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В УЖГОРОДІ відкрили візовий Центр Республі�
ки Польщі. Відтепер стане простіше оформити
Шенгенську візу для поїздки  в сусідню країну.

19�РІЧНА львів'янка Софія Чорній визнана най�
кращою на канадському конкурсі  "Міс Земля".

БІЛЬШЕ половини особового складу  україн�
ської армії уже укомплектовано контрактниками.
Нинішньої осені буде останній призов  строковиків
– 11 тисяч призовників.

МЕЖ українського підприємництва, мабуть, не
існує. У Мелітополі в центрі міста встановлено
автомати, які  продають на розлив горілку – 50�ти
і 100�грамовими порціями.

З 1 ЖОВТНЯ  відкриваються авіарейси з Ужго�
рода в Прагу. Щоп’ятниці до столиці Чехії літати�
ме компактний АН�140 на 50 місць.

АМЕРИКАНСЬКІ астрономи виявили планету,
яка  здійснює повний оборот навколо своєї зірки
за 8,5  години. Екзопланета знаходиться  на
відстані 700 світлових років  від Землі.

У ЖИТОМИРСЬКІЙ в'язниці після 17 років
відсидки помер 54�річний  Анатолій Онопрієнко –
один з найжорстокіших серійних вбивць�маніяків,
який відібрав життя 52 людей у їх числі 11 дітей.

СОЮЗ  мусульман Казахстану  перетворив  Рес�
публіканський будинок кіно у гей�клуб.

ЖИТЕЛІ Херсону у паніці: місто заполонили па�
цюки. А у київських електричках пасажирів атаку�
ють… клопи.

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

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

 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.

Триває передплата
на газету “Мукачево”
на  ІІ півріччя 2013 р.
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ваша передплата — найвагомiша частка
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Вартiсть передплати – 8 грн.
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ОСІНЬ ТРИВАТИМЕ
ЧОТИРИ МІСЯЦІ

У цьому році осінь в Україні розпочалася з середини серпня і про�
тримається до середини грудня. Переважно вона буде теплою.

Такий прогноз зробила  завідуюча відділом кліматичних  дослід�
жень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково�досл�
ідного  метереологічного інституту Вазіра Мартазинова.

«В перші дні вересня може бути на території України похолодан�
ня—не до заморозків, звичайно, на рівні  18�20 градусів»,—повідом�
ляє В. Мартазинова.

У вересні температура  повітря буде коливатися.
Похолодання очікується  наприкінці  першої декади,  в середині

другої і наприкінці місяця.В основному воно буде проходити  по
західній території України.

В середині і наприкінці місяця  очікуються  сильні дощі.Найбільшу
кількість  осадків слід очікувати  у Львівській, Закарпатській, До�
нецькій і Луганській областях.

До середини грудня температура  повітря  в Україні буде вище
кліматичної норми. А ось друга половина виявиться морозною. Вона,
за словами Вазіри Мартазинової, буде дуже різкою і надзвичайно
швидко  буде переходити в зиму.
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Результаты получились не слишком радостными. «Без
натяжки Украина имеет лучшие показатели лишь в несколь�
ких отраслях, которые сложно назвать значимыми. Зато в
снижающих престиж страны проявлениях: коррупции, про�
ституции, высокой смертности – Украина, увы, лидирует»,
– пишет издание. Правда, тут же авторы делают оговорку,
что такие результаты вовсе не повод паковать чемоданы:
«Мы лишь предлагаем реалистично взглянуть на родину,
потому что правильный диагноз – это первый шаг на пути к
исцелению».

Итак, за 22 года независимости Украина проявила себя
как едва ли не главный поставщик нелегалов в разные точ�
ки планеты. Откликнувшиеся на объявления о трудоустрой�
стве за границей люди часто попадают в трудовое или
сексуальное рабство, без документов и с минимальными
шансами на спасение. Жертвы торговли людьми преиму�
щественно оказываются в России, Польше, Ираке, Испа�
нии, Турции и Чехии. По неофициальным данным, только
за последние 10 лет из нашей страны было вывезено почти
500 тысяч человек.

Кроме того, с точки зрения секс�туризма Украина — пер�

В ЧЕМ УКРАИНА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Праздники вроде прошедшего Дня независимо"

сти – как дни рождения. Отпраздновав с друзья"
ми и родственниками очередную дату, начинаешь
задумываться: а что же ты сделал за прошедшие
годы, чего достиг, что приобрел и что потерял.
Подобный анализ успехов Украины в честь наци"
онального торжества сделал журнал «Фокус».

вая в Европе. По данным исследования Международного
альянса по ВИЧ/СПИД, у нас примерно 80 тысяч женщин в
возрасте от 15 до 49 лет занимаются проституцией. Таким
образом, в крупных городах около 1,5% женского населе�
ния вовлечено в оказание секс�услуг. Для сравнения: в дру�
гих странах Восточной Европы этот показатель колеблется
в пределах от 0,4% до 1,4%, а в Западной Европе – от 0,1%
до 1,4%.

При этом Украина — худшее европейское государство
для рождения детей. В рейтинге стран, лучших для рожде�
ния (составлен корпорацией The Economist Intelligence Unit),
мы заняли 78�е место. Ниже только Кения (79�е) и Нигерия
(80�е).

