. 00.00 Õ/
ô "Í³íäçÿ-óáèâöÿ" (2). 01.40 Õ/
ô "Ïîâåðíåííÿ ìóøêåòåð³â".
03.20 Ò/ñ "Äðóæèíè ôóò-
áîë³ñò³â. Äîäàòêîâèé ÷àñ"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî
ðàíêó". 08.15 "Óðàçà-Áàéðàì".
Òðàíñëÿö³ÿ ç Óô³ìñüêî¿ ñî-
áîðíî¿ ìå÷åò³ .  08.55 "Æèòè
çäîðîâî!". 09.50, 03.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.20 "Ñüîãîäí³
ââå÷åð³".  12.45 Ò/ñ "ßñì³í".
14.20 "ßñì³í". 14.35 "Çà ³ ïðî-
òè".  15.20 " ²âàð Êàëíèíüø.
Ðîìàí ç àêöåíòîì".  16.10,
01.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ".  20.30 Ò/ñ "Îñîáèñòå
æèòòÿ ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà".
22.15 "Ãðóïà" Àëüôà ". Ëþäè
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ".
23.10 "Âàëåíòèí Äèêóëü.
Âñòàíü ³ éäè!". 00.05 Ò/ñ "Ðîç-
ëó÷åííÿ"
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

òàéãè 2. Äî ìîðÿ". 01.50 Ä/ñ
"Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿  Îäå-
ñè". 03.05 Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
04.50 Ôàêòè. 05.25 Ñâ³òàíîê.
06.30 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.50, 13.30
Ò/ñ "Ñàìîòí³é âîâê". 07.45,
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 08.10 Ñ³ì
÷óäåñ Óêðà¿íè. 09.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05,
16.40 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà". 12.05
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.25, 16.15 Ò/ñ "Ñïðàâæí³".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.10 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 22.05 Õ/ô "Çàõîï-
ëåííÿ ï³äçåìêè 123" (2). 00.00
Ò/ñ "Ðåâîëþö³ÿ". 00.50 Õ/ô
"Ðîá³íçîí Êðóçî" (2). 02.20 Ò/ñ
"Ïîë³öåéñüêà àêàäåì³ÿ". 03.40
Ò/ñ "Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â. Äî-
äàòêîâèé ÷àñ"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóïêà". 09.10 "Æèòè
çäîðîâî!". 10.05, 03.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.20, 20.30 Ò/ñ
"Îñîáèñòå æèòòÿ ñë³ä÷îãî Ñà-
âåëüºâà". 13.05 Ò/ñ "ßñì³í".
14.20 "ßñì³í". 14.55 "Ôàçåíäà".
15.20, 23.55 Ò/ñ "Ðîçëó÷åííÿ".
16.10, 00.45 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 22.15 "Ì³ñüê³ ï³æîíè".
"Ãîìîððà"

ÑÒÁ
05.15 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Îëåê-
ñà Äîâáóø: êîõàííÿ êàðïàòñü-
êîãî ðîçá³éíèêà". 06.00, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 07.45, 18.55
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
08.55 Õ/ô "Êîõàííÿ ï³ä íàãëÿ-
äîì". 10.45, 19.50 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 11.40
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.55 Ò/
ñ "Íàðå÷åíèé" (1). 22.35 "Äà-
âàé ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 13.20 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.20 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 14.10, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Íà øëÿõó äî ñåðöÿ" (1). 12.10,
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 18.00, 04.40 Ò/ñ "Òðè ç³ðêè"
(1). 21.00 Ò/ñ "Çàñ³á â³ä ñìåðò³"
(1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/ñ
"Ñë³ä÷èé êîì³òåò" (2). 03.05 Õ/
ô "Êîðîëü, äàìà, âàëåò" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 09.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ"
(1). 08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êî-
ìàíäà" (1). 10.55 ªðàëàø.
12.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³"
(1). 13.50, 00.05 Îäíà çà âñ³õ.
14.50 Â³òàëüêà. 16.00, 22.05
17+. 17.10 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
18.00, 23.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 19.00 Ðîçñì³øè êîì³êà.
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 21.00
Êðà¿íà Ó. 22.40, 01.00 6 êàäð³â.
01.50 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 02.40
Ðàé, ãóäáàé. 03.25 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 04.10 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 10.55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïî-
âòîð). 11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Ìàºø ïðàâî".
13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ"
(ïîâòîð). 14:00 - Ì/ô. 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50 -
Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòó-
ä³î". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.45, 06.30 Kids Time. 05.50,
06.35 Ì/ñ "Ê³òÏåñ". 07.00,
18.00, 01.00 Ðåïîðòåð. 07.05
Ò/ñ "Ìîÿ êîõàíà â³äüìà".
09.05, 00.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðà-
çîì". 15.35, 22.00 Ò/ñ "Ìîëîä-
³æêà". 16.30 Ñåðöÿ òðüîõ. 18.05
Ò/ñ "Äî ñìåðò³ âðîäëèâà".
19.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 23.00 Ò/
ñ "Âèæèòè ï³ñëÿ" (2). 01.05 Ì/
ô "Òðóï íàðå÷åíî¿". 02.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.25 Ò/
ñ "Êðîê çà êðîêîì". 03.35 Çîíà
íî÷³
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06.00, 07.00, 08.00, 13.00,
18.30 Íîâèíè. 06.10, 07.15,
08.15 Ñïîðò. 06.15, 07.20,
08.20, 13.25, 14.40, 18.00,
18.55, 19.50, 23.25, 00.25 Ïî-
ãîäà. 06.25 Íåâ³äîìå ïðî â³äî-
ìèõ. 07.25 Åðà á³çíåñó. 07.30,
23.30 Íà ñëóõó. 07.45, 00.30
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 08.25 Ïàñ-
ïîðòíèé ñåðâ³ñ. 08.35 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.00, 21.00, 01.25
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30, 18.05,
19.45 Ç ïåðøèõ âóñò. 09.55,
19.00 Ïðî ãîëîâíå. 10.35 Ñõå-
ìè. 11.10 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî"
89ñ.. 12.00, 17.45 "Õî÷ó ñï³âà-
òè". Íàö³îíàëüíèé â³äá³ð íà
ÄÏÊª-2014. 12.25 Ä/ô "Íå-
ïîâòîðíà Êîðåÿ" 8ñ. (çàêëþ÷-
íà). 13.15 ×àñ-×. 13.35 Ì/ñ
"Ñàíäîêàí". 14.10 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè. 14.45 Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ.. 15.55 Áðèô³íã Êàáì³-
íó Óêðà¿íè. 16.05 Õ/ô "Òàêñè-
ñòêà" 4ñ. (çàêëþ÷íà). 18.10
Euronews. 19.55 Ä/ô "Á³ëå
ïîëîòíî Åäâàðäà Õîïïåðà".
21.25 Øóñòåð LIVE. 23.00,
00.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 01.20
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
01.45 Ô³ëüì-îïåðà "Çàïîðî-
æåöü çà Äóíàºì". 03.00 Ò/ñ
"Ðîêñîëàíà". 04.05 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà. 05.00 Ò/ñ "Ìîí-
òåÊð³ñòî".

