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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.

ЗА ДАНИМИ Міністерства  доходів і зборів на
сьогодні в Україні 3770 мільйонерів. Це на 1,5  ти�
сяч більше, ніж у минулому році.

АНГЛІЙСЬКІ  психологи дійшли висновку, що люди
відчувають себе  по�справжньому щасливими  у
віці 23 і 69 років.

ЯПОНСЬКИЙ концерн "Панасонік" спільно з на�
уковцями університету Кіото розробив  техноло�
гію і плани озеленення пустель, у тому числі  і в
Африці.

НА ТРЕТЬОМУ конкурсі "Всесвітній жіночий ав�
томобіль" журналістки з 12 країн кращою автівкою
для жінок назвали  "Форд Фієста".

НА ВСЕНОШНІЙ проповіді  папи римського Фран�
циска на пляжі в Ріо�де�Жанейро зібралося  близь�
ко 2 мільйонів вірян–переважно молоді.

40�РІЧНОГО адвоката з Херсонщини затримано
за вирощення і продаж коноплі і готових до вжи�
вання наркопродуктів.

ПАЛАТА лордів Англійського парламенту  схва�
лила законопроект  про легалізацію  однаковос�
татевих шлюбів.

ЗА ДАНИМИ зарубіжної статистики,середній
державний борг країн Євросоюзу сягнув 92
відсотків внутрішнього валового продукту.

У ПРИВАТНОМУ розпліднику у Флоренції на світ
зявилося  незвичайне створіння – зебро�осел –
дитинча ослиці і самця зебри.

У СЛОВАЦЬКОМУ місті Велька Домоса  двоє ри�
балок  зловили  найбільшого у країні сома – довжи�
ною 258  сантиметрів і вагою понад 100 кілограмів.

ДІТЯМ�ІНВАЛІДАМ
ПОДВОЇЛИ ДЕРЖАВНУ

ДОПОМОГУ
З серпня  держава буде платити удвічі

більшу  допомогу  дітям�інвалідам—
цими днями президент затвердив  зміни
в закон про держдопомоги  інвалідам з
дитинства і дітям�інвалідам.

 Як повідомляють у прес�службі
Мінсоцполітики, передбачено  підви�
щення  надбавки  на догляд за дитиною�
інвалідом підгрупи  А (з виключно висо�
ким  рівнем  втрати здоров’я, наприк�
лад, сліпоглухонімі, паралізовані) з 50
до 100 відсотків прожиткового мініму�
му, установленому  для дітей відповід�
ного віку, на інших дітей�інвалідів — 50
відсотків Прожиткового мінімуму.

Це означає, що виплати  по підгрупі  А
збільшаться  на 486 грн. для дітей віком
від 0 до 6 років і на 605 грн для дітей
віком від 6 до 18 років. Батькам менш
важких дітей дадуть додатково  243 і
302,5 грн.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!КАБМІН  ЗБІЛЬШИВ
ДОПОМОГУ МОЛОДИМ
СПЕЦІАЛІСТАМ НА СЕЛІ

Уряд України збільшив  вдвічі розмір од�
норазової адресної допомоги молодим
спеціалістам,  які прийняли рішення  пра�
цювати у сільській місцевості. Відтепер
вона  становить 10 мінімальних зарплат,
що на сьогоднішній день становить 11470
грн.

Відповідну постанову прийнято на засі�
данні Кабміну 10 липня, а виплати у ново�
му розмірі  будуть виплачуватися  з 1 січня
2014 –го року.

Молодими працівниками  вважаються
громадяни України віком до 35 років, ви�
пускники професійно�технічних і вищих
навчальних закладів. Для отримання до�
помоги вони повинні впродовж  шести
місяців після закінчення навчання праце�
влаштуватися  у сільській місцевості за
фахом самостійно, за направленням на�
вчального закладу, або територіального
адміністративного органу.

8-ãî ñåðïíÿ ñâÿòêóâàòèìå ñâ³é þâ³ëåé
âåòåðàí ô³íàíñîâî¿, ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè
òà Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, ÷àð³âíà, òàëàíîâè-
òà, ìóäðà æ³íêà, òóðáîòëèâà ìàòóñÿ òà
÷óéíà áàáóñÿ

Ñ Â È Ä À
Ìàðãàðèòà ²âàí³âíà

Âåòåðàíè Ìóêà÷³âñüêîãî îñåðåäêó «Àñî-
ö³àö³¿ âåòåðàí³â ô³íàíñîâî¿ òà ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè» ùèðî
â³òàþòü Âàñ ç ïðåêðàñíèì þâ³ëåºì. Áàæàþòü çäî-
ðîâ’ÿ, äîáðîòè, ëþáîâ³, øàíè ³ ïîâàãè â³ä ä³òåé,
áëèçüêèõ ³ äðóç³â, ðàäîñò³, òåïëà òà äóøåâíîãî
ñïîêîþ.

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

Ì. Øåëåëüî, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî îñåðåäêó
âåòåðàí³â ô³íàíñîâî¿ òà ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè.

Ãîñò³ Ìóêà÷åâà – Êîëîìèéñüêèé  àêàäåì³÷íèé
îáëàñíèé óêðà¿íñüêèé äðàìòåàòð

  ³ì. ². Îçàðêåâè÷à  ïîêàçóº:
11.08 2013 ð.  î12.00 – «Ïîäîðîæ ó êðà¿íó ìð³é»

 (Ò. Âëàñîâà).
17.00 – «Êîõàíö³» çà ï’ºñîþ Á. Ñëåéäà

(ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ).
12.08.2013 ð.  î 19.00 – «Êîõàíö³»

(Ò³ëüêè äëÿ äîðîñëèõ).

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
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Міжнародні контакти
партії «УДАР» та її лідера
Віталія Кличка виходять
на новий рівень. Як по�
відомляє прес�служба
політика, нещодавно він
зустрівся із лідерами
американської Церкви
саєнтології – досить впли�
вового та популярного ре�
лігійного руху в США, який
був заснований письмен�
ником�фантастом Ро�
нальдом Хаббаром.

Оскільки зустріч була
неформальною, то разом
із Віталієм Кличком на ній
були присутні й діти пол�
ітика: донька Єлізавета�
Вікторія, а також сини –
Максим та Єгор�Даніель.

Представники Церкви
саєнтології обговорили з
Кличком перспективи
розповсюдження цієї

Â³òàë³é Êëè÷êî äîïîìîæå
àìåðèêàíñüêèì òà í³ìåöüêèì

ñàºíòîëîãàì

релігії в Україні та закли�
кали політика сприяти її
популяризації. Натомість
вони пообіцяли підтриму�
вати партію «УДАР» на ви�
борах. Адже, як показує
досвід пастора Сандея
Аделаджі та його «По�
сольства Божого», які до�
помагали на виборах екс�
меру Києва Леоніду Чер�
новецькому, така практи�
ка приносить свої плоди в
Україні.

Потрібна американсь�
ким соратникам Віталія
Кличка і матеріальна до�
помога. Однак вони не
просять грошей у відомо�
го боксера, а хочуть, аби
він лише використав свої
впливові зв’язки.

Відомо, що в США саєн�
тологічні організації ма�
ють серйозні податкові

пільги. Однак у країнах
Європи ставлення до них
не надто привітне – бага�
то країн навіть називають
саєнтологію загрозою
для національної безпеки
та психічного здоров’я
своїх громадян, тож не
визнають за нею релігій�
ного статусу, називаючи
сектою. Тому Церква сає�
нтології попросила Віта�
лія Кличка, як дуже попу�
лярну і  впливову людину
в Німеччині, аби він до�
поміг отримати в цій країні
такі ж податкові пільги, як
в Америці.

У свою чергу Віталій
Кличко заявив, що не
сприймає критику, яка
лунає на адресу Церкви
саєнтології.

«Я маю багато знайомих
– голлівудських зірок та
спортсменів, які є при�
хильниками саєнтології.
Тому не хочу звертати ува�
ги на критику і буду допо�
магати всім, чим зможу.
Радий, що у нашої партії
з’явився новий друг на
міжнародній арені –
організація, за якою
стоїть так багато прихиль�
ників», – додав Віталій
Кличко.

Ілля МАКЕЄВ

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà  ºâðåéñüêà îáùèíà ñåðäå÷íî

â³òàº ç äíåì íàðîäæåííÿ  âåòåðàíà  Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íàíî¿ â³éíè ï³äïîëêîâíèêà ó â³äñòàâö³
Ãðèãîð³ÿ Íàòàíîâè÷à ÄÎÐÔÌÀÍÀ.

Ïðèéì³òü, øàíîâíèé ³ìåíèííèêó,  ç ö³º¿ íàãîäè íàø³
íàéùèð³ø³  â³òàííÿ. Â³ä óñüîãî ñåðöÿ  áàæàºìî  Âàì
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ.

Ç ïîâàãîþ ãîëîâà ºâðåéñüêî¿ îáùèíè
Àáðàì Ëåéáîâè÷.

Чтобы узнать об условиях и по�
рядке назначения денежной помо�
щи бюджетникам – педагогам,
медикам, спортсменам и артис�
там в случае назначения пенсии по
возрасту, корреспондент в оче�
редной раз обратилась в управле�
ние Пенсионного фонда.

В пункте 7�1 Заключительных по�
ложений Закона Украины «Об обще�
обязательном государственном
пенсионном страховании» (с изме�
нениями, внесенными Законом Укра�
ины «О мероприятиях по законода�
тельному обеспечению реформиро�
вания пенсионной системы» № 3668�
VI от8 июля2011 года, которые всту�
пили в силу с 1 октября 2011 года)
предусматривается выплата денеж�
ной помощи, которая не подлежит
налогообложению, в размере деся�
ти месячных пенсий лица по состоя�
нию на день ее назначения.

– Елена Владимировна, расскажи�
те нашим читателям об условиях
предоставления денежной помощи
бюджетникам�пенсионерам.

–  Бюджетники имеют право на по�
мощь в размере 10 месячных пенсий по
состоянию на день ее назначения.

Денежная помощь предоставляется
при таких условиях:

� пенсия по возрасту согласно Закону
Украины «Об общеобязательном госу�
дарственном пенсионном страховании»
назначается, начиная с 1 октября 2011
года;

� к моменту достижения пенсионного
возраста, предусмотренного статьей 26
указанного закона, если лицо работало
в заведениях и учреждениях государ�
ственной или коммунальной формы
собственности на должностях, работа
на которых дает право на назначение
пенсии по выслуге лет согласно пунк�
там «е»�«ж» статьи 55 Закона Украины
«О пенсионном обеспечении»;

� страховой стаж на указанных долж�
ностях: для мужчин – 35 лет, для жен�
щин � 30 лет, до этого они не получали
какую�либо пенсию.

� А каков порядок исчисления стра�
хового стажа?

� Порядок исчисления страхового
стажа, который дает право на назначе�
ние денежной помощи и ее выплату, ут�
-вержден постановлением Кабинета
Министров Украины от 23 ноября 2011

ÊÀÊ ÍÀÇÍÀ×ÀÅÒÑß ÄÅÍÅÆÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
ÁÞÄÆÅÒÍÈÊÀÌ-ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ

года под №1191.
Согласно этому порядку, в страховой

стаж, который определяет право на вып�
лату денежной помощи, зачис-ляют пе�
риоды работы в заведениях и учрежде�
ниях госу-дарственной и коммунальной
формы собственности на должностях,
работа на которых дает право на назна�
чение пенсии по выслуге лет в соответ�
ствии с пунктами «е» � «ж» ст.55 закона
Украины «О пенсионном обеспечении»,
кото-рые предусматриваются перечнем
заведений и учреждений образования,
здравоохранения и социальной защиты
и должностей, работа на которых дает
право на пенсию по выслуге лет, утвер�
жденным постановлением Кабинета
Министров Украины от 4 ноября 1993
года № 909 «О перечне заведений и уч�
реждений образования, здравоохране�
ния и социальной защиты и должностей,
работа на которых дает право на пен�
сию по выслуге лет», а также перечнем
должностей артистов театрально�кон�
цертных и других зрелищных заведений,
предприятий и коллективов, которые
имеют право на пенсию по выслуге лет
независимо от возраста, утвержденным
постановлением Кабинета Министров
от 12 октября 1992 года № 583 «Об ут�
верждении нормативных актов по воп�
росам пенсионного обеспечения».

� Как осуществляется выплата де�
нежной помощи?

� Для лиц, которые имеют право на на�
значение пенсии по выслуге лет соглас�
но пункту «е» статьи 55 Закона Украины
«О пенсионном обеспечении», к страхо�
вому стажу для определения на выпла�
ту денежной помощи зачисляют время
пребывания таких лиц в составе сбор�
ных команд Украины, а также бывшей
Украинской ССР. Страховой стаж, кото�
рый дает право на выплату денежной
помощи, учитывается в календарном ис�
числении. В этом случае допускают
сум-мирование страхового стажа за пе�
риоды работы, которые дают право на
назначение пенсии согласно пункта «е»
� «ж» статьи 55 Закона Украины «О пен�
сионном обеспечении».

Выплата денежной помощи осуществ�
ляется органами Пенсионного фонда
Украины единовременно в размере де�
сяти месячных пенсий за счет, средств
Государственного бюджета Украины од�
новременно с первой выплатой пенсии,
которая надлежит к выплате.

Беседовала
Виталина ОНОПРИЕНКО

Мукачівський державний університет
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення  посад:
� завідувача кафедри обліку та фінансів – 1 чол.;
� завідувача кафедри менеджменту та управління економічними процесами – 1 чол.;
� завідувача кафедри маркетингу 1 чол.;
� завідувача кафедри готельно�ресторанної справи �1 чол.;
� завідувача кафедри співу, диригування та музично�теоретичних дисциплін �1 чол.;
� завідувача кафедри конструювання та технологій швейних виробів і професійної

освіти�1 чол.;
� завідувача кафедри проектування взуття і механіко�технологічних процесів�1 чол.;
� завідувача кафедри природничих дисциплін та інформаційних технологій � 1 чол.;
� завідувача кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти�1 чол.;
� завідувача кафедри психології�1 чол.;
� завідувача кафедри філологічних дисциплін �1 чол.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають вчене звання, науко�
вий ступінь, стаж науково�педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV
рівнів акредитації не менше 5 років.

Термін подання заяв – протягом місяця з дня опублікування оголошення.
Заяви про участь у  конкурсі  та  матеріали  про претендентів (заява на ім’я ректо�

ра, особовий  листок  з  обліку кадрів,  автобіографія,  документи про освіту,  науко�
вий ступінь,  вчене звання,  список наукових  праць, винаходів,  публікацій та доку�
менти, що підтверджують стаж науково – педагогічної роботи) подавати  до  відділу
кадрів МДУ.

Документи подаються за адресою:
89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26, відділ кадрів,

тел. (03131) 2�11�09.

   Íàñòóïíî¿ íåä³ë³ ïîëóäåíü â³êó ïðèéäå äî äóæå ãàðíî¿, ÷àð³âíî¿, äîá-
ðî¿, ïðàöüîâèòî¿ Äðóæèíè, íàéêðàùî¿ ó ñâ³ò³ Ìàìî÷êè, í³æíî¿, ëàñêàâî¿
Áàáóñ³, â÷èòåëüêè ³ñòîð³¿ ÇÎØ ¹ 6

Ñâ³òëàíè Þð³¿âíè ÌÎÐÅÊÈ.
Â³òàþ÷è íàøó çîëîòó þâ³ëÿðêó, êàæåìî: íåõàé ïîëóäåíü Âàøîãî

â³êó, ÿêèé ñèìâîë³çóº íåïåðåìîæíó ñèëó æèòòÿ ³ äóõó, ñòàíå äëÿ Âàñ
äæåðåëîì æèòòºäàéíî¿ åíåðã³¿ ³ íàñíàãè, ïðèíåñå ó Âàøó äîì³âêó  çäî-
ðîâ’ÿ, ëþáîâ òà ùàñòÿ àæ äî ñòîë³òòÿ. ßê Ó÷èòåëüö³ áàæàºì, ùîá
Ãîñïîäü äàðóâàâ Âàì   äí³â ò³ëüêè ùàñëèâèõ, äàâ äîáðà, çäîðîâ’ÿ é
ñèëè. Äàâ ëþáîâ³, çëàãîäè ³ âò³õè, çìîãè äàâ – æèòòþ é ó÷íÿì Ñâî¿ì

ðàä³òè. ² ä³ëèòèñü ñëîâîì ùèðèì, òåïëèì, ðàä³ñíèì, ïðàâäèâèì. À â
íåä³ëþ ó Âàøå ñâÿòî, ùàñòÿ çè÷èìî áàãàòî. Õàé Âàñ Áîã áëàãîñëîâëÿº,

ìíîãèõ ³ áëàãèõ ë³ò Âàì ïîñèëàº!
   Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ÷îëîâ³ê, äîíüêà Ãàëèíà, ñèí Þð³é, çÿòü

Ðîìàí, âíóêè Äàíèëêî ³ Ðîì÷èê, ñâàòè ×åõîâñüê³, ð³äí³, äðóç³…

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

6 àâãóñòà îòìåòèë ñâî¸ 36-ëåòèå
Ìèõàèë ÃÎËÎÌÁ.  

Äåíü ðîæäåíèÿ – îñîáàÿ äàòà,
Ýòîò ïðàçäíèê íè ñ ÷åì íå ñðàâíèòü.
Êòî-òî ìóäðûé ïðèäóìàë êîãäà-òî
Èìåííèíèêó ðàäîñòü äàðèòü.
Ðàäîñòü âñòðå÷è, âåñåëüÿ, óëûáîê,
Ïîæåëàíüÿ çäîðîâüÿ è ñèë.
×òîáû ñ÷àñòüå áåçîáëà÷íûì áûëî,
×òîá óñïåõ êàæäûé äåíü ïðèõîäèë.

 Ðîäíûå, äðóçüÿ.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
7 (90) 8 ñåðïíÿ 2013 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 333338 cåðïíÿ  2013  ð.

¹ 31 (982)¹ 31 (982)¹ 31 (982)¹ 31 (982)¹ 31 (982)

ñò.

Íå ñòðåìèòåñü âû ê áîãàòñòâó, íå èùèòå íè÷åãî íà ýòîé çåìëå. Îòäàé äóøó â àä – áóäåøü áîãàò.
(Ñòàðåö Çîñèìà (â ñõèìå  Çàõàðèÿ)

Îò÷åãî òàê. Îòòîãî,
÷òî çäåñü ïðåä ãëàçàìè
áûë ïðåäñòàâëåí è
ïëîä ïîñëóøàíèÿ.