Лидирует Украина в Европе по количеству отходов на душу
населения. Около 7% территории страны занимают хими�
ческие, бытовые и другие отходы — более 42 тыс. квадрат�
ных километров земель завалены мусором. По размерам
это сопоставимо с общей площадью Дании, а территория
заповедного фонда Украины почти вдвое меньше.

Однако у нашей страны есть и позитивные достижения.
Так, удачное географическое расположение и господдер�
жка сделали ее лидером по производству и экспорту под�
солнечного масла. Украина производит четверть мирового
объема масла подсолнечника и контролирует половину
мирового экспорта.

А еще мы стали первой страной в Европе, сделавшей
шаг на пути к бессмертию: весной 2013 года Министерство
здравоохранения Украины разрешило массовое исполь�
зование стволовых клеток в борьбе с тяжелыми патология�
ми — при панкреонекрозе (болезни поджелудочной желе�
зы), ожогах и ишемии конечностей. Специалисты называ�

ют это прорывом в отечественной медицине.
К этой подборке можно добавить еще один повод для

«гордости». Как вычислило издание «Корреспондент», ук�
раинские парламентарии обходят по размеру своего со�
стояния американских конгрессменов. Так, лидером опуб�
ликованного на прошлой неделе списка самых богатых кон�
грессменов (по версии газеты Hill) стал республиканец,
представляющий Калифорнию, Даррелл Исса. Его состо�
яние – около 355 млн. долларов. Разбогател американс�
кий парламентарий на торговле автосигнализацией, при�
чем еще четыре года назад его капитал был вдвое мень�
ше. Второй в рейтинге — республиканец Майкл Маккола,
депутат от штата Техас, чье состояние оценивается в 102
млн долларов. А что же наши депутаты? Согласно подсче�
там журнала Forbes, самыми богатыми из них сегодня
являются Петр Порошенко с состоянием в 1,6 млрд дол�
ларов и Вадим Новинский с капиталом около 1,9 млрд
долларов.

Зато в этом году Украине удалось «выскочить» из десят�
ки мировых лидеров по количеству заключенных. Этот по�
казатель в стране за год сократился на 10%, и теперь за
решеткой у нас сидят 136 тыс. человек. Так что теперь сре�
ди «тюрем мира» мы всего лишь на 11�м месте, зато в
Европе – на втором.

Ну, а на закуску — порция оптимизма. Как показало ис�
следование, проведенное компанией Research&Branding
Group, несмотря на все сложности нашего бытия патриота�
ми себя считают 76% жителей Украины. Еще 72% видят
причины гордиться государством, а 55% готовы защищать
родину, если ей будет угрожать опасность.

Марина САГАНЬ

Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè â³òàº
ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ ãîëîâó âåòåðàíñüêî¿

îðãàí³çàö³¿
Ìóêà÷³âñüêîãî àãðàðíîãî êîëåäæó
Íàòàë³þ ²âàí³âíó ×ÎÂÐ²É,
ÿêèé âîíà áóäå â³äçíà÷àòè 9 âåðåñíÿ 2013 ð.

Øàíîâíà ³ìåíèííèöå!
Òîæ ïðèéì³òü íàø³ â³òàííÿ é ïîáàæàííÿ äîáðîãî çäîðîâ’ÿ. Õàé äîëÿ äàðóº

Âàì äîâã³ ë³òà, à â ñåðö³ äîâ³êó æèâå äîáðîòà. Íåõàé îìèíàþòü Âàñ áîë³ òà
æèòòºâ³ íåãàðàçäè.

Áàòüêè ñòóäåíò³â, ÿêèõ Âè òðèâàëèé ïåð³îä íàâ÷àºòå, âèñëîâëþþòü ùèðó
Âàì âäÿ÷í³ñòü çà òå, ùî íå øêîäóþ÷è ñèë, çäîðîâ’ÿ, â³ääàºòå ñâ³é âèêëàäàöü-
êèé òàëàíò ³ äóøó, íàâ³òü ñåðöå - ìîëîäîìó ïîêîë³ííþ.

Âàøà ïðàöÿ — öå ìóæí³ñòü, ïðîôåñ³îíàë³çì, ïàòð³îòèçì, öå ëþ-
áîâ ³ ùèð³ñòü äî ñòóäåíò³â.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàºìî Âàñ ç þâ³ëåºì. Ùîá ùå äîâãî é ëåãêî
ïðàöþâàëîñÿ Âàì íà ñòóäåíòñüê³é òà âåòåðàíñüê³é íèâàõ. Ìè áà-
æàºìî Âàì, ùîá óäà÷à ³ óñï³õ ïîðó÷ ç Âàìè éøëè. Ùîá äîñÿãëè â
æèòò³ äîñòàòêó é ñëàâè, à ãîëîâíå  –  ùàñëèâèìè áóëè.