   Êàíàë «1+1»
06.20 "Ø³ñòü êàäð³â". 06.40 Õ/
ô "Â çîí³ îñîáëèâî¿ óâàãè" (1).
08.40 "Îñîáèñòèé ðàõóíîê".
08.45, 19.30 "ÒÑÍ". 10.00,
10.35 Ì/ô "Àëàää³í" (1). 11.00
Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1). 11.10
"²ëþç³ÿ áåçïåêè. Ñê³ëüêè ì'ÿñà
â êîâáàñ³". 12.20 Ò/ñ "Ãþëü÷à-
òàé" (1). 14.15, 04.50 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 2". 15.10, 01.40 Ò/
ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëà-
íà - 3" (1). 17.10 Ò/ñ "Ôàòìà-
ãþëü - 2" (1). 20.30 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â". 22.25 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
23.30, 03.10 Õ/ô "Äâàíàäöÿòü
ðàóíä³â" (2). 05.35 "Òåëåìàãà-
çèí"

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2". 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 14.00, 17.45 Íîâèíè.
07.10, 08.10 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 12.25 Ò/ñ "Ëåãêî-
âàæíà æ³íêà". 12.55 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.45, 14.20,
03.40 Ä/ñ "Ëåãåíäè ðàäÿíñü-
êîãî ðîçøóêó". 14.55 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
18.10 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòà-
íèöÿ ñïèòü". 20.00, 04.20 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.40 Ò/ñ "Çåìëÿê".
02.45 Ä/ñ "Ëåãåíäè áàíäèòñü-
êî¿ Îäåñè". 03.30 Ìóëüòô³ëü-
ìè

 ICTV
04.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
04.45 Ôàêòè. 05.25 Ñâ³òàíîê.
06.25 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ
"Ñàìîòí³é âîâê". 07.45, 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 08.10 Ñ³ì ÷óäåñ
Óêðà¿íè. 09.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.05, 16.45 Ò/ñ
"Óáèâ÷à ñèëà". 12.10 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.30 Ä³ñòà-
ëî!. 14.30, 16.15 Ò/ñ "Ñïðàâæí³".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.10 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 22.00 Õ/ô "Íàæèâ-
êà" (2). 00.10 Ò/ñ "Ðåâîëþö³ÿ".
01.00 Õ/ô "Çàïîá³æíèé óäàð"
(2). 02.30 Ò/ñ "Ïîë³öåéñüêà àêà-
äåì³ÿ". 03.50 Ò/ñ "Êàðàäàé"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íî-
âèíè. 04.05, 08.15 "Äîáðîãî
ðàíêó". 08.40 "Êîíòðîëüíà çà-
êóïêà". 09.10 "Æèòè çäîðîâî!".
10.05 "Ìîäíèé âèðîê". 11.20 Ò/

Ãåêòîðà Áåðë³îçà". 12.20, 17.55
"Õî÷ó ñï³âàòè". Íàö³îíàëüíèé
â³äá³ð íà ÄÏÊª-2014. 12.35
Êíèãà ua. 13.00 Õî÷ó áóòè.
13.35 Ì/ñ "Ñàíäîêàí". 14.20 Ò/
ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 90ñ.. 15.35
Îêîëèöÿ. 16.00 Óêðà¿íñüêîãî
ðîäó. 16.25 Êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà "Íàö³îíàëüí³ êîëåêòèâè
Òàðàñîâ³ Øåâ÷åíêó". 18.15 Â
ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 19.15 Ò/ñ
"Ñåðæàíò Ðîêêà" 1ñ.. 21.00,
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.45 Ä/ô
"Ïðîêîôüºâ. Íåçàê³í÷åíèé ùî-
äåííèê". 22.40 Ìåãàëîò. 22.50
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.35 Ãóìî-
ðèñòè÷íèé êëóá "Çîëîòèé ãó-
ñàê". 00.05 Õ/ô "Âóñàòèé íÿíü".
01.50 "Íàäâå÷³ð'ÿ' ç Ò. Ùåðáà-
òþê. 03.00 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà".
04.05 Ä/ô "ß çà âñå âäÿ÷íèé
äîë³. Îëåêñ³é Áîãäàíîâè÷".
05.00 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî"

