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 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ
ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³
âëàñíèêà ìàéíà.

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

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ
äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó
ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

ПАПА Римський Франциск підписав указ про каноні�
зацію (визнання святим) попереднього понтифіка Івана
Павла ІІ.

НАЙВИЩИЙ  рівень доходів на душу населення  заф�
іксовано в одеситів, киян, харків'ян.

В ІТАЛІЇ в ході найкрупнішої у цьому столітті пол�
іцейської операції заарештовано понад сотні мафіоз�
ників.

1,65�1,9 ЄВРО в середньому заробляють за годину
заробітчани на сезонних роботах у Польщі.

У ЯПОНСЬКОМУ зоопарку  народилося п'ятеро білих
левенят. Потомство одночасно принесли дві левиці, які
відмовилися годувати свій приплід і немовлят довело�
ся перевести на штучне харчування.

ВЛАСНИК вілли на турецькому  курорті Ізмір бізнес�
мен Махмет Алі може похвалитися найдивовижнішим у
світі парканом.

Замість звичайної огорожі,  він поставив  50�метро�
вий акваріум,  який заповнив водою і різними рибка�
ми.

СЕНСАЦІЯ. Вчені американської космічної галузі
НАСА  виявили "хвіст" сонячної системи. Він  скла�
дається з чотирьох  потоків заряджених часточок, які
утворюють форму, схожу на листочок конюшини.

У КИТАЙСЬКІЙ провінції Хунань почали зводити 208�
поверховий  хмарочос висотою 838 метрів, який  буде
найвищою будовою у світі. Вартість  унікальної спору�
ди – 850 мільйонів доларів.

ПІВНІЧНОКОРЕЙСЬКИЙ  лідер Кім Чен Ін зажадав
мільйон доларів за інтерв'ю для іноземної преси.

В УЖГОРОДІ живе 62 мільйонери, протягом  остан�
нього року  тут з’явилося 34 нових багатіїв.

79�РІЧНИЙ король Бельгії Альберт �Другий відрікся
від престолу на користь свого сина  спадкоємного прин�
ца Філіпа.

Ç ÄÍÅÌ  ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!
Â÷îðà, 31 ëèïíÿ, â³äçíà÷èâ ñâ³é

äåíü íàðîäæåííÿ ãîëîâà Ìóêà÷³â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ ÂÎ
«Áàòüê³âùèíà»
ÎËÅÊÑÀÍÄÐ  ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×

ÏÅÐÅÑÒÀ
Øàíîâíèé Îëåêñàíäðå Ìèõàéëî-

âè÷! Áàãàòî÷èñëåííèé   êîëåêòèâ
ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ùèðî  â³òàº Âàñ
ç äíåì íàðîäæåííÿ. Ñüîãîäí³, ÿê ³
ïîâñÿê÷àñ, âèñëîâëþºìî Âàì ùèðó âäÿ÷í³ñòü çà òîëå-
ðàíòí³ñòü, âèâàæåí³ñòü,òåðï³ííÿ. Ï³ä Âàøèì êåð³âíèöòâîì
ïàðò³éíà îðãàí³çàö³ÿ ì³ñòà ïîñò³éíî äîìàãàºòüñÿ âàãîìèõ
ðåçóëüòàò³â ó âèêîíàíí³ Ïðîãðàìè ïàðò³¿. Ç Âàìè ïðàöþ-
âàòè ïðèºìíî ³ íàä³éíî, áî Âè ÷åñíèé, ñïðàâåäëèâèé, ïî-
ñë³äîâíèé ³ íàïîëåãëèâèé. Âè ùèðèé ïàòð³îò íàøîãî ì³ñòà
³ ïîñò³éíî äîïîìàãàºòå ìåøêàíöÿì ì³ñòà ó âèð³øåíí³ ¿õ
ïðîáëåì. Âè âïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîê³â – ñïîíñîð ÷èñëåí-
íèõ áëàãîä³éíèõ àêö³é.

Áàæàºìî øàíîâíîìó ³ìåíèííèêó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áåç-
ìåæíîãî ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ, óñï³õ³â ó ï³äïðèºìíèöüê³é ä³ÿëü-
íîñò³, óäà÷³ ó çä³éñíåíí³ âñ³õ ïëàí³â ³ ïîáàæàíü.

Ïðåñ-ñëóæáà ïàðò³¿ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Â³äîìó ³ øàíîâàíó ó íàøîìó ì³ñò³ ëþäèíó –

ïðåçèäåíòà ÒçÎÂ «ÅÍÎ-ÌÅÁË²», ÷ëåíà âèêîí-
êîìó Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêðàäè, Ïî÷åñíîãî ãðî-
ìàäÿíèíà ì.Ìóêà÷åâà
²ãîðÿ  Ôåäîðîâè÷à ÐÅÌ²ÍÍÎÃÎ

ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâëÿºìî  ç 65-ð³÷íèì Äíåì
íàðîäæåííÿ ³ áàæàºìî øàíîâíîìó þâ³ëÿðó
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ ³ íàñíà-
ãè ó ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâàõ ³ ãðîìàäñüê³é ä³ÿëü-
íîñò³.

Íåõàé äîëÿ áóäå ïðèõèëüíîþ äî Âàñ, äàðóþ-
÷è ðàä³ñòü æèòòÿ, íåçðàäëèâó âäà÷ó, ùàñëèâó
ðîäèíó, â³ðíèõ ³ íàä³éíèõ êî-
ëåã òà äðóç³â.

Â³ä ³ìåí³  ì³ñüêî¿ ðàäè
Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìó-
êà÷åâà ãîëîâà ðàäè
ª.ÔÅÄ²Â  (² øàíóþ÷à
Âàñ ãàçåòà «Ìóêà÷å-
âî»)

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

Незважаючи на те, що собiвартiсть
випуску кожного номера газети  у
зв’язку з впровадженням кольорово�
го друку значно зросла, редакцiя
вирiшила залишити незмiнною
вартiсть передплати. Цим ми
засвiдчуємо наше глибоке шанобли�
ве ставлення до вас, дорогi друзi, i
сподiваємося на вашу взаємнiсть.

Залишайтеся з нами i надалi. Адже
ваша передплата — найвагомiша ча�
стка  фiнансового виживання нашої
з вами газети.

Пiдписатися на газету “Мукачево”
можна у будь�якому поштовому
вiддiленнi мiста i району або безпо�
середньо 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.
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Здавалося б, парламентська се�
сія завершена, найближчі вибори
лише у 2015�му, і опозиція могла б
перепочити. Та де там? В країні з’я�
вилася нова «гаряча точка». В той
час, коли люди роз’їхалися по
відпустках, у Києві проводиться ге�
неральна репетиція переносу пре�
зидентських виборів на невизначе�
ний термін. Принаймні так вважає
голова фракції «Батьківщина» Ар�
сеній Яценюк.

Вже понад рік в столиці немає
мера, а повноваження Київради за�
вершилися 2 червня. Однак Партія
регіонів у парламенті відмовилася
призначати вибори. Якщо опозиція
і кияни дозволять відтермінувати
вибори у столиці, то що зупинить
владу від того, щоб так само прого�
лосувати за скасування президен�
тських виборів і правити довічно?
Тому опозиційні депутати виріши�
ли, що незаконна Київрада працю�
вати не може, і на чолі з Яценюком
11 липня прийшли припинити її
протиправне засідання.

Арсеній Яценюк вже пройшов
серйозне випробування під час
парламентської роботи очільником
фракції, а згодом ще й очоливши
Політраду «Батьківщини». Можли�
во тому він чи не один з тих, хто не
злякався, коли влада виставила
проти депутатів та киян «війська»
«Беркуту», і проривався до будівлі
крізь щільні ряди силовиків. Слід
віддати належне, під час колотнечі
він повів себе, як справжній чо�
ловік, захистивши відому журналі�
стку Тетяну Чорновіл – вирвав її з
рук двометрового «беркутівця».

Незаконне зібрання зірвали, але
стало відомо, що влада зробить ще
одну спробу провести його у серпні.
Тому опозиції треба буде знову ско�
ристатися злагодженістю дій, яку
продемонстрували у парламенті
«Батьківщина» та її партнери по
опозиції. Разом вони розробили
законопроекти про скасування
принизливої «пенсійної реформи»,
про осучаснення пенсій, про знят�
тя необґрунтованих пільг із депу�
татів, суддів і високопосадовців,
про скорочення витрат на утриман�
ня роздутого держапарату, про
проведення справедливої освітньої
реформи тощо. Однак пропрези�
дентська більшість принципово не

ßöåíþê âèð³ñ òà çì³öí³â,
ÿê îïîçèö³éíèé ë³äåð.

Ñàìå òîìó Òèìîøåíêî é çàÿâèëà
ïðî ïîâíó äîâ³ðó Àðñåí³þ

голосує за опозиційні законопро�
екти, а опозиція тому так і нази�
вається, що не має більшості для
ухвалення законів.

Напередодні президентських ви�
борів 2015�го єдність опозиційних
сил – головна загроза для чинного
режиму. І вона зросла після того,
як «Батьківщина» та «Фронт Змін»
злилися в єдину партію. На думку
політолога, професора кафедри
політології Києво�Могилянської
академії Олексія Гараня, яку наво�
дять «Факти», зусилля ряду пред�
ставників адміністрації президен�
та були спрямовані на те, щоб
будь�якою ціною не допустити та�
кого об’єднання і дискредитувати
голову фракції «Батьківщина».
Чому? Політолог пояснює це тією
роллю, яка відведена Арсенію Яце�
нюку на майбутніх президентських
виборах: «При тому, що Юлію Ти�
мошенко з’їзд «Батьківщини» вису�
нув кандидатом у президенти,
зрозуміло, що існує якийсь план
«Б» – уточнює політолог. –  Цей
план передбачає, що якщо Тимо�
шенко до виборів не буде допуще�
на, то кандидатом від «Батьківщи�
ни» стане Яценюк».

У письмовому зверненні до об�
’єднавчого з’їзду Юлія Тимошенко
висловила Яценюку високу довіру:
«Ми з Арсенієм – не політичні кон�
куренти, ми вже давно одна коман�
да, яка має спільні, добре осмис�
лені стратегічні цілі й волю до
спільних перемог».

На думку політолога Ігоря Жда�
нова, якого цитують «Сільські
вісті», Яценюк у цьому політично�
му сезоні проявив себе як «боєць
не лише в парламенті, а й на ву�
лиці». «Фракція Тимошенко�Яце�
нюка є по суті мозковим центром і
хребтом опозиції в більшості ви�
падків», – каже політолог Тарас Бе�
резовець у коментарях «Газеті по�
українськи».  За оцінкою Жданова,
на «Батьківщину», як на найпотуж�
нішу опозиційну фракцію, чинився
найбільший тиск, бо вона і її ліде�
ри – головні опоненти цієї влади.
Але, в той же час, саме «Батьків�
щина» продукувала ідеї опозиції і
внесла найбільше законопроектів
до Верховної Ради.

Оксана Радюк

Під час подій біля Київради Яценюк повівся, як справжній чо�
ловік, захистивши відому журналістку Тетяну Чорновіл – вирвав
її з рук двометрового «беркутівця». Фото  Влада Соделя.

ç Äíåì íàðîäæåííÿ êåð³âíèêà àïàðàòó
Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó

ÏÐÎÄÀÍÀ
Ìèõàéëà Ìèõàéëîâè÷à!

Íåõàé ùàñòèòü Âàì ó âñ³õ íàì³ðàõ òà çàäó-
ìàõ, äóõîâíèõ Âàì çëåò³â, íåâè÷åðïíî¿ æèò-
òºâî¿ åíåðã³¿, ïë³äíî¿ ïðàö³, ñ³ìåéíîãî áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ, äîñòîéíî¿ øàíè â³ä êîëåã!Íåõàé
ïîðó÷ ç Âàìè çàâæäè éäóòü â³ðà, íàä³ÿ, îï-
òèì³çì ³ âïåâíåí³ñòü, à äîëÿ áåðåæå Âàñ â³ä
íåãàðàçä³â òà á³ä, äîäàº ñèë òà íàòõíåííÿ!

Ç ïîâàãîþ, Ãîëîâà òà êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó.

ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ

Певні категорії хво�
рих Мукачева зітхну�
ли з полегшенням: 45
сесія міської ради 6
скликання внесла
зміни до міської Про�
грами безоплатного
та пільгового відпус�
ку лікарських засобів
за рецептами лікарів
у разі амбулаторного
лікування окремих
груп населення та за
певними категоріями
захворювань на 2013
рік, а також зміни до
міських Програм до�
помоги хворим на
фенілкетонурію і

Ñåñ³ÿ

ÂÍÅÑÅÍÎ ÇÌ²ÍÈ ÄÎ Ì²ÑÜÊÈÕ ÌÅÄÈ×ÍÈÕ ÏÐÎÃÐÀÌ
«Цукровий діабет».

Внесено зміни в
структуру, штат та чи�
сельність виконавчо�
го комітету міської
ради. Зміни та допов�
нення торкнулися і
рішення міської ради
№ 473 від 23.02.2012
р. «Про програму
розвитку туристичної
діяльності в Мукачеві
на 2012�2013 роки»,
що передбачає пол�
іпшення формування
туристичного іміджу
міста та просування
на внутрішньому і
міжнародному турис�

тичних ринках.
Сесія оголосила

повторні аукціони,
затвердила початкові
ціни та інші особливі
умови аукціонного
продажу майна кому�
нальної власності те�
риторіальної громади
Мукачева зі зміною
умов продажу в бік
зниження ціни на 30
відсотків. (детальні�
ше в наступних номе�
рах «МР»).

Ухвалено рішення
про розроблення де�
тального плану тери�
торії «Замкова гора»,

а також розробити
н а у к о в о � п р о е к т н у
документацію «Зона
охорони пам’ятки ар�
хітектури та містобу�
дування національ�
ного значення «Замок
Паланок» XIV�XVII
століть. Йшлося,
зокрема, про повер�
нення на гору садів та
виноградників за�
мість сьогоднішніх
чагарників. Ухвалено
також низку земель�
них питань.

 «Мукачівська
 Ратуша»

На Мукачівщині, за сприяння
голови Закарпатської ОДА Леди�
ди Олександра Олександрови�
ча та підтримки районної дер�
жавної адміністрації, активно
впроваджується всеукраїнський
проект «Адміністративні послу�
ги: спрощений доступ через по�
шту».

Слід відмітити, що даний про�
ект закладено у Національний
план дій на 2013 рік щодо впро�
вадження Програми економічних
реформ на 2010�2014 роки «За�
можне суспільство, конкурентос�
проможна економіка, ефективна
держава», що затверджений
Указом Президента України
12.03.2013 №128/2013.

Вищезгаданий проект перед�
бачає прийняття та повернення
документів для надання адміні�
стративних послуг населенню
засобами поштового зв’язку.

Адміністративні послуги поштою

Відтак оператор поштового
зв’язку виступатиме у ролі по�
середника між суб’єктом звер�
нення та суб’єктом надання ад�
мінпослуги. У свою чергу це
зменшить навантаження на цен�
три надання адмінпослуг, а
відтак суб’єкти звернення не
стоятимуть в чергах за послуга�
ми. Такий підхід сприятиме
прозорому державному управл�
інню, а також економії коштів та
часу населення на дорогу до
центрів надання адміністратив�
них послуг;

Уже на початок серпня даною
послугою зможуть скористати�
ся клієнти 23�ох відділень по�
штового зв’язку району, а до
кінця року проект діятиме на всій
Мукачівщині. Наразі через по�
шту, як посередника, можна от�
римати 25�ть адміністративних
послуг.

Слід також зауважити про по�
зитивний досвід у подібних про�
грамах закордонних поштових
операторів Словаччини, Італії,
Австрії та ін. Враховуючи про�
цеси євроінтеграції, які активно
підтримує Уряд України, даний
проект стане ще одним кроком,
що наблизить нашу країну до
європейської економічної
спільноти.

 Петро МАРКЕВИЧ,
помічник директора

Закарпатської дирекції
УДППЗ «Укрпошта»

 24 липня  відбулися чергові
збори членів міської ради По�
чесних громадян м. Мукаче�
ва в ході яких обговорено про�
ект «Морально�етичного Ко�
дексу мукачівця», який було
опубліковано у газеті «Мука�
чево» 4 липня 2013 р.

В дискусії по  даному питан�
ню  взяла участь більшість

ÏÎ×ÅÑÍ² ÃÐÎÌÀÄßÍÈ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ÎÁÃÎÂÎÐÈËÈ ÏÐÎÅÊÒ
«ÌÎÐÀËÜÍÎ-ÅÒÈ×ÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÌÓÊÀ×²ÂÖß»

присутніх учасників зборів,
які загалом  схвалили зміст
«Кодексу…» з врахуванням
тих зауважень і пропозицій,
які надійшли до ради  і ре�
дакції газети «Мукачево»  в
період його громадського об�
говорення.

Схвалений текст «Кодек�
су» Почесні громадяни міста

вирішили передати на розг�
ляд і кінцеве затвердження
чергової сесії міськради,
після чого  текст «Морально�
етичного Кодексу мукачівця»
буде опубліковано в газеті
«Мукачево».

Є. ФЕДІВ, голова
міської ради Почесних

громадян м. Мукачева.

ÊÀÏÈÒÀÍ, ÊÀÏÈÒÀÍ,
ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!...

Â òàêóþ ïðåêðàñíóþ àâãóñòîâñêóþ ñóá-
áîòó ñâîé 70-é Äåíü ðîæäåíèÿ îòìå÷àåò  áûâ-
øèé ìîðñêîé âîëê,  êàïèòàí ïåðâîãî ðàíãà

ÀÍÒÀËÎÂÑÊÈÉ
Ñèìåîí Âàñèëüåâè÷

èç Ìóêà÷åâà.
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì íàøåãî ëþ-

áèìîãî è äîðîãîãî þáèëÿðà!
Ïîêîðèë  Òû ìèð ïîäâîäíûé,
Äðóæèò îí âñåãäà ñ òîáîé,
Âåäü ïî ñóòè îí âëàäååò
Âñåé Òâîåé  âñåãäà ñóäüáîé.
Òû ìå÷òàë íå ïðîñòî ïëàâàòü,
À ãëóáèíû èçó÷àòü.
Îò ðàáîòû òîëüêî ðàäîñòü
Òû óìåë ïîëó÷àòü.
È ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿÿ
Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ Òåáÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàåì,
×òîá çäîðîâûì áûë âñåãäà.

Ñ÷àñòëèâîãî Òåáå æèòåéñêîãî ïëàâàíèÿ åùå
íà ìíîãèå ãîäû âïåðåä!

Ëþáÿùàÿ Òåáÿ ðîäíÿ.



ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ ÕÐÎÍ²ÊÀ

²ÍÔÎÐÌÓª ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÀ ÎÄÏ²

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 333331 ñåðïíÿ 2013 ð.