Ç ïîâàãîþ, Ïî÷åñí³ âåòåðàíè Óêðà¿íè.
². ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà ðàäè âåòåðàí³â Óêðà¿íè;

Ô.Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè â³òàº ç þâ³ëåéíèì
Äíåì íàðîäæåííÿ ïðàöüîâèòó, ÷åñíó, øàíîâàíó æ³íêó,

âåòåðàíà ïðàö³, ãîëîâó Ñòðàáè÷³âñüêî¿ âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
ªëèçàâåòó Âàñèë³âíó ÓÄÓÒ,

ÿêèé áóäå â³äçíà÷àòè 15 âåðåñíÿ 2013 ðîêó.
Øàíîâíà ³ìåíèííèöå!
Ïðèéì³òü íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ â³äì³ííîãî çäîðîâ’ÿ, áåçìåæíîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, ñ³ìåéíîãî

çàòèøêó ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ.
Âèñîêèé àâòîðèòåò ³ ñïðàâæíþ øàíó ñåðåä æèòåë³â ñåëà Âè çàâîþâàëè äîáðèìè ñïðàâàìè íà

êîæíîìó åòàï³ ñâîãî òðóäîâîãî æèòòÿ, íåâòîìíîþ ³ ñóìë³ííîþ ãðîìàäñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ â ðîë³
çä³áíîãî ³ òàëàíîâèòîãî âåòåðàíñüêîãî êåð³âíèêà.

Ñïàñèá³ Âàì çà íåâòîìíó âåòåðàíñüêó ïðàöþ, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì ³ ñàìîâ³ääàí³ñòü.
Âïåâíåí³, ùî Âè ³ íàäàë³ áóäåòå â³ðíî ñëóæèòè âåòåðàíàì, à Âàøà àêòèâíà ãðîìàäñüêà ïîçèö³ÿ,

îðãàí³çàòîðñüêèé òàëàíò íåçì³ííî çíàõîäèòèìóòü ãàðÿ÷èé â³äãóê ó ñåðöÿõ ëþäåé.
Íåõàé êîæåí íîâèé äåíü íà âàøîìó æèòòºâîìó øëÿõó áóäå ùåäðèì íà óñï³õè ³ âàãîì³ çäîáóòêè,

áàãàòèì íà ðàä³ñí³ çâ³ñòêè ³ ïðèºìí³ ïîä³¿.
Ùå ðàç ñåðäå÷íî Âàñ â³òàºì,
Äîáðà Âàì çè÷èìî ñïîâíà,
Áàãàòî ñâ³òëèõ äí³â áàæàºì
Íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³òà!

Ç ïîâàãîþ, Ïî÷åñí³ âåòåðàíè Óêðà¿íè.
². ÊÀ×ÓÐ,  ãîëîâà ðàäè âåòåðàí³â Óêðà¿íè;

Ô. Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

МИНУЛОСЯ ЛІТО, І ДІТИ ПІШЛИ ДО ШКОЛИ…
Îòàêå ó íàñ Ì³í³ñòåðñòâî

îñâ³òè ³ íàóêè: ïðàâà ðóêà
íå çíàº, ùî ðîáèòü ë³âà. Òî
ïðèçíà÷àþòü ñâÿòî ïåðøî-
ãî äçâîíèêà íà íåä³ëþ, òî
ïåðåäóìîâóþòü. Îäíèì
ñëîâîì, êîëåã³ÿ óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè ì³ñüêâèêîíêîìó âèð-
³øèëà ïðîâåñòè éîãî, ÿê ³ ãî-
äèòüñÿ â ïåðøèé íàâ÷àëü-
íèé äåíü – ó ïîíåä³ëîê. ²
íàâ³òü òàêèé íþàíñ: â÷èòå-
ëÿì çà ðîáîòó â íåä³ëüíèé
âèõ³äíèé í³õòî á íå çàïëàòèâ.

Îòîæ, ìèíóëîãî ïîíåä³ë-
êà çà ÷óäîâîãî ñîíÿ÷íîãî
ðàíêó â  íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ ì³ñòà ïðîéøëè òðà-
äèö³éí³ óðî÷èñò³ ë³í³éêè,
ïðèñâÿ÷åí³ Ñâÿòó Ïåðøîãî
äçâîíèêà. Öåé äåíü çàâæäè
îñîáëèâèé, óðî÷èñòèé ³
õâèëþþ÷èé. Àäæå ñàìå ç
íüîãî ïî÷èíàºòüñÿ íåçâ³äà-
íèé, ö³êàâèé ³ âîäíî÷àñ íå-
ëåãêèé øëÿõ äî íîâèõ çíàíü.

Ç³ ñëîâàìè ïðèâ³òàíü äî

ó÷í³â, â÷èòåë³â òà áàòüê³â
çâåðíóëèñÿ  êåð³âíèöòâî
ì³ñòà, äåïóòàòè îáëàñíî¿ òà
ì³ñüêî¿ ðàä, êåð³âíèêè íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïðåä-
ñòàâíèêè óïðàâë³ííÿ îñâ³òè,
ìåòîäè÷íîãî êàá³íåòó.
Ì³ñüêèé ãîëîâà Çîëòàí
Ëåíä’ºë, õî÷ ³ ïåðåáóâàº ó

â³äïóñòö³, íå îìèíóâ íàãî-
äè ïðèâ³òàòè ç³ ñâÿòîì Ïåð-
øîãî äçâîíèêà, Äíåì çíàíü
ó÷í³â ³ â÷èòåë³â. Áàòüê³â íà

óðî÷èñò³é ë³í³éö³ â ÍÂÊ
«Ãàðìîí³ÿ», à â³äòàê âðó-
÷èâ 56 ïåðøîêëàñíèêàì
ó÷í³âñüêå ïðèëàääÿ â³ä íà-
ðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè
Â³êòîðà Áàëîãè òà äåïóòàòà
îáëàñíî¿ ðàäè Àíäð³ÿ Áàëî-
ãè.