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ø³ñòü êàäð³â". 07.00,
19.30 "ÒÑÍ". 08.00, 08.25 Ì/ñ
"Ãóô³ òà éîãî êîìàíäà" (1).
09.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 10.05
Õ/ô "Íàéêðàùèé äðóã ñ³ì'¿" (1).
14.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â". 16.15,
20.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà - 5". 22.20,
05.25 Õ/ô "×îãî ÷åêàòè, êîëè
÷åêàºø íà äèòèíó". 00.30 Õ/ô
"Çÿòü" (1). 02.20 Õ/ô "Â çîí³
îñîáëèâî¿ óâàãè" (1). 03.50 Õ/
ô "Äîêòîð Äóë³òòë - 2" (1). 05.10
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.00 Ò/ñ "Íàéêðàñèâ³øà".
08.00 "Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñüêîãî". 08.30 "Ãîðîäîê".
09.30 "Íîâèíè". 10.00 Õ/ô
"Ñïîðòëîòî-82". 12.00, 02.05 Ò/
ñ "Ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä". 16.10
"Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìî-
ðó "Þðìàëà 2013". 18.10, 20.35
Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè 2".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 22.30 Ò/ñ
"Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè 3". 00.25
Õ/ô "Ä³äüêà ëèñîãî" (2)

ICTV
05.20 Ò/ñ "Äðóæèíè ôóò-
áîë³ñò³â. Äîäàòêîâèé ÷àñ".
06.10 Ôàêòè. 06.50 Ñâ³òàíîê.
07.30 Õ/ô "Òîâñòóíè". 09.25
Ç³ðêà YouTube. 10.40 Äà÷à.
11.05 Õ/ô "Àðì³éñüê³ ïðèãîäè".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.05, 20.05
Ò/ñ "Ñïðàâæí³". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. Ï³äñóìêè. 22.00 Õ/ô "Ïðî
ùî ðîçìîâëÿþòü ÷îëîâ³êè?" (2).
23.55 Õ/ô "Ï³ðàÌÌÌ³äà" (2).
01.50 Õ/ô "Ëþäèíà-ðàêåòà" (2).
03.15 Çëî÷èíè, ÿê³ ñêîëèõíóëè
Áðèòàí³þ.

ÎÐÒ
04.45, 05.10 Õ/ô "Êîëåãè".
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
06.35 Õ/ô "Ãîíêà ç ïåðåñë³äó-
âàííÿì". 08.05 "Ãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!". 08.40 "Ñëîâî ïàñ-
òèðÿ". 09.15 "Ñìàê". 09.50 "Ëó¿
äå Ôþíåñ. Ëþäèíà-îðêåñòð".
10.45 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãî-
äè". 11.15 "²äåàëüíèé ðåìîíò".
12.00 "Íàðîäíà ìåäèöèíà".
12.50 "Áîæåâ³ëüíèé ãåí³é ²íî-
êåíò³ÿ Ñìîêòóíîâñüêîãî". 13.30
Õ/ô "Ó çîí³ îñîáëèâî¿??óâàãè".
15.10 Õ/ô "Õ³ä ó â³äïîâ³äü".
16.30 "Âãàäàé ìåëîä³þ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.15 Õ/ô "Äå
çíàõîäèòüñÿ íîôåëåò?". 18.35
"Äâ³ ç³ðêè". 20.00 "×àñ". 20.30
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.00
"ÊÂÍ". Ïðåì'ºð-ë³ãà. 23.20 Õ/ô
"Ñïîâ³äü óòðèìàíêè". 00.50 Õ/
ô "Æèâ³òü ó ðàäîñò³". 02.05 Õ/
ô "Ïðîñòè ìåíå, Àëüîøà"

ÑÒÁ
06.35 Õ/ô "Íîâ³ ïðèãîäè
íåâëîâèìèõ" (1). 08.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 09.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.55
"Õàòà íà òàòà". 12.45 Õ/ô
"Îïåðàö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðèãîäè
Øóðèêà" (1). 14.40 Õ/ô
"Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî Íîâ³
ïðèãîäè Øóðèêà" (1). 16.10
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
18.00 Õ/ô "Ëæåñâ³äîê" (1).
21.55 "Âàã³òíà ó 16". 22.55
"Äîíüêè-ìàòåð³". 23.50 "Äàâàé
ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ". 01.35 Õ/
ô "Ñíè" (2)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15 Ò/ñ "Òðè ç³ðêè" (1). 07.00,
19.00, 03.10 Ïîä³¿. 07.10, 09.00
Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 09.50 Îäèí
çà ñòî ãîäèí. 10.50 Õ/ô "Äîãî-
ðè íîãàìè" (1). 13.00 Õ/ô "Á³ëà
ñóêíÿ" (1). 15.00 Õ/ô "Ãîðîá÷èê"
(1). 17.00, 19.40 Ò/ñ "Íå â³äïóñ-
êàé ìåíå" (1). 21.40 Õ/ô "Ïå-
÷àë³-ðàäîñò³ Íàä³¿" (1). 01.40,
03.50 Ò/ñ "Ñë³ä÷èé êîì³òåò" (2)

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Ñüîìèé áðàòèê" (1).