Îòåö Íåáåñíûé ãîâî-
ðèë êàê áû: õîòèòå äîñ-
òèãíóòü  äî ýòîãî. Ñëó-
øàéòå  æå, ÷òî Îí áó-
äåò  âíóøàòü è çàïîâå-
äîâàòü âàì. È åñëè ïîé-
äåòå ïóòåì Åãî, òî, íå-
ñîìíåííî, âñòóïèòå â îáëàñòü ñâå-
òà, êîòîðûé ïðåèñïîëíèò âàñ – ýòî
ñâåò îòðàäû, ñâåò áëàãîíàñòðîå-
íèÿ, ñâåò âåäåíèÿ; âñå ïå÷àëè
ìèìî èäóò, íåñòðîåíèÿ ñòðàñòåé

ÑÂÅÒ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈß
Â Ïðåîáðàæåíèå ãëàñ ñ íåáà èçðåê

«Åãî ñëóøàéòå!» (Ìô. 17,5)

èñ÷åçíóò, ëîæü è çàá-
ëóæäåíèÿ  ðàññåþòñÿ.
Ñòàíåòå  íà çåìëå íå-
áåñíûìè, èç çåìíî-
ðîäíûõ – áîãîðîäíû-
ìè, èç áðåííûõ – âå÷-
íîáëàæåííûìè. Òîãäà
âñå áóäåò âàøå, ïîòî-
ìó  ÷òî âû ñàìè ñòà-
íåòå Õðèñòîâûìè.

Ëþáÿùèé Õðèñòà
Ãîñïîäà, âîçëþáëåí áûâàåò Îòöîì
Íåáåñíûì.

Âîò è ñâåò Ïðåîáðàæåíèÿ!
Ñâÿòèòåëü

Ôåîôàí Çàòâîðíèê.

Çà ïåðåêàçîì, öÿ
³êîíà íàïèñàíà  àïîñòî-
ëîì ³ ºâàíãåë³ñòîì Ëó-
êîþ. Â Ðîñ³þ âîíà  áóëà
ïðèíåñåíà  ³ç Êîíñòàí-
òèíîïîëÿ. Ãðåöüêèé
³ìïåðàòîð  Êîíñòÿíòèí
²Õ Ìîíîìàõ, âèäàþ÷è
çàì³æ â 1406 ð. ñâîþ
äîíüêó Ãàííó çà ÷åðí³ã³-
âñüêîãî êíÿçÿ Âñåâîëî-
äà, ñèíà  ßðîñëàâà Ìóä-
ðîãî, áëàãîñëîâèâ
éîãî â äîðîãó ö³ºþ ³êî-
íîþ.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî
çâ³äñè ³ ï³øëà  ¿¿ íàçâà
«Îäèãèòðèÿ»  (ç ãðåöü-

ÑÌÎËÅÍÑÜÊÀ ²ÊÎÍÀ ÏÐÅÑÂßÒÎ¯
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ² «ÎÄÈÃÈÒÐÈß»

(10 ñåðïíÿ)

êîãî – íàñòàâíèöÿ, ïðî-
â³äíèöÿ).

Ï³ñëÿ  ñìåðò³  Âñåâî-

ëîäà ³êîíà  ïåðåéøëà äî
éîãî ñèíà  Âîëîäèìè-
ðàÌîíîìàõà, ÿêèé  ïå-
ðåí³ñ  ¿¿ â Ñìîëåíñüê. Ç
òîãî ÷àñó ³êîíà íàçè-
âàºòüñÿ Ñìîëåíñüêîþ.

Ï³ä ÷àñ â³éíè ó 1812
ðîö³ Ñìîëåíñüêà ³êîíà
áóëà ïåðåíåñåíà ó Ìîñ-
êâó, à ïåðåä çàõîïëåí-
íÿì  Ìîñêâè ôðàíöóçü-
êîþ àðì³ºþ, äîñòàâëå-
íà íà çáåð³ãàííÿ ó ßðîñ-
ëàâëü. Â³äðàçó æ ï³ñëÿ
ïåðåìîãè íàä Íàïîëåî-
íîì ¿¿ çíîâó ïîâåðíóëè
äî Ñìîëåíñüêà.

Àðõ³ìàíäðèò
Ìàðòèí³àí

Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â
«Áëàãîâ³ñòó» â³äïîâ³äàº

àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí
Çàïèòàííÿ: – ×è ìàº ï³ñò âïëèâ  íà

ñòàí äóõó ëþäèíè?
Â³äïîâ³äü: – Çâè÷àéíî, ï³ñò ìàº íåà-

áèÿêèé âïëèâ  íà ñòàí äóõó: ëþäèíà ñòàº
á³ëüø ñìèðåííîþ, ìîëèòâåííîþ. Òàêîæ
ïðè ïîñò³  é ñòðèìàíí³  êðàùå ÷èòàþòüñÿ  ³
ñòàþòü çðîçóì³ë³øèìè äóõîâí³ êíèãè.

Çàïèòàííÿ: – ßêó ñèëó âïëèâó  ìàº
ï³ñò íà çëîãî äóõà?

Â³äïîâ³äü: —  Äåìîíè äóæå íàñîëîä-
æóþòüñÿ âñ³ëÿêèìè çàñò³ëëÿìè, ïèÿöòâîì
³ âñÿêèì íåçäîðîâèì çàäîâîëåííÿì  ïëîò³.
Ï³ñò ïðîãàíàº äåìîí³â.  Ï³ñò òàêà æ ðàçþ-
÷à äëÿ  âîðîãà ñèëà, ÿê õðåñò Õðèñòîâèé é
³íø³ ñâÿòèí³, ÿêèõ íå ïåðåíîñèòü  íå÷èñòà
äåìîíñüêà ñèëà.

Ï³ñò ïîðàæàº çëîáó  äåìîíñüêó â
íàéá³ëüø âðàçëèâå ¿¿ ì³ñöå, ³ âîíà âò³êàº
â³ä òîãî, õòî ïîñòèòüñÿ.

Çàïèòàííÿ: – À êîëè äîçâîëÿºòüñÿ,
òàê áè ìîâèòè, ïîñëàáëþâàòè ï³ñò?

Â³äïîâ³äü: – Ñóâîðî äîòðèìóéòåñÿ  ïî-
ñòó, âèíÿòêîì ìîæóòü áóòè ëèøå  âàæê³
õâîðîáè.

Çàïèòàííÿ: – À ÿêà êîðèñòü â³ä ïî-
ñòà?

Â³äïîâ³äü: – Ï³ñò  â³äãàíÿº çë³ äóìêè,
çàñòðàõîâóº ³ óòðèìóº â³ä ïîìèëîê, îñâ³ò-
ëþº ðîçóì, î÷èùàº ñåðöå, îçäîðîâëþº
ò³ëî ³ ïîñòàâëÿº ëþäèíó  ïåðåä Ïðåñòî-
ëîì Áîæèì.

Óñïåíñüêèé ï³ñò  óñòàíîâëåíèé íà
âøàíóâàííÿ ³ íàñë³äóâàííÿ  Áîæî¿
Ìàòåð³, ßêà  âñå Ñâîº æèòòÿ  ïðîâî-
äèëà ó ïîñòó òà ìîëèòâàõ ³ îñîáëèâî
Âîíà ï³äñèëèëà Ñâ³é  ï³ñò  ïåðåä Ñâî¿ì
Óñï³ííÿì. Çà ñóâîð³ñòþ ïîùåííÿ â³í
íàáëèæàºòüñÿ äî  Âåëèêîãî ïîñòó.

Ï³ñò  – öå îäèí ³ç íàéâàæëèâ³øèõ
äóõîâíèõ çàñîá³â ó ñïðàâ³  ñïàñ³ííÿ
äóø³. Ïðè÷îìó  ñóòí³ñòü ïîñòó íå â
òîìó, ùîá   âæèâàòè  ò³ëüêè  âèçíà÷å-
íó ¿æó. ßêùî âè íå âæèâàºòå ì’ÿñíî-
ãî, àëå  ïðîñèäæóºòå ãîäèíàìè á³ëÿ
òåëåâ³çîðà –  öå íå ï³ñò. ßêùî âè ï³ä
÷àñ  ïîñòó  â³äâ³äóºòå òåàòðè, êîíöåð-
òè, äèñêîòåêè –  öå íå ï³ñò.  ßêùî âè
âèòðà÷àºòå ÷àñ  íà â³äâ³äóâàííÿ  ³

ÓÑÏÅÍÑÜÊÈÉ Ï²ÑÒ
(3 14-ãî ïî 28-å ñåðïíÿ)

ïðèéîìè ãîñòåé äëÿ çàñò³ëëÿ, ãîäèíà-
ìè  ðîçìîâëÿºòå ïî òåëåôîíó — öå
òàêîæ íå ï³ñò.

ßêùî âè ñàì³, óòðèìóþ÷èñü â³ä
ì’ÿñíî¿ ¿æ³ ³ ðîçâàã, çàñóäæóºòå  ³íøèõ
çà ¿õíº  íåäáàéëèâå ³  íåçì³ñòîâíå æèò-
òÿ, òî öå òèì á³ëüøå – íå ï³ñò!

Ï³ñò — öå óòðèìàííÿ â³ä óñüîãî,
ùî ìîæå ñòàâàòè ì³æ âàìè ³ Áîãîì.
Ï³ñò — öå çàãëèáëåííÿ  âñåðåäèíó
ñåáå ³ ïåðåáóâàííÿ òàì íàîäèíö³ ç
Áîãîì.

Ï³ñò – öå ÷àñ ñàìîàíàë³çó, óâàæíî-
ãî ïåðåãëÿäó  âñüîãî ñâîãî æèòòÿ,
ïåð³îä íàéá³ëüø  àêòèâíî¿ äóõîâíî¿
ðîáîòè ïî âèïðàâëåííþ ñâî¿õ íå-
äîë³ê³â, âèêîð³íåííþ ãð³õîâíèõ ïðè-

ñòðàñòåé, î÷èùåííÿ ïëîò³ ³ äóõà.
Â äí³ ïîñòó õðèñòèÿíèí ïîâèíåí

ïðèä³ëÿòè  á³ëüøå óâàãè ³ ÷àñó
â³äâ³äàííþ õðàìó, äîìàøí³é ìîëèòâ³,
äîïîìîç³ áëèæí³ì ³ òâîð³ííþ  ìèëî-
ñåðäíèõ ñïðàâ.

Äåÿê³  ñâÿò³ îòö³  íàçèâàþòü ìîëèò-
âó  ³ ï³ñò äâîìà  êðèëàìè, ÿê³ ï³ä³éìà-
þòü â íåáî õðèñòèÿíñüêó  äóøó.

Öåðêâîþ âñòàíîâëåíà  ö³ëà  ñèñòå-
ìà ïîñò³â,  äîòðèìàííÿ  ÿêèõ õðèñòè-
ÿíèíîì ñïðèÿº óñï³øíîìó ïðîõîä-
æåííþ íèì äóõîâíèõ ïîäâèã³â, óäîñ-
êîíàëåííþ äóø³, çäîáóòòþ Áîæî¿ áëà-
ãîäàò³ Ñâÿòîãî Äóõà.

Ïðîòîäèÿêîí Àíàòîë³é

Ñâ. âì÷. Ïàíòåëåéìîí
(ãðåöüê. Âñåìèëîñòè-
âèé) æèâ ó ÷àñè æàõëè-
âèõ ïåðåñë³äóâàíü  òà
ãîí³íü íà õðèñòèÿí, â
303-ì ðîö³ ïðè ³ìïåðà-
òîð³ Ä³îêëåò³àí³ . Â³í óñ-
ïàäêóâàâ ÿçè÷íèöüêó
â³ðó  ñâîãî áàòüêà, àëå
ñåðöåì áóâ  õðèñòèÿíè-

ÑÂßÒÈÉ ÂÅËÈÊÎÌÓ×ÅÍÈÊ
² Ö²ËÈÒÅËÜ ÏÀÍÒÅËÅÉÌÎÍ

(Äåíü ïàì’ÿò³ – 9 ñåðïíÿ)

íîì: îñîáëèâà ìèëîñåð-
äíà ëþáîâ äî âñ³õ ëþ-
äåé â³äð³çíÿëà  éîãî  ç
ðàíí³õ  äèòÿ÷èõ ë³ò.

Îäíîãî ðàçó ñâ. ªðìî-
ëàé  ïîêëèêàâ  þíàêà äî
ñåáå ³ ðîçïîâ³â éîìó  ïðî
â³ðó õðèñòèÿíñüêó. Ïî-
áîæíèé, áëàãî÷åñòèâèé
þíàê óñ³ì ºñòâîì ñâî¿ì
íàâåðíóâñÿ äî Áîãà. ×ó-
äåñà çö³ëåíü ðîçïî÷àëè-
ñÿ â³äðàçó, ³ íåâäîâç³
Ïàíòåëåéìîí  ñòàâ íà-
ñò³ëüêè  â³äîìèì ³ àâòî-
ðèòåòíèì çö³ëèòåëåì,
ùî çà äîïîìîãîþ äî

íüîãî ñòàëî çâåðòàòèñÿ
âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå õâî-
ðèõ.

Ñâÿòèé ö³ëèòåëü íå
â³äìîâëÿâ í³êîìó, áåçêî-
ðèñíî  çä³éñíþþ÷è
ñïðàâè ìèëîñåðäÿ òà
ïðîñëàâëÿþ÷è ³ì’ÿ Õðè-
ñòîâå.

×åðåç çàçäð³ñòü,  ÿçè÷-
íèöüê³ ë³êàð³ äîíåñëè íà
íüîãî ³ìïåðàòîðîâ³.
Êîëè æ âåëèêîìó÷åíèê
â³äìîâèâñÿ  ïðèíåñòè
æåðòâó ³äîëàì, éîãî
ï³ääàëè íåëþäñüêèì çà
æîðñòê³ñòþ òîðòóðàì

òà âèïðîáóâàííÿì. À
êîëè éîìó â³äñ³êëè ãîëî-
âó, ç ðàíè ïîòåêëè êðîâ ³
ìîëîêî, à îëèâêîâå äåðå-
âî, äî ÿêîãî áóâ ïðèâ’ÿ-
çàíèé  ñïîâ³äíèê Õðèñ-
òîâèé  ðîçêâ³òëî òà  ðÿñ-
íî âêðèëîñÿ ïëîäàìè.

Ç íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â
äî ñâ. Ïàíòåëåéìîíà
çâåðòàëèñÿ ³ çâåðòàþòü-
ñÿ  ó íàø³ äí³ õâîð³ ëþäè
çà äîïîìîãîþ ÿê äî íàé-
øàíîâí³øîãî ö³ëèòåëÿ ³
çàñòóïíèêà.

Àðõ³ìàíäðèò
Òèõîí.

     Çàïèòóºòå — âiäïîâiäàºìî

(19 àâãóñòà)



ÏÀËÎÌÍÈÊÈ
Íàñ ïîâåëà ìîëèòâà ó äîðîãó,
Ìè éäåìî, ùîá äÿêóâàòè Áîãó,
Ùîá êàÿòèñü â ãð³õàõ ñâî¿õ, â ïðîâèíàõ,
Ïðîñèòè ùèðî «Ãîñïîäè, ïîìèëóé».
Æèòòÿ ïðîæèòü – íå ïîëå ïåðåéòè,
² âàæêî øëÿõîì öèì  ãð³õè ñâî¿ íåñòè,
Òîìó  ìîë³ìîñü êîæåí  äåíü äî Áîãà,
Õàé  ç Àíãåëîì-õðàíèòåëåì áóäå íàøà äîðîãà.
Áëàãîñëîâè, Âëàäè÷èöå Ìàð³º,
Ùîá çáóëèñü íàø³ çàïîâ³òí³ ìð³¿
Ñòàºìî ïåðåä âàìè íà êîë³íà,
Ñâÿò³¿, ïðàâåäí³¿ é áëàæåíí³¿ ïðàâîñëàâíî¿ Ðóñ³.
Êóäè ³òè, ïðî ùî íàì ïàì’ÿòàòè,
Ïîêàæå ç íåáà  Áîãîëþáñüêà Ìàòè,
ßê êàÿòèñü ùèðî, ïðèéíÿòè ñìèðåí³º —
Ç Äèâåºâà ñÿº «Óìèëåíèå».
Ïðåïîäîáí³ îòö³ Ñåðã³º é Ñåðàôèìå,

² Òèõîíå Êàëóçüêèé,
Ñòàðèöå Ñèïôîðî,
Áëàæåíí³¿ Êñåí³¿, Ìàòðîíî,
Âñ³ ñâÿò³ Ðóñ³  — íàðîäîì ÷òèâ³,
Âè ñòîâï Ïðàâîñëàâ’ÿ — éîãî â³ðà

² ñïàñ³ííÿ.
Ïàëîìíèöÿ Ì. Ñêóáà ³ç

ñ. Ñîô³ÿ, Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó.

44444 ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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Ñêîðáè ïîïóñêàþòñÿ, ÷òîá îáíàðóæèëîñü, êòî ëþáèò Áîãà äåéñòâèòåëüíî.
 (Ïðï. Íèêîí Îïòèíñêèé (Áåëÿåâ).

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI
ÑÂßÒÀ Ó ÑÅÐÏÍ² 2013 ð.

Ìàéæå òðè òèæí³ òðèâà-
ëà ïàëîìíèöüêà ïîäîðîæ
ïðàâîñëàâíèõ â³ðíèê³â ç
Ìóêà÷åâà òà ³íøèõ ðå-
ã³îí³â Çàêàðïàòòÿ ³ç
â³äâ³äàííÿì ñâÿòèíü Ïðà-
âîñëàâ’ÿ íà Óêðà¿í³ òà â
Ðîñ³¿. ¯¿ ïðîâåäåíî ç áëà-
ãîñëîâåííÿ Âèñîêîïðåîñ-
âÿùåíí³øîãî Ôîäîðà àð-
õ³ºïèñêîïà Ìóêà÷³âñüêîãî
³ Óæãîðîäñüêîãî.