Ïîâí³ ðàä³ñíèõ ïåðåä-

÷óòò³â ïåðåñòóïèëè ïîð³ã
øêîëè 1050   ïåðøîêëàñ-
íèê³â Ìóêà÷åâà. Ó ðàìêàõ
ïðîâåäåííÿ áëàãîä³éíî¿

àêö³¿, ÿêà ñòàëà âæå  òðàäèö-
³éíîþ, íà ñâÿò³ Ïåðøîãî
äçâîíèêà êîæåí ïåðøîê-
ëàñíèê îòðèìàâ çà ñïðèÿí-
íÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óê-
ðà¿íè Â³êòîðà ²âàíîâè÷à Áà-
ëîãè ñâÿòêîâ³ ïîäàðóíêè –
íàáîðè øê³ëüíîãî ïðèëàä-
äÿ òà â³òàëüíó ëèñò³âêó.

Íà óðî÷èñòèõ ë³í³éêàõ
áóëî âðó÷åíî ñåðòèô³êàòè
íà íàâ÷àëüí³ êàá³íåòè òà
ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ. Çà
ñïðèÿííÿ  Çàêàðïàòñüêî¿

îáëàñíî¿ ðàäè çàãàëüíî-
îñâ³òí³ øêîëè ²-Ø ñòóïåí³â
¹ 6, 10, 11 îòðèìàëè
ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ. Çà
ðàõóíîê îáëàñíî¿ ïðîãðà-
ìè ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïðè-
ðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íî¿ îñ-
â³òè íà ïåð³îä äî 2014 ðîêó,
çà ñïðèÿííÿ äåïóòàò³â îá-
ëàñíî¿ ðàäè, â òîìó ÷èñë³ â³ä
ì³ñòà Ìóêà÷åâà, ÇÎØ ²-Ø
ñòóïåí³â ¹ 2 ³ì.Ò.Ã.Øåâ-
÷åíêà, ÑÇÎØ  ²-Ø ñòóïåí³â
¹ 4 îòðèìàëè ñó÷àñí³ êàá-

³íåòè ìàòåìàòèêè òà  ÇÎØ
²-Ø ñòóïåí³â ¹ 13 – êàá³íåò
á³îëîã³¿,     ÇÎØ       ²-²²²
ñòóïåí³â ¹ 1  ³ì. Î.Ñ. Ïóø-
ê³íà  – íàâ÷àëüíèé êîìï’þ-
òåðíèé êîìïëåêñ. Òàêîæ çà
ñïðèÿííÿ äåïóòàòà îáëàñíî¿
ðàäè Àíäð³ÿ Áàëîãè êîæåí
íàâ÷àëüíèé çàêëàä îòðèìàâ
êîìïëåêò ñïîðòèâíîãî
³íâåíòàðþ.

Âèñòóïàþ÷³ ïðèâ³òàëè
ó÷í³â òà â÷èòåë³â ç ïî÷àòêîì
íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ³
ïîáàæàëè âñ³ì ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, ùàñëèâîãî ñòàðòó,
óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³,  ïðè-
ºìíèõ âðàæåíü, âèñîêèõ
ïåðåìîã ³ íåçàáóòí³õ ìèòòº-
âîñòåé øê³ëüíîãî æèòòÿ.

Áàòüê³âñüêà ãðî-
ìàäñüê³ñòü òà ïåäàãîã³÷í³
êîëåêòèâè ì³ñòà Ìóêà÷åâà
âèñëîâëþþòü âäÿ÷í³ñòü
áëàãîä³éíèêàì çà ñèñòåìà-
òè÷íó ï³äòðèìêó îñâ³òíüî¿
ãàëóç³.

Ìèêîëà Ð²ØÊÎ



Äîáðîòà çàâæäè ïåðåìîæå êðàñó. (Ã. Ãåéíå).Äîáðîòà çàâæäè ïåðåìîæå êðàñó. (Ã. Ãåéíå).Äîáðîòà çàâæäè ïåðåìîæå êðàñó. (Ã. Ãåéíå).Äîáðîòà çàâæäè ïåðåìîæå êðàñó. (Ã. Ãåéíå).Äîáðîòà çàâæäè ïåðåìîæå êðàñó. (Ã. Ãåéíå).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333329 ñåðïíÿ 2013 ð.

¹ 34 (985)¹ 34 (985)¹ 34 (985)¹ 34 (985)¹ 34 (985)

ñò.

Наприкінці минулого і на початку
цього року в мене двічі побував
Павло Роберт Магочій, щоб прид�
бати для своєї бібліотеки для ук�
раїнської діаспори закарпатську
літературу. Я передав на його про�
хання комплект своїх 86 книг, а та�
кож по кілька й інших закарпатсь�
ких літераторів зі своєї домашньої
бібліотеки. Бо, як казав Павло Ма�
гочій, тепер діаспора, буде мати
можливість ширше познайомитись
з нашим літературним життям на
Закарпатті.