07.15 Ì/ñ "Øêîëà ìîíñòð³â"
(1). 07.30 Áàéäèê³âêà. 08.30 Ì/
ñ "Ñì³øàðèêè" (1). 09.00 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05
Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1). 10.35 Ì/ñ "Ôèêñèêè" (1).
11.05 Õ/ô "Ñòîïòàí³ òóôåëü-
êè" (1). 12.10 Õ/ô "Öåé êëÿòèé
ê³ò" (1). 14.05 Õ/ô "Çàñòðÿã ó
òîá³" (1). 16.10 Õ/ô "Ñàíòà
Êëàóñ" (1). 18.10 Ì/ô "Ëüîäî-
âèêîâèé ïåð³îä" (1). 20.00 Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. 22.00 6 êàäð³â.
00.00 Ä³â÷àòà çðîçóì³þòü.
00.55 ÁàðÄàê. 02.35 Ç íî÷³ äî
ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10  - Ì/ô. 10:30 -  Íîâè-
íè "×àñ". 10:55 -  "Ñïîðò ×àñ".
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - "Òî÷-
êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Õ/ô. 19:00 - Íîâèíè
"×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
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
05.30 25-é êàäð. 05.55 Ì/ñ
"Íîâ³ ïðèãîäè ìèñëèâö³â íà
ïðèâèä³â". 07.15 Ì/ñ "Ñèëü-
âåñòð ³ Òâ³ò³". 08.50 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³". 11.00 Õ/ô "Âñå âêëþ-
÷åíî: êàí³êóëè â Ãðåö³¿". 13.05
Õòî çâåðõó-2. 14.55 Ò/ñ "Ñìó-
ãàñòå ùàñòÿ". 17.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 19.00 Óðàëüñüê³ ïåëü-
ìåí³. 20.40 Õ/ô "Óò³êà÷" (2).
23.15 Ôåíîìåí. 03.40 Ëþäè
Õå. 04.50 Çîíà íî÷³

ÍÅÄ²Ëß, 3 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00,  07.25,  08.05,  09.00,
10.55,  13.30,  15.25,  17.15,
23.30,  01.15 Ïîãîäà.  06.05
Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 06.40 Êðîê
äî ç³ðîê. 07.30 Ãóìîðèñòè÷-
íèé êëóá "Çîëîòèé ãóñàê" .
08.10 Øåô-êóõàð êðà¿íè.
09.30 ßê öå?.  09.50 Õòî â
äîì³ õàçÿ¿í?. 10.25 Ä/ô "Êè¿-
âñüêà ñòàðîâèíà. Ñâ³ò ìèñ-
òåöòâà. Î.Ìóðàøêî. Íàñï³â
íà êðèëàõ ìåòåëèêà". 11.25,
17.30 "Õî÷ó ñï³âàòè". Íàö³î-
íàëüíèé â ³äá ³ð  íà ÄÏÊª-
2014. 11.30 Ä/ô "Æíèâà ìàé-
áóòíüîãî". 13.35 Ì/ñ "Ñàíäî-
êàí" .  14.25 Ò/ñ  "ÌîíòåÊð³ -
ñòî" 91ñ.. 15.30, 01.50 Ôîëüê-
music. 16.50 Òåàòðàëüí³ ñå-
çîíè. 17.35 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîð-
äîíà.  18.40 Ò/ñ  "Ñåðæàíò
Ðîêêà"  2ñ. .  20.30 Ïåðøà
øïàëüòà.  21.00,  01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.40 Äðåäè
åïîõè.  22.55 Òð³éêà,  Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00 Åðà á³çíåñó.
Ï³äñóìêè.  23.35 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà "ß -  óêðà¿íåöü" .
03.00 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà". 04.05
Ä/ô "Ãåðîé íå íàøîãî ÷àñó.
Þð³é Ìàæóãà" .  05.00 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî"

 Êàíàë «1+1»
07.00 "Âåëèêà ³ëþç³ÿ". 07.35
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.00, 08.25
Ì/ñ "Ãóô³ òà éîãî êîìàíäà" (1).
09.00 "Ëîòî-Çàáàâà". 10.10,
19.30 "ÒÑÍ". 11.00 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 5: ²íäîíåç³ÿ". 12.05
"Ìàøà ³ âåäì³äü" (1). 14.05 Õ/
ô "Äîêòîð Äóë³òòë - 2" (1). 15.55
"Ì³íÿþ æ³íêó - 9". 17.25
"Ðîçñì³øè êîì³êà - 5". 18.25
"Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 20.30
"Ì³é ìàëþê çìîæå". 21.40 Õ/ô
"Õðîí³êè Íàðí³¿: ï³äêîðþâà÷
ñâ³òàíêó" (1). 00.05 Õ/ô
"Âîðîí" (3). 02.00 Õ/ô
"Íàéêðàùèé äðóã ñ³ì'¿" (1).
05.15 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.15 Õ/ô "Ñïîðòëîòî-82".
06.45 "Ì³æíàðîäíèé ôåñòè-
âàëü ãóìîðó "Þðìàëà 2013".
08.00 "óÄà÷íèé ïðîåêò". 09.00
"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêî-
ãî. Íåâ³äêëàäíà äîïîìîãà".
09.30 "Íåä³ëüí³ íîâèíè". 10.00
"Îðåë ³ Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó".
11.00 "Ñóñ³ä íà îá³ä". 12.00,
02.00 Ò/ñ "Ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä".
16.10 Õ/ô "Òàðèô "Ùàñëèâà
ðîäèíà". 18.05, 21.00 Ò/ñ "Äî-
ÿðêà ç Õàöàïåò³âêè 3". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 00.45 Õ/ô "Âè-