¹ 30 (981)¹ 30 (981)¹ 30 (981)¹ 30 (981)¹ 30 (981)

ñò.

Íå âèïðàâëÿé ëèõî ëèõîì. (Ãåðîäîò).

74 фальшиві купюри номіна�
лом 50 грн, нетбук марки
«Asus» та  кольоровий принтер
«Canon»  було вилучено опе�
ративниками сектору по бо�
ротьбі з економічною злочин�
ністю під час проведення сан�
кціонованого обшуку у приват�
ному будинку мешканця
с.Пістрялово Мукачівського
району.

В ході обшуку, розповідають
оперативники, було виявлено
кімнату, яку підприємливий
мукачівець обладнав і здійсню�
вав в ній виготовлення сфаль�
шованих купюр. Під час по�
дальшого розслідування,  25�
річний хлопець, у якого вилучи�
ли підроблені гроші, зізнався,
що безпосередньо він причет�
ний до їх виготовлення. А в май�
бутньому, пояснив підозрюва�
ний, мав намір
їх потроху збу�
вати, однак
оберігався, щоб
не потрапити в
поле зору пра�
воохоронців.

За даним
фактом відкри�
те кримінальне
провадження.
Вилучені гро�
шові купюри на�

Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà âåòåðàí³â Óê-
ðà¿íè   ùèðîñåðäå÷íî  ïîçäîðîâëÿº ç
80-ð³÷íèì þâ³ëåºì àêòèâ³ñòà âåòåðàíñü-
êîãî ðóõó, ëþäèíó, ùî óñå ñâîº æèòòÿ
ñ³ÿëà ìóäðå, â³÷íå, âñåëÿëà â ñåðöÿ ³ äóø³
ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ ëþäÿí³ñòü,
ã³äí³ñòü, ïî÷óòòÿ ïàòð³îòèçìó, äîáðîçè÷-
ëèâ³ñòü, àêòèâíó æèòòºâó ïîçèö³þ,
âç³ðöåâîãî ñ³ì’ÿíèíà ³ áàòüêà, ó÷àñíèêà
áîéîâèõ ä³é

Àíòîíà ²âàíîâè÷à ÏÅÒÀÕÀ
Øàíîâíèé ³ìåíèííèêó!
Âàøå æèòòÿ – ÿñêðàâèé ïðèêëàä ñàìîâ³ääàíî¿ ðîáîòè

íà íèâ³ îñâ³òè, êóëüòóðè, ó÷àñò³ â ãðîìàäñüêèõ ñïðàâàõ.
Ñâîºþ íåâòîìíîþ ïðàöåþ ó â³äñòîþâàíí³ çàêîííèõ ñîö-
³àëüíèõ ïðàâ ³íâàë³ä³â, ïåíñ³îíåð³â, ëþäåé ïîõèëîãî â³êó
Âè çäîáóëè çàñëóæåíèé àâòîðèòåò ³ ïîøàíó ãðîìàäñüêîñò³
ðàéîíó.

Âåòåðàíñüêà ðàäà ùèðî äÿêóº çà çðîáëåíå Âàìè â ³íòå-
ðåñàõ ðàéîíó ³ çè÷èòü Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ùàñòÿ ³ äîá-
ðîáóòó. Ïë³äíî¿ ïðàö³ Âàì ³ íàäàë³.

².ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿
Îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Óêðà¿íè.

Ô.Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòà.ð

Ç ÕÂÈËÞÞ×ÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!Ç ÑÂ²ÒËÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
Ùåäðå ñåðïíåâå ñîíöå ïîäàðó-
âàëî õâèëþþ÷å  ñâÿòî þâ³ëåþ
íàø³é âåëüìèøàíîâí³é êîëåãèí³
ïî «Ñîþçó óêðà¿íîê» ïàí³

 Â³ð³ ÔÅÃÅÐ.
Äîáðå çíàºìî ¿¿ ÿê ÷óäîâó

æ³íêó, ïðèíöèïîâó ³ â³äïîâ³-
äàëüíó  ó ñïðàâàõ ñîþçÿíîê,  à
ùå ÿê ïðåêðàñíó  ãîñïîäèíþ,
òóðáîòëèâó äðóæèíó, ëàñêàâó

ìàìó ³ áàáóñþ.
Ìè âïåâíåí³, ùî Âàì, øàíîâíà íàøà Â³ðî ²âàí³â-

íî, ³ íàäàë³ âèñòà÷èòü  ñèë ³ çäîðîâ’ÿ, áî Âè äàðóºòå
âñ³ì íàì òîé ïðîì³í÷èê  æèòòºâèé, ÿêèé äîçâîëÿº íå
âòðàòèòè â³ðó, íàä³þ éòè âïåðåä ³ íå çóïèíÿòèñÿ ïå-
ðåä òðóäíîùàìè.

Íåõàé ùîäíÿ áóäå âñå, ùî ïîòð³áíî,
Áåç  ÷îãî íå ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ –
Ëþáîâ, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äðóæáà
Òà â³÷íî íåñòàð³þ÷à äóøà.
Íåõàé Ãîñïîäü â îï³ö³ Âàñ òðèìàº,
À Ìàòè Áîæà ð³äíèõ çàõèñòèòü.
Ùàñëèâèõ ìíîãàÿ ë³ò ìè Âàì áàæàºì,
À Äóõ ñâÿòèé íåõàé äîáðîì áëàãîñëîâèòü.

Ç ïîâàãîþ  Ìóêà÷³âñüêå ãðîìàäñüêå
îá’ºäíàííÿ «Ñîþç óêðà¿íîê» Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!

29 ëèïíÿ â³äçíà÷èëà ñâ³é ñëàâíèé Çîëî-
òèé þâ³ëåé ³íòåë³ãåíòíà, äóæå òàëàíîâèòà
æ³íêà, äîñâ³ä÷åíèé âèñîêîïðîôåñ³éíèé
ïåäàãîã, ñòàðøèé â÷èòåëü, ó÷èòåëüêà õ³ì³¿
ÇÎØ ¹ 20

ÏÀÍ²Õ²ÄÀ
ÑÂ²ÒËÀÍÀ ÞÐ²¯ÂÍÀ

Ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ ùèðîñåðäå÷íî
â³òàº Âàñ ³ç Çîëîòèì þâ³ëåºì. Áàæàºìî çäîðî-
â’ÿ, äîáðîòè, ëþáîâ³ ³ ùàñòÿ ïîâíèé ä³ì. Íåõàé ó ñåðö³ ðîç-
êîøóº òåïëå ë³òî ï³ä ñîíöåì çîëîòèì.

Âèñëîâëþºìî Âàì âåëèêó ïîøàíó  ³ âäÿ÷í³ñòü çà òâîð÷ó
ïåäàãîã³÷íó ïðàöþ, òåðï³ííÿ ³ ìóäð³ñòü.

Ìè ïèøàºìîñÿ Âàìè, ëþäèíîþ ñëîâà ³ ä³ëà, ïåäàãîãîì âè-
ñîêîãî ð³âíÿ.

Íåõàé ñ³ìåéí³ ðàäîñò³ ç³ãð³âàþòü Âàøå ëþáëÿ÷å
ñåðöå, à êîæåí äåíü ó Âàøîìó æèòò³ áóäå ùåä-
ðèì íà óñï³õè ³ ïðèºìí³ ïîä³¿.

Õàé áëàãîñëîâåííîþ áóäå Âàøà æèòòºâà
ñòåæèíà, à Ãîñïîäü äàðóº ñèëè, íàòõíåííÿ òà
åíåðã³¿ íà ìíîã³¿ ë³òà.

Íåõàé çäîðîâ’ÿ äîáðèì áóäå,
Õàé ó ðîáîò³ ëàäèòüñÿ óñå,
Çà ãàðí³ ñïðàâè õàé øàíóþòü ëþäè,
Â ñ³ì’þ  õàé äîëÿ çàòèøîê íåñå.

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ ïåäàãîã³÷íèé
êîëåêòèâ ÇÎØ ¹ 20

Íàñòóïíîãî â³âòîðêà  äî äóæå
ìèëî¿, ÷àð³âíî¿, ñïîâíåíî¿
í³æíîñò³, æèòòºñòâåðäíî¿
åíåðã³¿, íàøî¿ óëþáëåíî¿ äîíü-
êè, ñåñòðè÷êè, âíó÷êè

Îëüãè Â³êòîð³âíî¿
ÌÀÑßÊ

ïðèéäå 16-é Äåíü íàðîäæåííÿ.
Áàæàºìî äîðîã³é íàø³é ³ìåíèí-
íèö³ óäà÷³ ó âñüîìó, òåïëà äóøåâ-
íîãî, çäîðîâ’ÿ é ùàñòÿ áåç ë³êó, ïàë-
êîãî é â³ðíîãî êîõàííÿ, íàä³éíî¿ ï³äòðèìêè íàéêðàùèõ
äðóç³â-îäíîêóðñíèê³â. Íåõàé íà Òâîºìó æèòòºâîìó øëÿ-
õó çàâæäè áóäóòü êâ³òè ðàäîñò³. Íåõàé æèòòÿ çäàºòüñÿ
äîáðèì äèâîì, ö³êàâèì, ðàä³ñíèì, ùàñëèâèì, à ïë³äí³ ñïðà-
âè Òâî¿ òà øëÿõè áëàãîñëîâåíí³ áóäóòü Áîãîì ³ ëþäüìè.
Ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ Òîá³ ë³ò!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ìàìà, òàòî, áðàò Â³êòîð,
áàáóñ³ Òåðåçà ³ Îëÿ, ò³òêà Àëëà, äâîþð³äí³ áðàòè

Åäãàð, Âëàä, ð³äí³, äðóç³…

Æèòè äîâãî ³ êðàñèâî!
Ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî ÷àð³-

âíó, òàëàíîâèòó, ìèëó æ³íêó,
ìóäðó ïðàö³âíèöþ, òóðáîòëè-
âó äðóæèíó, ìàòóñþ

ÁÓÁÈ×
Àíæåëó Äåçèäåð³âíó

Â öåé ïðåêðàñíèé ñâÿòêîâèé
äåíü ïðèéìè òåïë³ ïîáàæàííÿ
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðàäîù³â ó
æèòò³, ãàðíîãî íàñòðîþ, äó-
øåâíî¿ ãàðìîí³¿, ïàëêîãî êîõàí-
íÿ, â³ðíèõ äðóç³â òà ðîäèííèé çàòèøîê. Â³ä ùèðîãî
ñåðöÿ íàäñèëàºìî ñëîâà âäÿ÷íîñò³ òà ïîøàíè çà ðî-
çóì³ííÿ ³ ï³äòðèìêó. Íåõàé çä³éñíÿòüñÿ óñ³ Òâî¿ ìð³¿ ³
áóäü âïåâíåíà, ìè çàâæäè ïîðó÷ ç Òîáîþ!

ßê âîãîíü çàâæäè ãîð³òè. Íå ñòàð³òè ³ íå õâîð³òè,
Æèòè äîâãî ³ êðàñèâî. Áóòè êîõàíîþ ³ ëþáèòè.
Íà ðîáîò³ ëèøå óñï³õó. Óäîìà – ðàäîñò³ ³ ñì³õó,
Ùîá ìîëîä³ñòü áëèùàëà. Ùîá ñòàð³ñòü â³äñòóïàëà!

Òàòî, ìàìà, ÷îëîâ³ê ²âàí, äîíå÷êè
Îëåñÿ é Ìàð’ÿíà,

áðàòè Â³òàë³é òà ªâãåí ç ñ³ì’ÿìè,
ð³äí³, áëèçüê³, äðóç³, õðåùåí³.

ÌÈÐÓ ² ËÞÁÎÂ²
Çàâòðà 25-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ â³äçíà÷àòèìå  îïå-

ðàòîð âåðñòàò³â ç ÒÇÎÂ «Àð³àäíà»
Àíäð³é Àíäð³éîâè÷ ÒÈÌÊÎ.

Ùèðî â³òàºìî øàíîâàíîãî þâ³ëÿðà ³ áàæàºìî éîìó
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â  ó ðîáîò³, õîðîøîãî íà-
ñòðîþ, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó, ìèðó, ëþáîâ³ ³ äîñòàòêó
íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà.

Ç ïîâàãîþ äèðåêòîð
ÒçÎÂ «Àð³àäíà» Ì. ÄÓÁÀÍÈ×.

За півроку Мукачівська ОДПІ до
Зведеного бюджету спрямувала
майже   171  мільйонів гривень
Äåðæàâíèé áþäæåò ïîïîâíèâñÿ ïîäàòêîâèìè ïëà-

òåæàìè á³ëüøå ÿê íà 58 ìëí. ãðí.
Äî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â çà ñ³÷åíü – ÷åðâåíü 2013 ðîêó

íàä³éøëî ìàéæå 113 ìëí. ãðí., ùî íà 12 ìëí. ãðí.
á³ëüøå, í³æ çà ² ï³âð³÷÷ÿ ìèíóëîãî ðîêó. Òåìïè ðîñòó
íàäõîäæåíü ïåðåâèùèëè 111 â³äñîòê³â.

Îñíîâíà ñêëàäîâà äîõîä³â ì³ñöåâèõ áþäæåò³â – ïî-
äàòîê íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á, íàäõîäæåííÿ â³ä ÿêîãî
çà 6 ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó ïåðåâèùèëè 84,4 ìëí. ãðí.
Ïîð³âíÿíî ç ïåðøîþ ïîëîâèíîþ 2012 ðîêó çàáåçïå-
÷åíî ïðèð³ñò íàäõîäæåíü ÏÄÔÎ íà 6,7 ìëí. ãðí., òåì-
ïè ðîñòó ñêëàëè 108,6 â³äñîòêà.

Мукачівські “спрощенці”
сплатили більше 16 млн. грн.

єдиного податку.
Ïðîòÿãîì ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ 2013 ðîêó äî ì³ñöåâî-

ãî áþäæåòó ì³ñòà Ìóêà÷åâå òà Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó
íàä³éøëî 16,2 ìëí. ãðí. ºäèíîãî ïîäàòêó, ùî ïðàêòè÷-
íî âäâ³÷³ á³ëüøå àíàëîã³÷íîãî ïîêàçíèêà 2012 ðîêó.
Îáñÿã íàäõîäæåíü ºäèíîãî ïîäàòêó â³ä ô³çè÷íèõ îñ³á-
ï³äïðèºìö³â ó ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2013 ðîêó â ïîð³âíÿí³
ç ïåðøèì ï³âð³÷÷ÿì 2012 ðîêó çá³ëüøèâñÿ íà 4,5 ìëí.
ãðí. ³ ñòàíîâèâ 12,3 ìëí. ãðí. Íàäõîäæåííÿ ïîäàòêó â³ä
ñïðîùåíö³â – þðèäè÷íèõ îñ³á â³äïîâ³äíî çðîñëè íà
1,9 ìëí. ãðí. ³ ñêëàëè 3,9 ìëí. ãðí.

Ïîçèòèâíà äèíàì³êà íàäõîäæåíü ºäèíîãî ïîäàòêó º
íàñë³äêîì åôåêòèâíîñò³ ïîäàòêîâîãî ðåôîðìóâàííÿ
ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ ïðîòÿãîì 2012-
2013 ðîêó òà íàëåæíîãî ð³âíÿ àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòê³â
³ çáîð³â.

²íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèé ñåêòîð
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÎÄÏ² Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ

Ì³íäîõîä³â ó Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³

В Мукачівському районі 14�
річний хлопець, образившись
на батьків, втік з дому. Майже
півтори доби він блукав побли�
зу села. Невідомо чим би за�
вершилась для неповнолітнь�
ого така небезпечна мандрів�
ка, якби не спільні зусилля
співробітників мукачівської
міліції, родичів та сусідів, які
розшукали юного втікача та
повернули додому.

Близько сьомої години ран�
ку до Мукачівського міського
відділу міліції зателефонувала
схвильована жінка. Вона по�
відомила, що її чотирнадцяти�
річний син не прийшов додому
ночувати. Також жінка розпов�
іла, що хлопець зараз пережи�
ває перехідний вік і через це у
них часто виникають конфлік�
ти. Хоча ні вона, ні її чоловік –
вітчим хлопця, не обділяють
дитину увагою.

Після такого повідомлення
слідчо�оперативна група од�
разу виїхала на місце події. «Як
вдалось встановити працівни�
кам кримінальної міліції у
справах дітей, хлопець обра�
зився на матір, – розповідає
старший оперуповноважений
кримінальної міліції у справах
дітей Мукачівського міськ�
відділу Михайло Сарканич.
Того дня мати попросила
старшого сина допомогти
вітчиму по господарству,  од�
нак він категорично відмовив�
ся і пішов на огород,  де про�
сидів близько 2 годин». Матір

Правоохоронцями сектору по
боротьбі з економічною злочинністю

затримано мукачівця, який вдома
«виготовляв» гроші

правлені на експертизу до на�
уково�дослідного експертно�
криміналістичного центру при
УМВС України в Закар�
патській області, – повідомив
начальник сектору державної
служби боротьби  з економіч�
ною злочинністю  Мукачівсько�
го міськвідділу міліції Іван
Віщак.

Відповідно до ч.1 ст.199 (Ви�
готовлення з метою збуту або
збут підроблених грошей)
Кримінального кодексу Украї�
ни, мукачівському фальшиво�
монетнику загрожує досить
серйозне покарання – позбав�
лення волі від трьох до семи
років. Наразі перевіряється
причетність безробітного му�
качівця до збуту підроблених
купюр на території м.Мукаче�
ва та району.

14'річний мукачівець втік з дому
через те, що образився на батьків

намагалась поговорити з
хлопцем, заспокоїти, але він
категорично відмовлявся слу�
хати жінку і через деякий час,
аби «насолити» рідним, вирі�
шив піти з дому.

Спочатку рідні намагались
власними силами розшукати
хлопця, та наступного ранку
вирішили звернутись за допо�
могою до правоохоронців. Ро�
зуміючи, що втрачений доро�
гоцінний час може призвести
до непоправних наслідків, на
розшук дитини, були задіяні
працівники кримінальної
міліції у справах дітей,  право�
охоронці з інших служб,  сусіди
та родичі зниклого . «Перевіря�
лось все: від будинків до поки�
нутих колодязів та лісосмуг, �
коментує Михайло Сарканич.
� Знайшли дитину за кількасот
метрів від власної домівки – на
горищі прибудови, де зберіга�
лось сіно. Там другу ніч ховався
хлопець».

Хлопця знайшли вночі, коли
він спав. Пізніше він пояснив,
що вдень блукав полем, ночу�
вав на сіннику, а харчувався
фруктами із садів. Він чув, що
його шукають, проте, не знай�
шов нічого кращого як схова�
тись на сіні. Єдине чого він бо�
явся –  покарання з боку рідних
за свою витівку.