Îäíèì ³ç îñíîâíèõ ïðàã-
íåíü ïàëîìíèöüêî¿ ïî¿çäêè
áóëî â³äâ³äàííÿ ªêàòåðèí-
áóðãó (Ðîñ³ÿ), äå 17 ëèï-
íÿ ö.ð. ñâÿòêóâàëîñÿ 95
ð³÷÷ÿ óá³ºííÿ Öàðñüêî¿
ñ³ì’¿: Öàðÿ Ìèêîëàÿ³ ²²,
Öàðèö³ Îëåêñàíäðè Ôåäî-
ð³âíè, ÷îòèðüîõ Âåëèêèõ
êíÿæíèõ — Îëüãè, Òåòÿ-
íè, Ìàð³¿, Àíàñòàñ³¿ ³ 14-
òè ð³÷íîãî íàñë³äíèêà ïðå-
ñòîëó Îëåêñ³ÿ. Â òîé ÷àñ
ó íàï³âï³äâàëüíîìó ïðè-
ì³ùåíí³ áóäèíêó ²ïàòºâà
áóëà ðîçñòð³ëÿíà ³ öàðñü-
êà ïðèñëóãà.

Ùîá ïîáóâàòè â íàçíà-
÷åíèé ÷àñ ó ªêàòåðèí-
áóðç³, ïàëîìíèêè Çàêàð-
ïàòòÿ ³ç ³êîíîþ Öàðñüêèõ
Ñòàñòîòåðïö³â çä³éñíèëè
àâòîáóñíó ïî¿çäêó äîâæè-
íîþ ìàéæå ó 9 òèñÿ÷ ê³ëî-
ìåòð³â. Íå äèâëÿ÷èñü íà
äîðîæí³ òðóäíîù³ êîæåí
³ç ó÷àñíèê³â öüîãî ïàëîì-
íèöüêîãî ìàðàôîíó îòðè-
ìàâ âåëèêó äóõîâíó íàñî-
ëîäó, çàðÿäèâñÿ â³ðîþ,
íàä³ºþ ³ ëþáîâ’þ íà çàâò-
ðàøí³é äåíü, ïðè÷àñòèâñÿ
Õðèñòîâèõ Òà¿í  ó âåëè-
êèõ ñâÿòèíÿõ.

Ìè áóëè ó÷àñíèêàìè
òðàäèö³éíî ãîëîâíîãî
Öàðñüêîãî õðåñíîãî õîäó,
â ÿêîìó âçÿëî ó÷àñòü
áëèçüêî 70 òèñÿ÷ ïàëîì-
íèê³â ³ ì³ñöåâèõ æèòåë³â.
Êð³ì íàñ áóëè ïàëîìíèêè
³ ç ³íøèõ äåðæàâ, çîêðå-
ìà, Ñåðá³¿. Õðåñíèé õ³ä
äîâæèíîþ 25 ê³ëîìåòð³â
ïðîéøîâ â³ä ªêàòåðèí-
áóðãà äî Ãàíèíî¿ ßìè
(ì³ñöå, äå áóëî çíèùåíî
ò³ëà ïî-çâ³ðÿ÷è âáèòî¿
Öàðñüêî¿ ñ³ì’¿ ³ ïðèñëóãè).
Ïåðåä Õðåñíèì õîäîì â
Õðàì³ íà Êðîâ³, ïîáóäîâà-
íîìó íà ì³ñö³ çíåñåííÿ áó-
äèíêó ²ïàòºâà, Ìèòðîïî-
ëèò ªêàòåðèíáóðçüêèé ³
Âåðõîòóðñüêèé Êèðèë
â³äñëóæèâ Áîæåñòâåííó
ë³òóðã³þ. Çðàçó ï³ñëÿ îï³-
âíî÷³ âñ³, õòî ç³áðàâñÿ, âè-
ðóøèëè Õðåñíèì õîäîì
ïî øëÿõó, ÿêèì ³ç ªêàòå-
ðèíáóðãà âèâîçèëè ò³ëà
âáèòèõ Ðîìàíîâèõ. Ïðî-
öåñ³ÿ ðîçòÿãíóëàñÿ ìàéæå
íà ê³ëîìåòð. Êîëîíó î÷î-
ëèëè ñâÿùåííîñëóæèòåë³,
ÿê³ íåñëè âåëèêó õðàìîâó

ÇÀÕÎÏËÞÞ×À ÏÎ¯ÇÄÊÀ
ÏÀËÎÌÍÈÊ²Â ÇÀÊÀÐÏÀÒÒß

³êîíó Öàðñüêî¿ ñ³ì’¿. Ìàé-
æå ó êîæíîãî ìèðÿíèíà â
ðóêàõ àáî íà ãðóäÿõ áóâ
îáðàç öàðñüêèõ ìó÷å-
íèê³â. Ùîá íàòîâï éøîâ
ð³âíî, êîçàêè, ÿê³ ñë³äêó-
âàëè çà áåçïåêîþ íà õîä³,
íàìàãàëèñü ñòðèìóâàòè
âñ³õ ñëîâàìè: «Ò³ëüêè çà
Öàðåì! Éäåìî ò³ëüêè çà
Öàðåì!», ìàþ÷è íà óâàç³
ãîëîâíó ³êîíó. Äîðå÷³,
³êîíà Öàðñüêèõ Ñòðàñòî-
òåðïö³â, ç ÿêîþ çàêàð-
ïàòñüê³ ïàëîìíèêè ïðîé-
øëè â³ä Ìóêà÷åâà äî ªêà-
òåðèíáóðãà òà íà Õðåñíî-
ìó õîä³ çíàõîäèòüñÿ ó
Ðîñâèã³éñüê³é öåðêâ³
Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðî-
äèö³.

Çàðàç ó Ãàíèí³é ßì³ ïî-
áóäîâàíî 5 õðàì³â: íà
÷åñòü Öàðñüêèõ Ñòðàñòî-
òåðïö³â, Ìèêîëàÿ ×óäîò-
âîðöÿ, Ñåðã³ÿ Ðàäîíåçüêî-
ãî, Ñåðàôèìà Ñàðîâñüêî-
ãî òà ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³
«Äåðæàâíàÿ». Îñòàíí³é
ï³ñëÿ ïîæåæ³ â³äáóäî-
âóºòüñÿ. Âñ³ õðàìè âåëè÷í³
çà àðõ³òåêòóðíèì ïëàíîì ³
çáóäîâàí³ ç äåðåâà.

Â³äçíà÷åííÿ 95-ð³÷÷ÿ óá-
³ºííÿ Öàðñüêî¿ ñ³ì’¿ ïîêà-
çàëî íàñê³ëüêè çà îñòàíí³
ðîêè çì³íèëèñÿ, óêð³ïèëè-
ñÿ ïîãëÿäè õðèñòèÿí ó
ïðàâèëüíîìó ðîçóì³íí³
îñòàííüîãî ðóñüêîãî öàðÿ
ÿê Ïîìàçàíèêà Áîæîãî íà
çåìë³. Ñâÿòèé ²îàíí Çëà-
òîóñò ïèñàâ: «Âñÿêèé
ìîæå ïðàâèòè, àëå ò³ëüêè
öàð ìîæå ïîìåðòè çà ñâé
íàðîä». Öå ³ çðîáèâ 95
ðîê³â òîìó Öàð-ìó÷åíèê,
ÿêèé ñìèðåííî ç³éøîâ íà
ðóñüêó Ãîëãîôó. Â öüîìó
ñìèðåíí³ íå áóëî ñëàá-
êîñò³, à áóëà áåçìåæíà
ìóæí³ñòü òà âèêîíàííÿ
âîë³ Áîæî¿ â ³ì’ÿ íàøîãî
ìàéáóòíüîãî...

Ï³ä ÷àñ ïàëîìíèöüêî¿
ïî¿çäêè ¿¿ ó÷àñíèêè ïîáó-
âàëè ó òàêèõ âåëèêèõ ñâÿ-
òèíÿõ Ïðàâîñëàâ’ÿ ÿê Êèº-
âî-Ïå÷åðñüêà ³ Ñåðã³ºâî-
Òðî¿öüêà Ëàâðè, â ÷îëî-
â³÷èõ ìîíàñòèðÿõ â Îï-
òèí³é ïóñòèí³, Êàëóçüê³é
ÑâÿòîÒèõîíîâ³é ïóñòèí³, ó

Áîðîâñüêó, Ñàíàêñàðàõ,
Çâåíèãîðîä³, â³äâ³äàëè
÷îëîâ³÷³ ìîíàñòèð³ â Ðåñ-
ïóáë³ö³ Òàòàðñòàí ó Ðà¿ô³,
Á³ëîãîðñüêó òà Áåëî-
ºçåðñüêó, à òàêîæ æ³íî÷³
ìîíàñòèð³ ó Äèâåºâ³, Øà-
ìîðä³íî, ²âàíîâ³, Âèø³ òà
êàôåäðàëüíèé ñîáîð ó
Âëàäèìèð³. Ìè ìàëè çìî-
ãó ïðåêëîíèòèñÿ äî ðàê ç
ìîùàìè òàêèõ âåëèêèõ
Áîæèõ óãîäíèê³â ÿê

ñâò.Ôåîôàí Âèøåíñüêèé
(Çàòâîðíèê), áëæ.Ìàòðî-
íà Ìîñêîâñüêà, ïðïï.
ñòàðö³â Êèºâî-Ïå÷åðñü-
êèõ, Îïòèíñüêèõ ñòàðö³â,
Ñåðã³ÿ Ðàäîíåçüêîãî, Ñå-
ðàôèìà Ñàðîâñüêîãî, Ôå-
äîðà Ñàíàêñàðñüêîãî, ñïî-
â³äíèêà Îëåêñàíäðà Ñà-
íàêñàðñüêîãî, ïðàâ.Ôåäî-
ðà Âî¿íà, áëàæåííèõ òà
ïðåïîäîáíèõ æåí Äèâåº-
âñüêèõ. Ïàëîìíèêè îêó-
íóëèñÿ ³ óêð³ïèëè ñâîº
äóõîâíå òà ô³çè÷íå çäîðî-

â’ÿ, ìàéæå â 15 ö³ëþùèõ
äæåðåëàõ.

Ïîáóâàâøè ó òàêèõ âå-
ëèêèõ ñâÿòèíÿõ Ïðàâîñëà-
â’ÿ, äóøà õðèñòèÿíèíà ïî-
áà÷åíå â³ä÷óâàòèìå ïîñ-
ò³éíî. Âîíî äîïîìàãàòèìå
íàì ó ñêðóòíó æèòòºâó
ãîäèíó, íàö³ëþâàòèìå
êîæíîãî ç íàñ ïåðåáîðþ-
âàòè òðóäíîù³ ñüîãîäåííÿ.

Ñëàâà Áîãó çà âñå!
²îàíí Ìîíàñòèðñüêèé

8. (×ò) – Ïðï. Ìîéñåÿ Óãðèíà ³ Ìîéñåÿ ×óäîòâîðöÿ
Ïå÷åðñüêèõ.
9. (Ïò.) –  Âì÷. ³ ö³ëèòåëÿ Ïàíòåëåéìîíà.
10. (Ñá.) – Ñìîëåíñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ «Îäèãèò-

ðèÿ». ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ «Óìèëåíèå»  Ñåðàôèìî-
Äèâåºâñêî¿.
13. (Âò.) – Çàãîâèíè íà Óñïåíñüêèé ï³ñò.
14. (Ñð.) – Âèíåñåííÿ ÷åñíèõ äðåâ Æèâîòâîðÿùîãî
Õðåñòà Ãîñïîäíüîãî. Ñåìè ìó÷åíèê³â Ìàêêàâå¿â.
Ïàì’ÿòü Õðåùåííÿ Ðóñ³. Ïî÷àòîê Óñïåíñüêîãî  ïî-

ñòó.
19. (Ïí.) – Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäà Áîãà ³ Ñïàñà íà-

øîãî ²³ñóñà Õðèñòà.
22. (×ò.) – Àïîñòîëà  Ìàòô³ÿ. Ïðîñëàâëåííÿ ïðï. Ëàâ-

ðåíò³ÿ, àðõ³ìàíäðèòà  ×åðí³ã³âñüêîãî.
28. (Ñð.) – Óñï³ííÿ  Ïðåñâÿòî¿ Âëàäè÷èö³ íàøî¿   Áîãî-

ðîäèö³ ³ Ïð³ñíîä³âè  Ìàð³¿.
 29. (×ò.) – Ïåðåíåñåííÿ ç Åäåñè äî Êðîíñòàíòèíîïî-

ëÿ  Íåðóêîòâîðíîãî Îáðàçà (Óáðóñà) Ãîñïîäà ²³ñóñà
Õðèñòà.
31. (Ñá.) – Ì÷÷. Ôëîðà ³ Ëàâðà. ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³

«Âñåöàðèöà».

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

ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ
È ÄÓÕÎÂÍÛÅ

ÑÎÂÅÒÛ ÕÐÈÑÒÈÀÍÀÌ
Ñêîëüêî áû äîáðûõ äåë âû íè ñäåëàëè, î÷åíü íóæíûõ è

âàæíûõ, âûñøåå ìèëîñåðäèå, êîòîðîå ÷åëîâåê ìîæåò ñî-
âåðøèòü íà çåìëå — ýòî ìîëèòâà î ïðîùåíèè ãðåøíèêà.
Íå ñòîèò ðàññóæäàòü: «Äà êàê æå îí òàê ìîã, êàê åãî çåìëÿ
íîñèò?». Íàäî ïðîñòî ìîëèòüñÿ. Ýòî íåëåãêî. Âû ïîïûòàå-
òåñü è ïîéìåòå, ÷òî òàêàÿ èñêðåííÿÿ ìîëèòâà — ýòî ïîä-
âèã. Ïîäâèã, êîòîðûì ïîêðûâàþòñÿ ìíîãèå íàøè ãðåõè. Íî
ïóñòü ýòî áóäó âàøè ïåðâûå øàãè ê ñàìîìó òðóäíîìó.

Ó âñåãî åñòü ñâîå íà÷àëî. Êàê ëþäè ñòàíîâÿòñÿ ìèëîñåð-
äíûìè? Íå ìîæåò ÷åëîâåê â îäèí äåíü âäðóã ñòàòü îáðàç-
öîì äîáðîäåòåëè. Íî è ñòàðàíèå âîçíàãðàäèòñÿ. Èîàíí
Çëàòîóñò ãîâîðèò: «Êîãäà íå ìîæåøü áûòü ìèëîñòèâûì,
îòäàâàé õîòÿ áû òî, ÷òî òåáå ñîâñåì íå íóæíî. Ïîòîì ïî-
ñòåïåííî òû ñòàíåøü îòäàâàòü òî, ÷òî íóæíî, íî íå î÷åíü, à
ïîòîì è ëþáîå ñìîæåøü îòäàòü». Íî åùå âûøå âñåõ ýòèõ
áëàã — ìîëèòâà.

Â îäíîé ïðèò÷å ãîâîðèòñÿ î òîì, êàê ê íåêîåìó ðàáó Áî-
æüåìó ïðèøåë ïðîñÿùèé, è îí åìó îòäàë ñâîþ íîâóþ îäåæ-
äó, ïîäóìàâ: «×òî óæ, ÿ â ñòàðîì ïîõîæó». À ïîçæå â âèäå-
íèè óâèäåë îí àíãåëà, êîòîðûé îòêðûâàåò ïåðåä íèì ñóí-
äóê ñ ñîêðîâèùàìè è ïîäàåò åìó öàðñêèå îäåæäû. «Òû
ñâîþ îäåæäó îòäàë — âîò Ãîñïîäü è îòäàåò òåáå òâîè îäåæ-
äû». Ïîñëå òîãî, êàê âèäåíèå óøëî, ýòîò ÷åëîâåê ñî âðåìå-
íåì ñàì ñòàë èñêàòü íóæäàþùèõñÿ — îòäàâàë èì åùå ñâîè
îäåæäû. Â êîíöå êîíöîâ, îí âñå ðàçäàë, îòäàë äàæå ñâîé
äîì. Óøåë â ìîíàñòûðü, à òàì çàñêîðáåë: «×òî æå ÿ âñå
ðàçäàë è åì ýòó ïðåñíóþ êàøó? Êîìó ÿ òåïåðü íóæåí? ß
äàæå ïîìî÷ü íèêîìó íå ìîãó». Åìó ÿâèëñÿ àíãåë è ñêàçàë:
«Çà òî, ÷òî òû îòäàâàë äðóãèì, Ãîñïîäü òåáå ìíîãîå âîç-
äàë. Â ìîíàñòûðü æå ïðèõîäÿò çà äóõîâíûì êîðìëåíèåì.
Åñëè ïèùà äëÿ òåëà ñòîëü öåííà, òî äëÿ äóøè îíà áåñöåí-
íà. Òû åùå áîëüøå ïîëüçû äëÿ ëþäåé ïðèíåñåøü, ìîëÿñü
çà íèõ».

Ïîýòîìó âûñøåå áëàãîäåÿíèå — ýòî ìîëèòâà. Ìîëèòâà
çà äóøó. Êàê áû íè áûëî ìíîãî íóæäàþùèõñÿ â îäåæäå,
íóæäàþùèõñÿ â äóõîâíîì îäåÿíèè íàìíîãî áîëüøå. À ëó÷-
øàÿ, áðà÷íàÿ îäåæäà äëÿ äóøè — ýòî ïîêàÿíèå, êîòîðîå
î÷èùàåò îò ãðåõà.