ïàäêîâèé çàïèñ"

 ICTV
04.00 Ò/ñ "Êàðàäàé". 05.35 Ò/ñ
"Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â. Äîäàò-
êîâèé ÷àñ". 06.25 Ôàêòè. 06.55
Òàêñ³. 07.20 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 08.10 Ç³ðêà YouTube.
09.20 Äèâèòèñü óñ³ì!. 11.15,
13.00 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.15 Õ/ô "Íà ãð³". 21.00
Õ/ô "Íà ãð³-2. Íîâèé ð³âåíü".
22.40 Õ/ô "Òåìíèé ñâ³ò" (2).
00.25 Õ/ô "Äèòÿ ï³òüìè" (2).
02.30 Ò/ñ "Êàðàäàé"

ÎÐÒ
04.30, 05.10 Õ/ô "Äî ìåíå,
Ìóõòàð!". 05.00, 09.00, 11.00
Íîâèíè. 06.00 Êîìåä³ÿ "Íå
ìîæå áóòè!". 07.35 "Ñëóæó
Â³ò÷èçí³!". 08.05 "Çäîðîâ'ÿ".
09.10 "Íåäîëóã³ çàì³òêè". 09.30
"Ïîêè âñ³ âäîìà". 10.15 "Ôàçåí-
äà". 10.45 "Ñì³øàðèêè. Ï²Í-
êîä". 11.15 "²äåàëüíèé ðå-
ìîíò". 12.00 "Ñë³äàìè âåëèêèõ
ðîñ³éñüêèõ ìàíäð³âíèê³â".
12.55 "Ùî? Äå? Êîëè?". 13.55
"Íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå".
14.40 "Æèòòÿ ï³ä êàáëóêîì".
15.35 Õ/ô "Ñóºòà ñóºò". 16.55
"Õâèëèíà ñëàâè". 18.10 "ÊÂÍ".
Âèùà ë³ãà. 20.00 "×àñ". 20.30
"Ïîâòîðè!". 22.30 Õ/ô "Ð³äíÿ".
00.05 Õ/ô "Ñèùèê Ïåòåðáóðçü-
êî¿ ïîë³ö³¿". 01.30 Õ/ô "Íåçàê³-
í÷åíà ï'ºñà äëÿ ìåõàí³÷íîãî
ï³àí³íî"

ÑÒÁ
06.30 Õ/ô "Êîðîíà Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³³, àáî Çíîâó íåâëîâèì³"
(1). 09.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
10.00 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
11.00 Ò/ñ "Íàðå÷åíèé" (1).
15.05 Õ/ô "Ëæåñâ³äîê" (1).
19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
20.35 "Âiêíà-Íîâèíè" Ñïåöðå-
ïîðòàæ. 21.05 Õ/ô "Íå ï³äãà-
íÿé êîõàííÿ" (1). 23.20 Õ/ô
"Ìîñêîâñüê³ ñóò³íêè" (2). 01.10
Õ/ô "Ùîâå÷îðà îá 11" (1)

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.20, 19.00, 02.35 Ïîä³¿. 07.00
Òàºìíèö³ ç³ðîê. 07.55 Ò/ñ
"Çàñ³á â³ä ñìåðò³" (1). 15.00 Õ/
ô "Ïå÷àë³-ðàäîñò³ Íàä³¿" (1).
20.00, 21.00, 22.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 23.00 Comedy
Woman. 01.00, 03.20 Ò/ñ
"Ñë³ä÷èé êîì³òåò" (2)

Ò Å Ò
06.00, 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³-
äíèöÿ" (1). 06.25, 10.05 Ì/ñ
"Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1).
06.50 Ì/ñ "Øêîëà ìîíñòð³â"
(1). 07.30 Áàéäèê³âêà. 08.30 Ì/
ñ "Ñì³øàðèêè" (1). 09.00 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 10.35 Ì/ñ "Ôèê-
ñèêè" (1). 11.20 Ì/ô "Øêîëà
ìîíñòð³â. Ïåðåãîíè â í³÷ íà
ñóáîòó" (1). 12.15 Õ/ô "Êîñì³÷í³
ïðèãîäè öóöåíÿò Ñàíòè" (1).
14.05 Õ/ô "Ñàíòà Êëàóñ" (1).
16.05 Êîðîëåâà áàëó. 18.00
Êðà¿íà Ó. 20.00 Ðîçñì³øè êîì³-
êà. 22.00 6 êàäð³â. 00.00 Ä³â÷à-
òà çðîçóì³þòü. 00.55 ÁàðÄàê.
02.35 Ç íî÷³ äî ðàíêó

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:05 - "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Õ/ô. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30 -
Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:20 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7
äí³â". 21:15 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô . 01.00 -
Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
 06.00 Ì/ñ "Íîâ³ ïðèãîäè ìèñ-
ëèâö³â íà ïðèâèä³â". 07.00 Ì/
ô "Ñêóá³ Äó íà îñòðîâ³ ìåðö³â".
08.15 Õ/ô "Âåñåë³ íÿíüêè".
10.05 Õ/ô "Ì³ñòåð íÿíüêà".
12.00 Ôàéíà Óêðàéíà. 14.05 Ò/
ñ "Ñìóãàñòå ùàñòÿ". 16.15 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 19.00 Óðàëüñüê³
ïåëüìåí³. 20.40 Õ/ô "Ñêåëÿ".
23.20 Øîóìàñòãîóîí. 00.30
Òàêà ÿê òè. 02.50 Çîíà íî÷³