Правоохоронці заспокоїли
хлопця, повернули до дому і
провели профілактичну бесіду
про неприпустимість такої по�
ведінки щодо своїх батьків, які
всіляко піклуються про сина.

Наталія МАШІКО, Мукачівський МВ УМВС
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За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Науменко Євгеній Григорович –1947 р.н.
2.Євтухова Валентина Іванівна –     1937 р.н.
3.Григорук Анна Максимівна –      2013 р.н.
4.Комар Ольга Йосипівна –  1943 р.н.
5.Легельчик Іван Стефанивич – 1933 р.н.
6. Бердар Ганна Іванівна  – 1925 р.н.
7. Кайдаш Анатолій Пантелеєвич –     1936 р.н.
8.Кепеняч Юрій Іванович  –1974 р.н.
 9.Переста Василь Іванович ?1931 р.н.
10.Кудрявцев Олександр Олександрович

–1940 р.н.
11. Далекорей  Марія Юріївна – 1933 р.н.
12.Станкович  Валентина Сергіївна – 1936 р.н.
13. Орос Олівер Дюлович – 1942 р.н.
14. Модяр Аліна Іванівна – 2013 р.н.
15. Еарпухін Сергій Євгенович – 1978 р.н.
16. Крамаровський Петро Олександрович

–     1984 р.н.
17.Горобченко Людмила Вікторівна – 1976 р.н.
18. Проколова Людмила Олександрівна

 – 1934 р.н.
19. Варга Ольга Василівна – 1953 р.н.
20.Сушкет Володимир Констянтинович – 1939 р.н.

Закарпаття – мій рідний край. Не доїжд�
жаючи до Рахова, є географічна позначка,
– центр Європи. Рідний край багатий кра�
сою природи, землі, лісів, долин, швидкоп�
линними гірськими потічки, й на різними
традиційними святами. У більшості з них
беремо участь і ми, шкільна молодь.

Щорічно, у смт. Середньому Ужгородсь�
кого р�ну, проходить конкурс «Золотий со�
ловей». Нагородою конкурсу  цього року
було запрошення переможця у Словакію на
конкурс «Соловей Словакії�2013» . Пред�
ставляти Україну на ньому випала честь
мені, бо на конкурсі була нагороджена Дип�
лом І ступеня. Коли мені вручили диплом
то і повідомили, що я зможу представляти
Україну на конкурсі у Словакії.

Конкурс розпочався 27. 06. 2013 р. Разом
зі мною їхала і керівник, Олена Василівна
Никитюк. Хоч у конкурсі участі не брала, од�

«Çîëîòèé ñîëîâåé - 2013» ó Ñëîâàê³¿
нак виступала у Гала�концерті
фестивалю. На фестивалі було
24 учасники, яких було розпод�
ілено на групи за віком:

до першої групи входили
учасники від 7�10 років; до дру�
гої 11�14 років; до третьої – 15�
18 років;

Учасники фестивалю приїха�
ли до міста Врабле з восьми
районів Словакії. Усім учасни�
кам конкурсу під час виступів
супроводжував народний фоль�
клорний колектив «Зобор» з
Нітри, у складі якого були три
скрипки, контрабас, цимбали.

Переможцем у першій категорії стала
Емма Сванова, у другій Самуель Адам, а у
третій Дорота Тотгова.

З таким чудовим оркестром я співала
вперше, і мені дуже сподобався музичний
супровід. Думаю, і всім учасникам теж. Хот�
ілося б, щоб у наступному році я поїхала туди
вдруге, і знову представляла Україну.

На концерті я виконувала в’язанку закар�
патських народних пісень, а також словаць�
ких.

Мені дуже сподобався фестиваль тим, що
організатори фестивалю прийняли нас гар�
но і тепло. Мені було надзвичайно приємно
познайомитись з цими талановитими
дітьми, які зберігають народні традиції і не
забувають пісні своїх дідусів, бабусь. Фес�
тиваль був присвячений народним пісням.

Мар’яна ОКС,
член МАЛіЖа, ЗОШ № 6

ПРОТЯГОМ десяти днів
у грецькому місті Салоні�
ки проходив 12�й Чемпіо�
нат  світу з баскетболу
серед ветеранських ко�
манд за регламентом
Міжнародної Федерації
максі баскетболу.

У цьому змаганні  взяли
участь  176 команд з 34
країн світу.

Україну представляли
дві жіночих і 6 чоловічих
команд із Львова, Києва,
Севастополя  та Мукаче�
ва.

У чоловіків змагання
проходили у дев’яти  віко�
вих категоріях, у жінок—в
п’яти.

Мукачівська  жіноча ко�
манда «Карпатські ведме�
диці» міського клубу вете�
ранів «Імпульс»  виступа�
ли в категорії 40 +.

У своїй підгрупі наші
дівчата  посіли перше
місце, перегравши  відпо�
відно команди  з Туреччи�
ни (76:29), Аргентини
(102:30), та господарів
чемпіонату  баскетболі�
сток Греції (63:40).

У чвертьфінальному  по�
єдинку наша команда
здолала опір колумбійсь�
ких суперниц. (70:45), а у
півфінальній грі з різни�
цею в десять очок (62:52)
переграла команду з
Латвії.

У грі за золоті нагороди
наші баскетбольні «вед�
медиці» знов зустрілися  з
іменитими литовками, які
у минулому році перегра�

З СРІБНИМ  РЕЗУЛЬТАТОМ!

ÑÏÎÐÒ. ÁÀÑÊÅÒÁÎË

ли нашу команду у
фінальній грі  чемпіонату
Європи у Каунасі.

Наші дівчата горіли ба�
жанням взяти  у іменитих
суперниць реванш за ми�
нулорічний програш. Але
у баскетболі, тим більше
на такому рівні змагань,
усе можуть вирішувати
навіть  останні секунди
гри. Якщо у першому пер�
іоді гри перед повели ли�
товки (18:13), то другий
період наші дівчата пішли
у відрив  (33:27). Все йшло
добре до останніх хвилин
четвертого періоду. Виг�
раючи у суперниць 8 очок,
мукачівки допустилися
кількох суттєвих помилок
і буквально на останніх
секундах, на превеликий
жаль, втратили перемогу
з різницею у рахунку всьо�
го на одне очко (61:60).

Але й такий—срібний
результат на змаганнях
світового масштабу –ве�
личезний успіх мукачівсь�

ких майстринь баскетбо�
лу. Наші тренери Віктор
Кваша та Сергій Фельба�
ба вже третій раз довели
нашу команду  до пре�
стижних нагород — «золо�
то» у 2012 році на Чемпіо�
наті України, «срібло»  —
на  чемпіонатах Європи і
світу. Хочеться  сказати
багато теплих слів на ад�
ресу наших бойових бас�
кетбольних ветеранок, які
стало і впевнено на всіх
рівнях демонструють ви�
соку спортивну май�
стерність і зробили чудо�
вий подарунок до 15�річчя
утворення у Мукачеві бас�
кетбольного клубу ве�
тарнів «Імпульс».

Попереду нові спор�
тивні баталії. Побажаймо
наших чудовим «ведмеди�
цям» золотого успіху.

Віталій БІБІК,
голова ММБКВ

«Імпульс».

ДОПОМОЖІТЬ У РОЗШУКУ!
Лінійним відділом міліції на залізничній ст. Мукачево  за скоє�

ння злочину , передбаченого  ст. 304 ч. 2 КК України розшукуєть�
ся Балог Єлизавета  Карлівна –06.07. року народження, за�
реєстрована у проживанні в м. Виноградові, вул. Пушкіна , 2�5.

Будь�яку інформацію про  відоме вам місце переховування
розшукуваної  просимо повідомити на тел.. (231) 9�23�30, 9�20�
02 –чергова частина , або «102». Конфіденційність гарантуємо.
Вдячні за співпрацю.

Начальник кримінальної міліції М. КАПАЦ.

Під час ДТП, поблизу
с.Чинадієва, загинула людина
25 липня 2013 року до чергової частини Мукачівського місько�

го відділу міліції за телефоном «102» надійшло повідомлення про
дорожньо�транспортну пригоду поблизу с.Чинадієво, неподалік
дорожнього знака 767 км. Невідомим на узбіччі дороги було ви�
явлено труп людини. На місце події одразу виїхала слідчо�опе�
ративна група.

Як з‘ясувалось, потерпілого було виявлено невідомим на авто�
дорозі Київ�Чоп на узбіччі поблизу с.Чинадієва. За попередньою
інформацією, близько 22.50 год. потерпілий отримав ряд травм
в результаті ДТП і помер на місці.

Ймовірно, на пішохода здійснив наїзд вантажний автомобіль,
який зник  з місця пригоди. Наразі особу потерпілого не вста�
новлено.

Ним виявився: чоловік, віком 30�40 років, зріст – 155�175 см.
Був одягнений в темно�синю кофту та темно�синю футболку,
світло�сині джинсові штани,  резинові тапочки.

Наразі правоохоронцями Мукачівського міського відділу роз�
шукується автомобіль, який здійснив наїзд на людину та зник.
Хто володіє будь�якою інформацією про марку, колір автомобіля
чи відомі обставини даної події, просимо повідомляти до черго�
вої частини Мукачівського міського відділу міліції (м. Мукачево,
вул. Я.Мудрого,8) або за телефонами: (03131) 2�23�32, за номе�
ром «102».

Наталія МАШІКО,
Мукачівський МВ УМВС

 З редакційної пошти

МЕРТВИМ ВСЕОДНО,
 А ЖИВИМ НЕБАЙДУЖЕ

Кілька днів тому ховали на центрально�
му  міському цвинтарі  нашу колегу. Вра�
ження від кладовища, де всі ми, нині живі,
колись там будемо, додають смутку не
менше, ніж самі похорони.

 Міські похоронні служби беруть за на�
давані послуги немалі гроші і напевно час�
тини тих коштів мала б іти на впорядкуван�
ня  і на підтримку порядку на кладовищі.
Насправді  ж  належної турботи про цвин�
тар ми не побачили. Невже не можна  роз�
планувати так територію кладовища, щоб
бачити, де дорога, де могильні ряди, а де
можна копати.

Умови ж тут такі, що труну до могили лед�
ве донесли через зарослі між поховання�
ми, у яких ми змушені були вистояти сум�
нуцеремонію.

А відразу за могилою –непрохідні хащі.
Хіба ж так має бути?  Хто ж за цим має
слідкувати? Чи люди від міської влади на
цвинтарі не бувають...

К.ПОЛЬОВА і всі,
хто був на цих похоронах.

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ ÕÐÎÍ²ÊÀ
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Буває село – як дивосвіт.
Моє Нове Давидково – з та�
ких. Завтра у  ньому  – свято.
Воно вируватиме, прийма�
тиме й  радітиме гостям у
день славного святого  про�
рока Іллі.  Завтра й  літо на
осінь повертає. Як і годить�
ся, свято розпочнеться у
храмі Божому. У нас їх два –

греко�католицький, очолю�
ваний М.Малишем і право�
славний, де настоятелем Й.
Попдякуник. Здається, і на�
вколишня природа, і спокій�
на річка Латориця  прислу�
хатимуться до тих ангельсь�
ко�величальних співів, що
полинуть з церков і підне�
суться до небес. Святе і
світське поєднаються, бо
завтра  відзначається і День
села. 615�та річниця з часу
першої писемної згадки про
Нове Давидково.

Не перший рік збираю
для книги�нарису  відомості
про моє рідне село. І нани�
зуючи факт до факту,  бачу,
наскільки мудрими були
наші попередники коли ка�
зали, що кожне село – сто�
лиця, а кожен його житель �
король. Для мене такою сто�
лицею є Нове Давидково. Тут
народилися мої прадід, дід,
батьки. Тут побачив світ і я.
Моє село мені найрідніше з
усіх інших усім: ошатними
будинками, рідними вулиця�
ми, роботящими земляка�
ми, нашою завтрашньою
зміною…

Нове Давидково згадане у
творах відомого дослідника
краю, мукачівського  єпис�
копа  Михаїла Ольшавсько�
го. Перші згадки про Нове
Давидково він датує  1398
роком. Сьогодні воно  центр
сільської ради, що на Мука�
чівщині. Розтащоване на
лівому березі Латориці, за�
хідніше районного центру. На
27 вулицях розташовані 1126
дворогосподарств. У них
проживають 4178 чоловік,
переважно українців. Дев'�
ять сімей українсько�
угорських, одна родина –
ромська.  Із глибини століть
до нас дійшли відомості, що
першими тут поселилися
вихідці із Старого Давидко�
ва, що розташоване на пра�
вому березі Латориці. Відо�
мий у нашому краї письмен�
ник, публіцист, громадський
діяч Іван Сільвай, дослідив�
ши метричні книги, довів, що
у 1790�му році в Новому Да�
видкові проживало 506 душ,
було близько півсотні дворо�
господарств. А з даних,
зібраних через 85 років і
опублікованих у 1875 році
довідуємося, що село Уй Да�
відгаза, Березької Жупи (Ав�
стро�Угорщина), тобто Нове
Давидково мало 202 жилих
будинків у яких мешкало
1262 чоловік – угорці й ру�
сини.

Наші прародичі були
людьми працьовитими,
віруючими, законослухняни�
ми, й дітей своїх виховували
в любові до Бога.  Наріжні
питання сільського життя
вирішували на  сходках.
Відколи почали обирати
собі найповажнішого, чесно�
го й обов'язково з багатих
челядників,  сільського газ�
ду за бирова,  поки�що не�
відомо. Робилося те із зас�
торогою: якщо бирів прови�
нився, розтратив гро�
мадські гроші, чи завдав
збитки громаді, то майно
його ставало запорукою для
відшкодування завданої
шкоди. А про те, що жили

наші предки дотримуючись
божих заповідей, держав�
них законів, і всі спірні пи�
тання вирішували чесно,
свідчать документи датовані
1795�м роком. Тоді сільськи�
ми суддями були І. Черепа�
ня та Д.Качур. У другій поло�
вині ХІХ століття добрий слід
по собі залишив сільський

бирів І. Качур. Майже два
десятки років керував селом
М.Кузьма. Під його керів�
ництвом за чехословацької
влади було проведено зе�
мельну реформу. У роки фа�
шистської окупації краю
(1939 � 1944) бирови в Но�
вому Давидкові мінялися
часто. Досить було слова
правди сказаного про чинне
свавілля, як бирова міняли.
У цей період нелегкий обо�
в'язок  очільника села несли
М.Голиш, Ю.Гранчак, Ф.
Медвідь, І.Басараб, Ю.
Сливка, Й.Нодь.

26 жовтня 1944 року Нове
Давидково було визволено
від фашистської окупації.
Селяни на сходці обрали
виконавчий орган – Народ�
ний комітет. Очолив його І.Го�
лиш, пізніше його змінив на
цьому посту Ю.Човрій. Після
возз'єднання Закарпатської
України з Радянською Украї�
ною і введенням на території
краю радянських законів,
сільськими головами Ново�
го Давидкова обиралися
В.Сабов, І.Гіга, Д.Сливка,
П.Токарський, В.Качур,
П.Смужаниця, Г.Русняк…  В
селі діяли вуличні комітети,
спірні питання розглядав то�
вариський суд очолюваний
С.Качуром, громадський по�
рядок оберігали члени на�
родної дружини очолювані
М.Балажом. З часу проголо�
шення незалежності нашої
держави, сільським головою
став В.Дудаш. Десять років,
і дуже успішно, нашим насе�
леним пунктом керує С.Кунак,
лікар за фахом. При ньому
завершилося устремління
багатьох попередніх керів�
ників зробити село при�
міським, тобто схожим на
місто.

У кожного покоління – своє
поле великих звершень, які
вимагають певних рис ха�
рактеру, сили духу. Мої
односельці, з діда�прадіда
хлібороби. Займалися тва�
ринництвом, овочівництвом,
садівництвом, одне слово,
усім, що приносило користь
і багатство громаді. Я міг би
назвати десятки родин, які
по�справжньому любили,
леліяли, як мати дитя, зем�
лю. Вона щедро обдарову�
вала їх труд багатими вро�
жаями. До усуспільнення
землю обробляли волами,
кіньми. Бідарів у селі майже
не було, а тому процес ко�
лективізації затягувався.

Тільки в грудні 1948 році в
нашому селі було створено
дві артілі: імені Андреєва та
імені Хрущова, які на почат�
ку п'ятдесятих було об'єдна�
но і колгосп  "Шлях до кому�
нізму".

І при колективній праці мої
односельчани досягали ре�
кордних врожаїв. Про їх

досягнення говорять високі
урядові нагороди. А успіхи
кращих передовиків сіль�
ськогосподарського вироб�
ництва не раз відзначали на
Всесоюзній та республі�
канській  сільськогосподар�
ських виставках.  І було за
що. Про високі надої на тва�
ринницькій фермі знало все
Закарпаття. На колгоспній
птахофабриці щороку  утри�
мувалося 40 і більше тисяч
курок�несучок, а молодняк
птиці з власного інкубатора
поставлявся в багато рай�
онів області. Гордістю був і
колгоспний цегельний за�

вод, який видавав щороку 4
мільйони штук цегли. Доб�
рий слід у високих трудових
здобутках колективу зали�
шили по собі такі голови кол�
госпу, як М.Кабацій, Д.Кель�
ман… Досягнення були у всіх
галузях сільськогосподарсь�
кого виробництва. Є і наша
чимала заслуга в тому, що за
високі показники досягнуті у
Всесоюзному соціалістично�
му змаганні в 1978 році рад�
госп�технікум було нагород�
жено Перехідним Червоним
Прапором ЦК КПРС, Ради
Міністрів СРСР, ВЦРПС та
ЦК ВЛКСМ. Велику групу
моїх односельчан, які відзна�
чилися у натхненній праці,
було удостоєно орденів і ме�
далей.

Історія Нового Давидкова
потрібна нам усім і кожному
зокрема. Нинішнім і май�
бутнім. Бо й ми є частин�
кою тої багатої історії. Не
перший рік збираю усе,
факт за фактом,  про моє
рідне село. Пишучи книгу з
історії Нового Давидкова,
завжди думав: а хто ж був
той найперший учитель,
який дав знання дітям, як
започаткувалася і розвива�
лася освіта? Як стверджу�
вав письменник Іван
Сільвай, у нашому селі ще
в 1577 році уже була своя
церква.  І далі, з "Школьної
хронічки" за 1924�й рік до�
відуємося, що "В Новом
Давидкові, як то можна по�
становити, уже з давних
часов  находилася церков�
на школа…". Регулярне на�
вчання в школі почалося з
1870�го року, коли усі діти з
6 до 12 років мали вчитися
щоденно, а від 12 до 15
років два рази на тиждень.
Але й до цього періоду ос�
віта, учитель у нашому селі
вочевидь були у великій
пошані, доказом чого є наш
славетний земляк, вчений з
світовим іменем – Іван Ор�

лай, який народився у Да�
видкові в 1771 році. Не міг
він започаткувати  первинні
знання у слабенькій школі.