Ó îäíîãî ñïîäâèæíèêà ñïðîñèëè: «Êòî òåáÿ íàó÷èë ìî-
ëèòüñÿ?». Îí îòâå÷àåò: «Áåñû. Îíè íàïàäàëè — à ÿ çà ìî-
ëèòâó. Îíè îïÿòü íàïàäàëè, ÿ ñíîâà çà ìîëèòâó, âîò è ïðè-
âûê». Ó íàñ îáû÷íî æàëåþò òîãî ÷åëîâåêà, êîòîðîãî îáèäå-
ëè, à èñòèííîé æàëîñòè äîñòîèí òîò, êòî îáèäåë. Åñòü òà-
êîå èçðå÷åíèå: «Ñäåëàë òû êîìó-òî äîáðî — çàáóäü,
ñäåëàë òåáå êòî-òî ÷òî-òî äîáðîå — ïîìíè âñåãäà».
Ìîæíî ê ýòîìó äîáàâèòü: «Êîãî òû îáèäåë — çàïîìíè,
êòî òåáÿ îáèäåë – çàáóäü». Íî ó íàñ âñå íàîáîðîò. Ïî-
ìíèì è ñâîå äîáðî, è òåõ, êòî ïðè÷èíèë îáèäû. Îñòàëüíîå
çàáûâàåì. Ïîýòîìó è íóæíî ïåðåñòðàèâàòü ñâîþ äóøó íà
Åâàíãåëüñêèé ñòðîé. Íå ñìóùàéòåñü çëîì âîêðóã âàñ, ðà-
áîòàéòå íàä ñîáîé, è ïîñòåïåííî âñå ñòàíåò íàëàæèâàòüñÿ.
Âîçðàñòèòå ëþáîâü â äóøàõ âàøèõ. Îäèí àôîíñêèé ìîíàõ
ñêàçàë ïàëîìíèêó: «Ó÷èñü ðàñòèòü ëþáîâü. Âñå îñòàëüíîå
— õóæå ñìåðòè». Åñëè ÷åëîâåê ïîñòóïàåò ïî-çëîìó, îí äå-
ëàåò áîëüíî òîëüêî ñàìîìó ñåáå. Íî è íå íàì åãî îáëè-
÷àòü. ×üå-òî íåâåðíîå ïîâåäåíèå ìîæåò âûçûâàòü ñîæàëå-
íèå, ãðóñòü, íî íå ãíåâ. Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî ïóñòü ñåðäöå
âàøå áóäóùèì æèâåò. Áóäóùèì âåêîì Íåáà.

Èç ïðîïîâåäè Ñâÿòèòåëÿ Èîàííà (Øàíõàéñêîãî).
Êòî íå ïîòîðîïèòñÿ ñäåëàòü äîáðî, òîò åãî íå ñäåëàåò.

Òåïëîõëàäíûì äèàâîë íå äàñò ñäåëàòü äîáðà. Îí èõ ñâÿ-
æåò ïî ðóêàì è íîãàì ïðåæäå, íåæåëè îíè ïîäóìàþò î äîá-
ðå. Äîáðî ìîãóò äåëàòü òîëüêî íåðàâíîäóøíûå è ó÷àñòëè-
âûå ëþäè.

Ïðîòîèåðåé Âàëåðèàí Êðå÷åòîâ

     Ç ïàëîìíèöüêî¿ ïî¿çäêè

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...
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Не та давно у нашій га�
зеті було надруковано на�
рис про Чинадіївський за�
мок Сент�Міклош: цікаву
розповідь про незвичайну
історію минулого і сучас�
ного цієї середньовічної,
овіяної хвилюючими ле�
гендами споруди, розта�
шованої майже у центрі

ÊÎÑÌ²×ÍÀ ÌÓÇÈÊÀ Ï²Ä ÑÊËÅÏ²ÍÍßÌ
ÑÅÐÅÄÍÜÎÂ²×ÍÎÃÎ ÇÀÌÊÓ

Чинадієва, вік якої сягає
до 1403 року.

Розташована на пере�
хресті важливих торго�
вельних і паломницьких
шляхів ця потужно збудо�
вана споруда багато разів
опинялася в центрі незви�
чайних історичних подій.
Замок в ті давні часи і зго�
дом слугував важливим
військовим, політичним і
релігійним фактором в
житті Закарпаття і змінив
за час свого існування –
багатьох господарів. У се�
редньовіччі він був рези�
денцією і місцем прожи�
вання трансільванських
(тобто – угорських), сло�
вацьких, австрійських
аристократів. В тому числі
– славнозвісної угорської
княгині Ілони Зріні – вдо�
ви спадкоємного прави�
теля Трансільванії Ферен�
ца Ракоці. А в радянський
період тут певний час
«квартирувала» військова
частина, згодом замок
слугував за склад автоба�
зи, а в останні роки…

Кинутий на призволяще
історичний раритет посту�
пово перетворився на
нікому не потрібну руїну.
Таким і побачив його впер�
ше мукачівський худож�
ник Йосиф Бартош. Його
привела сюди у 1999 році
дружина Тетяна – також
художниця, чинадіївка ро�
дом і поділилася з чолові�
ком заповітною мрією –
відродити покинутий за�
мок. Відтоді Тетянина мрія
стала спільною метою
митецького подружжя.
Йосиф і Тетяна поселили�
ся в одній із кімнат замку
і, як мовиться, засукали
рукави. Неможливо підра�
хувати скільки грошей,
часу і сил вклали вони у
відбудову історичного па�
м‘ятника. Але результат
справді вражає. За 12
років повністю відремон�
товано перший поверх
замку, до натуральних де�
талей відтворено кімнату,
у якій мешкала Ілона
Зріні, згідно історичних
хронік поновлено внут�
рішній план приміщень і
комунікацій. Облаштова�
но музей старовиннос�
тей, постійно діючу кар�
тинну галерею образот�
ворчих робіт – власних і
місцевих художників. Але
з усього обсягу намічених
відбудовних робіт це лише
незначна частка. Більше
роботи – попереду. Про�
блем, звичайно, багато.
Чи не найголовніше – де�
фіцит коштів. Подружжя

Бартошів навчилося їх не
випрошувати, а заробля�
ти. Йосиф став організо�
вувати міжнародні благо�
чинні пленери, а зароб�
лені гроші від них, а також
від продажу художніх кар�
тин вкладає у відбудову
замку. Великий обсяг ре�
монтних робіт – муляр�

них, столярних, малярних
навчився виконувати сам.
Наприклад, власноруч
відремонтував дах, бага�
то будремонтних робіт на
першому поверсі виконав
також самостійно. І радує
те, що благородний енту�
зіазм подружжя Бартошів
знаходить прихильників,
моральну і матеріальну
підтримку небайдужих ду�
шею людей. Не лише з
числа закарпатців. В ос�
танні роки в Чинадієво з
бажанням побувати у ле�
гендарному замку при�
їжджають туристи з різних
куточків України і зарубіж�
ного світу. Разом з не�
підробним захопленням
від побаченого дехто
прагне допомогти гостин�
ним господарям замку у
відтворенні історичної
перлини Закарпаття.
Красномовним прикла�
дом можуть послужити
два благодійні концерти
під гаслом «Мистецтво
заради збереження куль�
турних пам‘яток», які
відбулися тут в останні
суботу і неділю липня.

…Цікава передісторія
цієї неординарної і над�
звичайної події. У гості до
Мукачівської родини Ри�
барів приїхав з Києва їх
кум – хресний батько ма�
ленького Домініка Рибаря
Максим Шоренков з дру�
жиною Світланою. Нага�
даємо. Максим Шоренков
– молодий, але добре зна�
ний у мистецькому світі не

лише України, а й Європи
композитор та піаніст.
Відомий не лише як один
з наймайстерніших у світі
в и к о н а в ц і в � в і р т у о з і в .
Максим є автором та ви�
нахідником незнаної до
недавна новаторської
техніки звукодобування з
роялю – на «нитках». Його

музика звучить у спектак�
лях та кінострічках по всій
Європі. Ряд творів тала�
новитого музиканта
відзначений авторитетни�
ми міжнародними премія�
ми у тому числі у Лондоні,
Нью�Йорку, Польській
Республіки. Мукачівські
кумове – батьки похрес�
ника запропонували пока�
зати київському гостеві
найцікавіші культурні
місця Закарпаття. У тому
числі – Чинадіївський за�
мок. Максим і дружина
були щиро і приємно зди�
вовані від побаченого і по�
чутого з розповіді Йосифа
Бартоша про старовинну
легендарну споруду. Під
час екскурсії Максим по�
бачив в одній із кімнат
замку два старовинних
фортепіано. Запитав доз�
волу спробувати звук, і був
ще раз у неабиякому зах�
ваті. Інструменти звучали
чудово. І тоді Максим зап�

ропонував господарям
ідею – провести у замку
благодійний концерт з
його участю. Хіба ж Бар�
тоші могли не погодитися
з такою пропозицією?! До
Максимової ідеї радо до�
лучилася і родина Ри�
барів. Адже всі дорослі в
ній – кожен по собі, мають

прихильність до мистецт�
ва. Мама – Тетяна Стефа�
нівна і невістка Наталія –
відомі у Мукачеві поетки,
водночас захоплені живо�
писом, а Максимів кум,
Тетянин син – Ігор, також,
кохається в музиці, зая�
вив себе, як майстерний
рок�музикант, як здібний
композитор. Так задума�
ний Шоренковим концерт
трансформувався у бага�
тогранний мистецький
захід, музичну програму
якого доповнили вистав�
ка образотворчих робіт
Тетяни і Наталки Рибар.
Центральним фігурантом
концертної програми зви�
чайно ж був Максим Шо�
ренков, який з надзвичай�
ною майстерністю вико�
нав цілий ряд творів кла�
сичної і джазової музики,
в тому числі Шопена, Чай�
ковського, Дебюссі, Кур�
тиса, Венхюзена, Колл
Портера. Музичну части�

ну Шоренкова вдало до�
повнив репертуар рок�
гурту «Без Обмежень» з
участю фронтмена Сергія
Танчинця та лідер�гітари
Рибара Ігора. Щирі оплес�
ки присутніх викликало
виконана Максимом та
Ігорем музична п‘єса на�
писана для фортепіано та

гітари спільно Шоренко�
вим та Ігорем Рибарем. А
потім Максим перейшов
до іншого фортепіано, яке
було поряд у залі. Перед
цим музикант�новатор
облаштував старовинний
музичний інструмент на
вигляд нехитрою власно
виготовленою конструк�
цією з натягнутими верти�
кально синтетичними
«нитками». Максим легко
торкнувся цих незвичних
струн, і в ту мить з�під його
рук зазвучало досі нечу�
ване присутніми звуко�
сполучення з відблисками
кольорових вогнів над
фортепіано. Складалося
враження, що простір під
кам’яним склепінням
древнього замку заповни�
ла фантастична музика
космічного звучання. Теп�
лий відгук присутніх вик�
ликали  глибоколіричні
поезії і різножанрові обра�
зотворчі роботи Тетяни
Стефанівни і Наталії Ри�
бар.

Враження невимовне! І
не лише від несподівано�
го музичного сюрпризу. А
від усього, що відбувало�
ся того суботнього вечо�

ра у стінах Чинадіївського
замку, де водночас пора�
дувати гостей гармонійно
об‘єдналися музи відразу
кількох мистецтв. Дійство
завершилося екскурсією
зі смолоскипами по лабі�
ринтах старовинного зам�
ку влаштованою господа�
рем Йосфом Бартошем.

Свято творчості, яке
відбулося у прадавніх
стінах при свічках у над�
звичайно теплій високо�
духовній атмосфері зали�
шиться у пам‘яті тих, хто
став його посвідником і
учасником. Подібне свято
відбулося і наступного ве�
чора – у неділю.

Відповідаючи на захоп�
лені відгуки вдячних слу�
хачів, Максим Шоренков
зазначив, що подібними
концертами прагне не
просто задовольнити
відпочинковий настрій
публіки, а передусім фор�
мувати смак до класичної,
вищої музики.

Завдячуючи організато�
рам і учасникам концерт�
ної програми, господарям
замку, хочеться вірити,
що ця неординарна подія
стане ще однією змістов�
ною сторінкою у хвилю�
ючій біографії історичної
пам‘ятки культури і дасть
додатковий стимул для
втілення у життя благо�
родної мрії подвижницько�
го чинадіївського подруж�
жя Бартошів.

В.ДВОРНИЧЕНКО.

На верхньому зні�
мку учасники кон�
цертної програми
( з л і в а � н а п р а в о ) :
Сергій Танчинець,
Максим Шоренков,
Наталія, Ігор і Тетя�
на Рибарі

Господар замку  Йосиф Бартош
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За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Хорошилов Віктор Анатолійович – 1948 р.н.
2.Стинич Михайло Ілліч – 1936 р.н.
3.Кушнір Марія Станіславівна – 1960 р.н.
4.Художилова  Марія  Михайлівна – 1932 р.н.
5.Щока Василь Васильович – 1949 р.н.
6.Данканич Павло Іванович – 1557 р.н.
7.Шумейко Надія Іванівна – 1942 р.н.
8.Касинець Василь Михайлович – 1929 р.н.
9.Павлик Рудольф Дезідерович – 1928 р.н.
10.Чорба Марія Магдолна – 1933 р.н.
11.Габор Анжеліка Людвігівна – 1982 р.н.
12.Первухина Надія Пилипівна – 1933 р.н.
13.Карпова Лідія Сергіївна – 1927 р.н.
14.Чернавський Констянтин Іванович – 1954 р.н.
15.Сідор Василь Васильович – 1946 р.н.
16.Гудз Стефан Ілліч – 1927 р.н.
17.Прокоп Лідія Дмитрівна – 1946 р.н.
18.Сливка Вікторія Іванівна – 1981 р.н.
19.Копча Ганна Михайлівна –1935 р.н.
20.Вінар Василь Іванович – 1950 р.н.
21. Порохнавець Гавриил Михайлович – 1943 р.н.
22.Стегура Петро Петрович – 1968 р.н.
23.Кость Юрій Васильович – 1961 р.н.
24.Парольський Володимир Всеволодович

– 1956 р.н.
25.Барчі Іда Олесандрівна – 1930 р.н.

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ ÕÐÎÍ²ÊÀ

Правоохоронцями Му�
качівського міського від�
ділу міліції викрито 4 ви�
падки шахрайств віднос�
но місцевих мешканців,
яких підступно обманював
27�річний чоловік. Підсуд�
ний під приводом виго�
товлення документів для
виїзду за кордон, працев�
лаштування та купівлі�
продажу дешевого ди�
зельного палива, виду�
рював від місцевих меш�
канців гроші, а обіцянки
навіть не намагався вико�
нувати.

Так уже влаштована
людська сутність, що у
стосунках з іншими най�
перше розраховуємо на
довіру. Саме на довірі
грунтується більшість
взаємовідносин громадян
у соціумі. На жаль, деякі
«спритники», будуючи
брудні плани, теж розра�

Ìóêà÷³âñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ âèêðèëè ñõåìó îáìàíó ì³ñöåâîãî øàõðàÿ
ховують саме на цю рису
характеру своїх потенцій�
них жертв. І, як не прикро,
їхні нескладні схеми спра�
цьовують.

З початку березня цьо�
го року до чергової части�
ни міського відділу міліції
почали надходити по�
відомлення від мешканців
про те, що так званий
Олександр взяв від них
гроші за те, що допоможе
у вирішенні певних пи�
тань, однак ні грошей, ні
виконаних обіцянок, ні
самого чоловіка вже три�
валий час вони знайти не
можуть. Після відкриття
кримінального провад�
ження за справу взялись
оперативники карного
розшуку Мукачівського
міськвідділу, які за ко�
роткий час вийшли на чо�
ловіка, який шахрайсь�
ким шляхом заволодів

коштами 4 потерпілих.
Як розповів 31�літній

Олег, ще на початку 2012
року знайомий з виду
Олександр запропонував
йому роботу за кордоном.
Навіть показав мікроавто�
бус, на якому потрібно
буде їздити за кордон.
Проте для офіційного
працевлаштування чолов�
ікові знадобиться закор�

донний паспорт та шен�
генвіза, яку він зможе ви�
готовити у найкоротші
строки. Також при розмові
зловмисник пообіцяв де�
шевше, ніж вартість диз�
палива на автозаправках,
дістати йому талони на
пальне. За такий «пакет
послуг» чоловік попросив
1150 амер. доларів. Без�
робітний на той час Олег,
не вагаючись погодився і
віддав майбутньому «ро�
ботодавцеві» гроші.

Більше року ошуканий
чоловік намагався повер�
нути свої гроші, однак ні
візи,  ні пального, ні по�
вернутих грошей. Після
чого і вирішив звернутись
за допомогою до право�
охоронців міськвідділу.

Відтак, три подібні ви�
падки щодо Олександра
розглядає Мукачівський
міськрайонний суд. Чет�

вертий –  на стадії досу�
дового розслідування вив�
чають слідчі міськвідділу.

Та це далеко не повний
список шахрайських
вчинків мукачівця Олек�
сандра, розповідає опе�
ративник сектору карного
розшуку Ярослав Мартин.
Наразі встановлюється чи
причетний зловмисник до
скоєння інших схожих
злочинів на території
м.Мукачева та району.
Проводиться збір необхі�
дних матеріалів для на�
правлення їх на розгляд
до суду. За виявленими
фактами слідчим від�
діленням міськвідділу
міліції відкрито кримі�
нальні провадження за ч.1
та ч.2 ст. 190 (Шахрай�
ство) Кримінального ко�
дексу України. Зловмис�
ник визнає свою вину і
навіть кільком своїм «об�

дуреним» знайомим по�
вернув гроші, адже ро�
зуміє, що за свої легко�
важні дії може потрапити
за грати на строк до трьох
років.

Правоохоронці Мукаче�
ва звертаються до грома�
дян, які були ошукані цим
чоловіком!

Всіх, хто став жертвою
шахрайства, просимо
сміливо і негайно зверта�
тись до Мукачівського
міськвідділу міліції за ад�
ресою: м.Мукачево,  вул.
Я.Мудрого, 8 або телефо�
нувати за номером 2�23�
32, «102», адже вчасне
реагування дає змогу роз�
крити злочин, а, найго�
ловніше, вам повернути
гроші.

Наталія МАШІКО
Мукачівський

МВ УМВС

ÑËÎÂÀ ÃËÈÁÎÊÎ¯ ÂÄß×ÍÎÑÒ²
õî÷åòüñÿ  âèñêàçàòè ÷åðåç ãàçåòó  íà÷àëüíèêó ì³ñüêîãî
Êîìá³íàòó áëàãîóñòðîþ çà âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, îïå-
ðàòèâí³ñòü  ó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîí-
òó  ìåðåæ³ îñâ³òëåííÿ âóëèö³ ³ì. 28 Ïàíô³ëîâö³â, äå ò³ëüêè
çàâäÿêè éîãî  òóðáîò³  ³ñíóþ÷³ ïðîáëåìè ç îñâ³òëåííÿ
áóëî çíÿòî ç ïîðÿäêó äåííîãî.  Âåëèêå éîìó çà öå íàøå
ñïàñèá³.

Æèòåë³  âóë. 28 Ïàíô³ëîâö³â.

ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП»
оголошує прилюдні торги  з реалі�
зації арештованого майна (пред�
мети іпотеки), яке належить ТОВ
«ВолиньEПетрол» (м. Луцьк, вул.
Стрілецька, 12А;  код ЄДРПОУ:
32396768), а саме: ЛОТ № 1: НеE
рухоме майно (предмет іпотеE
ки) –  комплекс, загальною
площею 14,9 кв.м., розташоваE
ний за адресою: Закарпатська
обл., м. Мукачево, вул. ЛавкіE
вська (Свердлова), 2б, який
складається: літ. Б. Навіс, І ГаE
зозаправочна колонка (металеE
ва), ІІ Резервуар (металевий), ІІІ
Замощення (асфальтобетон),
№1 Огорожа (стовпи металеві,
сітка), ІV Септик (бетонні
кільця),  V Пожежний щит (меE
талеві стовпи на бетонній осE
нові), літ А. Операторська (одE
ноповерхова, карка – швелер,
обшивка – метало профіль).
Обмеження на використання заE
гальні для нежитлових приE

ТОВ « «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП»
м. Київ,вул. Панаса Мирного, 11, ЄДРПОУ 36303404

міщень. Правовстановлюючі доку�
менти: Договір купівлі�продажу,
посвідченого 07.07.2005 року при�
ватним нотаріусом Мукачівського
нотаріального округу Ришкович
О.В. за реєстровим №2605, зареє�
строваного в Державному реєстрі
правочинів 07.07.2005 року за но�
мером 697343, та акту прийман�
ня�передачі майна від 08.07.2005
року згідно договору купівлі�про�
дажу від 07.07.2005 року. Старто�
ва ціна лоту – 8 850 000,00 грн.
без ПДВ (Договір № 11�1202/13
від 19.07.2013 року). Гарантійний
внесок у розмірі 442 500,00 грн.
без ПДВ сплачується на наE
ступні реквізити: код ЄДРПОУ
36303404, р/р
26000013006122 в  АТ”СберE
банк Росії” МФО 320627, ОдерE
жувач: ТОВ”УКРСПЕЦТОРГ
ГРУПП”. Остаточна оплата
здійснюється на протязі 10 банE
ківських днів, не враховуючі дня
проведення прилюдних торгів

(вихідних та святкових днів)  на
депозитний  рахунок Державної
виконавчої служби України: р/р
37313006004124 в ДКСУ у м.
Києві, код ЄДРПОУ 37471975,
МФО 820172. Кінцевий термін
реєстрації для участі у прилюдних
торгах: 28.08.2013 до 10:00 год.
Реєстрація учасників відбуваєть�
ся за адресою: м. Київ, Броварсь�
кий пр�т, 5�И. Ознайомитися з
майном  можна щодня за його
місцезнаходженням та одержати
додаткову інформацію, звернув�
шись до організатора прилюдних
торгів та на сайті  http://
trade.informjust.ua. Прилюдні
торги відбудуться 28.08.2013 об
11.00 год. за адресою: МВДВС
Мукачівського МРУЮ Закарпатсь�
кої обл.: 89600 Закарпатська обл.,
м. Мукачево, вул. Валенберга 3.
Організатор прилюдних торгів ТОВ
«УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» (м. Київ,
Броварський пр�т, 5�И). Довідка за
телефоном: (044) 517 75 00.

Поділяємо біль непоправної втрати, яка
спіткала колишнього підполковника міліції
М.М.Мучичку у зв’язку із передчасною смертю
його дорогого брата

Івана Михайловича МУЧИЧКИ
з Горонди. Порядність, інтелігентність, проE

фесійність та мудрість були притаманні Його
щирій душі. В серцях усіх, хто Його знав, назавE
жди залишаться добрі, вдячні слова про почиE
лого.

Рада ветеранів внутрішніх справ Мукачева,
відділ Державної служби охорони…

ÏÅÍÑ²ß ÇÐÎÑËÀ
ÍÀ ÎÄÈÍ ÄÎËÀÐ
 Середній розмір пенсії в Україні  у дру�

гому кварталі  виріс на 8 грн. –до 1482
грн. А середній  розмір пенсії на 1 лип�
ня поточного року  склав  1483 грн, Це
майже на 66 відсотків більше законо�
давчо  установленого прожиткового
мінімуму для непрацездатних грома�
дян, який складає 894 грн.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777778 ñåðïíÿ 2013 ð.

¹ 31 (982)¹ 31 (982)¹ 31 (982)¹ 31 (982)¹ 31 (982)

ñò.

Ñòðîæå ñóäè ïðîñòóïêè ñâîè, ÷åì ïðîñòóïêè ÷óæèå. (Êàòîí).

    Çàâòðà äî äóæå ìèëîãî,
ãàðíîãî, ðîçóìíîãî ñèíà,
í³æíîãî, ïîðÿäíîãî áðàòà,
òîâàðèñüêîãî äðóãà
²ãîðÿ Ìèõàéëîâè÷à

ËÀÂÅÐÀ
ç Êîëü÷èíà ïðèëèíå 30-é ðà-
ä³ñíèé,  þâ³ëåéíèé  Äåíü íà-
ðîäæåííÿ. Áàæàºìî Òîá³, äî-
ðîãèé íàø, ì³öíîãî çäîðî-

â’ÿ, ìèðó ³ ïàëêî¿ ëþáîâ³, Áîæî¿ áëàãîäàò³ â óñ³õ ä³ëàõ,
ðîäèííîãî òåïëà íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò! Õàé Òîá³
çàâæäè ëàñêàâî óñì³õàºòüñÿ äîëÿ ³ ò³ëüêè ðàä³ñòü, àæ
äî ñòîð³÷÷ÿ, ïðèíîñÿòü ðîêè. Õàé çáóäóòüñÿ ìð³¿, áà-
æàííÿ, íàéïîòàºìí³ø³ äóìêè ñòàíóòü ðåàëüí³ñòþ.
Ùàñòÿ Òîá³, íàø äîðîãèé, áåç ë³êó, ïîøàíè é äîáðà
â³ä ëþäåé, ùàñëèâîãî é äîâãîãî â³êó Õàé Ãîñïîäü
ïîäàðóº Òîá³ ó öåé ïàì’ÿòíèé ³ íåïîâòîðíèé Äåíü!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ìàìà, òàòî, áðàòè Àíäð³é,
Ì³øà ç ñ³ì’ºþ, ò³òêà Íàòàëêà, ð³äí³, äðóç³…

   Çàâòðà âèïîâíþºòüñÿ 7
ðîê³â íàøîìó äîðîãîìó,
äîïèòëèâîìó, íåïîñèäþ-
÷îìó ñèíî÷êîâ³, óâàæíî-
ìó, ëþäÿíîìó îíó÷êîâ³,
òîâàðèñüêîìó áðàòèêîâ³

Âëàäó ÔÅÄÎÐÊÓ,
ÿêèé 1 âåðåñíÿ éäå ó ïåð-
øèé êëàñ. Âèðîñòàé ðî-
çóìíèì, äîáðèì ³ êðàñè-
âèì, âèðîñòàé íà ðàä³ñòü
ð³äíèì ³ áàòüêàì. Áóäü â æèòò³ ùàñëèâèì, óñï³õè çàâ-
æäè ìàé, ³ íàóêè äîáðå â øêîë³ óï³çíàé. Ùîá â æèòò³
íå çíàâ Òè ãîðÿ ³ á³äè, ùîá ìð³¿ âñ³ çáóëèñÿ, à ñîíå÷-
êî âñì³õàëîñÿ âñþäè ³ çàâæäè!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ìàìà, òàòî, áðàò Åäãàðä,
áàáóñ³ Òåðåçà é Îëÿ, âóéêî Â³êòîð ç ñ³ì’ºþ,

äâîþð³äí³ – ñåñòðà Îëüãà,
áðàò – Â³êòîð, ð³äí³, äðóç³…

ÆÈÒÈ ÄÎÂÃÎ ² ÊÐÀÑÈÂÎ!
7 ÑÅÐÏÍß  2013 ð. â³äçíà÷èëà

ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ øàíîâàíà
ïåíñ³îíåðêà Ìóêà÷³âñüêîãî
ÌÐÅÌ,÷óäîâà æ³íêà,ëàñêàâà
ìàìà ³ áàáóñÿ, â³äì³ííî¿ ÿêîñò³ ³
äîáðîòè

×ÅÃ²
ÕÐÈÑÒÈÍÀ

Â²ËÜÃÅËÜÌ²ÂÍÀ
Íåõàé    ùîäíÿ áóäå âñå, ùî ïîòð³áíî,
Áåç ÷îãî íå ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ,
Ëþáîâ, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äðóæáà
Òà â³÷íî íå ñòàð³þ÷à äóøà.
Íåõàé  Ãîñïîäü â îï³ö³ Âàñ òðèìàº
À ìàòè Áîæà ð³äíèõ çàõèñòèòü,
Ùàñëèâèõ ìíîãàÿ ë³ò ìè Âàì áàæàºì,
À Äóõ ñâÿòèé íåõàé äîáðîì áëàãîñëîâèòü.

Ç ïîâàãîþ äî Âàñ êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêîãî ÌÐÅÌ.

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“МУКАЧІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ”

ОГОЛОШУЄ  ПРИЙОМ УЧНІВ НА НАВЧАННЯ
у 2013�2014 навчальному році
НА  БАЗІ   9   КЛАСІВ   (3 роки навчання):

1. Електрогазозварник;
2. Маляр, штукатур;
3. Столяр будівельний, паркетник;
4. Слюсар з ремонту автомобілів;
5. Кухар�кондитер;

НА  БАЗІ  11  КЛАСІВ
1. Слюсар з ремонту автомобілів (1 рік навчання);
2. Кухар�кондитер (1 рік 5 місяців навчання)
3. Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів.
   (1 рік навчання);
4. Електрогазозварник; (1 рік навчання);

Для вступу в ліцей подаються наступні документи:
� Заява на ім’я директора ліцею із зазначенням обраної професії;
� Свідоцтво або атестат про освіту (оригінал);
� Свідоцтво про народження (2 копії);
� Медична довідка (Форма 086�у)з допуском до обраної професії;
� Медична довідка допуску до занять  з фізичного виховання
� Амбулаторна картка
� Довідка з місця проживання та про склад сім’ї (2 шт.);
� Довідка про пільги (якщо такі є);
� 6 фотокарток (розміром 3 х 4 см.);
� Ідентифікаційний код (2 копії);
� Папка для документів

Зарахування до ліцею проводиться за результатами співбесіди,
яка буде проводиться в серпні 2012 у дні,  визначені окремим графіком.

Учні  ліцею забезпечуються стипендією щомісяця.
Період навчання в ліцеї зараховується в безперервний трудовий стаж.

Документи здавати особисто в приймальну комісію за адресою
м. Мукачево, вул. І.Франка�бічна, 18.

Довідки за телефоном 2�14�54;
www.mpbl.at.ua (e�mail: mpbl@ukr.net)

Вид – поліфаг. Він пошкоджує
плоди більше 70 видів рослин (ви�
ноград, груші, сливи, черешні, яб�
луні, баклажани, перець, томати).

Середземноморська плодова
муха походить із Південної Афри�
ки і завезена до багатьох країн усіх
континентів – Європи, Азії, Амери�
ки та Австралії. Як шкідник відо�
мий у Південній Європі з середи�
ни XIX століття. На початку XX сто�
ліття завезена у країни Середньої
Європи – Францію, Угорщину,
Швейцарію, де завдала значної
шкоди  плодівництву.

На території колишнього Союзу
вперше вогнище шкідника виявле�
но в 1937 році в Одесі.Середзем�
номорську плодову муху було за�
везено з плодами цитрусових куль�
тур із Іспанії. Завдяки вчасно про�
веденим карантинним заходам,
вогнище було ліквідоване. Через
27 років у вересні,жовтні 1964р.,а
також у 1967 та 1968 р.р. шкідника
знову виявили на території Одесь�
кої області, міст Одеси та Севас�
тополя.В усіх згаданих випадках

УВАГА! СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ПЛОДОВА МУХА
вогнища були ліквідовані.

1 червня 2013 р. при проведенні
фітосанітарного контролю імпорт�
них вантажів в пункті карантину
рослин «Термінал Мукачево»,За�
карпатської області, державними
фітосанітарними інспекторами
було виявлено середземноморсь�
ку плодову муху у вантажі свіжих
плодів (абрикоси), вагою 6,9 тонн
з Туреччини.Після отримання вис�
новку фітосанітарної експертизи
Закарпатської обласної фітосані�
тарної лабораторії,який засвідчив
наявність карантинного організму
у живому стані, вантаж було повер�
нуто.

Характерні ознаки середземно�
морської плодової мухи є строкаті
крила з візерунком.Очі винно�чер�
воні, у живих особин із зеленим
блиском.Груди блискуче чорні з
жовтими білими плямами і лінія�
ми, плечі з характерними білими
кільцями.

Влітку найчастіше середземно�
морська плодова муха пошкоджує
абрикоси, персики та інші плоди,

що мають жовто�червоно�оранже�
ве забарвлення.Ззовні вражені
плоди не відрізняються від здоро�
вих, але при вдавлюванні вони ста�
ють м’якими. На них добре помітні
сліди уколів яйцеклада.

В результаті живлення личинок
мух поверхня шкіри апельсина над
пошкодженою ділянкою сірувата і
ніби злегка промаслена,але ніко�
ли не буває гнилою та вкритою
пліснявою. М’якось плода здаєть�
ся ніби вижатою та пожованою.Такі
ознаки можна спостерігати також
на яблуках,айві та грушах,найчас�
тіше з нижнього боку плодів, що
висять на дереві.Пошкоджені ли�

чинками плоди передчасно дозрі�
вають і опадають. При сусідстві із
персиками та абрикосами суниць
та аґрусу, ці культури також бува�
ють вражені мухою.

Личинки,які закінчили живлення,
залишають плоди і тому їх часто
виявляють при огляді тари та па�
кувального матеріалу в якому пе�
ревозиться заражений вантаж.
Імаго можуть розповсюджуватися
транспортом (літаки, поїзди,
морські судна) з вантажами, в ван�
тажах та пасажирських салонах.
Вітер пасивно переносить шкідни�
ка на значні відстані (до 20 км).
Основним способом розповсюд�
ження середземноморської плодо�
вої мухи є заселена шкідником рос�
линна продукція.

Продукція із країн розповсюд�
ження шкідника підлягає огляду у
місцях розвантаження.При огляді
імпортних плодів цитрусових, до�
рослих мух виявляють літаючими
в трюмах пароходів і залізничних
вагонах при перевезенні плодів у
теплий період року. Для спостере�

ження за чисельністю та поперед�
ження розповсюдження середзем�
номорської плодової мухи у місцях
первинного виявлення шкідника
слід використовувати пастки з ат�
рактивними речовинами (тримед�
люр,ангелікова олія, бродильна
паюка), жовті клеєві пастки. Всі
плоди,що опали, зібрати та зни�
щити.

Захист за допомогою інсекти�
цидів – найбільш розповсюдже�
ний прийом,що використовується
практично у всіх країнах, де є се�
редземноморська плодова муха.

При покупці імпортованих плодів
та виявленні личинок у них, звер�
тайтеся в Закарпатську фітосані�
тарну лабораторію, яка знаходить�
ся за адресою: Ужгородський р�
н.,с.Оноківці, вул. Головна 53.

В. РАЙЧИНЕЦЬ,
провідний спеціаліст відділу

фітосанітарного контролю на
державному кордоні

управління фітосанітарного
контролю, державний

фітосанітарний інспектор.

Мукачівська центральна районна
лікарня оголошує конкурс з  відбору
суб’єкта оціночної діяльності для про�
ведення оцінки з метою надання пра�
ва оренди вбудованого приміщення 2�
25а на 1 поверсі в корпусі «Б» пол�
іклінічного відділення в будівлі по вул.
Грушевського, 29, в м.Мукачево, за�
гальною площею 18,0 кв. м., з функц�
іональним призначенням – розміщен�
ня аптечного пункту.

Проведення конкурсу о 15.00 год.
к.ч. 23.08.2013р. в конференц залі Му�
качівської ЦРЛ за адресою: м. Мука�
чево, вул. Пирогова, 8�13.

Перелік документів:
� заява для участі в конкурсі за фор�
мою;
� копії установчих документів претен�
дента;

ОГОЛОШУЄТЬСЯ
КАДРОВИЙ КОНКУРС

� копії кваліфікаційної документації
оцінювачів;
� копія сертифіката суб’єкта ліценз�
ійної діяльності;
� інформація про претендента (резю�
ме);
� пропозиція щодо вартості виконаних
робіт (калькуляції витрат пов’язаних з
виконанням робіт і термін виконання
робіт).

Документи повинні бути прошнуро�
вані, пронумеровані, завірені мокрою
печаткою, підписом та подаватися в
запечатаному конверті.

Пропозиції подавати в планово�
економічний відділ Мукачівської

ЦРЛ до 17.00 год. к.ч.
20.08.2013р. за адресою:
м. Мукачево, вул. Пирогова,

 8�13. Довідки за тел: 2�40�67.

Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ Â²ÊÓ!
Öèìè äíÿìè ñâ³é ï³ââ³êîâèé  þâ³ëåé  âäçíà÷èâ âîä³é-åêñïåäèòîð
ÒçîÂ «Àð³àäíà»   Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ ÃËÅÁÅÍÀ.

Ùèðî â³òàºìî ³ áàæàºìî øàíîâíîìó þâ³ëÿðó  ó Áîæ³é áëàãîäàò³ ³ ðà-
äîñò³  çóñòð³÷àòè  êîæåí  ïðèéäåøí³é äåíü æèòòÿ, ìèðó ³  ëþáîâ³, çäîðîâ’ÿ
³ äîñòàòêó, òâîð÷îãî  äîâãîë³òòÿ íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà.

Ç ïîâàãîþ äèðåêòîð ÒçÎÂ «Àð³àäíà» Ì. Äóáàíè÷.

ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²Ò! ÁÓÄÜ  Â  ÆÈÒÒ²
ÙÀÑËÈÂÈÌ!



Продається магазин�павіль�
йон  на пероні автостанції –
близько 40 кв. м., обладнаний
під торгівлю. Зверт 0992671906.

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

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

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

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

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

Обращ. 099�37�72542.

     Продам, або здам у найм  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.

 ÇÂÅÐÒÀÉÒÅÑß ÇÀ ÀÄÐÅÑÀÌÈ:     ì.Ìóêà÷åâî, âóë.Ìèðó, 19 «À», êàá. 2 (ðåêë.â³ää³ë). Òåë./ôàêñ:  2-32-46; âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè).     Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: 5-47-68.5-47-68.5-47-68.5-47-68.5-47-68.
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  Ïðîäàæ

“Íàéá³ëüø ö³ííèì äëÿ òèõ, õòî ðîáèòü ãðîø³, º ñâîº÷àñíî îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ”. (À.Ìîðãàí, àìåðèêàíñüêèé ì³ëüÿðäåð.)88888
ñò.