ñ "Îñîáèñòå æèòòÿ ñë³ä÷îãî
Ñàâåëüºâà". 13.05 Ò/ñ "ßñì³í".
14.20 "ßñì³í". 14.55 "Ôàçåíäà".
15.20 Ò/ñ "Ðîçëó÷åííÿ". 16.10
"Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05 "Ïîëå
÷óäåñ". 19.00, 20.30 "Òî÷í³ñ³íü-
êî". 20.00 "×àñ". 22.05 "Âåðñ³ÿ
êëàñè÷íà: Äîðîãà äî Ïåðøî¿
ñâ³òîâî¿". 23.00 "Âåðñ³ÿ àëüòåð-
íàòèâíà: Ïåðøèé ïîñòð³ë Ïåð-
øî¿ ñâ³òîâî¿". 23.55 Õ/ô "²íòåð-
ä³â÷èíêà". 02.25 Õ/ô "Áàéêà".
03.50 "Ó íàø ÷àñ"

ÑÒÁ
06.20 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè.
Ôåë³êñ Äçåðæèíñüêèé: ïîêàÿí-
íÿ êàòà". 07.00 Õ/ô "Íåâëîâèì³
ìåñíèêè" (1). 08.25, 18.55
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.20 Õ/ô "ß íå ïîâåð-
íóñÿ" (1). 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 20.00 Õ/ô "Îïåðàö³ÿ
"È" òà ³íø³ ïðèãîäè Øóðèêà"
(1). 22.35 Õ/ô "Êàâêàçüêà ïî-
ëîíÿíêà, àáî Íîâ³ ïðèãîäè
Øóðèêà" (1). 00.15 Õ/ô "Êîõàí-
íÿ ï³ä íàãëÿäîì"

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 13.20 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.20 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 14.10, 15.20,
17.10, 21.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Íà øëÿõó äî ñåðöÿ"
(1). 12.10, 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 18.00 Ò/ñ "Òðè
ç³ðêè" (1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30
Ò/ñ "Ñë³ä÷èé êîì³òåò" (2). 03.05
Õ/ô "Äîãîðè íîãàìè" (1). 04.40
Õ/ô "Á³ëà ñóêíÿ" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
10.25 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 09.30 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ"
(1). 08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êî-
ìàíäà" (1). 10.55 ªðàëàø.
12.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³"
(1). 13.50 Îäíà çà âñ³õ. 14.50
Â³òàëüêà. 16.00 17+. 17.00,
19.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 18.00,
22.40 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
20.00 Ì/ô "Ëüîäîâèêîâèé ïå-
ð³îä" (1). 21.50, 01.25 6 êàäð³â.
23.30 Õ/ô "Õëîïö³ ç æ³íî÷îãî
ãóðòîæèòêó" (2). 01.50 ×îðò³â-
íÿ ùîäíÿ. 02.40 Ðàé, ãóäáàé.
03.25 Òåîð³ÿ çðàäè. 04.10 Ç
íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 11.05 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ. 12.00 - Äîê/ñ. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Ì/ô. 14.00
-  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 14:45
-  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 16:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñ. 17.50 - Ì/ô.
18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:25 - "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -"Òî÷êà
çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 -
"Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 21:55 - "Ñïîðò ×àñ".
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ò/ñ. 22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.15 25-é êàäð. 05.40 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 05.45, 06.30 Kids
Time. 05.50, 06.35 Ì/ñ
"Ê³òÏåñ". 07.00, 18.00, 02.35
Ðåïîðòåð. 07.05 Ò/ñ "Ìîÿ êî-
õàíà â³äüìà". 09.05, 19.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 15.35 Ò/ñ "Ìîëîä³-
æêà". 16.30 Ñåðöÿ òðüîõ. 18.05
Ò/ñ "Äî ñìåðò³ âðîäëèâà".
22.00 Õ/ô "Æèòòÿ ÿêå âîíî º"
(2). 00.20 Õ/ô "Îá³öÿòè - íå çíà-
÷èòü îäðóæèòèñÿ" (2). 02.40
Çîíà íî÷³

ÑÓÁÎÒÀ, 2 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Ï³äñóìêè. 06.20, 07.30,
08.50, 11.00, 13.30, 18.00,
21.40, 22.35, 23.30, 00.00 Ïî-
ãîäà. 06.25 Õ/ô "Ñîáàêà íà
ñ³í³". 08.05 Øóñòåð LIVE. 11.30
Ä/ô "Ôàíòàñòè÷íà ñèìôîí³ÿ
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ОВЕН (21.03�20.04).
Бажання позбутися
від тягаря відповідаль�
ності та втекти від про�
блем може зіграти з

вами злий жарт. Постарайте�
ся бути скромнішими, тоді
погіршення матеріального
становища вам не загрожує.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Щоб домогти�
ся бажаного резуль�
тату, вам доведеться
пробиватися крізь пе�

решкоди. Ваша інтуїція вас
не підведе. Можуть виявити
активність вороги і конкурен�
ти.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21. На підтримку та
допомогу розрахову�
вати не прийдеться,
так що усі проблеми,

що нагромадилися, вам на�
лежить вирішувати само�
стійно.

РАК (22.06�23.07).
Майже всі задумані
плани будуть реалізо�
вуватися, а  колишні

конфлікти благополучно
влагодяться. Не упускайте
цей золотий час і максималь�
но повно використайте його.
Успіх у ділових зустрічах.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Вам бажано бути ак�
тивними та послідов�
ними, налагоджуючи

нові зв'язки і контакти. На очі
начальству краще не попа�
датися. Повинна надійти
цікава інформація, обов'яз�
ково прийміть її до відома.