ÏÀÂËÎ  ÐÎÁÅÐÒ  ÌÀÃÎ×²É
Хто такий Павло Роберт Ма�

гочій?
Родина Магочій – це угорський

шляхетський рід, в чиїй власності
знаходилися землі, заселені руси�
нами на південь від Карпат. До пер�
ших відомих членів роду належав
шляхтич Мартин Магочій (помер
1516 року), який відігравав важли�
ву роль в боротьбі Угорського ко�
ролівства проти оттоманських
турків. Рід Магочіїв вів постійну
боротьбу проти Габсбургів.

Павло Роберт Магочій народив�
ся  26 січня 1945 року в місті Енгл�
вуд, штат Нью�Джерсі (США). Про�
фесор університету, історик, вида�
вець русинського походження в
США. Закінчив Рутгерський універ�
ситет, Пристанський університет
(доктор філософії), Гарвардський
університет (дійсний член Акаде�
мічного Вченого Товариства). Від
1980 року очолює кафедру украї�
нознавчих студій Торонтського ун�

іверситету в Канаді. В 1996 році був
обраний до Академії наук Королі�
вського товариства Канади. Він
президент�засновник «Карпатору�
синської науки» (11 томів), член�
засновник «Всесвітнього конгресу
русинів», член Світової ради.

Павло Роберт Магочій опубліку�
вав понад 600 досліджень з різних
дисциплін – історії, бібліографії,
мовознавства, картографії, політо�
логії, які стосуються Центральної
Європи та України. В 1994 році в
Ужгороді в «Поличці Карпатського
краю» вийшов авторизований пе�
реклад з англійської, його книга
«Формування національної свідо�
мості. Підкарпатська Русь»., «Гали�
чина: історичний нарис і бібліо�
графічний довідник», «Україна –
історія її земель та народів» (ук�
раїнською мовою у видавництві
В.Падяка). В цьому ж видавництві
� переклад з англійської мови «Ен�
циклопедія історії та культури Кар�

патських русинів» (2010 року). Кож�
на з цих робіт стала етапною у твор�
чості Магочія.

Очолювана ним кафедра в То�
ронтонському університеті прово�
дить дослідні семінари вчених ук�
раїнознавців�філологів, істо�
риків, археологів, етнографів, соц�
іологів та політологів з усіх конти�
нентів. А також міжнародні конфе�
ренції, зокрема «Західна Україна
напередодні  першої світової війни
(1982), «Життя і діяльність митро�
полита Андрія Шептицького (1984),
«Україна в період сталінщини»
(1990), «Українці в Канаді» (1991)
та інші.

Після 1989 року, коли Україна
одержала незалежність, наукові
праці Павла Роберта Магочія ста�
ли відомими на європейській
батьківщині і допомогли забезпе�
чити ідеологічне вмотивування на
українське відродження. Як прези�
дент�засновник Карпато�русинсь�

кого дослідного центру США, ос�
новним завданням якого є видан�
ня оригінальних праць та пере�
кладів наукового та популярного
характеру з усіх сфер культури.
Досі Центр видав 35 монографіч�
них робіт і брошур, а також більше
60 номерів журналу «Карпатору�
синський американець». Як відо�
мий знавець проблеми націо�
нальних меншин, він обраний ди�
ректором інституту Історії спільно�
ти Онтаріо, працює над створен�
ням «Енциклопедії народів Кана�
ди» про 140 етнічних груп, які про�
живають у Канаді.

В основному Павло Роберт Ма�
гочій – це вчений, дослідник сусп�
ільного процесу. Тому він частий
гість нашого краю, рідня якого з
Верховини, збирає нашу літерату�
ру в архівах, щоб передати діас�
порі для ознайомлення і вивчення
свого походження.

Василь ПАГИРЯ

Люблю своє Мукачево
усією душею. І за те, що в
ньому дуже гармонійно
поєдналися старо�
винність і сучасність. При�
чому древнє Мукачево за
стилем забудов  нагадує
європейські міста. Як на
мене, то найбільше наше
місто схоже на словацьке
Пряшево, яке тривалий
час було побратимом
міста над Латороицею.
Цієї схожості додають
Обеліски Слави  в центрі
наших міст. Безумовно,
що Ратуша, Обеліск Сла�
ви – то пульс Мукачева.
Звідси воно розтікається
вулицями, парками і скве�
рами, вуличками й про�
вулками до самих до ок�
раїн. І сюди стікаються
мукачівці  у святкові дні –
державні й релігійні. Тут
на площі Миру приймає
наше місто гостей з різних
регіонів України й зарубі�
жжя у  дні фестивалів,
торжеств… За багаторіч�
ною традицією усякі зна�
чимі заходи починаються
з покладання вінків і квітів
нашої незабутньої пам’яті
до священних могил виз�
волителів…