  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     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).

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

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

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

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

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

Тел. 0505545543.
 Допоможемо Вам вигідно зняти

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

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

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

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

  Êóïëþ

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

     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

ВИКОНУЄМО РОБОТИ
По монтажу системного
опалення, водопроводу

та каналізації
Зверт. 066�0057467.

     земельна ділянка під забудову 10
сотин в районі Паланку, "нульовий"
фундамент. Всі дозвільні документи.
Ст. ціна 11 тис. у.о.

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

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

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

Зверт. 050�6850�818.

  Ðîáîòà



ПАТ «Мукачівському заводу ЗБВіК»

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

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

біля з/д переїзду) Тел.: 2-15-85

Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 999998  ñåðïíÿ 2013 ð.

¹ 31 (982)¹ 31 (982)¹ 31 (982)¹ 31 (982)¹ 31 (982)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

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

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

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

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

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

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

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

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

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

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

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

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

товлення склопакетів.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачене Реєстраційне посвідчення  на користування

касовим апаратом, видане ПП Лизаку Михайлу Іллічу Мукачі�
вською ОДПІ , вважати недійсним.

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

     Втрачені Свідоцтва на право власності на земельні паї
видані Верхньовизницькою сільскою радою на імена:

� Муха Калина Михайлівна, серія ЗК N 0051411, с. В.Визниця,
вул. Польова, 7;

� Маховський Михайло Іванович, серія ЗК N 0051553, с. В.Виз�
ниця, вул. Миру, 65;

� Сакаль Марія Юріївна, серія ЗК N 0122514, с. В.Визниця,
вул. Миру, 61;

� Богдан Марія Юріївна, серія ЗК N 0118325, с. В. Визниця,
вул. Партизанська, 12;

� Богдан Надія Василівна, серія ЗК N 0051642, с. В. Визниця,
вул. Миру, 52.
     Втрачені Свідоцтва на право власності на земельні паї

видані Кленовецькою сільської ради:
� Гузинець Пелагія Михайлівна, серія ЗК N 0051709, с. Клено�

вець, вул. Гагаріна;
� Туряниця Віра Михайлівна, серія ЗК N 172421, с. Кленовець,

вул. Садова;
� Чедрик Марія Іванівна, серія ЗК N 0051625;
� Мешко Галена Василівна, серія ЗК N 0051580, с. Кленовець,

вул. Гагаріна, 5.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
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Ëó÷øå îáìàíóòüñÿ â öåíå, ÷åì â òîâàðå. (Á. Ãðàñèàí).Ëó÷øå îáìàíóòüñÿ â öåíå, ÷åì â òîâàðå. (Á. Ãðàñèàí).Ëó÷øå îáìàíóòüñÿ â öåíå, ÷åì â òîâàðå. (Á. Ãðàñèàí).Ëó÷øå îáìàíóòüñÿ â öåíå, ÷åì â òîâàðå. (Á. Ãðàñèàí).Ëó÷øå îáìàíóòüñÿ â öåíå, ÷åì â òîâàðå. (Á. Ãðàñèàí).

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, 12 ÑÅÐÏÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
07.30 "ß êðîêóþ ïî Ìîñêâ³". Ô³ëüì
ïðî ô³ëüì. 1 ÷. 08.20 "ß êðîêóþ ïî
Ìîñêâ³". Ô³ëüì ïðî ô³ëüì. 2 ÷. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.20 Áåç öåíçóðè. 09.45 Ãîëîâíèé
àðãóìåíò. 10.10 Íåõàé Âàì áóäå
êîëüîðîâî! 11.25 Ôîëüê-music.
12.30 Êðèâå äçåðêàëî. 14.10 Ïîãî-
äà. 14.15 Ïðàâî íà çàõèñò. 14.35
Òåìíèé ñèëóåò. 14.45 Â³êíî â Àìå-
ðèêó. 15.05 Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 15.25
Äîðîñë³ ³ãðè. 16.30 Ñ³ëüðàäà. 16.45
Àãðî-News. 17.00 Îñòàííº ïîïåðåä-
æåííÿ. 17.25 Åêîíîì³÷íà ïåðñïåê-
òèâà. 17.35 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 17.55 Ëåãêà àòëåòèêà. ×åì-
ï³îíàò ñâ³òó. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.25 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "ß òåáÿ
ïî-ïðåæíåìó ëþáëþ". Ñ.Ðîòàðó.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 23.55 Õóä. ô³ëüì "×àê-
ëóíêà". 21 ñ. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 Ëåãêà àòëåòèêà. ×åìï³îíàò
ñâ³òó.

Êàíàë «1+1»
06.00, 08.00 Ò/ñ "Ìèëîñåðäÿ" (1).
07.05, 19.30, 23.20 "ÒÑÍ". 07.40
"Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 09.50, 17.10
Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó"
(1). 11.50 Õ/ô "Ìîñêâà ñëüîçàì íå
âiðèòü" (1). 15.00 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà
í³÷" (1) (1). 16.45, 03.15 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.15 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé
- 2" (1). 22.15 "Ãðîø³". 23.35, 03.40
Ò/ñ "Ãðà ïðåñòîë³â" (3). 00.45, 01.30
Ò/ñ "Áîëîòà" (2). 02.15, 02.45 "Ìàøà
³ ìîäåë³ - 2". 04.35 Õ/ô "Á³ëå ñîíöå
ïóñòåë³".

IÍÒÅÐ
05.35 Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ".
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 "Êëþ÷³
â³ä ùàñòÿ". 13.00 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 "Æäè
ìåíÿ". 18.00 Ò/ñ "Äâà êîëüîðè ïðè-
ñòðàñò³". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30
Ò/ñ "Ñåðàô³ìà Ïðåêðàñíà". 23.40 Ò/
ñ "Ìàð'¿íà ðîùà". 01.35 Ò/ñ "Ìåíòè.
Òàºìíèö³ âåëèêîãî ì³ñòà".

 ICTV
05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.25
Ôàêòè. 05.40 Ñâ³òàíîê. 06.50 Ò/ñ
"Òàêñ³". 07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
13.00 Ò/ñ "Ìèñëèâö³ çà ä³àìàíòà-
ìè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè"
.22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 23.20 Ò/ñ "Êàðòèíà êðåé-
äîþ". 03.45 Õ/ô "10 000 ðîê³â ðîê³â
äî í.å." (2).

ÎÐÒ
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!". 09.55, 03.00 "Ìîäíèé âèðîê".
11.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.00 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.45, 17.20 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20, 00.30 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 15.25,
16.10, 23.50 "Ñë³ä". 17.00 Âå÷³ðí³

ÎÐÒ
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!" 09.55, 03.00 "Ìîäíèé âèðîê".
11.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.00 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.45, 17.20 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20, 00.30 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 15.20,
16.10, 23.50 "Ñë³ä". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.35, 01.00 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 18.50, 02.05 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Îä-
íîëþáè". 22.50 Ò/ñ "Ãðóïà "Zeta".

ÑÒÁ
05.30 "×óæ³ ïîìèëêè. Ä³â÷èíà áåç
³ìåí³". 06.15, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 07.55, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.20 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ôàòàëüíå êîõàííÿ õîëîñòÿê³â".
10.20 Õ/ô "Òîá³, ñïðàâæíüîìó"(1).
13.25 "Õîëîñòÿê". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 19.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 21.00 "Ì³ñòè÷í³
³ñòîð³¿-5 ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì".
22.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Âåñ³ëëÿ - ë³êè
â³ä ñòàðîñò³". 23.25 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 00.20 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1).
01.20 Õ/ô "Çèãçàã óäà÷³"(1). 02.50
Í³÷íèé åô³ð.

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

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë

- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 08.55
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè
- â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 13.40 Ò/ñ
"Ïîëîâèíêè" (1). 14.05 Ò/ñ "Áåâåðë³
Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1).
15.00 Áîãèíÿ. Íîâà êîëåêö³ÿ. 17.00
Ó ÒÅÒà ïàðà. 18.15 Ìîäó íàðîäó.
19.00 Ò/ñ "Êðåì" (1). 20.00 Äàéîø
ìîëîäüîæ! 21.00, 22.30 ÒÅÒ-²íòåð-

íîâèíè. 17.35, 01.00 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 18.50, 02.05 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Îäíî-
ëþáè". 22.50 Ò/ñ "Ãðóïà "Zeta".

ÑÒÁ
06.05 "×óæ³ ïîìèëêè. Êîøìàð íà
âóëèö³ Ôåñòèâàëüí³é". 06.50, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 08.45, 18.20 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.00
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ñëàâà â îáì³í íà
ðîäèíó". 11.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Òåùà
ùàñòþ íå çàâàäà". 12.00 Õ/ô "×åò-
âåð - 12-å" (1). 13.50 "Õîëîñòÿê".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-5 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 22.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ôàòàëüíå êîõàííÿ õîëîñòÿê³â".
23.20 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 00.20
"Äðóãå ïðèøåñòÿ Âàíãè". 02.25 Ò/ñ
"Äîêòîð Õàóñ"(1). 03.10 Õ/ô "×àñ
áàæàíü"(1). 04.45 Í³÷íèé åô³ð.

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

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 08.55
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè
- â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 13.40 Ò/ñ
"Ïîëîâèíêè" (1). 14.05 Ò/ñ "Áåâåðë³
Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1).
15.00 Áîãèíÿ. Íîâà êîëåêö³ÿ. 17.00
Ó ÒÅÒà ïàðà .18.15 Ìîäó íàðîäó.
19.00 Ò/ñ "Êðåì" (1). 20.00 Äàéîø
ìîëîäüîæ! 21.05, 22.30 ÒÅÒ-²íòåð-
íåò. 21.35 Áóëüäîã Øîó. 23.15
Äóðíºâ+1. 23.40 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 00.10 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêà ³ñòîð³ÿ
æàõó" (3). 01.00 Õ/ô "Áðóäíèé íå-
ã³äíèê Øåéì" (2). 02.40 Òâîþ ìàìó!
03.05 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
14:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âè-
ïóñê. 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì.
17.50 - Ìóëüòô³ëüì. 18.15 - Ò/ñ. 19:00
- Íîâèíè "×ÀÑ". 19.25 -   ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 19.50 -
ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 20.00 -
Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 -
"Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

05.40, 06.25 Teen Time. 05.45 "Ïå-
êåëüíå ïîáà÷åííÿ". 06.30 Àôåðèñ-
òè. 07.30, 19.00 Ðåïîðòåð. 07.35,
19.15, 01.20 Ïîãîäà. 07.40 Êàáðèî-
ëåòî. 09.25 Õ/ô "Âàí Õåëüñèíã".
12.05, 17.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
13.25, 14.30 Kids Time. 13.30 Ì/ñ

"Àëàää³í". 15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55
Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 19.20 Ò/ñ "Âîðîí³-
íè". 21.00 Ðåâ³çîð. 23.10 Ò/ñ "Çàê-
ðèòà øêîëà" (2). 01.25 Ò/ñ "Êóï³äîí".
02.10, 03.00 Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåéêà".
02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 13 ÑÅÐÏÍß
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008.20 Äîê. ô³ëüì "Ã.Ææåíîâ. Àãåíò
íàä³¿ ". 2 ÷ .08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.40 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 10.45 Íåõàé Âàì áóäå
êîëüîðîâî!. 11.45 Ïîãîäà. 11.55 Õ/
ô "Âå÷îðè íà õóòîð³ á³ëÿ Äèêàíü-
êè". 13.30 Êðîê äî ç³ðîê. 14.20 Ò/ñ
"Ðîêñîëàíà" 1-3ñ. 17.30 Åêîíîì³÷-
íà ïåðñïåêòèâà. 17.40 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.00 Ëåãêà àò-
ëåòèêà. ×åìï³îíàò ñâ³òó. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ôåñòèâàëü
ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëåâî. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.55 Õóä. ô³ëüì "×àêëóíêà". 22 ñ.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêà-
äåì³ÿ. Êðàùå çà ð³ê. 02.15 Ëåãêà
àòëåòèêà. ×åìï³îíàò ñâ³òó. 04.45
Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 05.10 Îêîëèöÿ.
05.35 Ï³äñóìêè äíÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05 "Ãðîø³". 06.55, 19.30, 23.50
"ÒÑÍ". 07.40 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
08.00 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà
òèæäåíü - 4". 08.55 Ò/ñ "Øêîëà ïðî-
æèâàííÿ". 09.55, 17.10 Ò/ñ "Ñèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 11.55
"Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 12.55 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 4". 13.55, 04.05 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.00 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³
îäíà í³÷" (1). 16.45, 03.40 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñü-
êèé - 2" .22.15 "Ì³íÿþ æ³íêó - 5".
00.05, 04.55 Ò/ñ "Ãðà ïðåñòîë³â" (3).
01.10, 01.50 Ò/ñ "Áîëîòà" (2). 02.30,
03.05 "Ìàøà ³ ìîäåë³ - 2".

IÍÒÅÐ
05.35 Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10, 23.40 Ò/
ñ "Ìàð'¿íà ðîùà". 11.05 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 12.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.40 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.40,
03.35 Ò/ñ "Íàëîæíèöÿ". 18.00 Ò/ñ
"Äâà êîëüîðè ïðèñòðàñò³". 20.00,
03.05 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Ñå-
ðàô³ìà Ïðåêðàñíà". 01.35 Õ/ô
"Æ³íî÷³ ñëüîçè".

 ICTV
05.15 Ôàêòè .05.45 Ñâ³òàíîê. 06.50
Ò/ñ "Òàêñ³". 07.15 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 10.20, 16.25 Ò/ñ "Àãåíò
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.05, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.25, 20.10 Ò/
ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Íà â³äñòàí³ óäà-
ðó" (2). 01.25 Íàâ÷³òü íàñ æèòèè.
02.15 Ò/ñ "Ðîçïëàòà". 03.10 Õ/ô "Íå-
âèäèìèé á³ê" (2).

íåò. 21.30 Á³éö³âñüêèé Êëóá. 23.15
Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.10 Ò/ñ "Àìå-
ðèêàíñüêà ³ñòîð³ÿ æàõó" (3). 00.55
Õ/ô "Êîêòåéëü" (2). 02.30 Òâîþ
ìàìó! 02.55 Äî ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
11.05- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ . 11:50 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
-  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë . 17.50 -
Ìóëüòô³ëüì. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàç-
êà . 19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 20.00
-  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30 -
Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/
ñ. 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

05.40, 06.25 Teen Time. 05.45 "Ïå-
êåëüíå ïîáà÷åííÿ". 06.30 Àôåðèñ-
òè. 07.30, 19.00 Ðåïîðòåð. 07.35,
19.15, 01.15 Ïîãîäà. 07.40 Êàáðèî-
ëåòî. 09.30 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
11.45, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 13.25, 14.30 Kids Time. 13.30
Ì/ñ "Àëàää³í". 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 "Êóï³äîí". 02.05 Ò/ñ
"Äðóæíà ñ³ìåéêà".

ÑÅÐÅÄÀ, 14 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 11.20 Õàé ùàñòèòü. 11.45 Êðèâå
äçåðêàëî. 13.30 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
14.15 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà" 4-7ñ. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Åêîíîì³÷íà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà "Ìàìî, â³÷íà ³ êî-
õàíà". 20.35 ².Ïîïîâè÷. "Òðåìá³òàð
óêðà¿íñüêî¿ äóø³" (÷.1). 20.50 Ìåãà-
ëîò. 20.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Star-øîó.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 23.55 Õóä. ô³ëüì "×àê-
ëóíêà". 23 ñ. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. Ë³òí³ âðàæåí-
íÿ. 02.15 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî
ß. 02.35 Êíèãà.ua. 02.55 ßê öå?.
03.20 Ôîëüê-music. 04.15 Æèòòÿ íà
ð³âíèõ. 04.35 Ä/ô "Õìàðà íà äàõó
ñâ³òó".

Êàíàë «1+1»
08.00 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà
òèæäåíü - 4". 09.00 Ò/ñ "Øêîëà ïðî-
æèâàííÿ". 10.00, 17.10 Ò/ñ "Ñèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 11.55
"Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 12.55, 03.15
"Íå áðåøè ìåí³ - 4". 13.55, 04.05
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.00 Ò/
ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 16.45,
02.50 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé - 2" (1). 22.15 "Òå-
ðèòîð³ÿ îáìàíó". 23.40, 04.55 Ò/ñ
"Ãðà ïðåñòîë³â" (3). 00.50 Ò/ñ "Áî-
ëîòà" (2). 01.40, 02.15 "Ìàøà ³ ìî-
äåë³ - 2".

IÍÒÅÐ
05.20 Ò/ñ "Ñåðàô³ìà Ïðåêðàñíà".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10, 23.00 Ò/ñ
"Ìàð'¿íà ðîùà". 11.05 Ä/ñ "Ñë³äñòâî

âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
12.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.45
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.40 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.40, 03.30
Ò/ñ "Íàëîæíèöÿ". 18.00 Ò/ñ "Äâà
êîëüîðè ïðèñòðàñò³". 20.00, 03.00
"Ïîäðîáèö³". 20.45 Ôóòáîë. Çá³ðíà
Óêðà¿íè - çá³ðíà ²çðà¿ëþ. 00.55 Õ/ô
"²ãðè äîðîñëèõ ä³â÷àò".

 ICTV
05.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.10
Ôàêòè. 05.40 Ñâ³òàíîê. 06.45 Ò/ñ
"Òàêñ³".  07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåê-
äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.15, 16.25 Ò/
ñ "Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.05, 22.05 Ò/
ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.25,
20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.15 Õ/ô "Âò³êà÷³" (2).
01.15 Êðèì³íàëüíèé îáëîì. 02.05
Ò/ñ "Ðîçïëàòà". 03.00 Õ/ô "Íà
â³äñòàí³ óäàðó" (2).

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00
Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî ðàíêó".
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, 00.25 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.15 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð". 15.25, 16.10, 23.45
"Ñë³ä". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.35
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.50, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Îäíîëþáè". 21.45 Ò/ñ "Ãðóïà
"Zeta". 01.00 Ò/ñ "Åëåìåíòàðíî".