ДІВА (24.08�23.09).
Ділиться навіть
дрібними радостями,
так ви зможете  пере�

творити просто знайомих у
гарних друзів. Якщо ви
відчуєте приплив енергії, по�
старайтеся витратити  її без
на досягнення  мети.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Стрімкість у
діях бажано притри�
мати, навіть якщо вам

і здається, що ці якості мо�
жуть здорово допомогти
вам. Прислухайтеся до
інтуїції, вона підкаже, як кра�
ще діяти у виникаючих ситу�
аціях.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Якщо ви щось
задумали, то зберіть�
ся з силами та просу�

вайтеся вперед, а не тупцюй�
те на місці. З іншого боку,
якщо ви й без того багато
трудилися, то достатньо, не
збільшуйте ваше робоче на�
вантаження.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Поквапитеся і
не сидіть склавши
руки, не тринькайте

цей золотий час і ви багато
чого встигнете. Будьте обе�
режними й уважними у вико�
нанні будь�якої справи.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Виявіть розум�
ну обережність у
справах бізнесу. Ба�

жано розібратися з пробле�
мами, що нагромадилися.
Приготуйтеся відстоювати
реалістичність ваших планів.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Ви можете до�
відатися багато ново�
го про свою роботу,

але не поспішайте що�не�
будь міняти, просто перече�
кайте. Можливе виникнення
напружених відносин з коле�
гами, начальством або стар�
шими родичами.

РИБИ (20.02�20.03).
Варто лише трохи по�
трудитися, як цілком
реальний світ опи�

ниться у ваших ніг. Не випро�
бовуйте терпіння навко�
лишніх, навіть самий безне�
винний жарт над ближнім
може викликати неприємні
наслідки.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 28.07.14 – 3.08.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 17
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 6
     äiâ÷àòîê – 11
     îäðóæèëîñÿ –

21 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 14 îñ³á.

Ë.ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
27 ëèïíÿ  î 12.00  ïðåì’ºðíà âèñòàâà

äëÿ ä³òåé  (Í. Óâàðîâî¿).
“Ô³çêóëüòóðà äëÿ Áàáè-ßãè”
Öüîãî æ äíÿ î 17.00 äëÿ äîðîñëèõ –

 “Îöå õàëåïà!”

Çóñòð³ëèñÿ äâà ïðè-
ÿòåë³. Îäèí çàïðîøóº
äðóãîãî  â ãîñò³ ó ñóáîòó.

– Íå ìîæó. Ó ñóáîòó  êîí-
öåðò Äæàìèë³àí³.

–Òîä³ ïðèõîäü  ó íåä³ëþ.
– Ó íåä³ëþ òàêîæ êîí-

öåðò Äæàìèë³íàí³.
– Òè ùî, õîäèø  íà âñ³

êîíöåðòè  Äæàìèë³àí³?
– Í³, ïðîñòî öå  ºäèí³

äí³, êîëè ÿ ìîæó íàâ³ñòè-
òè éîãî äðóæèíó.

Äâîº äðóç³â éäóòü ïî âó-
ëèö³. Ðàïòîì  îäèí õàïàº
çà ðóêó ³íøîãî.

– Øâèäøå, ò³êàéìî!
– Ùî òðàïèëîñÿ?
– Íà  òîìó áîö³  ñòî¿òü

ìîÿ äðóæèíà é ðîçìîâëÿº
ç ìîºþ êîõàíêîþ.

– Çàñïîê³éñÿ, öå ìîÿ
äðóæèíà ðîçìîâëÿº ç ìîºþ
êîõàíêîþ.

ßê óçíàòè, ÷è º  ó æ³íêè
êîõàíåöü?

– ßêùî æ³íêà ³äå âèñîêî
³ ãîðäî ï³äíÿâøè ãîëîâó, ó
íå¿ º êîõàíåöü.

ßêùî æ³íêà òðèìàº ãî-
ëîâó íîðìàëüíî, ó íå¿ º
êîõàíåöü.

ßêùî æ³íêà  ïîõìóðî
îïóñòèëà ãîëîâó, ó íå¿ º
êîõàíåöü.

 ² âçàãàë³,  ÿêùî ó æ³íêè
¿¿ ãîëîâà, – ó íå¿ º ³  êîõà-
íåöü.

×îëîâ³ê ãîâîðèòü äðó-
æèí³ â ë³æêó:

– Ìåí³ íå  ïîäîáàºòüñÿ,
ùî ÿ äëÿ òåáÿ ò³ëüêè äðó-
ãà ñêðèïêà.

– Ñêàæè ñïàñèá³, ùî òè
âçàãàë³ ó ìåíå â îðêåñòð³.

– ²âàí, òîá³ êðàé ïî-
òð³áíî ñõîäèòè  äî ë³êà-
ðÿ, ó òåáå íå âèñòà÷àº
êàëüö³þ â îðãàí³çì³.

–  ×îìó òè òàê äóìàºø?
– Òàê ÿ âæå  òðè ðîêè

õîæó äî òâîº¿ äðóæèíè, à
ó òåáå âñå ùå ðîãè íå âè-
ðîñëè.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð. äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Відколи тут з’явилася традиція ви'
саджувати обабіч будинків кущі чай'
них троянд, ніхто з мешканців уже й
не пам’ятає. Проте традицію
підтримують завзято.