   З хвилюванням прочи�
тала в газеті «Мукачево»
сповнені тривоги виступи
двох Михайлів – краєзнав�
ця Товтина й історика Ма�
ничева. І подумалося, не�
вже у нашому прекрасно�
му, багатонаціональному,
століттями толерантному
й здруженому Мукачеві
з’явилися людці, яким за�
важають могили полеглих
героїв? Прочитане навія�
ло спогади. Так, першим
директором Мукачівскої
кондитерської фабрики
був Олександр Кошлик.
Нелегка доля випала
йому, як першому очіль�
нику. Адже фабрика почи�
налася з нуля. 26 березня
1946 року була прийнята
постанова Закарпатсько�
го облвиконкому й обкому
КП(б) України  «Про орган�
ізацію в Мукачеві обласної
кондитерської фабрики».
Другий пункт постанови
гласив: «Зобов’язати го�
лову Мукачівського
міськвиконкому Г.І.Русина

МУКАЧЕВО,  СЕРЦЕМ  ОБІЙНЯТЕ
в триденний строк виділи�
ти й передати облхарчо�
торгу по балансу при�
міщення й підсобні
будівлі, що належали ран�
іше паперовій фабриці на
вулиці Духновича, 16».
Згадану постанову підпи�
сали голова Закарпатсь�
кого облвиконкому І.І.Ту�
ряниця та секретар обко�
му партії Г.П.Пінчук.

   Мукачівський міськви�
конком виділив  для орган�
ізації кондитерської фаб�
рики будівлю й підсобні

приміщення колишньої
паперово�картонажної
майстерні. Це був двопо�
верховий будинок площею
60 квадратних метрів. У
ньому, після реконструкції
й добудови, все в дуже
стислі строки, розмістили
виробничі цехи, пакуваль�
не приміщення, склади
сировини й готової про�
дукції. Ох і нелегко дове�
лося першому директо�
рові Олександру Кошлику.
30 травня 1946 року на
реконструкцію і добудову,
на придбання технологіч�
ного обладнання держава
асигнувала 129225 карбо�
ванців. 10 червня почав
формуватися трудовий
колектив. Приймали на
роботу всіх, хто бажав
прилучитися до конди�
терського виробництва. В
період реконструкції,
встановлення обладнання
усі – від директора до ро�
бітника працювали як чор�
нороби, не рахуючись з ча�

сом. Трудилися й у вихідні.
Усім хотілося, щоб конди�
терська фабрика стала
швидше до
ладу, щоб со�
лодку продук�
цію швидше
скуштували й
оцінили тру�
дящі наймо�
лодшої об�
ласті України.
Уже у вересні
запрацювали
бісквітний цех
та цех по ви�

пуску морозива.  Першу
продукцію карамельний
цех випустив у середині
жовтня до другої річниці
визволення Мукачева від
фашистського уярмлен�
ня.

   Олександр Кошлик
пропрацював директором
до 22 листопада 1946
року. В той день підприє�
мство очолив колишній
командир партизанського
загону із з’єднання Героя
Радянського Союзу О.В.�
Тканка, відтак один із пер�
ших начальників міліції
нашого міста М. А.Голов�
ко. А Олександр Кошлик
став головним інженером
нашої фабрики. На цій по�
саді він пропрацював до 1
жовтня 1947 року. Відтак
виїхав у Словаччину де
проживали його найб�
лижчі родичі. Незабаром
він очолив консервний за�
вод у Кошицях. У 1957
році, завдяки зусиллям
двох директорів – Олек�

сандра Кошлика й Михай�
ла Антоновича Головка між
колективами Мукачівської

кондитерської фабрики й
Кошицького консервного
заводу налагодилися
тісні партнерські зв’язки
й було розгорнуте інтер�
національне  соціалістич�
не змагання.

   Особлива тісна друж�
ба єднала Олександра
Кошлика з колишнім ко�
мандиром партизанської
бригади імені Ракоші на
території Словаччини  Ва�
силем Михайловичем
Козловим, який після виз�
волення Закарпаття й
вікопомного  Першого
з’їзду Народних Комітетів
Закарпатської України
працював інструктором
міськкому партії. Відрад�
но, що ця дружба пройш�
ла випробування на
міцність через десяти�
ліття. Почесний громадя�
нин Рожняви, Ревуци, Ре�
мавської Суботи, Чорної
Ліготи (Словаччина) Ва�
силь Козлов, відвідуючи на
території  сусідньої держа�
ви,  на запрошення ко�
лишніх народних месників
місця боїв у роки Великої
Вітчизняної війни,  завжди
знаходив час, аби зустрі�
тися з Олександром Кош�
ликом, а керівник кошиць�
ких консервників, при�
їжджаючи в Мукачево,

відвідував нашу конди�
терські фабрику, зустрі�
чався з Михайлом Голов�
ком і, неодмінно, з дирек�
тором вантажного авто�
парку В.М.Козловим.