ÑÒÁ
05.50 "×óæ³ ïîìèëêè. Ñàíòà-Áàðáà-
ðà ïî-õåðñîíñüêè". 06.35, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 08.15, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Âåñ³ëëÿ - ë³êè
â³ä ñòàðîñò³". 10.45 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ùàñëèâ³ ïîê³ðí³ äðóæèíè". 11.45 Õ/
ô "Ð³òà"(1). 13.45 "Õîëîñòÿê". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-5 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 22.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Îáåðåæíî - ðåâíîù³!". 23.20 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â". 00.25 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ"(1). 01.25 Õ/ô "Âèêîíàííÿ
áàæàíü"(1). 03.05 Í³÷íèé åô³ð.

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

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 08.55
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè
- â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãî-
âîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 13.40 Ò/ñ
"Ïîëîâèíêè" (1). 14.05 Ò/ñ "Áåâåðë³
Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1).
15.00 Áîãèíÿ øîï³íãó. 17.00 Ó ÒÅÒà
ïàðà. 18.15 Ìîäó íàðîäó. 19.00 Ò/ñ
"Êðåì" (1). 20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!
21.00, 22.30 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 21.30
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.10 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêà
³ñòîð³ÿ æàõó" (3). 00.55 Õ/ô "Äèòèíà
íà áîðòó" (1). 02.25 Òâîþ ìàìó!
02.50 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ. 11:50 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 14:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 14.45 - Ò/ñ. 15:40
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
17.50 -  Ìóëüòô³ëüì. 18:15 -  Ò/ñ.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ". 19:25 -
"Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 19.50 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 20.00 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 20.45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà â 10-êó" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21.55 -  "Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ.
23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.40, 06.25 Teen Time. 05.45 "Ïå-
êåëüíå ïîáà÷åííÿ". 06.30 Àôåðèñ-
òè. 07.30, 19.00 Ðåïîðòåð. 07.40
Êàáð³îË³òî. 09.35 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðà-
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    (íà 12.08.2013 - 18.08.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ÑÒÁ
05.15 Ì/ô "Íó, ïîãîäè!"(1). 06.20 Õ/
ô "Íåï³ääàòëèâ³"(1). 07.45 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 08.40 "¯ìî âäîìà".
09.50 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 10.30, 00.10
Õ/ô "Ç³òà ³ Ã³òà"(1). 13.50 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. ß ïîìèðàþ áåç êîõàííÿ".
14.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Âñ³ ÷îëîâ³êè
ñâî ...?" 16.00 "Ìîÿ ïðàâäà. Ìèêîëà
Âàëóºâ. Ì³é ëàñêàâèé ³ í³æíèé
çâ³ð". 17.00 "Ìîÿ ïðàâäà. Íåâ³äîì³
÷îëîâ³êè Íàòàë³ Ìîãèëåâñüêî¿".

18.00 Õ/ô "Ìàìî÷êà ìîÿ"(1). 22.00
Õ/ô "Äâ³ ³ñòîð³¿ ïðî êîõàííÿ"(1).
03.10 Í³÷íèé åô³ð.

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

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 07.10 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35
Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 11.00 Ì/ñ "Ô³êñè-
êè" (1). 11.35 Ì/ô "Ïîâåëèòåëü
Áîá³â: Âåëèêèé ïîõ³ä Àòòèëè" (1).
13.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
15.45 Êîðîëåâà áàëó 3. 17.00 Õ/ô
"Íåö³ëîâàíà" (1). 19.10 Õ/ô "Îïòîì
äåøåâøå 2" (1). 21.10 Â³òàëüêà.
23.00 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêà ³ñòîð³ÿ
æàõó" (3). 00.50 Õ/ô "Äåòåêòèâ Âàð-
øàâñê³" (2). 02.20 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
11:15 - Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïî-
âòîð). 12:00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñå-
ð³àë. 12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 14:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Êîíöåðò.
19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:30 - Âå÷³-
ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×àñ".
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35
- Õóäîæí³é ô³ëüì . 01:20 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.20 Ì/ô "Çíèêëå ðèñåíÿ". 07.00
Êóõíÿ äëÿ äâîõ. 07.50, 10.00 Ðåâ-
³çîð. 12.15 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³.
14.00 Ëþäè ÕÅ. 14.20 Íåðåàëüíà
³ñòîð³ÿ. 15.00 Ôàéíà Þêðàéíà.
15.25 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 17.50 Õ/ô "Óãà-
äàé, õòî?". 20.00 Õ/ô "Ê³ëåðè". 22.00
Õòî çâåðõó?-2. 00.00 Õ/ô "Ì³ññ
Í³õòî" (2). 01.50 Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåé-
êà".
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 10.50 Êðîê äî ç³ðîê. 11.45 Ñ³ì ÷ó-
äåñ Óêðà¿íè. 11.55 Áëèæ÷å äî íà-
ðîäó. 12.25 Çîëîòèé ãóñàê. 12.50 Â
ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 13.40 Ìàþ
÷åñòü çàïðîñèòè. 14.40 Ëåãêà àò-
ëåòèêà. ×åìï³îíàò ñâ³òó. 18.10 Óí-
³âåðñèòåò ç³ðîê. 18.55 Ôóòáîë.
×åìï³îíàò Óêðà¿íè. Ïðåì'ºð-ë³ãà.
"Øàõòàð" (Äîíåöüê) - "Ìåòàëóðã"
(Çàïîð³ææÿ). 19.50 Â ÏÅÐÅÐÂ²: Ãî-
ëîâíèé àðãóìåíò. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Áàñêåòáîë. ×åìï³îíàò
ªâðîïè ñåðåä ÷îëîâ³ê³â. Ô³íàë.
22.10 Â ÏÅÐÅÐÂ²: Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.40 Îë³ìï³éñüêèé âèê-
ëèê. 00.00 Ì.Ïîïëàâñüêèé: Ïðèðå-
÷åíèé íà ëþáîâ. 00.40 Êëóá ãóìî-
ðó. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.40 Áàñ-
êåòáîë. ×åìï³îíàò ªâðîïè ñåðåä ÷î-
ëîâ³ê³â. Ìàò÷ çà òðåòº ì³ñöå. 03.10
Êíèãà.ua. 03.30 Îêîëèöÿ. 03.55
Äîêè áàòüêè ñïëÿòü. Ìóëüòô³ëüì.
04.10 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê.
05.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ

 Êàíàë «1+1»
06.10 Õ/ô "Áðóäí³ òàíö³ - 2" (1). 07.50
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò +".
09.00 "Ëîòî-çàáàâà". 10.00
Ìóëüòô³ëüìè (1). 11.00, 03.35
"Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì". 12.00

10.15, 16.30 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.05, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.25, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.30
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 23.55 Õ/ô
"Ñò³ëüíèêîâèé". 01.45 Ò/ñ "Ðîçïëà-
òà". 02.35 Õ/ô "Ï³âí³÷íà êðà¿íà" (2).

ÎÐÒ
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". 15.20, 16.10
"Ñë³ä". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.35
"Ëþäèíà ³ çàêîí". 18.50 "Ïîëå ÷ó-
äåñ". 20.00 "×àñ". 20.30 "Îäèí â
îäèí!" Íà á³ñ! 23.50 "Ôðåää³ Ìåðêü-
þð³. Âåëèêèé àêòîð". 01.25 Ò/ñ "Åëå-
ìåíòàðíî". 02.05 Õ/ô "Ïîäîðîæ
ìñüº Ïåðð³øîíà". 03.25 Õ/ô "Ðîç-
âàãà äëÿ ä³äóãàí³â".

ÑÒÁ
05.25 ×óæ³ ïîìèëêè "Ïîìñòà çà
ñèíà". 06.15 "×óæ³ ïîìèëêè. Îñòàí-
íÿ øëþáíà í³÷". 07.00 Õ/ô "Çîëîòå
òåëÿ"(1). 10.10, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 11.55 Õ/ô "Ãàðäå-
ìàðèíè, âïåðåä!"(1). 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00 "Ìîÿ ïðàâ-
äà. Ìèêîëà Âàëóºâ. Ì³é ëàñêàâèé ³
í³æíèé çâ³ð". 21.00 "Ìîÿ ïðàâäà.
Íåâ³äîì³ ÷îëîâ³êè Íàòàë³ Ìîãè-
ëåâñüêî¿". 22.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. ß
ïîìèðàþ áåç êîõàííÿ". 23.20 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Âñ³ ÷îëîâ³êè ñâî ...?"
00.30 Õ/ô "Àðôà äëÿ êîõàíî¿"(1).
02.15 Õ/ô "Ïîêðîâñüê³ âîðîòà"(1).

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

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 08.55
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³
æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ "Òà,
ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
13.40 Ò/ñ "Ïîëîâèíêè" (1). 14.05 Ò/
ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêî-
ë³ííÿ" (1). 15.00 Áîãèíÿ øîï³íãó.
17.00 Ó ÒÅÒà ïàðà. 18.00 4 âåñ³ë-
ëÿ. 19.00 Ò/ñ "Êðåì" (1). 20.00 Äàé-
îø ìîëîäüîæ! 21.00, 22.30 ÒÅÒ-
²íòåðíåò. 21.30 Á³éö³âñüêèé Êëóá.
23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.10
Õ/ô "Ïîâñòàëèé ç ïåêëà 5: Âîãíÿíà
ïð³ðâà" (3). 01.45 Õ/ô "Òåìíèé âîâê"
(3). 03.15 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.00 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14.00 -  Ïðîãðàìà " Ê³íî-
ìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
17.50 - Ìóëüòô³ëüì. 18:10 - Ò/ñ.
19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ". 19:25 -
"Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 20.00 - Ïðîãðàìà
"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð-
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21:55 - "Ñïîðò ×àñ". 22:00 - Ïðî-

íà òî÷êà. 17.10 Ò/c "Æèòòÿ ÿê âîíî
º" (1). 19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 23.10 Ò/c "Ãëóõàð.
Ïîâåðíåííÿ" (1). 02.00 Ò/c "Ïîæåæ-
íèêè ×èêàãî" (2). 05.10 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 08.55
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè
- â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 13.40 Ò/ñ
"Ïîëîâèíêè" (1). 14.05 Ò/ñ "Áåâåðë³
Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1).
15.00 Áîãèíÿ øîï³íãó. 17.00 Ó ÒÅÒà
ïàðà. 18.15 Ìîäó íàðîäó. 19.00 Ò/ñ
"Êðåì" (1). 20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!
21.00, 22.30 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 21.30
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.10 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêà
³ñòîð³ÿ æàõó" (3). 00.55 Õ/ô "Ôë³êà"
(1). 02.25 Òâîþ ìàìó! 02.50 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 10.55 -
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà " Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 11:50 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ" (ïî-
âòîð). 14:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 17:50 - Ìóëüòô³ëüì.
18:15 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ".
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç
"Ì- ñòóä³î". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.40, 06.25 Teen Time.þ 05.45
"Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ". 06.30 Àôå-
ðèñòè. 07.30, 19.00 Ðåïîðòåð.
07.40 Êàáð³îË³òî. 09.30 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.50, 17.55, 21.00 Ò/
ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 13.30, 14.35
Kids Time. 13.30 Ì/ñ "Àëàää³í".
14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 19.15 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 22.05
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.10 Ò/ñ "Çàê-
ðèòà øêîëà" (2). 01.20 Ò/ñ "Êóï³-
äîí". 02.10, 03.00 Ò/ñ "Äðóæíà
ñ³ìåéêà". 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé.
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10.40 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!
11.50 Õ/ô "Äâà á³éö³". 13.05 Õ/ô "Àí-
òîí ²âàíîâè÷ ñåðäèòüñÿ". 14.25 Ò/ñ
"Ðîêñîëàíà" 10-12ñ. 17.15 Åêîíîì³-
÷íà ïåðñïåêòèâà. 17.25 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 17.45 Ëåãêà àò-
ëåòèêà. ×åìï³îíàò ñâ³òó. 20.45 ².Ïî-
ïîâè÷. "Òðåìá³òàð óêðà¿íñüêî¿ äóø³"
(÷.3). 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.45 Õóä. ô³ëüì "×àêëóíêà". 25 ñ.
00.30 Êëóá ãóìîðó. 01.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî
ãîëîâíå. 02.00 Ëåãêà àòëåòèêà. ×åì-
ï³îíàò ñâ³òó. 04.40 Ä/ô "Ëàñêàâî
ïðîñèìî äî çðàçêîâîãî ñåëèùà".
05.35 Ï³äñóìêè äíÿ.

   Êàíàë «1+1»
06.00 "Êîõàííÿ áåç êîðäîí³â". 06.55,
19.30 "ÒÑÍ". 07.40 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 08.00 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåí-
íÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 4". 08.55 Ò/ñ
"Øêîëà ïðîæèâàííÿ". 09.55, 17.10
Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
11.55 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 12.55 "Íå
áðåøè ìåí³ - 4". 13.55 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.00 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³
îäíà í³÷" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 20.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013".
22.10 Õ/ô "Áåç âèíè âèíóâàòèé" (2).
00.05 Õ/ô "Õëîïåöü ç Ô³ëàäåëüô³¿"
(2). 01.45 Õ/ô "Îñòàíí³é êîðîëü
Øîòëàíä³¿" (2). 03.40 Õ/ô "Áðóäí³
òàíö³ - 2" (1). 05.05 Õ/ô "Ñë³ä ïàíäè"
(1).

IÍÒÅÐ
05.20, 20.30 Ò/ñ "Ñåðàô³ìà Ïðå-
êðàñíà". 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
"Ìàð'¿íà ðîùà". 11.05 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
12.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.45
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.40 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.40, 03.20
Ò/ñ "Íàëîæíèöÿ". 18.00 Ò/ñ "Äâà êî-
ëüîðè ïðèñòðàñò³". 20.00, 02.50
"Ïîäðîáèö³". 23.45 Õ/ô "Âàãîìà
ï³äñòàâà äëÿ âáèâñòâà" (2).

 ICTV
05.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.15
Ôàêòè. 05.45 Ñâ³òàíîê. 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.

çîì". 11.50, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè". 13.30, 14.40 Kids Time.
13.35 Ì/ñ "Àëàää³í". 14.55 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 19.20
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 23.10 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà"
(2). 01.20 Ò/ñ "Êóï³äîí". 02.05, 02.55
Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåéêà". 02.50 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé.

×ÅÒÂÅÐ, 15 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 08.20 Äîê. ô³ëüì "Â.Öîé. Îñü òàêå
ê³íî". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.40
Êíèãà.ua. 10.00 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç
Í.Ãîðîäåíñüêîþ. 10.40 Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî! 11.40 Ïîãîäà.
11.45 Êðèâå äçåðêàëî. 13.25 Ïîãî-
äà. 13.35 Õ/ô "Áåçïðèäàííèöÿ".
15.10 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà" 8,9ñ.. 17.05
Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 17.30 Åêî-
íîì³÷íà ïåðñïåêòèâà. 17.40 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.00
Ëåãêà àòëåòèêà. ×åìï³îíàò ñâ³òó.
20.45 ².Ïîïîâè÷. "Òðåìá³òàð óêðà¿-
íñüêî¿ äóø³" (÷.2). 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.20 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåð-
áàòþê. 22.15 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 23.55 Õóä. ô³ëüì "×àêëóí-
êà". 24 ñ. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 Ëåãêà àòëåòèêà. ×åìï³îíàò
ñâ³òó. 04.20 Ñâ³òëî. 04.40 Star-øîó.
05.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.40
Ï³äñóìêè äíÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05 "Òåðèòîð³ÿ îáìàíó". 06.55,
19.30, 00.00 "ÒÑÍ". 07.40 "Åêîíîì-
³÷íà ïðàâäà". 08.00 "Ïîâíå ïåðå-
âò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 4". 08.55
Ò/ñ "Øêîëà ïðîæèâàííÿ". 09.55,
17.10 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäî-
ìó" (1). 11.55 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî".
12.55 "Íå áðåøè ìåí³ - 4". 13.55
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.00 Ò/ñ
"Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñü-
êèé - 2". 22.15 "Êîõàííÿ áåç êîð-
äîí³â". 00.15, 04.45 Ò/ñ "Ãðà ïðå-
ñòîë³â" (3). 01.25 Õ/ô "Õëîïåöü ç
Ô³ëàäåëüô³¿". 02.50, 03.25 "Ìàøà ³
ìîäåë³ - 2". 03.55 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè" (3).

IÍÒÅÐ
05.20, 20.30 Ò/ñ "Ñåðàô³ìà Ïðå-
êðàñíà". 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10,
23.40 Ò/ñ "Ìàð'¿íà ðîùà". 11.05 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 12.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.40 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.40,
03.30 Ò/ñ "Íàëîæíèöÿ". 18.00 Ò/ñ
"Äâà êîëüîðè ïðèñòðàñò³". 20.00,
03.00 "Ïîäðîáèö³". 01.35 Õ/ô "Ïî-
âåðíóòè Â³ðó".

 ICTV
05.00 Ôàêòè. 05.30 Ñâ³òàíîê. 06.35
Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 10.15, 16.30 Ò/ñ "Àãåíò
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.10, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.30, 20.10 Ò/
ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Äîì³íî" (2). 01.45
Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 02.40 Ò/ñ "Ðîçï-
ëàòà". 03.30 Õ/ô "Âò³êà÷³" (2).

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00
Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî ðàíêó".
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 íîâèíè13.20, 00.25 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.15 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð". 15.20, 16.10, 23.45
"Ñë³ä". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.35
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.50, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Îäíîëþáè". 22.45 Ò/ñ "Ãðóïà
"Zeta". 01.00 Ò/ñ "Åëåìåíòàðíî".

ÑÒÁ
05.35 "×óæ³ ïîìèëêè. Ö³íà æèòòÿ".
06.20, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
08.05, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Îáåðåæíî - ðåâíîù³!" 10.25 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Îê³ëüöþâàòè ç³ðêó". 11.20
Õ/ô "Àðôà äëÿ êîõàíî¿"(1). 13.10 "Õî-
ëîñòÿê". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 21.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-5 ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 22.25 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Íàðîäèòè çà áóäü-ÿêó
ö³íó". 23.20 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
00.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1). 01.25 Õ/
ô "Íà ï³äìîñòêàõ ñöåíè"(1). 02.55
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/c "Ïëàòèíà" (1). 07.00, 17.00,
19.00, 03.20 Ïîä³¿. 07.10 Ðàíîê ç
Óêðà¿íîþ. 09.10, 13.00, 21.40 Ò/c
"Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/c "Ï'ÿò-
íèöüêèé. Ãëàâà äðóãà" (1). 12.00,
04.15 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
14.30 Ò/c "Ïîäðóææÿ" (1). 15.30
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-

ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
 05.45, 06.25 Teen Time. 05.45 "Ïå-
êåëüíå ïîáà÷åííÿ". 06.30 Àôåðèñ-
òè. 07.30, 19.00 Ðåïîðòåð. 07.40
Êàáð³îË³òî. 09.45 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðà-
çîì". 11.40, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè". 13.30, 14.45 Kids Time.
13.35 Ì/ñ "Àëàää³í". 15.00 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 19.20

Ò/ñ "Âîðîí³íè". 22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 23.10 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà"
(2). 01.20 Ò/ñ "Êóï³äîí". 02.10 Ò/ñ
"Äðóæíà ñ³ìåéêà".