   Державна школа в нашо�
му селі була заснована у 1895
році, її управителем був
А.Цапарій.  У листопаді 1924
року управителем школи
було призначено В.Даночка.

Тоді в навчальному закладі
навчалося 214 учнів щоден�
но і 120 � два рази на тиж�
день. Є відомості, що пізніше
в школі навчалося понад 550
учнів, з яких було створено
13 класів. Навчальний про�
цес забезпечували стільки ж
вчителів.

З визволенням Закарпат�
тя, у 1945 році в нашому селі
було створено школу�семи�
річку. Першим її директором
стала В.Колеснікова, через
рік її замінив Ю.Даночко. А в
1953 році, за керівництва
навчальним закладом
П.Білеєм, було відкрито

школу�десятирічку. Тоді ж  на
її базі запрацювала й вечір�
ня школа для робітничої
(колгоспної) молоді. Поряд з
освітою крокує культура. І тут
мої прародичі й нинішні од�
носельці  мають чим звіту�
вати. Таких голосистих,
співочих дівчат і жінок, за�
коханих у народні пісні й
танці чоловіків та юнаків годі
десь інде відшукати. Не
один диплом здобули ама�
тори  сцени  на оглядах ху�
дожньої самодіяльності.

   Про здоров'я моїх одно�
сельчан  по�справжньому
почали дбати у повоєнний
період. Із возз'єднанням За�
карпаття  з своєю матір'ю�
Україною, тобто в 1945 � 1947
роках у багатьох селах Му�
качівщини почали відкрива�
ти ФАПи, лікарські амбула�
торії, філіали пологових бу�
динків.  Першими медика�
ми в нашому селі трудилися
фельдшер Т.Березовська й
акушерка О.Старчева (Гули�
нець). У 1969 році ФАП було
реорганізовано в лікарську
амбулаторію. З 2011 року
амбулаторію загальної прак�
тики і сімейної медицини
очолює лікар вищої категорії
І.Качур.

Про спортивні досягнення
новодавидківців у нашому
краї знали ще за часів Че�
хословацької республіки.
Тоді в селі був популярним
футбол. А в радянські роки
славу Новому Давидкову
принесли чемпіони України
� спринтер  С.Голиш та стаєр
І.Качур. Гордимося, що з на�
шого села вийшли світові
спортивні зірки неодноразо�
вий чемпіон і володар Кубка
СРСР з футболу, майстер
спорту міжнародного класу
Федір Медвідь, заслужений
майстер спорту СРСР, пере�
можець у фехтуванні  на ХІХ,
ХХ і ХХІ олімпійських іграх
Василь Станкович… В центрі
села нашому славетному

земляку Федору Медвідю
встановлено погруддя…

Розповідаючи про моє
село, не можу не згадати тих
односельчан, що безпосе�
редньо причетні до визво�
лення та возз'єднання краю
з своєю споконвічною маті�
р'ю  Україною.  Віками мої
односельчани мріяли про

возз'єднання, про мож�
ливість жити разом із свої�
ми братами по той бік Кар�
пат. І в глуху чорну ніч фаши�
стської окупації краю мої
земляки не тільки мріяли про
свободу, але й активно до�
бивалися її із зброєю в ру�
ках. Прізвища новодавидкі�
вчан знаходимо серед бійців
Червоної Армії, Чехосло�
вацького військового корпу�
су під командуванням Люд�
віка Свободи, партизанів і
підпільників, добровольців
Червоної Армії.  18 наших
односельчан загинули смер�
тю героя в борні з фашиз�
мом. Гордимося, що делега�
тами й учасниками Першо�
го з'їзду Народних Комітетів
Закарпатської України, що
відбувся в Мукачеві 26 лис�
топада 1944 року,  де було
одноголосно прийнято Ман�
іфест про возз'єднання За�
карпатської України з своєю
Матір'ю – Радянською Ук�
раїною були Василь Голиш,
Юлій Сливка, Андрій Смужа�
ниця.

Знання історії свого села,
то не просто багаж освіченої
й закоханої у свою  вулицю,
на якій народився, будинок,
у якому живеш, то витоки
великої любові до своєї Бать�
ківщини � України, то основа
полум'яного патріотизму,
гордості за свою маленьку
Вітчизну, без якої й велика
Батьківщина неможлива.
Патріотизм моїх односельців
� це прагнення власною пра�
цею, талантами примножу�
вати багатство Нового Да�
видкова, писати славу його.
А її, як відомо творять люди:
лікар, педагог, історик Іван
Орлай, богослов, письмен�
ник, поет, історик Іван
Сільвай. Доктор теології і
права, очільник Ужгородсь�
кої греко�католицької семі�
нарії Степан Качур, бого�
слов, доктор теології, викла�
дач богословського факуль�
тету Пряшівського універси�
тету Іван Качур, всесвітньо
відомий вчений, доктор істо�
ричних наук, професор, ака�
демік Іван Гранчак, директор
школи, доктор педагогічних
наук Василь Смужаниця,
директор Великобактинсь�
кої науково�дослідної
станції, кандидат сільсько�
господарських наук Михай�
ло Вайс…

Сьогодні славу свого
рідного села примножують у
науці доктори й кандидати
наук Юрій Сливка, Василь
Гранчак, Іван Когутич. Іван
Качур, Михайло Голиш, Єли�
завета Лешко, Надія Балаж,
Мирослав Петканич,  Юрій
Гранчак… Серед вихідців із
села є чимало лікарів, інже�
нерів, журналістів, військо�
вих, вчителів, письменників
і поетів, юристів, правоохо�
ронців. Серед них найвідо�
мішими стали журналісти
Василь Черепаня, Іван Ка�
чур, Марта Логойда,
військові льотчики Степан
Шершун і Микола Ковач, ге�
нерали Володимир Білей та
Мирослав Петканич, народні
депутати України Василь
Улинець та Тиберій Дурди�
нець… Пильнували гро�

мадський спокій офіцери
міліції Йосип та  Іван Соло�
чинські, Микола Лешко, Іван
Кабацій, Гаврило Балаж, Ва�
силь Петканич… Уродже�
нець Нового Давидкова Пет�
ро Медвідь  прилучив своїх
земляків до космосу. Він,
провідний спеціаліст у га�
лузі ракетобудування на

відомому в світі "Півден�
маші" створював нові й нові
апарати, які досліджують
космічний простір. Продов�
жує справу батька його та�
лановита донька – Тетяна
Грекова. Відділами освіти та
управліннями керували тала�
новиті педагоги – Мукачівсь�
кого міського й районного,
Ужгородського міського та
Закарпатського обласного
Юрій Качур, Іван Кречковсь�
кий, Василь Балаж, Борис
Качур. Гордимося, що нині
закарпатську освіту очолює
донька академіка Івана Гран�
чака, кандидат педагогічних
наук Марина Кляп. Щиро
вдячні долі, що під час спус�
тошливих повеней на допо�
могу односельчанам прий�
шов досвідчений організа�
тор промислового й цивіль�
ного будівництва інженер�
будівельник Василь Іванчу�
линець.

За високі досягнення в
освіті, науці, промисловості,
сільському господарстві,
мистецтві, спорті звань зас�
луженого вчителя удостоєні
Ганна Червак (Копик), Іван
Голиш, Віра Леле (Варга),
Борис Качур, заслуженого
працівника вищої школи  –
Іван Гранчак, заслуженого
енергетика  Нестор Качу�
ровський та Йосип Сливка,
Почесний ветеран України
Іван Качур, заслужений май�
стер спорту СРСР Василь
Станкович, народної артис�
тки України, оперній співачці
Ганні Черепані (Захарченко),
заслуженої працівниці
сільського господарства
Павліні Медвідь. Груди вчи�
теля  і талановитого дири�
гента учнівського й сільсько�
го хорів Василя Станковича
прикрашають два ордени
Трудового Червоного Прапо�
ра й два значки "Відмінник
народної освіти"…

 Втім, усіх відзначених ор�
денами й медалями в цьому
маленькому нарисі про рідне
село не назвати – їх багато.
Готуючи книгу, я зібрав чи�
мало відомостей про Нове
Давидково. Але далеко не
все. Тому прошу моїх зем�
ляків принести матеріали
про себе, своїх родичів, най�
перше тих, хто виїхав із села,
щоб книга�нарис вийшла
максимально повною. Щиро�
сердно вітаю своїх одно�
сельчан з 615�річчям рідно�
го Нового Давидкова! Бажаю
усім вам міцного здоров'я,
довгих і щасливих років жит�
тя, нових трудових звер�
шень, а рідному селу бажаю:

Нове Давидково,
тебе з старини
Ми любовно звели
на руках,
Рідне село,
в сім'ї України
Будь щасливе
у нових віках!

Іван КАЧУР,
житель Нового Давидко�
ва, відмінник освіти Украї�
ни, почесний ветеран Ук�
раїни, голова Мукачівської
районної організації вете�
ранів України

Іван КАЧУР
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Святий Володимир, на думку дослід�
ників, був не першим, а останнім із хре�
стителів України�Русі

28 липня у день святого рівноапос�
тольного князя Володимира Україна
відзначала 1025�річчя хрещення. І не
тільки Україна.

Ця історія повна загадок і білих плям.
Ця історія — надзвичайно захоплива,
але ще дуже�дуже мало досліджена.

І, щоб якось спробувати скласти роз�
гублені у часі важливі історичні факти,
ми зібрали за “круглим столом” відомих
дослідників тих подій.

Як же насправді відбувалося хрещен�
ня нашої прабатьківщини? Наскільки
воно змінило хід нашої історії? Яким був
Володимир Великий і чи дійсно він був
жорстокою людиною, як про це багато
хто думає?

Деталі з’ясовуємо в розмові з керів�
ником Інституту церковної історії, мит�
рополитом УПЦ Київського патріархату
Димитрієм, Володимиром Ричкою, док�
тором історичних наук, та Андрієм Пла�
хоніним, науковим співробітником Цен�
тру історії Давньої Русі Інституту історії
України НАНУ.

ХТО НЕ З’ЯВИТЬСЯ
НА ХРЕЩЕННЯ — ВОРОГ

— Чи відомо, коли точно охрестив�
ся сам князь Володимир і де?

Митрополит Димитрій:
— Літопис вказує, що то відбулося

влітку. Аналіз джерел дає пістави вва�
жати, що сталося це 1 серпня 988 року
за старим стилем (14 серпня — за но�
вим). Князь Володимир скерував по�
сланців своїх по всьому городу, говоря�
чи: “Якщо не з’явиться хто завтра на ріці
— багатий чи убогий, чи старець, чи раб,
— то мені той противником буде...” Вста�
новлене навіть точне місце дійства:
річка Почайна — рукав Дніпра біля Киє�
ва.

А. Плахонін:
— Як сам князь Володимир приймає

хрещення, на те маємо три різні версії,
що походять із давньоруських джерел.

Перша, що охрестився він після битви
з печенігами у Василькові (сьогодні це
містечко за 30 кілометрів від

Києва), збудував церкву святого Васи�
лія, там і прийняв друге, християнське
ім’я — Василій.

Інша версія, більш поширена, що Во�
лодимир із церковними ієрархами з Кон�
стантинополя, корсунськими священи�
ками, дружиною Анною та усіма кияна�
ми заходив у річку Почайну (це рукав
Дніпра). А в окремому джерелі в той же
час охрещено всіх 12 дітей Володими�
ра, яких він мав від різних жінок.

І третя версія, що обряд хрещення і
шлюб Володимир провів у Корсуні�Хер�
сонесі, коли взяв це місто. А здобув він
його, за переказами, аби таки одружи�
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тися з візантійською принцесою Анною.
Бо свого часу йому в цьому відмовили,
хоча він допоміг на той час імперато�
рові Візантії варязьким військом припи�
нити громадянську війну. Херсонес, про�
вінція Візантії, теж, за однією з версій,
повстала проти імператора, і Володи�
мир, завоювавши це місто, допоміг Ко�
стянтину. Так Анну, сестру імператора
Візантії, віддали заміж за Володимира. І
впродовж цього шлюбу між Києвом та
Візантією не було конфліктів.

— Чи можна вважати точною дату
хрещення?

 Андрій Плахонін, науковий співро�
бітник Центру історії Давньої Русі Інсти�
туту історії України НАНУ:

—  Вважається, точний рік охрещення
Русі невідомий — Чи це 988�й, чи 989�й,
чи 990�й? Але знаємо, що побудував
Володи�мир�Хреститель з цієї нагоди
перший кам’яний храм на Русі, на честь
Пресвятої Богородиці. А що віддав на
його будівництво й утримання десяту
частину князівських доходів, то в істо�
рію він увійшов як “Десятинна цер-ква”.
До слова, її настоятелем Володимир
зробив Анастаса Корсунянина — свяще�
ника, котрий і “здав” йому Херсонес.
Згідно з літописом, цей отець надіслав
стрілу з запискою, у якій вказав розмі�
щення водогону, з якого Херсонес от�
римував воду. Водогін перекопали, і Хер�
сонес здався.

А коли князь Володимир повернувся
на територію України, то вирішив охре�
стити киян. Тоді кількість мешканців
міста налічувала понад 10 тисяч людей.
Охрестили всіх — без винятку. Слуги
князя ходили у кожен двір і перевіряли,
чи, бува, ніхто не залишився вдома, щоб
уникнути хрещення. Володимир призна�
чив певний день всенародного Хрещен�
ня і вивів усіх на Дніпро з самого ранку.
Тоді був липень�червень, тож люди пірна�
ли у воду з головою і повторювали мо�
литви, які говорили священнослужителі.
Після цього він продовжував хрестити
мешканців інших міст. Окрім цього, Во�
лодимир спалив усіх ідолів, яких сам
раніше понаставляв у місті.

— Хрещення відбувалося лише в
Києві? Чи всі погоджувалися на це
добровільно? Чи спричинило Воло�
димирове хрещення релігійні бунти
серед русинів, які не хотіли відмов�
лятися від прабатьківської віри?

Митрополит Димитрій, керівник
Інституту церковної історії:

—  Християнізація роками тривала в
усіх містах. Існували християнські місії,
одночасно в чотирьох містах були
відкриті єпископські кафедри — у Черн�
ігові, Переяславі, Новгороді, Володи�
мирі�Волинському. Цікаво, що в той час
містом визнавали   тільки   населений
пункт, який мав кам’яний храм.

У літописах зустрічаємо оповідання,
що поганські служителі — волхви — при�

ходили в міста,
піднімали людей, але
серйозного опору не
було. На півночі вплив
волхвів був більший. У
Новгороді були заво�
рушення. Взагалі на
північ християнство
пробиралося дуже
важко. На глибокій
півночі Русі — там, де
тепер Росія — христи�
янізація відбувалася
ще кілька столітть – у
XIV, XV і навіть XVI сто�
літтях. Поки ж жив Во�
лодимир, християні�
зацією на півночі були
більш�менш охоплені Новгород, Ростов,
нині білоруський Полоцьк, а далі на
південь — фактично вся Україна (навіть
Тмутаракань — згодом населена украї�
нцями Кубань). На півдні ж Володимир
не охопопив християнізацією степову
зону, яку Київ тоді не контролював.

— Чи можна стверджувати, що
князь примушував людей до нової
для них, малозрозумілої віри?

— А для населення Русі християнство
на той час уже не було новою, малозро�
зумілою релігією. Насправді Русь тоді
вже була значною мірою християнізова�
на, серед місцевого люду було повно
християн, хоч кількісно вони, ймовірно,
ще становили меншість. У написаному
на початку XVII століття в монастирі на
Чернігівщині Густинському літописі
вперше зустрічаємо такий підсумок із
давніх літописів і польських джерел:
Русь хрестилася п’ять разів.

— Отакої!
— Українська літописна традиція по�

чинає знайомити нас із християнством
ще починаючи від апостола Андрія Пер�
возваного. Літопис “Повість минулих літ”
містить розповідь про подорож на су�
часні українські землі апостола Андрія
Первозваного.

Вдруге — за першомученика князя Ас�
кольда, який правив за сто років до Во�
лодимирового хрещення.

Втретє — в часи місії слов’янських
святителів Кирила і Мефодія, яка відбу�
валася майже одночасно з Аскольдовим
хрещенням Русі.

Четвертий раз це відбувалося за
рівноапостольної княгині Ольги, бабці
Володимира.

І тільки п’ятим стало Володимирове

хрещення, яке нині вважа�
ють офіційним прийняттям
Руссю християнства. На
цей раз хрещення вдалося
закріпити в статусі офіцій�
ної державної релігії.

—  Як багато християн
у Русі було до Володи�
мирового хрещення?

— З тих джерел, які має�
мо, це важко оцінити.
Навіть загальну кількість
населення тодішньої Русі
науковці оцінюють цифра�
ми, що відрізняються в
рази, — від 3 до 12
мільйонів осіб. Ймовірно,
християнами на той час
була менша частина наро�
ду, але точно значна. При�
чому це були більшою
мірою впливові люди —
оточення князя, частина
дружини. Простийже люд
довше не бажав відмовля�
тися від давніх традицій і
звичного укладу життя.

— Навіщо Володимир
пішов на цей крок?

— Очевидно, що князь,
який на той час не мав Віри
Христової у серці, керував�
ся політичними міркуван�
нями. На початку свого

правління Володимир військовою силою
об’єднував під своєю владою дедалі
більше слов’янських земель, тож, аби їх
втримати, відчував нагальну потребу в
єдиній для населення всіх опанованих
земель релігії й відповідно державній
ідеології.

Також на той час Русь переважно ото�
чували вже християнські країни і “офіц�
ійне” язичництво Русі спричиняло чима�
ло перешкод у налагодженні вигідних
міжнародних відносин”.

ГРІШНИК І СВЯТИЙ
— У чому святість князя Володими�

ра? Чому Церква назвала його рівно�
апостольним? Адже стверджується,
що він був жорстоким і розпусним
правителем. Це так?

А. Плахонін:
—  Епоха Володимира — це доба ус�

них джерел і переповідань. Історія кня�
зя вкрай переповнена чутками і брех�
нею. Адже про нього говорили всі.
Справжні літописи, базовані на достов�
ірних фактах, велися значно пізніше,
починаючи з XIII століття.

Правдиві факти є з дитинства князя,
його походів на печенігів та правління.
Не вигадка й те, що Володимир мав
міцний характер і дуже любив жінок.
Якщо жінка не хотіла з ним бути, то він
брав її силоміць. Коли Володимир вою�
вав у Полоцьку, то зґвалтував полоцьку
княжну Рогніду на очах у її батьків, а потім
вбив їх. Поза любовними втіхами, князь
завойовував нові землі, перемагав пе�
ченігів і зміцнював язичницьку релігію в
Київській Русі. Та його наче підмінили,
коли він охрестився.