53�річний Василь Базько вирошує
квіти на подвір’ї не лише для краси, а й
для кулінарних потреб. У теперішній
період буйного цвітіння квіток Василь
Іванович береться чаклувати над тро�
яндовим варенням. Задля цього обри�
ває пелюстки, позбавлягється сухих
кінчиків та пилку. Опісля троянди слід
добре промити, а далі 2�3 хвилини

Троянди — у банки!
Трояндове варення не лише смачне, а й цілюще

прокип’ятити, додавши перед тим до
каструлі дрібку лимонної кислоти.

“Вариться все це доти, доки цукор
не розчиниться, — пояснює господар.
— А наприкінці процесу знову додаю
в каструлю трохи лимонної кислоти. Го�
тове Варення розливаю в банки та хо�
ваю у погріб, шоби швидше остуди�
лося”.

Що не кажіть, а варення з троянд –
це таки смакота! Пан Василь напов�
нює піалу ніжно�рожевою тягучою
рідиною і простягає мені. По-первах
незвично відчувати троянду не на за�

пах, а на смак. Але він справді непов�
торний!

“Між іншим, це не лише смакота, а й
ліки, — пояснює чоловік. — Варення з
троянд допомагає при багатьох неду�
гах. Якщо регулярно його споживати,
то поліпшиться кровообіг, зміцніють
серцеві м’язи, буде здоровшою щи�
топодібна залоза. Вживання такого
продукту допомагає при хворобах гор�
ла, сприяє розширенню судин. Тож
троянда на нашому обійсті не лише око
милує, а ще й недуги лікує”.

Сергій БОВКУН

«Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè èíñóëüòå –
êðîâîïóñêàíèå»?

В Сети гуляет пост с советами некоего китайс�
кого доктора Ха Бу Тина, который позиционирует�
ся как «Помощь при ударе! Работает!». Каждая
фраза – просто перл:

«Подержите иглу или булавку над огнем, чтобы
стерилизовать их, а затем использовать для про�
кола кончиков всех 10 пальцев на руках.

Если кровь не начинает капать, сожмите проко�
лотый палец вашими пальцами. Когда все 10 паль�
цев кровоточат, подождите несколько минут, пос�
ле чего жертва очнется. Если рот жертвы искри�
вился, потяните за уши, пока они не станут крас�
ными».

– Это вольное изложение какой�то методики во�
сточной медицины может быть просто опасным,
предупреждает невролог Анна Горенкова. – А уж
пользы точно не принесет (еще и инфекцию зане�
сете). Ни в коем случае не пытайтесь это проде�
лать с живым человеком, тем более если речь
идет об инсульте! Потеряете драгоценное время.

ОСВІЖАЮЧИЙ НАПІЙ
Íà 3 ë³òðà òåïëî¿ âîäè äîäàòè ñòîëîâó ëîæêó (ç

âåëèêîþ ã³ðêîþ) íàïîþ “Ãàëêà” ç öèêîð³ºì (íå êàâè),
âè÷àâèòè ñ³ê ç îäíîãî ëèìîíà, äîäàòè ñêëÿíêó öóêðó
òà ÷àéíó ëîæêó ñóõèõ äð³æäæ³â  (äð³æäæ³ îáîâ’ÿçêî-
âî ñóõ³, ³íàêøå íàï³é ìàòèìå íåïðèâàáëèâèé àðîìàò).
Çàëèøèòè âñå öå íà í³÷. Óðàíö³ ÷óäîâèé íàï³é ãîòî-
âèé. Íà ñìàê â³í íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òèõ, ùî êóïóº-
ìî, à çà ïîæèâí³ñòþ — çíà÷íî êîðèñí³øèé. Ùå ìîæ-
íà ñïðîáóâàòè ³íøèé ðåöåïò: íà 3 ë³òðà âîäè äîäàòè
ñ³ê 1 ãðåéïôðóòà ³ öóêîð — çà ñìàêîì.

Досі наука не знала, чому з часом во�
лосся сивіє. Але нещодавно вчені з уні�
верситетів Майнца і Бредфорда роз�
гадали цю загадку: провиною всьому
перекис водню.

У результаті наукових досліджень
було встановлено, що саме ця агресив�
на хімічна речовина відповідає за зміну
кольору волосся. Ученим вдалося до�
вести, що перекис водню, який у малих

НЕ МОЖНА ПИТИ КАВУ
ПІСЛЯ АЛКОГОЛЮ

Учені пояснили –
чому. Багато хто вва�
жає, що кава, яку випи�
ли після вживання ал�
когольних напоїв, вит�
вережує. Та дослідни�
ки повністю спросту�
вали цей міф.

Фахівці провели екс�
перимент на лабора�

торних тваринах. Виявилось, що випита після алко�
гольних напоїв кава не тільки не витвережує, а, на�
впаки, підсилює сп’яніння. Людина, що хильнула
спиртного, відчуває себе втомленою, а той, хто після
алкоголю випив кави, поводиться збуджено і тому
здається, що він тверезіший. Згодом це може при�
звести до збільшення ризику потенційної небезпе�
ки. Наприклад, випивши після застілля каву, людині
може здатися, що вона достатньо твереза для того,
щоб сісти за кермо автомобіля. А тут вже недалеко й
до аварії.

Скоро не доведеться зафарбовувати сивину
кількостях утворюється в організмі в
результаті обмінних процесів, пригнічує
природне виробництво фарбувального
пігменту меланіну, що відповідає за колір
волосся. В організмі молодих людей
перекис водню швидко розщеплюється,
але з віком даний процес сповільнюєть�
ся і, як наслідок, волосся поступово
сивіє.