   Прикметно, що під час
кожного  приїзду в Мука�
чево Олександр Кошлик
покладав вінок до Обелі�
ска Слави. Мені, на той
час завідуючій відділом
міському комсомолу 9
Травня 1960 року, разом з
групою секретарів комсо�
мольських організацій
п р о м и с л о в и х
підприємств Мукачева,
випала щаслива нагода
бути присутньою під час
зустрічі двох партизансь�
ких ватажків В.М.Козло�
ва, М.А.Головка й гостя з
Кошиць Олександра Кош�
лика. Тоді, після покла�
дання вінків і квітів до
Обеліска Слави у клубі
кондитерської фабрики  й
пригадав перший дирек�
тор і засновник  конди�
терської фабрики, як у
квітні�травні 1945 року
він, на той час, працівник
міського Народного Комі�
тету, секретар промисло�
вого товариства,  разом із
головним міським рахів�
ником (касиром)  Костян�
тином Шавирським зби�
рали, за завданням
міського Народного Комі�
тету, гроші на споруджен�
ня пам’ятника визволите�
лям. Як згадував, Олек�
сандр Кошлик пожертву�
вань було дуже багато.
Гроші на  спорудження
священного меморіалу
переказували трудові ко�
лективи з нафтоперегін�
ного заводу, металооб�
робники з Фрідішевських
ливарень, пивоварники,
меблевими, цегельники,
залізничники, медики,
вчителі… Дуже багато по�
жертвувань було й від го�
рожан. Гроші на споруд�
ження пам’ятника загиб�
лим героям надходили   у
кронах, пенго, радянських
червонцях…  Дуже вели�
ким було бажання му�
качівців належно, й на віки
вшанувати подвиг визво�
лителів, тому й будували
цю святиню, яка уособлю�

вала не лише визволення
Мукачева а й День Пере�
моги над фашизмом поси�
леними темпами.

   Не заростає стежка до
священних могил визво�
лителів уже 69 літ. Тут зав�
жди живі квіти. Поклада�
ють їх не тільки мукачівці,
а й гості, туристичні гру�
пи. То й ми покажімо усьо�
му світу, що ми не руйнів�
ники священної пам’яті,
не борці з пам’ятниками,
а цивілізовані люди, які не
глумляться над своїми
святинями. Не забуваймо
вклонитися на всі чотири
сторони світу усім тим си�
нам і дочкам нашої держа�
ви, багатьох народів Ра�
дянського Союзу, хто 70
років тому героїчно захи�
щав і визволяв землі Ук�
раїни від фашистських
окупантів. Збережімо в
своїх серцях вдячну пам’�
ять про велике братер�
ство народів, яке у важку,
смертельно небезпечну
хвилину прийшло нам на
допомогу. Розповідаймо
про невмирущий подвиг
визволителів синам, ону�
кам і правнукам нашим,
щоб і вони кожного року 9
Травня, у світлий День Ве�
ликої Перемоги нашого
народу над фашизмом, у
святий для мукачівців
День визволення міста від
окупантів – 26 жовтня, 29
червня вікопомний День
возз’єднання Закарпаття
з своєю матір’ю Україною
– йшли до Обеліска Сла�
ви, пам’ятників і над�
гробків на Центральному
й Росвигівському кладо�
вищах  і згадували всіх
тих, чиє життя забрала
війна. Хай доземно вкло�
няться і складуть глибоку
синівську шану тим, хто
героїчно пройшов довги�
ми, тернистими шляхами
Великої Вітчизняної війни,
відродив рідну землю з по�
пелища після Великої Пе�
ремоги, хто допоміг зро�
бити Мукачево, Закарпат�
тя добре знаними у всьо�
му світі.

Магдалина ДЗЯМКО,
колишній директор

Мукачівської конди.
терської фабрики

ÐÅÇÎÍÀÍÑ. ÏÐÎÄÎÂÆÅÍÍß ÒÅÌÈ



Додаток до двадцятої сесії шостого скликання

ГРУПА ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

1  ГРУПА:
не можуть використовувати найманих працівників,граничний обсяг доходу на рік 150000 грн.

Ставки єдиного податку на місяць (грн.) 10% мін .з/п,2014р

ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
6роздрібний    продаж    товарів    з    торговельних    місць    на    ринках:
та/або  (згідно діючих КВЕД)
! господарська діяльність з надання побутових послуг населенню, діючих (згідно діючих КВЕД)
а саме:
I) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
2) послуги з ремонту взуття;
3) виготовлення    швейних    виробів   за   індивідуальним замовленням;
4) виготовлення   виробів   із   шкіри   за  індивідуальним замовленням;
5) виготовлення  виробів  з   хутра   за   індивідуальним замовленням;
6) виготовлення   спіднього одягу   за   індивідуальним замовленням;
7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

У К Р А Ї Н А
БАБИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

Р І Ш Е Н Н Я
Двадцятої сесії шостого скликання

від 02.08.2013 року    № 358                                                            с.Бабичі

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВОК ЄДИНОГО ПОДАТКУ
НА ТЕРИТОРІЇ  БАБИЧІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Ук!
раїні», статтями 7,8,10,12, розділом XII Податкового Кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА
1.Встановити з 1 січня 2014 року на території Бабичівської сільської ради наступні

ставки єдиного податку в межах ставок, визначених Податковим кодексом України (До!
даток №1).

2.Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення. 3.Контроль
за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Маринець В.І.

Примітка: Додаток 1 до цього рішення є обов’язковим.