«ПІД ЧАС ВІДЗНАЧЕННЯ РІЧНИЦІ
ХРЕЩЕННЯ РУСІ

ЗАКАРПАТТЯ  ПРОДЕМОНСТРУВАЛО ВСЮ СИЛУ
ЄДНОСТІ, ПОРОЗУМІННЯ ТА ТОЛЕРАНТНОСТІ»

Цього тижня Україна відзначає 1025�ту річницю хрещення Київської Русі.
Закарпатська область разом з іншими регіонами країни також долучилася
до відзначення цієї визначної дати.

— 1025�та річниця хрещення Київської Русі, зазначив в.о. голови Закар�
патської ОДА Ігор Свищо, — це не просто ще один привід для свята, це клю�
чова, знакова подія для мільйонів християн, представників різних конфесій,
які нині проживають у нашій країні. Для нашого краю особливо важливо про�
демонструвати зараз силу єдності, порозуміння та толерантності, які і роб�
лять Закарпаття тим краєм, яким воно є нині: з європейськими поглядами,
цінностями та принципами. І недарма Президент України Віктор Янукович
наголосив, що відзначати 1025�ту річницю хрещення Русі потрібно не тільки
як свято торжества християнства, але й як свято української духовності та
європейської ідентичності.
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Але точно відомо, що Володимир Вели�
кий хрестився двічі. Вперше він запри�
сягся перед самим собою, що охрес�
титься, якщо переможе кількатисячне
військо печенігів, яке оточило Київ. Коли
ж переміг, то попросив проповідників, які
приходили з інших країн, щоб його ох�
рестили.

Незабаром князь вирушив у Херсонес,
який тоді належав Візантійській імперії.
Завоювавши місто, Володимир вирішив
оженитися з константинопольською ца�
рівною Анною. Брати Анни висунули умо�
ву шлюбу — Анна вийде за київського
князя лише тоді, коли він прийме
справжнє хрещення. Мовляв, те, що
було у Києві, — несправжнє. Говорять,
що в Херсонесі Володимир осліп і прозрів
допіру тоді, коли йому провели обряд
хрещення.

Коли Володимир став христи-янином,
то так прагнув утриматися від спокуси
кохання, що носив спеціальний пояс,
який вгамовував його статевий потяг.

 Митрополит Димитрій:
— Звичайно, спочатку він був аж ніяк

не святою людиною. Літописець описує
його спосіб життя так: “Був же Володи�
мир переможений похіттю, і були у ньо�
го дружини [...], а наложниць було в ньо�
го 300 у Вишго�роді, 300 в Білгороді і 200
на Берестові” .

Однак зі Святого Письма знаємо, що
Христос над усе цінує внутрішній под�
виг людей, які зуміли найбільше зміни�
ти свою свідомість і життя, піднятися
духовно з найглибшої прірви.

Князь насправді преобразився у
Христі, прийняв Христа, відкинув усю
свою поганську гріховність і став жити
по�новому та мільйони інших людей учи�
ти.

По�перше, з літопису знаємо про чудо,
коли він осліп перед хрещенням і знову
прозрів, вийшовши з хрещенської купелі
у Корсуні. По�друге, він відпустив усі ті
сотні жінок, без розпусти з якими рані�
ше не уявляв свого життя, і залишився
тільки з дружиною�християнкою Анною.
По�третє, він відразу став будувати хра�
ми, відкрив християнські школи.

Це прозріння, Преображення у Христі
тривало ціле його життя. І похований він
разом із дружиною Анною був у Деся�
тинній церкві за його заповітом. Маємо
достатньо підстав уважати “пізнього”
Володимира ревним християнином, а
роль його у входженні до Церкви Хрис�
тової найбільшої країни тогочасної Євро�
пи є визначною.

Церква визнала князя Володимира
святим у XIII столітті.

— Для багатьох науковців є загад�
кою смерть князя. Як помер святий
Володимир?

Володимир Ричка, доктор істо�
ричних наук:

—  Помер Володимир Великий 15 лип�
ня 1015 року в княжому селі Берестовім.
Там був Печерський монастир, навколо
якого розкинулось це село. Князь дуже
любив приходити в те місце, щоб обду�
мати військові стратегії. Там він і вмер.

Вночі тіло Володимира перевезли в Де�
сятинну церкву, і там відкрито поклали
— у саркофазі роботи грецьких
майстрів. Після того, як “Десятинка”
завалилася через монголо�татарську
навалу, про саркофаг з тілом князя вже
ніхто не чув. Аж у 30�х роках XVII сто�
ліття до пошуків повернувся Петро Мо�
гила. Знайшовши рештки, митро-полит
заявив, що відкопав мощі князя Воло�
димира. Та чи справді це були мощі “Яс�
ного Сонечка” України�Русі — досте�
менно не відомо донині.

А. Плахонін:
—  На 99 відсотків упевнений, що

кістки, які знайшов Петро Могила, не
належать Володимирові Великому. Сар�
кофаг був сумнівного походження, не з
мармуру. Це могло бути поховання яко�
гось дрібного князя XII століття. По�
трібно зробити ще чимало дослідів та
експертиз, які б допомогли нам розіб�
ратися. Та я переконаний, що мощі, до
яких зараз молиться увесь світ, не ма�
ють жодного стосунку до Великого кня�
зя Київської Русі.

А ДО ЧОГО ТУТ МОСКВА?
— Чи має Москва підстави демонст�

рувати нині свою першість у христи�
янізації Русі?

Митрополит Димитрій:
—  У Москви немає підстав очолювати

всі ці святкування. Тому що перша згад�
ка про Мо-скву датована 1147 роком, а
християнство в Києві і на давньорусь�
ких землях уже було офіційною релігією
понад півтора століття. І, до речі, най�
важче християнство   приживалося саме
в угро�фінських племенах — на нинішній
“базовій” для російської держави тери�
торії.

Не забуваймо і про те, що існувала ще
сибірська місія аж у XVIII столітті. Вона,
до речі, була побудована винятково на
єпископах�українцях, яких спочатку
Петро І, потім Єлизавета, потім Кате�
рина II брали з Києво�Могилянської ака�
демії для того, щоби просвітити народи
Сибіру, які були приєднані тоді до Рос�
ійської імперії. Загалом християнізація
Росії тривала аж до XIX століття — про�
цес затягнувся на тисячоліття.

Звісно, Москва має підстави святку�
вати 1025�річчя Володимирового хре�
щення, адже Московська Церква істо�
рично була гілкою Київської Церкви як
материнської. Так само можна святку�
вати і в Мінську, і деінде, де шанують цю
подію. Але, звісно, що центром святку�
вання не має бути Москва, бо тоді це не
відзначення надважливої події для лю�
дей Віри Христової, а просто акт нео�
імперської політики.

Київ — наш Єрусалим, звідси почало�
ся руське християнство, і звідси розій�
шлося як по всій тодішній Русі, так і по
землях, які так почали іменувати себе
аж через кілька століть і то тільки для
того, щоб обгрунтувати свої імперські
претензії.

Андрій ГАНУС,
Юлія ГОЛОДРИГА

ÏÐÎ ²ÑÒÎÐ²Þ ÕÐÈÑÒÈßÍÑÒÂÀ
ÒÅÏÅÐ ÇÍÀÒÈÌÅÌÎ Á²ËÜØÅ

У ці дні в Україні відзначають 1025�річчя Хрещення Київської Русі. Підготував
подарунок до цієї пам’ятної дати і прес�секретар Закарпатської обласної орган�
ізації Національної спілки краєзнавців Сергій Федака. У середу в Ужгородсько�
му прес�клубі авторитетний історик презентував свою нову книгу — «З історії
християнства на Закарпатті».

«На Закарпатті дуже складна і драматична історія християнських церков, —
каже Сергій Федака. — Практично всі вони пройшли через репресії. Укладаючи
книгу, я сам багато цікавого дізнався. Тож сподіваюся, вона зацікавить туристів,
корисною буде і для журналістів та всіх, хто цікавиться історією і сьогоденням
нашого краю, його релігією».

Габрієла РУДЕНКО.

Высоцкий снова в Мука�
чеве?!! Такие события бы�
вают раз в 20 лет. Я лично
не помню равнозначного
по значению события пос�
ле международного кон�
курса авторской песни,
состоявшегося в те дав�
ние времена в том же
драмтеатре нашего горо�
да, в котором не менее
интересный концерт про�
шел сейчас. С творческим
вечером и концертом 25
июля выступил известный
бард, поэт и писатель, ру�
ководитель легендарного
клуба самодеятельной
песни «Вертикаль» им.
В.С. Высоцкого Дмитрий
Первухин (литературный
псевдоним Мит Одинц).
«Вертикаль» до сих пор
помнят мукачевцы и жите�
ли всего Закарпатья—это
объединение, которое в
конце 80�х—начале 90�х
годов прошлого века,
сплотило вокруг себя всех
творческих личностей го�
рода: поэтов, бардов, пи�
сателей, артистов, худож�
ников, особенно талант�
ливую молодежь.

Владимир Высоцкий.
Многие не знают, какие
нити связывают творчес�
кий путь поэта, барда и
артиста с Мукачевом, го�
родом который стал колы�
белью его творчества и
заложил в нем основы ми�
ровоззрения.

Ничего в никуда не ухо�
дит. Дмитрий Первухин ав�
тор множества книг, в том
числе и фолианта о дет�
стве  Высоцкого в Мукаче�
ве. Эту и еще некоторые
книги вы можете прочи�
тать в городской библио�
теке. Хочется перечис�
лить эти книги: «Рыцарь по
имена Высота», «300 лет
Петербургу»—первое ме�
сто среди творческих ра�
бот к 300�летию Санкт�
Петербурга и большой
сборник стихов и песен.

Дмитрий рассказал  о
роли Мукачева в судьбе
Высоцких, семье Ергал�
киных, которые повлияли
на дальнейший жизнен�
ный выбор и судьбу Воло�
ди Высоцкого, о древних
легендах старого замка
«Паланок», под стенами
которого прошло три лета
детства поэта. На этих ле�
гендах он вырос, а ведь
детство—это такая пора,
которая навсегда остав�
ляет свой след на протя�
жении всего жизненного
пути. Все мы родом из

ÌÛ ÐÎÄÎÌ ÈÇ “ÂÅÐÒÈÊÀËÈ”

детства! Я ведь тоже не
коренной мукачевец, но
отчетливо помню свои два
лета раннего детства, ког�
да детское воображение
рисовало картины сред�
невековых рыцарских
турниров и боев под сте�
нами замка. Не эти ли
воспоминания побудили
Высоцкого написать за�
мечательные строки: «И
злодея следам не давали
остыть, и прекраснейших
дам обещали любить, и
родных успокоив, и весь
мир возлюбя, мы на роли
героев выводили себя».

Легендарный клуб са�
модеятельной песни
«Вертикаль» имени В. С.
Высоцкого, память о кото�
ром до сих пор хранится в
сердцах многих мукачев�
цев, заслужил особого
рассказа и Дмитрий рас�
сказал о судьбах бардов и
поэтов из этого клуба, тем
более. Что некоторые из
них смогли приехать на
концерт из разных горо�
дов. Своими песнями по�
радовали публику барды
из Ужгорода, театр юмо�
ра и сатиры имени Фелик�
са Кривина, Сергей Со�
боль, Роберт Голаватенко
и другие. Все мы родом из
«Вертикали»!—эта фраза
не раз звучала в стенах
нашего драмтеатра.

Песни, которые испол�
нил Митя Первухин для
жителей нашего города
оригинальны и разнооб�
разны по тематике, но в
них просматривается об�
раз Владимира Семено�
вича, запечатленный в
душе на многие века.
Песни: Оплавляются све�
чи,  Ямщик, Рождественс�
кий призрак,  Роль Гамле�
та, Казантипский ветер,
Белый дым из трубы, ЖД
романс, Маугли апока�
липсис, Трубочист, кото�
рые прозвучали на сцене
надолго запомнятся и
быть может откроют твор�
ческое вдохновение для
многих поэтов Мукачева.

Бард—это не профес�
сия, это состояние духа.
Бард особая каста: это
еще не кудесник, способ�
ный творить чудеса, но
уже провидец грядущего и
предсказатель судеб. Су�
деб целых народов. Бард
ученик Друида, как в Рос�
сии скоморох—это уче�
ник Волхва, поэтому на
него возложена особен�
ная обязанность—обя�
занность Пророка. В ста�

дии скомороха он только
учится видеть и понимать
все, что происходит вок�
руг и. как сказал великий
Пушкин: «Глаголом жечь
сердца людей!» Путь бар�
да тернист и он должен
уметь взлетать над зем�
ным миром и парить в
бескрайних просторах, в
которых обитают музы и
фурии, Гений и Разруши�
тель (Шива). Остановить
Разрушителя и открыть
дорогу Гению, главная за�
дача барда�скомороха  и.
когда он справится с этой
задачей. Он сможет зас�
луженно носить звание
Волхва.

Не всем удается дожить
до посвящения. Но и пер�
вая степень его, звание
барда дают возможность
сказать свое слово, кото�
рое западает в душу и со�
знание народа. Это и есть
признание. Инициация
скомороха. Высоцкий
прошел большой путь, но
полет над миром был
внезапно, если не ска�
зать насильственно пре�
рван. Что он не успел ска�
зать, в чем признаться?
Что видел он в последние
месяцы и дни перед смер�
тью? Что перед ним от�
крывалось, отведи ему
судьба лишний десяток
лет?

Высоцкий заслуживает
права на то, чтобы в его
честь была названа одна
из улиц города Мукачева
и, чтобы его памятник
стоял у входа в Русский
драматический театр на�
шего города.

Концерт затянулся на
три часа. Но на вопрос:
«не слишком ли долго?»,
многие ответили: «И еще
бы три часа послушали».

Это не ностальгичес�
кие воспоминания, это
пример для подражания.
Хочется верить, что най�
дутся энтузиасты, кото�
рые возродят былые тра�
диции и воссоздадут об�
щество свободного твор�
чества, в котором высши�
ми критериями является
талант и совесть. Сочета�
ние этих компонентов со�
здает опасную гремучую
смесь, но взрыв этой
смеси—это фейерверк,
который украшает нашу
жизнь, делает ее напол�
ненной, осмысленной и
прекрасной. «Вертикаль»
не прощается с вами,
«Вертикаль» переживает
эпоху Возрождения!

 В.СТЕПАНОВ

Дмитрий
Первухин

Первый “вертикалевец”
Владимир Высоцкий



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

міщення  до 25 кв.м. площею з ре�
монтом. Зверт. 098�1508076.
     Продаються виробничі й офісні

приміщення, а також обладнання по
обробці  природного каменю  (для
виготовлення пам’ятників і т.д.)

Тел. 095�1912128.
     Продаються магазини у Мука�

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

Зверт. 050 504 86 34.
     Здається в оренду приміщення

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

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

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

    Тел. 095 484 58 82.

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

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

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

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

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

Тел. 0975500127,
0501357373

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

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

Обращ. 099�37�72542.

     Продам, або здам у найм  умебль�
ований будинок в с. Ключарки сімейній
парі на договірних умовах. Звертати�
ся 050�2733765.
     Продається будинок в Доробра�

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

Тел. 066�38�15�603.
     В селі Обава на центральній вулиці

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

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

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

     Продається двохкімнатний буди�
нок  з присадибною ділянкою в с. Коль�
чино. Тел.: 7�10�32.
     Продається недобудований  2�по�

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

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

Зверт. 2�34�80.
     Продається  земельна ділянка

під будівництво у Павшині (4 км від Му�
качева) –16 сотин, є фундамент, підве�
дені  комунальні комунікації. Ст. ціна
11500 у.о.. Зверт. 066�0341176.
     Продається приватизована ділян�

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

вий будинок в урочищi Ловачка;
0,03 га приватизованої дiлянки, ви�
ноградник, фруктовий сад.  Т.: 050�
6714841.

     Продається земельна ділянка
8,18  сотин з будинком  під знесен�
ня у центрі Мукачева на вул. Воло�
шина, 20. Ціна договірна.
Тел. 0508888268, 050�6118916.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зверт. 050�6850�818.
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  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

  Ðîáîòà

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

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

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

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

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

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

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

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

Стан квартири: потрібен ремонт,
центральне опалення відімкнене.

Тел. 0506001388 Альона.
     Продається 2�кімн. квартира на

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

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

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

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

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

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

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

Звертатися 0501719817.

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

Зверт. по тел.  096 442 17 35.

     Терміново продається 2 кім. квар�
тира на 3 поверсі 40 м.кв., середній
стан, стартова ціна 13500 у.е.  Тел.
0661543416
     будинок в центрі Мукачева загаль�

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

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

з гаражем та прибудовами в с.
Нижній Коропець по вул. Горького. 25
сотин землі, всі комунікації. Тел.:
095 337 64 50.
     Продається добротний будинок з

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

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

  Îðåíäà

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

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

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

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

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

     Продаються дошки хвойні, обрізні,
довжиною 3�6 м. в кількості 1,5 м. куб.
Ціна договірна. Тел.: 095 779 67 52.
      Продається 2�дверний холодиль�

ник побутовий  LG у хорошому стані.
Ціна �6 тис. гривен. Можлива скидка.
Зверт. 095�5771283.
      Продається  ліжко з матрацем 200

на 80 см з двома висувними шухляда�
ми. У відмінному стані. Т. 050�3722104.
      Металева плита «Алма�Ата» на

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

ються цуценята.
Зверт 050�75�13610.

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

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

      Розпродую домашню бібліоте�
ку — книги різноманітних авторів і
тематики. Зверт. 0955983851

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

слюсарі, сантехніки, елект�
рики на постійне місце

роботи. Інформація
по тел. 0509425800.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099�3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

РЕСТОРАН ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

Кухаря�мангальщика, офіціанта,
прибиральницю.

Тел. 0992423969.

Продається комплект меблів
в прихожу (б/к в хорошому
стані) темно�коричневого ко�
льору. В комплект входить:
шафа для верхнього одягу,
тумбочка для взуття, вішал�
ка, дзеркало з тумбою.
Тел.: 099 059 18 84. (Галина).

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ  КУХАР

З ДОСВІДОМ РОБОТИ.

Тел. 095 145 67 85

ПОЇЗДКИ  в Угорщину
в комфортному 8�містному
мікроавтобусі. Аквапарк,

зоопарк, шопінг…
Зверт. 099�2647066.

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

вія» білого кольору  в доброму тех�
нічному стані та бджоло пасіка у с.
Вишково Хустського району. Тел.
0974748181.

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

 ЗДАЄТЬСЯ у найм 2�кімнатна квар�
тира  умебльована  для молодої сімї
або двох дівчат . Тел. 0505545543.

 Допоможемо Вам вигідно зняти або
здати в оренду квартиру в Мукачеві.
Тел. 066�0728915

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

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в ново�

будові  у центрі міста  на вул.
Парканія,  2 усіма зручностями,
умебльована і з побутовою тех�
нікою. Зверт. 050�2158654.