ÑÓÁÎÒÀ, 17 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

10.15 Õ/ô "Àíòîí ²âàíîâè÷ ñåðäèòü-
ñÿ". 11.40 ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ?. 12.40
Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 13.40 Íå â³ð
õóäîìó êóõàðþ. 14.05 Ðîÿëü â êó-
ùàõ. 14.35 Çîëîòèé ãóñàê. 15.00
Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîá-
ëåâî. 17.00 Ëåãêà àòëåòèêà. ×åìï³-
îíàò ñâ³òó. 19.20 Áàñêåòáîë. ×åìï-
³îíàò ªâðîïè ñåðåä ÷îëîâ³ê³â.
Ï³âô³íàë. 20.55 Ìåãàëîò. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Áàñêåòáîë.
×åìï³îíàò ªâðîïè ñåðåä ÷îëîâ³ê³â.
Ï³âô³íàë. 22.10 Â ÏÅÐÅÐÂ²: Ñóïåð-
ëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.20 Êîíöåðò
"Ì.Òàí³÷. Âñå äîáðå íå çàáóâàºòü-
ñÿ". 00.30 Êëóá ãóìîðó. 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 01.40 Ëåãêà àòëåòè-
êà. ×åìï³îíàò ñâ³òó. 03.50 Õ³ò-ïà-
ðàä "Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 05.00 Íå â³ð
õóäîìó êóõàðþ. 05.25 Øêîëà þíî-
ãî ñóïåðàãåíòà. 05.40 Äîêè áàòüêè
ñïëÿòü. Ìóëüòô³ëüì.

Êàíàë «1+1»
06.25 "Ðåìîíò +". 07.15, 19.30, 05.40
"ÒÑÍ". 08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00
"Õòî òàì?". 10.00 Ì/ô "Åíãð³ áåðäñ".
10.05 Ì/ô "Ìóëàí - 2" (1). 12.00,
04.50 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ³íä³ÿ".
13.05 Õ/ô "Ø³ñòü äí³â, ñ³ì íî÷åé".
15.15 "Ø³ñòü êàäð³â". 16.30 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â - 2013". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà
- 3". 20.00 Õ/ô "Òèòàí³ê" (1). 00.00 Õ/
ô "Ãðàíè÷íà øâèäê³ñòü" (2). 01.50 Õ/
ô "Ôë³ðò ç³ çâ³ðîì" (2). 03.20 Õ/ô
"Çîëîòèé ë³ä: Â ãîíèòâ³ çà ìð³ºþ"
(1). 12.00, 04.50 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -
2: ²íä³ÿ".

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ñåðàô³ìà Ïðåêðàñíà"
Çàêëþ÷íà ñåð³ÿ. 07.20, 01.25 Õ/ô
"Ùàñòÿ çà ðåöåïòîì". 09.30 "Âñå äëÿ
ìàìè". 10.00 "Ë³òíÿ êóõíÿ". 11.00 Õ/
ô "Çà ñ³ìåéíèìè îáñòàâèíàìè".
13.35 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè".
17.25, 20.30 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò-
³âêè 2". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 21.55 Ò/
ñ "Ãîðîáèíè ãðîíà ÷åðâîí³". 03.10
Õ/ô " Âàãîìà ï³äñòàâà äëÿ âáèâ-
ñòâà" (2).

ICTV
04.50 Ôàêòè. 05.20 Ñâ³òàíîê. 06.25
Êîçèðíå æèòòÿ. 06.55 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 08.50 Ç³ðêà YouTube.
10.00 Äà÷à. 11.05 Êâàðòèðíå ïèòàí-
íÿ. 12.20 Õ/ô "Ñò³ëüíèêîâèé". 14.15
Ò/ñ "×îðí³ âîâêè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 19.55 Õ/ô "Ïóíêò ïðèçíà-
÷åííÿ". (2). 21.55 Õ/ô "Ïóíêò ïðè-
çíà÷åííÿ-2" (2). 23.50 Õ/ô "Äîì³íî"
(2). 02.10 Õ/ô "Áëàêèòíà áåçîäíÿ"
(2).

ÎÐÒ
 11.00 Íîâèíè. 05.10 Õ/ô "Ï³÷íèêè".
06.35 Õ/ô "Íåâèïðàâíèé áðåõóí".
07.45 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
08.00 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
08.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.55 "Â³êòîð Àâ³ëîâ. Ç Âî-
ëàíäîì ìè êâèòè". 11.15 "²äåàëüíèé
ðåìîíò". 12.10 Ò/ñ "Ñïàäîê". 15.15
"Ñ³ì Ñèìåîí³â". Áîìáà â êîíòðà-
áàñ³". 16.15 "Óãàäàé ìåëîä³þ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.15 "Ôîðò Áîÿðä".
18.55 "Âåñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 20.00
"×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³".
22.10 "ÊÂÊ". Ïðåì'ºð-ë³ãà. 23.55 Õ/
ô "Øê³ðà, â ÿê³é ÿ æèâó". 01.55 Õ/ô
"×îëîâ³ê ³ äî÷êà Òàìàðè Îëåêñàíä-
ð³âíè". 03.40 "Ïîëå ÷óäåñ".

"Ñìàêóºìî". 12.40 "Ø³ñòü êàäð³â".
13.05, 04.20 Õ/ô "Íå òðåáà
ñóìóâàòè" (1). 15.05 Ò/ñ
"Ìèëîñåðäÿ" (1). 19.30 "Òåëåâ³ç³éíà
ñëóæáà íîâèí". 20.15 "Âåëèêèé
ïåêàðñüêèé òóðí³ð". 21.45 "Áàãàò³ òåæ
ïëà÷óòü. Ïîñòñêðèïòóì". 22.45
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.50 Õ/ô "Ò³íüîâà
çìîâà" (1). 01.40 Õ/ô "Îñòàíí³é
êîðîëü Øîòëàíä³¿" (2).

IÍÒÅÐ
05.55 Ò/ñ "Ãîðîáèíè ãðîíà ÷åðâîí³".
09.25 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñü-
êîãî". 10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà". 11.00
"Øàëåíå âåñ³ëëÿ". 11.55, 04.20 Ò/ñ
"Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ". 13.50, 20.25
Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè 2".
20.00, 01.50 "Ïîäðîáèö³". 21.50 Õ/
ô "Ðîìàøêà, êàêòóñ, ìàðãàðèòêà".
23.55 Õ/ô "Õî÷ó äèòèíó". 02.15 Õ/ô
"Çà ñ³ìåéíèìè îáñòàâèíàìè".

 ICTV
07.35 Äà÷à. 08.45 Õ/ô "Ôðàíöóçü-
êèé ïîö³ëóíîê". 11.00 Êîçèðíå æèò-
òÿ. 11.30 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 12.10
Õ/ô "Ïðèáóëüö³-2: Êîðèäîðè ÷àñó".
14.40 Ò/ñ "×îðí³ âîâêè". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 19.00 Çàìî÷åí³. 20.15 Õ/
ô "Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ-3" (2). 22.10
Õ/ô "Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ-4" (2). 23.55
Ò/ñ "Òàêñ³". 01.15 Õ/ô "Àìåðèêàíñü-
êèé ïñèõîïàò" (2). 03.00 Õ/ô "Ïóíêò
ïðèçíà÷åííÿ" (2).

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè. 05.10
"Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 05.35 Õ/ô "Âàñ
âèêëèêàº Òàéìèð". 07.05 "Ñëóæó
Â³ò÷èçí³!". 07.40 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä". 07.55 "Çäîðîâ'ÿ". 09.10 "Íå-
ïóòí³ íîòàòêè". 09.35 "Äîêè âñ³ âäî-
ìà". 10.30 "Ôàçåíäà". 11.15 Õ/ô
"Ä³â÷àòà". 13.05 Õ/ô "Âåñ³ëëÿ â
Ìàëèí³âö³". 15.00 "ªðàëàø". 15.20
Þâ³ëåéíèé êîíöåðò Ñòàñà Ìèõàé-
ëîâà. 17.45 "Êëóá Âåñåëèõ òà
Êì³òëèâèõ". Âèùà ë³ãà. 20.00 "×àñ".
20.15 "Óí³âåðñàëüíèé àðòèñò".
22.10 Õ/ô "Ì³é ëàã³äíèé òà í³æíèé
çâ³ð". 00.20 Ò/ñ "Åëåìåíòàðíî".
01.50 Õ/ô "Ñì³øí³ ëþäè".

ÑÒÁ
05.25 Ì/ô "Íó, ïîãîäè!"(1). 06.50,
00.20 Õ/ô "Ãàðàæ"(1). 08.50 "¯ìî âäî-
ìà". 09.55 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
10.55 Õ/ô "Ìàìî÷êà ìîÿ"(1). 15.00
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-5 ç Ïàâëîì Êîñò³-
öèíèì". 19.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 20.00 "Îäèí çà âñ³õ".
22.05 Õ/ô "Áàæàííÿ"(1). 02.20
Í³÷íèé åô³ð.

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

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 07.10 Ìàëÿòà-òâ³éíÿ-
òà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 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/ñ "Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1). 11.55
Ì/ô "Ìàâïî÷êè ìóòàíòè-í³íäçÿ" (1).
13.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
15.45 Õ/ô "Îïòîì äåøåâøå 2" (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 "Á³ë³ íå âì³þòü ñòðèáàòè"
(2). 02.40 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 8:30
- Íîâèíè "×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:05 - "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:15 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Ìóëüòô³ëüì. 18:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì.
20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 -
Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7 äí³â". 21.15
- ïðîãðàìà "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
22:00 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35
- Õóäîæí³é ô³ëüì . 01.00 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

05.00 Ì/ô "Çàë³çíèé âåëåòåíü".
06.20 Ì/ô "Ùàñëèâ÷èê Ëþê". 07.45
Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00 Óðàëüñüê³
ïåëüìåí³. 09.40 Õòî çâåðõó?-2.
11.20 Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó. 13.00
Ìà÷î íå ïëà÷óòü. 14.05 Áîæåâ³ëü-
íèé àâòîñòîï. 15.15 Ò/ñ "Âîðîí³-
íè". 15.40 Õ/ô "Óãàäàé, õòî?". 18.00
Õ/ô "Ê³ëåðè". 20.00 Õ/ô "Ùèðà ïðàâ-
äà". 22.00 Âåëèê³ ïî÷óòòÿ. 00.05 Õ/
ô "Äî÷êà ìîãî áîñà" (2). 01.50 Ò/ñ
"Äðóæíà ñ³ìåéêà".
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ОВЕН (21.03�20.
04). Не варто будува�
ти зайво грандіозних
планів, для вас буде

набагато краще поки відпо�
чити і зібратися з силами.
Ваша енергія і  напір гаранту�
ють успіх у багатьох справах.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Успішно
пройдуть ділові пере�
говори, які дозволять

вам стабілізувати рівень ва�
шого благополуччя. На роботі
краще не проявляти зайвої
активності та ініціативи, тому
що це може викликати тільки
заздрість і кривотолки.

БЛИЗНЮКИ (22.
05�21.06). Подумай�
те про себе коханого.
У вас нагромадилося
вже стільки важливих

справ і невирішених проблем,
що пора б і зайнятися  їхнім
рішенням. Але не намагайте�
ся зробити все відразу,
почніть з самого головного.

РАК (22.06�23.07).
Не дозволяйте спокусі
збивати вас зі шляху
щирого, пам'ятайте,

що від добра добра не шука�
ють. Ви можете стати об�
'єктом службової інтриги. У
вихідні дітям знадобиться
ваша підтримка і турбота.

ЛЕВ (24.07�
23.08). Добрий час
для зміни роботи. По�
старайтеся завершу�

вати  початі справи, це дозво�
лить уникнути вам непоро�
зумінь і неприємностей.

ДІВА (24.08�23.
09). Є ризик надлиш�
кової інтелектуальної
активності. Стримуй�

те політ фантазії. Можуть ви�
никнути проблеми з пункту�
альністю.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23. 10).  Сміливо
втілюйте ваші задуми
в життя. Але не занад�

то поспішайте з серйозними
висновками. Вам предста�
виться чудовий шанс глянути
на себе з боку. Спробуйте об�
'єктивно сприймати конст�
руктивну критику на роботі і
виправити свої помилки.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Імовірна до�
сить різка зміна діяль�
ності. Прийміть допо�

могу колег, вона виявиться до�
сить доречною. Ви відчуєте
раптову зміну ритму – замість
напруги прийде легкість і
відкриється другий подих.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21. 12). Необачні
вчинки можуть мати
небажані наслідки,
тому будьте уважні та

обережні і на роботі, і вдома.
Не втрачайте цілковитого са�
мовладання, і ви зумієте роз�
ібратися у всьому.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01).  Ви будете
спілкуватися з мало�
знайомими людьми

більше звичайного. Близькі
допоможуть вам побачити
сприятливі можливості.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Всі досягнен�
ня мають свою
цінність, але їх прий�
деться незабаром

закріплювати і навіть відсто�
ювати. Варто порадіти тому,
що нічого раптово і неперед�
баченого не відбувається. У
вихідні дні до вас можуть при�
їхати далекі родичі.

РИБИ (20.02�
20.03). Замисливши
що�небудь серйозне,
не поспішайте щедро

рекламувати це навко�
лишнім. Почекайте, поки
ваш задум прийме реальні
риси, і тоді успіх вам забез�
печений.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 12.08.13 – 18.08.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!

 У минулому році на міському рин�
ку я купив  пакетик морквяного на�
сіння, яке у квітні цього року висіяв
на дачній грядці в кооперативі
"Схід" на Чернечій горі.

Зійшла моя морковка дружно,
звичним для ока чином.  Правда,–
без поливу, через нестачу води.

Наприкінці липня виникла потре�
ба викопати  кілька коренів для бор�
щу.

Викопав один корінь і здивував�
ся – він був весь білого кольору.  Ви�
копаний за ним другий – був жов�
тий, третя морквина виявилася  чер�

воною, четверта, п'ята, шоста  були…
фіолетовими!

Дегустація показала, що всі вийняті
з грунту морквини мають однаковий
смак схожий  зі звичною – червоною.

Сорт  купленого насіння називаєть�
ся "Червоний великан".

Користую під город дачну ділянку 27
років, але  ніколи досі не бачив  таку
фантастичну  моркву, завжди на грядці
виростала звична нам морква з чер�
воним корінням.

Може хто також зустрічав подібне
диво? Чому  природа так фантазує?

 Микола ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
пенсіонер, м. Мукачево

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 17
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 5
     äiâ÷àòîê – 12
     îäðóæèëîñÿ –

18 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè;
ïîìåðëî – 25 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÂÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÔÀÍÒÀÇ²ß ÏÐÈÐÎÄÈ

– Ãîñïîäè, ìîÿ æåíà òà-
êàÿ äóðà, òàêàÿ äóðà!
Ñïàñèáî òåáå, ãîñïîäè!

– Äî÷åíüêà, ìèëàÿ, òû
íå õî÷åøü ñïåòü äëÿ ãîñ-
òåé?

– Ñïàñèáî, íå íàäî, ìû
óæå óõîäèì.

– Äà ÷òî-òî ìåäëåííî
óõîäèòå.

Æåíà – ìóæó: "Êîãäà óæå
òû ñäîõíåøü! Ìîæåò ÿ  ñ
ãîðÿ õîòü ïîõóäàþ !"

– Äîðîãîé, íàäî ïîìûòü
ïîë! Ãäå ó íàñ òðÿïêà?

– ß çäåñü.

Ìèðîì ïðàâÿò õðåí è
æàáà. Ïåðâûé  âñå
çíàåò, âòîðàÿ âñåõ äó-
øèò.

Â  îäåññêîì áîðäåëå.
Äåâóøêà, âûñóíóëàñü èç
îêíà, êðè÷èò êî÷åãàðó:

– Äÿäÿ Ìèøà, òîïèòå
ïîìåíøå! Òàê æàðêî, êëè-
åíò ñîñêàëüçûâàåò.

Æåíà ôóòáîëèñòà ïðî-
ñëûëà èíòåëëåêòóëêîé,
ïîñëå òîãî, êàê íà âîïðîñ
æóðíàëèñòà "Êòî?" îòâå-
òèëà: "Àãíèÿ Áàðòî".

– Òû  ïîéäåøü çàâòðà
íà ïîõîðîíû Ôðèäìàíà?

– Ñ êàêîé ñòàòè? Îí æå
íà ìîè íå ïðèäåò.

Ïîñëå äîêëàäà ïðåäñå-
äàòåëüñòâóþùèé íà ñî-
áðàíèè îáðàùàåòñÿ ê ïðè-
ñóòñòâóþùèì:

– Âîïðîñû ê äîêëàä÷èêó
åñòü?

– Ñòàêàí÷èê íå íóæåí
óæå.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

КАРТОПЛЯ,
ЗАПЕЧЕНА У ФОЛЬЗІ

Вам потрібні:кар�
топля: 4 шт. цибуля: 1 шт.
сало: 100 г. сир: 100 г.
петрушка: півпучка мас�
ло вершкове: 100 г сіль і
перець: за смаком.

Готувати так:  кар�
топлю помити, не чис�
тити. Порізати гармош�
кою: в кожній картоплині
зробити надрізи по�
здовж, але не до кінця.
Цибулю порізати кру�

жечками, сало скибочками, сир натерти.
У розрізи кладемо, чергуючи, сало та цибулю. Звер�

ху на кожну картоплину покласти шматочок масла та
кілька листків петрушки. Загорнути у фольгу, покласти
на вугілля запікатися. Час запікання в основному зале�
жить від жару. Чим він сильніший, тим менше запікати
(в середньому 20 хв.).

Майже готову картоплю дістати, розгорнути фольгу,
посипати тертим сиром. Не загортаючи, покласти на
вугілля, доки сир не розплавиться.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺
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