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

  Êóïëþ

      Продаю зварювальний апарат,
компресор, точильний верстат, гене�
ратор ( все – нове), а також спальний
гарнітур Ужгородського виробництва
у хорошому стані.

Звертатися 050�3722227, 5�21�91.

ЗАПРОШУЮ  НА РОБОТУ
ДИСПЕТЧЕРА АВТОТАКСІ

Звертатися
 0509892444.

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

ку»Росвигівський» (24 кв.м.)�діючий
бізнес.Зверт. 0976779989.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

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

Тел.: 066 923 66 50.

ШУКАЮ РОБОТУ
Інженера з охорони праці, на�

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

Зверт. 050�130�8894.

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

міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

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

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

Р О Б О Т А
Для відповідальної дівчини

від 18 років.
Зверт. 095�137�7056.

НА РОБОТУ
В м. СУМИ ПОТРІБНІ

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

Звертатися 099�2850928.

ТзОВ «Закарпатська
продовольча група»

Прийме на роботу

ВАНТАЖНИКІВ та

ВОДІЇВ ВАНТАЖНИХ
АВТОМОБІЛІВ.

Зверт по тел. 5�44�32.
(вул. Пряшівська –бічна, 4)

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

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

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

ШУКАЮ РОБОТУ
Інженера з охорони праці, на�

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

Зверт. 050�130�8894.



ПАТ «Мукачівському заводу ЗБВіК»

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

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

біля з/д переїзду) Тел.: 2-15-85

Вікна м/п WDS,KBE, розсувні алюмін. системи для бал�
конів. Знижки до 40%. Металочерепиця, металопрофіль
(Німеччина), Ціна 55�57 гр. кв.м.Шифер 8�хвильовий,
пінопласт. Цемент.

Тел.: 0979249555, 0956140068, 5�03�29

 Евроремонт  приміщень під ключ. Будівництво котеджів
з «нуля». Дахові і фасадні роботи. Гарантія якості. Мож�
лива співпраця з державними та комерційними  устано�
вами по перерахунку.

Тел.: 0979249555, 0956140068, 5�03�29

Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 999991 ñåðïíÿ 2013 ð.

¹ 30 (981)¹ 30 (981)¹ 30 (981)¹ 30 (981)¹ 30 (981)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

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

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

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

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

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

6) Грошові позики під заставу без довідки про дохо�
ди. Тел. 0661543416.

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

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

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

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

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

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

товлення склопакетів.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Поліси обовязкового страхування цивільно� правової

відповідальності ІІА/144№ 949221 АЕ/169О193 та стікер № АЕ/
169О193 вважати втраченими.

ФІРМА  ЗАГОТОВЛЯЄ:
картон, старі книжки, газети, пластикові пляш�
ки, пластмасу, склобій (віконне скло, пляшкове)
склотару різного об'єму металолом(чорний,ко�
льоровий). Тел.0984956333; 0956140068



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

30 (981)30 (981)30 (981)30 (981)30 (981)
 10 10 10 10 10 1 ñåðïíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ã³ðøîþ çà òåùó ìîæå áóòè ò³ëüêè äðóæèíà. (Æ. Òàò³).Ã³ðøîþ çà òåùó ìîæå áóòè ò³ëüêè äðóæèíà. (Æ. Òàò³).Ã³ðøîþ çà òåùó ìîæå áóòè ò³ëüêè äðóæèíà. (Æ. Òàò³).Ã³ðøîþ çà òåùó ìîæå áóòè ò³ëüêè äðóæèíà. (Æ. Òàò³).Ã³ðøîþ çà òåùó ìîæå áóòè ò³ëüêè äðóæèíà. (Æ. Òàò³).

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

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

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

ÄÅÏÎÇÈÒÍ² ÂÊËÀÄÈ
ÍÀÑÅËÅÍÍß

ÀÊÖ²ß!!!

ÀÊÖ²ß!!!

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

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 5 ÑÅÐÏÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.15 Õî÷ó âñå çíàòè. 07.30 Äîê.
ô³ëüì "Ñêîáöåâà-Áîíäàð÷óê". 1 ÷.
08.20 Äîê. ô³ëüì "Ñêîáöåâà-Áîí-
äàð÷óê". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20 Áåç öåí-
çóðè. 10.00 Íåõàé Âàì áóäå êîëüî-
ðîâî! 11.15 Ôîëüê-music. 12.30 Òå-
ëåâèñòàâà "Ñ³ëüñüê³ áóâàëüùèíè".
14.40 Ïðàâî íà çàõèñò. 15.00 Òåì-
íèé ñèëóåò. 15.10 Â³êíî â Àìåðèêó.
15.35 Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 15.50 Ò/ñ
"Öàð³âíà" 1-4ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40 Åêîíîì³-
÷íà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Àãðî-News.
19.05 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 19.25
Ùîäåííèê Äåôë³ìï³àäè. 19.45
Ñ³ëüðàäà. 20.00 Äîðîñë³ ³ãðè. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà "Ìåëîä³ÿ äëÿ äâîõ ñåðäåöü"
1÷. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.55 Õóä. ô³ëüì
"×àêëóíêà". 16 ñ. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.00 Íåõàé Âàì áóäå êî-
ëüîðîâî! 03.00 Star-øîó.

Êàíàë «1+1»
07.05, 19.30 "ÒÑÍ". 07.40 "Åêîíîì-
³÷íà ïðàâäà". 10.30, 17.15 Ò/ñ
"Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
12.25 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.25,
03.05 "Íå áðåøè ìåí³ - 4". 14.25,
03.55 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
15.30 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1).
20.15 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé - 2" (1).
22.15 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿. Ôàòàëüí³
æ³íêè". 23.20, 04.45 Ò/ñ "Ãðà ïðå-
ñòîë³â" (3) .00.35, 01.20 Ò/ñ "Áîëî-
òà" (2). 02.05, 02.35 "Ìàøà ³ ìî-
äåë³".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".  09.10 Õ/ô "Çâî-
ðîòíèé á³ê ì³ñÿöÿ". 12.15 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.15 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.10 "Æäè
ìåíÿ". 18.05, 03.55 Ò/ñ "Ñìàê ãðà-
íàòà". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"² âñå-òàêè, ÿ êîõàþ...". 22.35 Ò/ñ
"Ìàð'¿íà ðîùà" (2). 00.30 Õ/ô "Ñîëî-
âåé-Ðîçá³éíèê" (2).

 ICTV
06.40 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.45 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
09.25, 13.00 Ò/ñ "Ñíàéïåðè. Êîõàí-
íÿ ï³ä ïðèö³ëîì". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 22.10 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 23.15 Õ/ô
"Ïîäâ³éíèé ÊÎÏåöü". 01.30 Õ/ô "Çà-
ðÿäæåíà çáðîÿ" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 03.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
12.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.45,
17.20 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 00.30 "Çðîçóì³òè.

Ò/ñ "Ñåðàô³ìà Ïðåêðàñíà". 22.50 Ò/
ñ "Ãðóïà "Zeta". 23.50 "Ñë³ä".

ÑÒÁ
06.10, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.55,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Âáèòè
ç³ðêó". 10.15 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ò³, ùî
ï³øëè â 2012 ðîö³". 11.15 Õ/ô "ßíãîë
ïðîëåò³â"(1). 13.45 "Õîëîñòÿê".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
20.55 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-5 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 22.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Á³ñ â ðåáðî". 23.25 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 00.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1).
01.25 Õ/ô "Ì³÷ìàí Ïàí³í"(1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
13.00, 17.20, 21.40 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëà-
âà äðóãà" (1). 12.00 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü. Õòî âèíóâàòèé". 15.30
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ .16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 23.10 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïðîäîâ-
æåííÿ" (1). 00.00 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïî-
âåðíåííÿ" (1). 02.00 Õ/ô " Ñóïåð-
ìàéê" (2). 04.35 Òîê-øîó "Íåõàé ãî-
âîðÿòü".

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 09.00
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè
- â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 13.45 Ò/ñ
"Ïîëîâèíêè" (1). 14.10 Ò/ñ "Áåâåðë³
Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1).
15.00 Áîãèíÿ øîï³íãó. 17.00 Ó ÒÅÒà
ïàðà. 18.10 Ìîäó íàðîäó .19.00 Ò/
ñ "Êðåì" (1). 20.00 Äàéîø ìîëîäü-
îæ! 21.00, 22.30 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 21.30

Á³éö³âñüêèé Êëóá. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.10 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³ 3"
(3). 00.55 Õ/ô "Ïðîùàâàé, êîõàí-
íÿ!" (1).

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 10:55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð).
11.05- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ . 11:50 -
Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï

Ïðîáà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð". 15.10 "Îñòàíí³é ãåðîé". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.35, 01.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.50, 02.05 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/
ñ "Ñåðàô³ìà Ïðåêðàñíà". 22.50 Ò/ñ
"Ãðóïà "Zeta". 23.50 "Ñë³ä".

ÑÒÁ
06.10, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.55,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.35 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Â³ä÷àéäóøí³
äîìîãîñïîäàðêè". 10.15 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ò³, ùî ï³øëè â 2012 ðîö³".
11.15 Õ/ô "Ìàíäð³âêà ó çàêî-
õàí³ñòü"(1). 13.40 "Õîëîñòÿê". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.50
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
20.55 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-5 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 22.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Âáèòè ç³ðêó". 23.25 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 00.25 "Âàíãà ïîâåðòàºòü-
ñÿ! Ñåêðåòíèé àðõ³â â³ùóíêè". 01.45
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1). 02.30 Õ/ô "Íå
áóëî ñìóòêó"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10, 12.50,
17.20, 21.40 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Õ/ô
"Ïðîðîêóâàííÿ" (1). 11.50 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü. "Áëèñêó÷å" ðîçëó-
÷åííÿ". 15.25, 03.00 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 19.20,
04.00 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëàâà äðó-
ãà" (1). 23.10 Õ/ô "Ñóïåðìàéê" (2).
01.15 Õ/ô "Òðåìò³ííÿ Çåìë³ 3: Íàçàä
äî äîñêîíàëîñò³" (2). 04.35 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü".

Ò Å Ò
07.30 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/
ô "×³ï ³ Äåéë - áóðóíäó÷êè-ðÿò³â-
íè÷êè" (1). 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1).
10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè" (1). 13.45 Ò/ñ "Ïîëîâèíêè" (1).
14.10 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå
ïîêîë³ííÿ" (1). 15.00 Áîãèíÿ øîï³í-
ãó. 17.00 Ó ÒÅÒà ïàðà. 18.10 Ìîäó
íàðîäó. 19.00 Ò/ñ "Êðåì" (1). 20.00
Äàéîø ìîëîäüîæ!.  21.05, 22.30 ÒÅÒ-
²íòåðíåò. 21.35 Áóëüäîã øîó. 23.15
Äóðíºâ+1. 23.40 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 00.10 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³ 3" (3).
00.55 Õ/ô "×àò" (2). 02.25 Òâîþ
ìàìó!

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 14.30  - ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ. 14:30
- "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ô.
17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ. 19:00 -
"×ÀÑ". 19.25 -  "Ñïîðò ×àñ". 19.30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 20.00 -
Ò/ñ. 21:30 - "×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

06.30 Àôåðèñòè .07.30, 19.00 Ðåïîð-
òåð. 07.40 ÔÁÐ :-). 09.10 Õ/ô "Óäà÷³
×àêó!". 11.10, 18.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 13.30, 14.45 Kids Time. 13.35
Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 15.00 Ò/ñ "Äðóç³".
15.55 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 19.20 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 21.00 Ðåâ³çîð 2. 23.15 Ò/ñ
"Çàêðèòà øêîëà" (2). 01.30 Ò/ñ "Êóï-
³äîí". 02.20, 03.10 Ò/ñ "Äðóæíà
ñ³ìåéêà".
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07.15 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.20 Õî÷ó
âñå çíàòè. 07.30 Äîê. ô³ëüì "Â.Çî-
ëîòóõ³í. ß ìàëî íå ïðîñïàâ "Áóì-
áàðàøà". 1 ÷. 08.20 Äîê. ô³ëüì "Â.Çî-
ëîòóõ³í. ß ìàëî íå ïðîñïàâ "Áóì-
áàðàøà". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.40 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 10.40 Íåõàé Âàì áóäå
êîëüîðîâî! 11.50 Êîðäîí äåðæàâè.
12.05 Õ/ô "Øóêàé â³òðó". 13.20 Õ/ô
"Äàëåêèé ãîëîñ çîçóëüêè". 15.40 Ò/
ñ "Öàð³âíà" 5-8ñ. 18.10 Åêîíîì³÷íà
ïåðñïåêòèâà. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.30 Êðèâå äçåð-
êàëî. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Ìåëîä³ÿ äëÿ
äâîõ ñåðäåöü" 2÷. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.55 Õóä. ô³ëüì "×àêëóíêà". 17 ñ.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.30 Ïðî ãîëîâíå. 01.50 ÒåëåÀêà-
äåì³ÿ. Äàéäæåñò. Êðàùå çà ð³ê. 02.05
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!

Êàíàë «1+1»
06.55, 19.30 "ÒÑÍ". 07.40 "Åêîíîì-
³÷íà ïðàâäà". 08.00 "Ïîâíå ïåðå-
âò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 3". 09.00,
03.40 Ò/ñ "Ìàëà Ìîñêâà" (1). 10.00
"Ø³ñòü êàäð³â". 10.30, 17.20 Ò/ñ
"Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
12.30 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.30 "Íå
áðåøè ìåí³ - 4". 14.30 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.35 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³
îäíà í³÷" (1). 20.15 Ò/ñ "Ñêë³ôî-
ñîâñüêèé - 2" (1). 22.15 "Ì³íÿþ æ³íêó
- 5". 23.55, 04.25 Ò/ñ "Ãðà ïðåñòîë³â"
(3). 01.05, 01.50 Ò/ñ "Áîëîòà" (2).

IÍÒÅÐ
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 09.10 Ò/ñ "Ìàð'¿íà
ðîùà". 11.05, 02.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.00 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.45
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.45 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.40 Ò/ñ "Íà-
ëîæíèöÿ". 18.00 Ò/ñ "Ñìàê ãðàíà-
òà". 20.00, 02.20 "Ïîäðîáèö³". 22.30
Ò/ñ "Ìàð'¿íà ðîùà" (2). 00.25 Õ/ô
"Ñàíêòóì" (2).

 ICTV
06.35 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.45 Ïðîâîêàòîð. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.20, 16.30 Ò/ñ
"Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.05, 22.10 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.25, 20.10
Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Ï³äñòàâà".
01.10 Íàâ÷³òü íàñ æèòèè. 02.05 Ò/ñ
"Ðîçïëàòà".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 03.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
12.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.45,
17.20 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 00.30 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð". 15.10 "Îñòàíí³é ãåðîé". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.35, 01.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.50, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30

õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - "×ÀÑ". 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñ  . 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -
Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ". 19:35 -  Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30
- "×àñ". 22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:40
- Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.30 Àôåðèñòè. 07.30, 19.00 Ðå-
ïîðòåð. 07.40 ÔÁÐ :-). 09.15 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.15, 18.00, 21.00
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 13.35, 14.45
Kids Time. 13.40 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá".
15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 19.20 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 22.05
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.10 Ò/ñ "Çàê-
ðèòà øêîëà" (2). 01.20 Ò/ñ "Êóï³äîí".
02.05 Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåéêà".
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07.15 Õî÷ó âñå çíàòè. 07.30 Äîê.
ô³ëüì "².Êóï÷åíêî. Áåç ñâ³äê³â". 1
÷. 08.20 Äîê. ô³ëüì "².Êóï÷åíêî. Áåç
ñâ³äê³â". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.40 Àóä³ºí-
ö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß. 10.30 Ïðà-
âîñëàâíà åíöèêëîïåä³ÿ. 11.00
Ñâ³òëî. 11.20 Õàé ùàñòèòü. 11.50
Êîíòðîëüíà ðîáîòà. 12.15 Õ/ô
"Ï³÷íèêè". 13.35 Õ/ô "Ï'ÿò³ðêà
â³äâàæíèõ". 15.00 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
15.50 Ò/ñ "Öàð³âíà" 9 -12ñ. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Åêîíîì³÷íà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà "ß ëþáëþ òåáå,
Óêðà¿íî". 20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
"Æèòòÿ ìîº, ìîÿ ëþáîâ" Ñ.Ðîòàðó.
22.35 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 23.55 Õóä. ô³ëüì "×àê-
ëóíêà". 18 ñ. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. Ë³òí³ âðàæåí-
íÿ. 02.15 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðî-
âî !

Êàíàë «1+1»
07.40 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 08.00
"Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæ-
äåíü - 4". 09.00, 04.05 Ò/ñ "Ìàëà
Ìîñêâà" (1). 10.00 "Ø³ñòü êàäð³â".
10.30, 17.15 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåí-
íÿ äîäîìó" (1). 12.25 "Çí³ì³òü öå
íåãàéíî". 13.25 "Íå áðåøè ìåí³ -
4". 14.25, 03.15 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 15.30 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà
í³÷" (1). 20.15 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé
- 2" (1). 22.15 "Òåðèòîð³ÿ îáìàíó".
23.20, 04.55 Ò/ñ "Ãðà ïðåñòîë³â" (3).
00.30, 01.15 Ò/ñ "Áîëîòà" (2). 02.40
"Ìàøà ³ ìîäåë³".

IÍÒÅÐ
05.55, 16.40 Ò/ñ "Íàëîæíèöÿ".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10, 23.30 Ò/ñ
"Ìàð'¿íà ðîùà". 11.05 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.00 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.45
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.45 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 18.00 Ò/ñ "Ñìàê
ãðàíàòà". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30,
03.35 Ò/ñ "² âñå-òàêè, ÿ êîõàþ...".
01.25 Õ/ô "Ãîðä³ñòü ³ ñëàâà" (2).

 ICTV
06.40 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.40 Íåñåêðåòí³ ôàéëè.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.20,
16.30 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåç-
ïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.05,
22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.25, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.25 Õ/ô "Ãðàí Òîð³íî" (2). 01.50
Êðèì³íàëüíèé îáëîì. 02.15 Ò/ñ
"Ðîçïëàòà".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 03.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
12.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.45,
17.20 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 00.30 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð". 15.10 "Îñòàíí³é ãåðîé". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.35, 01.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.50, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Àíãåë ó ñåðöå". 22.50 Ò/ñ "Ãðó-
ïà "Zeta". 23.50 "Ñë³ä".

ÑÒÁ
06.45, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.45,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.05 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Á³ñ â
ðåáðî". 11.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ïî-
ëþáè ñåáå òàêîþ". 12.10 Õ/ô "Ìè
äèâíî çóñòð³ëèñÿ"(1). 13.55 "Õîëî-
ñòÿê". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
19.50 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 20.55 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-5 ç Ïàâ-
ëîì Êîñò³öèíèì". 22.25 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ïîìèëêè ìîëîäîñò³". 23.20
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 00.20 Ò/ñ
"Äîêòîð Õàóñ"(1). 01.20 Õ/ô "Íàðå-
÷åíèé ç òîãî ñâ³òó"(1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
13.00, 17.20, 21.40 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëà-
âà äðóãà" (1). 12.00 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü. Àôôòàð ææîò - 4". 15.30
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 23.10 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïîâåð-
íåííÿ" (1). 02.00 Ò/ñ "Óñï³õ-2" (1).
04.15 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 09.00
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè
- â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãî-
âîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 13.45 Ò/ñ
"Ïîëîâèíêè" (1). 14.10 Ò/ñ "Áåâåðë³
Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1).
15.00 Áîãèíÿ. Íîâà êîëåêö³ÿ. 17.00
Ó ÒÅÒà ïàðà. 18.10 Ìîäó íàðîäó.
19.00 Ò/ñ "Êðåì" (1). 20.00 Äàéîø
ìîëîäüîæ! 21.00, 22.30 ÒÅÒ-²íòåð-
íåò. 21.30 Á³éö³âñüêèé Êëóá. 23.15
Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.10 Ò/ñ "Õî-
äÿ÷³ ìåðö³ 3" (3). 00.55 Õ/ô "Á³ëÿâêà
â øîêîëàä³" (3).

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ".
11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ. 11:50 -
Äîê/ñ. 12:25 - ïðîðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - "×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  Äîê/ñ. 14:00 -  Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 -
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ  . 17.50 -  Ì/
ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ". 19:25
-  "Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 20.00 - "Ë³êàðñü-
êà òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð). 20.45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà
â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30 -
"×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
06.30 Àôåðèñòè. 07.30, 19.00 Ðå-
ïîðòåð. 07.40 ÔÁÐ :-). 09.15 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.15, 18.00,
21.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 13.35,
14.45 Kids Time. 13.40 Ì/ñ "Ãóáêà
Áîá". 15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ
"Êàäåòñòâî". 19.20 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.10 Ò/
ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2). 01.20 Ò/ñ "Êó-
ï³äîí". 02.05, 02.55 Ò/ñ "Äðóæíà
ñ³ìåéêà".
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08.20 Äîê. ô³ëüì "².Êâàøà. Ñóï-
ðîòèâ òå÷³¿". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïî-

ðàäè. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.40
Êíèãà.ua. 10.00 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç
Í.Ãîðîäåíñüêîþ. 10.40 Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî! 11.50 Õ/ô "Âîëãà-
Âîëãà". 13.30 Õ/ô "Íàòàëêà-Ïîëòàâ-
êà". 15.00 Êðîê äî ç³ðîê. 15.50 Ò/ñ
"Öàð³âíà" 13-16ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.35 Åêîíîì³-
÷íà ïåðñïåêòèâà. 18.45 Îñòàííº
ïîïåðåäæåííÿ. 19.10 Êðèâå äçåð-
êàëî. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "ß òåáÿ ïî-
ïðåæíåìó ëþáëþ". Ñ.Ðîòàðó. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.55 Õóä. ô³ëüì "×àêëóíêà". 19 ñ.
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ÑÒÁ
06.25, 01.20 Õ/ô "×åðâîí³
â³òðèëà"(1). 07.55 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 08.55 "¯ìî âäîìà". 10.00
"ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 10.45 Õ/ô
"Òàíö³âíèê äèñêî"(1). 13.45 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ç³ðêè ³ç íåáàéäóæèì ñåðöåì".
14.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íå íàðîäèñü
âðîäëèâîþ". 15.50 "Ìîÿ ïðàâäà.
Ìèêîëà Íîñêîâ. Îäèí ïðîòè âñ³õ".
16.50 "Ìîÿ ïðàâäà. Ëþäìèëà

Ãóð÷åíêî. "Ïîæàëóéñòà, íå
óìèðàé...". 18.00 Õ/ô Ëþáîâ íå
ä³ëèòüñÿ íà äâà"(1). 22.05 Õ/ô "Òîá³,
ñïðàâæíüîìó"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.45 Ïîä³¿. 07.50,
09.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00 Ëþá-
ëþ! ×åêàþ!. 11.00 Õ/ô "Ñòàíü ìíîþ"
(1). 13.00, 16.15, 19.20 Ò/ñ "Ðîçëó-
÷åííÿ" (1). 21.15 Ò/ñ "Ìè îãîëîøóº-
ìî âàì â³éíó" (1). 01.30, 04.05 Ò/ñ
"Îõîðîíåöü" (1). 06.20 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³â-
êà. 08.50 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä"
(1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40
Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 11.00 Ì/ñ
"Ô³êñèêè" (1). 11.40 Ì/ô "Ìèñë³âö³
íà äðàêîí³â" (1). 13.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè
- â³äüìè" (1). 15.55 Êîðîëåâà áàëó
3. 17.10 Õ/ô "Ñåëþêè ç Áåâåðë³-
Õ³ëëç" (1). 19.10 Õ/ô "Îïòîì äå-
øåâøå" (1). 21.10 Â³òàëüêà. 23.00
Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêà ³ñòîð³ÿ æàõó"
(3). 01.00 Õ/ô "Ïàãîðáè ìàþòü î÷³"
(3).

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:05 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - Ì/ô.
10:30 -  "×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 êàëåíäàð". 12:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00
-  Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàò-
òÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Êîíöåðò. 19:00 - "×àñ". 19:30

- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè
"×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î" . 23:35 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 01:20
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

07.30, 10.00 Ðåâ³çîð 2. 11.45
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 13.25 Ëþäè ÕÅ.
13.50 Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ. 14.30 Ôàé-
íà Þêðàéíà. 14.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
17.30 Õ/ô "Ìîÿ ñóïåðêîëèøíÿ".
19.30 Õ/ô "Îõîðîíåöü". 22.00 Õòî
çâåðõó?-2. 00.00 Õ/ô "Òðîº ÷î-
ëîâ³ê³â ³ ìàëåíüêà Ëåä³". 02.05 Ò/ñ
"Äðóæíà ñ³ìåéêà".
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07.05 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 07.35
Òîê-øîó "Äðóæèíà". 09.05 Øåô-êó-
õàð êðà¿íè. 09.55 Îêîëèöÿ. 10.35
Ïîäîðîæóé ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ.
11.00 Êðîê äî ç³ðîê. 11.55 Ìàþ ÷åñòü
çàïðîñèòè. 12.50 ×óäåñà Óêðà¿íè.
Äèâíî. 13.05 ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ?
13.55 Áëèæ÷å äî íàðîäó. 14.25 ßê
öå? 14.50 Çîëîòèé ãóñàê. 15.20 "Êà-
ðàîêå äëÿ äîðîñëèõ" â Êîáëåâî.
16.10 Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ. 16.35
Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 17.25 Ðîÿëü
â êóùàõ. 17.55 Ëåãêà àòëåòèêà.
×åìï³îíàò ñâ³òó. 20.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.25 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 21.35
Ôåñòèâàëü ï³ñí³ Êîáëåâî. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.10 Îë³ì-
ï³éñüêèé âèêëèê. 23.25 Òîê-øîó
"Äðóæèíà". 00.40 Êëóá ãóìîðó.
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.40 Äîêè
áàòüêè ñïëÿòü. Ìóëüòô³ëüì.

 Êàíàë «1+1»
07.50 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò
+". 09.00 "Ëîòî-Çàáàâà". 10.00
Ìóëüòô³ëüìè (1). 10.35, 05.00
"Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì". 11.30, 04.35
"Ñìàêóºìî". 12.10 Ò/ñ "Áåç ñë³äó".
13.15 Õ/ô "Á³ëå ñîíöå ïóñòåë³" (1).
15.05 Õ/ô "Ìèëîñåðäÿ". 19.30 "ÒÑÍ".
20.00 Õ/ô "Ìîñêâà ñëüîçàì íå
âiðèòü" (1). 23.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
00.20 "Áàãàò³ òåæ ïëà÷óòü". 01.20
"Ïóò³í, Ðîñ³ÿ ³ Çàõ³ä". 03.20
"Îïåðàö³ÿ "Êðàñà".

IÍÒÅÐ
05.50 Ò/ñ "Ëîðä. Ïåñ-Ïîë³öåéñü-
êèé". 09.25 "Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñüêîãî". 10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà".
11.00 "Øàëåíå âåñ³ëëÿ". 11.55 Ò/ñ
"Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ". 14.20 Ò/ñ
"Îäèí ºäèíèé ³ íàçàâæäè". 18.05,
20.25, 02.40 Ò/ñ "Óðàëüñüêà ìåðå-
æèâíèöÿ". 20.00, 02.00 "Ïîäðî-
áèö³". 22.20 Ò/ñ "Êëþ÷³ â³ä ùàñòÿ".

 ICTV
06.35 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 07.30
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 07.50
Äà÷à. 08.30 Õ/ô "Íà ãðåáåí³ õâèë³".
11.00 Êîçèðíå æèòòÿ. 11.30 Ìàêñè-
ìóì â Óêðà¿í³. 12.10, 03.20 Õ/ô "ßãó-
àð". 14.10 Ò/ñ "Êàðòèíà êðåéäîþ"..
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Çàìî÷åí³.
20.15 Õ/ô "Êîñòÿíòèí". 22.50 Õ/ô
"Á³ëà ³ìëà" (2). 00.50 Ò/ñ "Òàêñ³".
01.45 Õ/ô "10 000 ðîê³â ðîê³â äî
í.å." (2).

ÎÐÒ
07.10 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí". 07.45
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 09.35
"Äîêè âñ³ âäîìà". 10.30 "Ôàçåíäà".
11.15 "Ñ³ìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé âåñ-
íè". Îñòàíí³é äóáëü". 12.20 Õ/ô "Ãà-
ðàæ". 14.50 Þâ³ëåéíèé êîíöåðò
Ëåâà Ëåùåíêà. 17.40 "Êëóá Âåñå-
ëèõ ³ Êì³òëèâèõ". Âèùà ë³ãà. 20.00
"×àñ". 20.15 "Óí³âåðñàëüíèé àð-
òèñò". 22.10 Õ/ô "Çàïàõ âåðåñó".
01.15 Ò/ñ "Åëåìåíòàðíî". 02.00 Õ/ô
"Ëþäèíà áåç ïàñïîðòà".

ÑÒÁ
06.55 Õ/ô "Âèñîòà"(1). 08.50 "¯ìî
âäîìà". 09.55 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
10.55 Õ/ô "Ëþáîâ íå ä³ëèòüñÿ íà
äâà"(1). 15.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-5 ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 19.00 "Äðóãå
ïðèøåñòÿ Âàíãè". 21.10 Õ/ô "×åòâåð
12-å"(1). 23.05 Õ/ô "Ð³òà"(1). 01.05
Õ/ô "Òàíö³âíèê äèñêî"(1). 03.30
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.10 Õ/ô "Ñòàíü ìíîþ" (1). 09.00
Ëàñêàâî ïðîñèìî. Íàñòàñ³ÿ
Çàâîðîòíþê. 10.00 Ãåðî¿ åêðàíà.
Óëþáëåíö³ ïóáë³êè. 11.00 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ". 14.00, 16.50 Ò/ñ
"Ðîçëó÷åííÿ" (1). 19.00, 03.35 Ïîä³¿
òèæíÿ. 20.00, 21.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).
22.30 Comedy Woman. 23.30
Âåëèêèé ôóòáîë. 01.15, 04.25 Ò/ñ
"Îõîðîíåöü -5" (2).

Ò Å Ò
07.10 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 08.50 Ì/
ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Ë³ëî
³ Ñò³÷" (1). 11.00 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1).
11.45 Ì/ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1). 11.55
Õ/ô "Ñåëþêè ç Áåâåðë³-Õ³ëëç" (1).
13.55 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
15.45 Õ/ô "Îïòîì äåøåâøå" (1)
17.45, 20.15 4 âåñ³ëëÿ. 19.00 Êîðî-
ëåâà áàëó 3. 21.35 Â³òàëüêà. 23.00
Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêà ³ñòîð³ÿ æàõó" (3).
00.50 Õ/ô "Ïàãîðáè ìàþòü î÷³ 2" (3).
02.15 Äî ñâ³òàíêó.

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

Íîâèé Êàíàë

07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 09.35 Õòî
çâåðõó?-2. 11.30 Ïåäàí-Ïðèòóëà
Øîó. 13.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 14.50
Õ/ô "Ìîÿ ñóïåðêîëèøíÿ". 16.50 Õ/
ô "Îõîðîíåöü". 19.20 Õ/ô "Âàí Õåëü-
ñèíã". 22.00 Âåëèê³ ïî÷óòòÿ. 00.05
Õ/ô "Ñóïåðãåðîéñüêå ê³íî" (2).
01.45 Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåéêà".

"Ïîæàëóéñòà, íå óìèðàé..." 22.25
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêè ³ç íåáàéäóæèì
ñåðöåì". 23.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íå
íàðîäèñü âðîäëèâîþ". 00.25 Õ/ô
"Ñ³ì ß"(1). 02.15 Õ/ô "Ëþáîâ çëà"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.15 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
13.00, 17.20, 20.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëàâà äðó-

ãà" (1). 12.00 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü.Âå÷åðÿ ç Àíäð³ºì Ìàëàõîâèì".
15.30, 02.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 19.20, 03.35 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.50 Ò/ñ
"Ñë³ä. Ë³êâ³äàòîð" (1). 21.55 Ò/ñ
"Ñë³ä. Áîãàä³ëüíÿ" (1). 23.00 Ò/ñ
"Îõîðîíåöü -5" (2). 04.10 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü".

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 09.00
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³
æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ "Òà,
ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
13.45 Ò/ñ "Ïîëîâèíêè" (1). 14.10 Ò/
ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêî-
ë³ííÿ" (1). 15.00 Áîãèíÿ. Íîâà êî-
ëåêö³ÿ. 17.00 Äîñâ³äîñ. 17.35
Â³òàëüêà. 17.55 4 âåñ³ëëÿ. 19.00 Ò/
ñ "Êðåì" (1). 20.00 Äàéîø ìîëîäü-

îæ! 21.00, 22.30 ÒÅÒ-²íòåðíåò.
21.30 Á³éö³âñüêèé Êëóá. 23.15 Ò/ñ
"Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.10 Õ/ô "Ïîæè-
ðà÷ ãð³õ³â" (3). 01.50 Õ/ô "Íåòð³
Áåâåðë³-Ã³ëëç" (2).

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.00 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Ì/ô. 14.00 -
"Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 - "×ÀÑ". 14:45 -
Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñ. 17.50 - Ì/ô. 18:10 - Ò/
ñ. 19:00 -  "×ÀÑ". 19:25 - "Ñïîðò
×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 20.00 -"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé
åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.00 - "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - "×ÀÑ"
. 21:55 - "Ñïîðò ×àñ". 22:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22:55 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.30 Àôåðèñòè. 07.30, 19.00 Ðå-
ïîðòåð. 07.40 ÔÁÐ :-). 09.15 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.25, 18.00, 21.00
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 13.40, 14.50
Kids Time. 13.45 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá".
15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 19.20 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 22.05
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.10 Ò/ñ "Çàê-
ðèòà øêîëà" (2). 01.20 Ò/ñ "Êóï³äîí".
02.10 Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåéêà".

14:00 - Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ". 14:45 -
Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñ. 17:50 - Ì/ô. 18:15 - Ò/
ñ. 19:00 -  "×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 19.50 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³".
20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30
- "×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.30 Àôåðèñòè. 07.30, 19.00 Ðå-
ïîðòåð. 07.40 ÔÁÐ :-). 09.10 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.15, 18.00,
21.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 13.35,
14.45 Kids Time. 13.40 Ì/ñ "Ãóáêà
Áîá". 15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ
"Êàäåòñòâî". 19.20 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.10 Ò/
ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2). 01.20 Ò/ñ "Êó-
ï³äîí". 02.10, 03.00 Ò/ñ "Äðóæíà
ñ³ìåéêà".

Ï’ßÒÍÈÖß, 9 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 08.20 Äîê. ô³ëüì "ª.Âåñíèê. Âñå
íå òàê, ÿê ó ëþäåé". 2 ÷. 08.45 Êî-
ðèñí³ ïîðàäè. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.35 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ".
10.35 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!
11.45 Õ/ô "Õî÷ó çðîáèòè ç³çíàííÿ".
14.10 Õ/ô "Ôîòîãðàô³ÿ æ³íêè ç äèêèì
êàáàíîì". 15.50 Ò/ñ "Öàð³âíà" 17-
20ñ.(çàêëþ÷íà). 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40 Åêîíîì³-
÷íà ïåðñïåêòèâà. 18.50 "Íàäâå÷³-
ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 19.50 Êîíöåðò-
íà ïðîãðàììà. 20.25 Ä/ô "Ïðèðå÷å-
íèé íà ëþáîâ". 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.25 Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.15 Åêñêëþçèâíå ³íòåð-
â'þ ç ²ãîðåì Æèæèê³íèì. 23.35 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 00.00 Õóä. ô³ëüì "×àê-
ëóíêà". 20 ñ. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.05 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà äâàä-
öÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

   Êàíàë «1+1»
07.40 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 08.00
"Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæ-
äåíü - 4". 09.00, 04.30 Ò/ñ "Ìàëà
Ìîñêâà" (1). 10.00 "Ø³ñòü êàäð³â".
10.25, 17.15 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåí-
íÿ äîäîìó" (1). 12.20 "Çí³ì³òü öå
íåãàéíî". 13.20 "Íå áðåøè ìåí³ -
4". 14.25 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
15.30 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1).
20.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013". 22.10
Õ/ô "Ãàðÿ÷³ ãîëîâè 2" (1). 00.05 Õ/ô
"×îðíà ä³ðà" (2). 01.40 Õ/ô "Ïëàíå-
òà ³ä³îò³â" (2). 03.05 Õ/ô "Ñêàíäàëü-
íèé ùîäåííèê" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10 Ò/ñ "Ìà-
ð'¿íà ðîùà". 11.05, 04.15 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.00 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.45 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 18.00,
20.30 Ò/ñ "Â³ðþ". 20.00, 03.30 "Ïîä-
ðîáèö³". 00.15 Ò/ñ "×åìï³îíè ç
ï³äâîð³òòÿ".

 ICTV
06.50 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.45 Ñòîï-10. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 10.15, 16.30 Ò/ñ "Àãåíò
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.05, 21.10 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.25, 20.10 Ò/
ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³.
00.15 Õ/ô "Íà ãðåáåí³ õâèë³". 02.35
Ò/ñ "Ðîçïëàòà".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 12.00 "Äîá-
ðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.45, 17.20
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 15.05
"Îñòàíí³é ãåðîé". 17.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 17.35 "Ëþäèíà ³ çàêîí". 18.50
"Ïîëå ÷óäåñ". 20.00 "×àñ". 20.30
"Îäèí â îäèí!" Íà á³ñ! 23.50 "Ì³ñüê³
ï³æîíè". "Viva Forever - ³ñòîð³ÿ  ãðó-
ïè "Spice Girls". 01.10 Ò/ñ "Åëåìåí-
òàðíî". 01.50 Õ/ô "Òðàêòèð íà Ï'ÿò-
íèöüê³é". 03.20 Õ/ô "Êóäè çíèê Ôî-
ìåíêî?"

ÑÒÁ
06.15 Õ/ô "Äå çíàõîäèòüñÿ íîôå-
ëåò?"(1). 07.45, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.00 Õ/ô "Åê³-
ïàæ"(1). 11.50 Õ/ô "Íåâëîâèì³ ìåñ-
íèêè"(1). 13.30 Õ/ô "Íîâ³ ïðèãîäè
íåâëîâèìèõ"(1). 15.00 Õ/ô "Êîðîíà
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³³, àáî Çíîâó íå-
âëîâèì³"(1). 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 19.50 "Ìîÿ ïðàâäà. Ìèêî-
ëà Íîñêîâ. Îäèí ïðîòè âñ³õ". 20.50
"Ìîÿ ïðàâäà. Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî.

01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 01.35 Ïðî ãîëîâíå.

     Êàíàë «1+1»
07.40 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 08.00
"Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæ-
äåíü - 4". 09.00, 04.00 Ò/ñ "Ìàëà
Ìîñêâà" (1). 10.00 "Ø³ñòü êàäð³â".
10.25, 17.15 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåí-
íÿ äîäîìó" (1). 12.25 "Çí³ì³òü öå
íåãàéíî". 13.25 "Íå áðåøè ìåí³ - 4".
14.25, 03.10 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðà-
ìè". 15.30 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷"
(1). 20.15 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé - 2"
(1). 22.20 "Íà íîæàõ". 23.30, 04.50
Ò/ñ "Ãðà ïðåñòîë³â" (3). 00.40, 01.25
Ò/ñ "Áîëîòà" (2). 02.05, 02.40 "Ìàøà
è ìîäåëè - 2".

IÍÒÅÐ
05.55, 16.40 Ò/ñ "Íàëîæíèöÿ".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10, 23.25 Ò/ñ
"Ìàð'¿íà ðîùà". 11.05 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.00 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.45
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.45 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 18.00 Ò/ñ
"Â³ðþ". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30,
03.40 Ò/ñ "² âñå-òàêè, ÿ êîõàþ...".
01.20 Õ/ô "Äîâãèé ïîö³ëóíîê íà í³÷"
(2).

 ICTV
06.40 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.40 Ïðîâîêàòîð. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.15, 16.30 Ò/ñ
"Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.05, 22.10 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.20, 20.10
Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Ïðèäîðîæí³é
êëóá" (2). 01.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè.
02.40 Ò/ñ "Ðîçïëàòà".

ÎÐÒ
08.15 "Óðàçà-Áàéðàì". Òðàíñëÿö³ÿ ç
Ïåðøî¿ Ñîáîðíî¿ ìå÷åò³ Óôè. 08.45
"Æèòè çäîðîâî!" 10.00, 03.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
12.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.45,
17.20 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
15.10 "Îñòàíí³é ãåðîé". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.35, 00.50 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.50, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.40
Ò/ñ "Àíãåë ó ñåðöå". 23.00 Õ/ô "Îë-
³ìï³óñ ²íôåðíî".

ÑÒÁ
06.55, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.55,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ïîìèë-
êè ìîëîäîñò³". 11.10 "Ç³ðêîâå æèò-
òÿ. Îãîëåí³ òà çíåäîëåí³". 12.05 Õ/ô
"Ñ³ì ß"(1). 14.00 "Õîëîñòÿê". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.50
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
20.55 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-5 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 22.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ñëàâà â îáì³í íà ðîäèíó". 23.25
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 00.25 Ò/ñ
"Äîêòîð Õàóñ"(1). 01.30 Õ/ô "Çîëî-
òî"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
13.00, 17.20, 21.40 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëà-
âà äðóãà" (1). 12.00 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü. Çà êàäðîì-2". 15.30 Ùè-
ðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 23.10 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïîâåð-
íåííÿ" (1). 02.00 Ò/ñ "Óñï³õ-2" (1).
04.15 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 09.00
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè
- â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 13.45 Ò/ñ
"Ïîëîâèíêè" (1). 14.10 Ò/ñ "Áåâåðë³
Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1).
15.00 Áîãèíÿ. Íîâà êîëåêö³ÿ. 17.00
Ó ÒÅÒà ïàðà. 18.10 Ìîäó íàðîäó.
19.00 Ò/ñ "Êðåì" (1). 20.00 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 21.00, 22.30 ÒÅÒ-²íòåð-
íåò. 21.30 Á³éö³âñüêèé Êëóá. 23.15
Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.10 Ò/ñ "Õî-
äÿ÷³ ìåðö³ 3" (3). 00.55 Õ/ô "×îëîâ-
³÷èé ñòðèïòèç" (2). 02.25 Òâîþ ìàìó!

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ". 10.55 -
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
"Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïîâòîð). 13:45
- "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ" (ïîâòîð).

ÑÓÁÎÒÀ, 10 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.50 Åêñêëþçèâíå ³íòåðâ'þ ç ²ãî-
ðåì Æèæèê³íèì. 08.15 Îë³ìï³éñü-
êèé âèêëèê. 08.30 Ïàíÿíêà òà êóë³-
íàð. 09.05 Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 09.20
Ïðàâîñëàâíèé â³ñíèê. 09.50 Õòî â
äîì³ õàçÿ¿í? 10.15 Àðì³ÿ. 10.25 Õ/ô
"Ï'ÿò³ðêà â³äâàæíèõ". 11.50 Ñ³ì ÷ó-

äåñ Óêðà¿íè. Çáàðàæ. 12.10 Òåàò-
ðàëüí³ ñåçîíè. 13.10 Star-øîó. 14.05
Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 15.05 Çîëî-
òèé ãóñàê. 15.40 Êðèâå äçåðêàëî.
17.15 Áåç öåíçóðè. 17.50 Ëåãêà àò-
ëåòèêà. ×åìï³îíàò ñâ³òó. 19.25 Ôóò-
áîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè. Ïðåì'ºð-
ë³ãà. "Òàâð³ÿ" (Ñ³ìôåðîïîëü) - "Øàõ-
òàð" (Äîíåöüê). 20.25 Ó ïåðåðâ³: Ìå-
ãàëîò. 21.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.45 Óê-
ðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.35 Ôåñòèâàëü
ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Ô³ëüì-êîíöåðò
"Î.Ãàçìàíîâ. Ñäåëàí â ÑÑÑÐ".
00.30 Êëóá ãóìîðó. 01.20 Ï³äñóìêè
äíÿ. 01.40 Äîêè áàòüêè ñïëÿòü.
Ìóëüòô³ëüì. 01.50 Øêîëà þíîãî
ñóïåðàãåíòà.

Êàíàë «1+1»
07.15, 19.30 "ÒÑÍ". 08.00 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 09.00 "Õòî òàì?". 10.00 Ì/ô
"Åíãð³ áåðäñ". 10.05, 03.05 Õ/ô "ßê
Ìàéê - 2: Ñòð³òáîë" (1). 12.05 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 2: ³íä³ÿ". 13.10 Õ/ô

"Ïîë³ò íàâ³ãàòîðà" (1). 15.05 "Ø³ñòü
êàäð³â". 16.30 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013".
18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà - 3". 20.00
"Îïåðàö³ÿ "Êðàñà". 21.40 Õ/ô "Àâñò-
ðàë³ÿ" (2). 01.05 Õ/ô "Äîêòîð Íîó"
(1). 04.35 Õ/ô "Ïëàíåòà ³ä³îò³â" (2).

IÍÒÅÐ
05.45 Ò/ñ "Íàëîæíèöÿ". 07.00 Õ/ô
"Ïîêðîâñüê³ âîðîòà". 09.30 "Âñå äëÿ
ìàìè". 10.00 "Ë³òíÿ êóõíÿ". 11.00 Ò/
ñ "Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ". 14.20 Ò/ñ
"Ëîðä. Ïåñ-Ïîë³öåéñüêèé". 18.05,
20.30, 03.00 Ò/ñ "Óðàëüñüêà ìåðå-
æèâíèöÿ" (2). 20.00, 02.10 "Ïîäðî-
áèö³". 22.25 Ò/ñ "Îäèí ºäèíèé ³ íà-
çàâæäè".

ICTV
06.05 Ñâ³òàíîê. 07.10 Êîçèðíå æèò-
òÿ. 07.45 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè".
08.50 Ç³ðêà YouTube. 10.00 Äà÷à.
10.25 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.25 Õ/
ô "Êîñòÿíòèí". 14.00, 19.55 Ò/ñ "Ìèñ-
ëèâö³ çà ä³àìàíòàìè".. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 00.20 Õ/ô "Á³ëà ³ìëà" (2).
02.15 Õ/ô "Âèñîòà 89".

ÎÐÒ
06.00 Õ/ô "Â³ðí³ äðóç³". 07.45 "Ñì³øà-
ðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè". 08.00 "Ãðàé,
ãàðìîíü óëþáëåíà!" 08.40 "Ñëîâî
ïàñòèðÿ". 09.15 "Ñìàê". 09.55 "Þë³é
Ãóñìàí. Ëþäèíà-îðêåñòð". 11.15 "²äå-
àëüíèé ðåìîíò". 12.10 Õ/ô. "Ñåð-
ïåíü. Âîñüìîãî". 14.50 "Âåñ³ëüíèé
ïåðåïîëîõ". 16.15 "Óãàäàé ìåëîä³þ".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.15 "Ôîðò
Áîÿðä". 18.50 "Ïðàâäà ïðî "Îñòàí-
íüîãî ãåðîÿ". 20.00 "×àñ". 20.20
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.05 "ÊÂÊ".
Ïðåì'ºð-ë³ãà. 23.50 Õ/ô "Ìàëåíüê³
ñåêðåòè" .02.30 Õ/ô "Áàéêà". 03.55
"Ïîëå ÷óäåñ".
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ОВЕН (21.03�20.
04). Подбайте про
найближче майбутнє,
чим більше зусиль ви

прикладете, тим легше вам
буде потім упоратися з труд�
нощами. Усуньтеся від з'ясу�
вання відносин з колегами по
роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Постарайте�
ся не бути песимістом.
Ініціатива не повинна

бути покарана, навіть якщо
ваші ідеї не будуть прийняті,
то запопадливість і амбіції бу�
дуть схвалені. Спроба форсу�
вати події успіху не принесе.

БЛИЗНЮКИ (22.
05�21.06). Від обся�
гу виконаної роботи
буде залежати одер�
жання компенсації,

але не забувайте про відпо�
чинок, і не працюйте на шко�
ду здоров'ю.  Не варто винити
себе в тому, що розладнали�
ся відносини з деякими коле�
гами  по роботі.

РАК (22.06�23.07).
Постарайтеся утішити
свої амбіції, інакше
ваш авторитет вия�

виться під погрозою. Може
прийти гарна звістка, але ви�
сока імовірність того, що вона
буде злегка перебільшена.

ЛЕВ (24.07�23.
08). Ваш успіх зале�
жить від енергійності
в справах. Можлива

допомога друзів і близьких
людей, що неодмінно вас по�
радує.

ДІВА (24.08�23.
09).  Якщо ви всією
душею зацікавлені в
службовій кар'єрі,  то

є сенс звернутися за сприян�
ням до високих заступників.
Ваш спокій і  миролюбство
згладять всі гострі моменти.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Ідуть у мину�
ле старі образи і недо�
розуміння, а пробле�

ми, що збиралися до недавніх
пор, поступово знайдуть
своє рішення. Ви  зможете на�
лагодити міцні зв'язки з впли�
вовими людьми.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Можуть з'яви�
тися нові досягнення
у професійній діяль�

ності. Звичайно непрості пи�
тання будуть вирішуватися
без особливих перешкод. Не
захоплюйтеся самокрити�
кою, навпроти, себе треба
всіляко  пропагувати.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12).  Приділіть
пильну увагу роботі.
Варто виявити  обач�

ність і обережність як у
словах, так і у вчинках.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Остерігайте�
ся необдуманих вчин�
ків. Непогано б  спос�

терегати за своїм оточенням,
щоб згодом мати правильну
думку про людей, з якими ви
спілкуєтеся. Вам прийдеться
самостійно викручуватися з
ситуації, у яку ви втягли близь�
ких людей.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Ваші бажан�
ня одержать підтрим�
ку з боку близьких і

друзів. Вам необхідно ско�
ристатися підходящим мо�
ментом, щоб блиснути своїми
талантами. Фортуна по�
сміхнеться вам у найнесподі�
ваніший момент.

РИБИ (20.02�20.
03). Одноманітність
цього тижня може вам
злегка знудити.  Поста�

райтеся не засмучуватися,
інакше ви можете пропусти�
ти посмішки і  підморгування
фортуни.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 5.08.13 – 11.08.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!

Группа членов британско�
го парламента заявила, что
в стране – как в частном сек�
торе, так и на производ�
ствах – выбрасывается
слишком много еды, и при�
звала правительство стра�
ны предпринять более дей�
ственные меры для сокра�
щения объемов пищевых от�
ходов.

На заседании парламентского
комитета по международному раз�
витию авторы инициативы объяс�
нили, что более бережное отноше�
ние к продуктам питания поможет
сократить расходы в продоволь�
ственном секторе. В настоящий
момент, согласно некоторым дан�
ным, средняя британская семья
выбрасывает около 20% покупае�
мых ею продуктов и напитков.

Парламентарии попросили мини�
стров установить для производи�
телей и продавцов продоволь�
ствия, а также для ресторанного
сектора лимит на пищевые отхо�
ды и штрафовать за несоблюдение
норм.

Кроме того, инициативная груп�
па предлагает разработать меха�
низм для полезного использования
выброшенной еды.

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 20
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 10
     äiâ÷àòîê – 10
     îäðóæèëîñÿ –

16 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè;
ïîìåðëî – 20 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÂÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ØÒÐÀÔÎÂÀÒÜ ÇÀ ÂÛÁÐÎØÅÍÍÓÞ ÅÄÓ

Îäíà äåâî÷êà âñòàëà
íà âåñû, è îíè ðîçâàëè-
ëèñü. Î÷åíü æàëü, âåäü
îíà òàê  è íå óçíàëà,
õóäàÿ îíà èëè òîë-
ñòàÿ.

Âíóê – äåäó:
– Çàéìè ìíå òûñÿ÷ó

ñ òâîåé ïåíñèè, ÿ òåáå
âåðíó ñî ñâîåé.

– Çíàåøü, íå ïîéìó ÿ
íàøîãî äåêàíà. Âîò
îò÷èñëèò  îí íàñ, è
ïîéäåì  ìû â àðìèþ.

Ñëó÷èñü ÷åãî, ìû æå
åãî çàùèùàòü íå ñòà-
íåì!

Âáåãàåò  ìóæèê â àï-
òåêó è êðè÷èò:

– Äàéòå ìíå ëåêàð-
ñòâà îò æàäíîñòè!

– Ñêîëüêî?
– Ïîáîëüøå, ïîáîëü-

øå!

Ãîâîðèòü "äóðàê" – íå
ï î ë è ò ê î ð ð å ê ò í î .
Íàäî ãîâîðèòü "÷åëî-
âåê ñ ãóìàíèòàðíûì
ñêëàäîì óìà".

Âñòðå÷àþòñÿ äâà
äðóãà:

– Ïðåäñòâëÿåøü, ÿ
â÷åðà ñ Êàòüêîé öåëî-
âàëñÿ.

– Íó âîò, à ãîâîðèë,
÷òî íå ïüåøü.

Ðåêëàìà:
Øàìïóíü "Ñêëåðîç-

íûé". Çàáóäü ïðî ïåð-
õîòü!

Èç íîâîé ðåêëàìû:
– Êóïèâ ïðàâûé áîòè-

íîê, ëåâûé áîòèíîê âû
ïîëó÷àåòå áåñïëàò-
íî.

– Äîðîãîé, ãäå ìîÿ
êíèãà "Êàê ïðîæèòü
ñòî ëåò?"

– ß ñæåã åå. Òâîÿ ìà-
ìî÷êà õîòåëà ïî÷è-
òàòü…

☺ ☺ ☺

Україна потрапила до групи країн з валовим дохо�
дом нижче середнього. Про це йдеться в дослід�
женні Світового банку, пише «Фокус». Як повідом�
ляється, за рівнем добробуту Україна поруч у спис�
ку з Молдавією, Узбекистаном і Грузією.

«До найнижчої категорії відносяться держави, в
яких валовий дохід на душу населення становить
менше 1035 доларів. До групи з доходом нижче се�
реднього увійшли країни з 1036�4085 доларів на
людину, в категорію вище середнього — з доходом

УКРАЇНА НА 136�му МІСЦІ
ЗА РІВНЕМ ДОХОДУ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ

в 4086—12615 доларів. І, нарешті, найбагатші краї�
ни це ті, де дохід вище 12616 доларів на одного гро�
мадянина», — йдеться в дослідженні.

Перше місце в рейтингу дісталося Монако. У п’я�
тірку лідерів потрапили Ліхтенштейн, Бермудські
Острови, Норвегія і Швейцарія. У категорію бага�
тих країн також увійшли Латвія, Литва, Антигуа і
Барбуда, Чилі та Уругвай. Росія в рейтингу Світово�
го банку займає 72�ге місце — між Хорватією та
Польщею.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ГОРІХИ ЗАХИЩАЮТЬ
ВІД РАКУ ТА ІНФАРКТУ
Лише 100 грамів цих продуктів на
тиждень —й ваше здоров’я у безпеці

Вчені з Іспанії, які вивчали вплив середземно�
морської дієти на здоров’я людини, дійшли вис�
новку, що 100 г горіхів на тиждень здатні творити
дива.

Мудрі мужі провели дослідження за участі понад
семи тисяч іспанців віком від 55 до 90 років з підви�
щеним ризиком розвитку серцево�судинних захво�
рювань. Серед інших нюансів експерти фіксували,
скільки горіхів споживають ці люди.

Виявилося, 100 г будь�яких горіхів на тиждень зни�
жують ризик передчасно померти від серцево�судин�
них захворювань на 55%, а на 45% захищають від раку.

Секрет диво�продуктів простий: вони збагачені пол�
інасиченими жирними кислотами, мікроелементами
та вітамінами, містять фенольні кислоти, поліфеноли
та фітостироли. Все це спричиняє проти-запальний
ефект, знижує оксидативний стрес, покращує стан
судин і регулює рівень цукру у крові.

Найкориснішими виявилися саме грецькі горіхи,
оскільки мають найвищий рівень альфаліноленової
кислоти.

Лариса ПОПРОЦЬКА.
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