8) виготовлення   головних   уборів   за   індивідуальним замовленням;
9) додаткові   послуги   до виготовлення   виробів   за індивідуальним замовленням; 10) послуги з
ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
I1) виготовлення  та  в’язання  трикотажних   виробів  за індивідуальним замовленням;
12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
13) виготовлення  килимів  та   килимових   виробів   за індивідуальним замовленням;
14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;
15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; 19)виготовлення теслярських   та  сто!
лярних   виробів   за індивідуальним замовленням;
20) технічне   обслуговування   та   ремонт  автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за інди!
відуальним замовленням;
21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо ! і!відеоапаратури;
22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; 23)послуг з ремон!
ту годинників;
24) послуги з ремонту велосипедів;
25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
27) послуги    з    ремонту    інших   предметів   особистого
користування, домашнього вжитку та металовиробів;
28) виготовлення   ювелірних   виробів   за    індивідуальним замовленням;
29) послуги з ремонту ювелірних виробів;
30) прокат  речей   особистого   користування та побутових товарів;
31) послуги з виконання фоторобіт;
32) послуги з оброблення плівок;
33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
36) послуги перукарень;
37) ритуальні послуги;
З8) послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;
39) послуги домашньої прислуги;
40) послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

2 ГРУПА:
Можуть використовувати найманих працівників не більше 10 осіб одночасно, граничний обсяг до!
ходу за рік 1000000 грн.

Ставки податку на місяць 18% мін.з/п

ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
! надання послуг,у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, (згідно
діючих КВЕД)

СТАВКИ ПОДАТКУ НА МІСЯЦЬ 20% мін.з/п.
ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 6виробництво та/або продаж товарів;
(згідно діючих КВЕД) 6діяльність у сфері ресторанного  господарства ;
(згідно діючих КВЕД)

В.МАРИНЕЦЬ сільський голова.

ЗОЛОТОКРАДІЇ
Протягом одного дня до співробітників мукачівсько!

го  відділу міліції  звернулися місцеві жителі з повідом!
ленням, що якийсь  молодик віком  до 25 років, серед!
ньої статури і зростом 170!180 сантиметрів напав на
них, зухвало зірвав з шиї золоті ланцюжки з хрестика!
ми у  своїх жертв і зник у невідомому напрямі.

У першому  випадку завданих збитків становило
близько двох тисяч гривень, у другому — близько вось!
ми  тисяч гривень. Одному з потерпілих,  який  нама!
гався  боронитися  від зловмисника, пощастило мен!
ше—нападник вдарив  його по голові. Тож чоловікові
довелося  звернутися  по медичну допомогу. Пошуки
зухвальця тривають.

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ ÕÐÎÍ²ÊÀ

1. Горбаньова Раїса Кас'янівна – 1927 р.н.
2. Шатіло Валерій Васильович –  1951 р.н.
3. Катаман Надія Михайлівна – 1949 р.н.
4. Зеленая Лідія Григорівна –  1932 р.н.
5. Богіш Людмила Миколаївна –  1941 р.н.
6.  Гримут Пелагія Василівна – 1929 р.н.
7. Спиридонова Алла Іванівна –  1982 р.н.
8.  Сідор Мотрона Федорівна –  1922 р.н.
9.  Карпенко Лідія Михайлівна – 1927 р.н.
10.Редоренко Ганна Василівна –  1924 р.н.
11.Копин Ганна Василівна –  1931 р.н.
12.Йонаш Ірина Юліївна –  1949 р.н.
13.Каруліна Віра Іванівна –  1921 р.н.
14.Пилип Ганна Андріївна –  1933 р.н.
15.Шалько Ганна Іванівна – 1925  р.н.

Â²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜ
ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 26.08.2013 р.  по  01.09.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

Мукачівським МВ УМВС України в
Закарпатській області встанов!
люється місце знаходження ПОПО6
ВИЧА Мігаля Ласловича, 25.03.1942
р. н., мешканця м. Мукачево вул. Ге!
роїв Ленінграда – 29/4, який
20.08.2013 року поїхав у ліс по ягоди
у Воловецький район та додому не
повернувся.

 Його прикмети:, зріст близько 175
– 180 см., повнявої статури, волосся сиве коротке, з за!
лисиною, коротка сива борода.

Був одягнутий: у чорні спортивні штани, синю фут!
болку, чорну балонову куртку, взутий в червоні кросівки,
носить окуляри.

 Шановні громадяни! Якщо Вам відоме можливе місце
перебування розшукованого або Ви володієте будь!якою
інформацією стосовно нього, прохання повідомити за
адресою: м.Мукачево,вул. Я.Мудрого, 8 або телефона!
ми: (03131) 2!23!32, 2!31!51 або “102”

 Євгенія Красилинець, Мукачівський МВ УМВС

УВАГА! РОЗШУК!

ВИБАЧАЄМОСЯ ЗА ПОМИЛКУ
У попередньому номері газети трапилася при�

кра помилка у списку померлих  жителів Мукаче�
ва—через технічні причини з помилкою було над�
руковано ім’я  Фегера Томаша Костянтинови�
ча—добре знаної і шанованої у місті людини. Ми
добре усвідомлюємо,  з якою прикрістю ця помил�
ка сприйнята рідними і близькими покійного і скла�
даємо щирі вибачення за  цю ненавмисну  прикрість
і разом з родиною Томаша Костянтиновича  щиро
розділяємо гіркоту їх тяжкої втрати.

СВІТЛОЇ І ВІЧНОЇ
ПАМ’ЯТІ

Минуло дев’ять днів з часу передчас6
ної смерті о. МИХАЇЛА (в миру  ПІТЬОВ6
КИ Михайла Васильовича) — священи6
ка Яблунівського приходу в Мукачівсь6
кому районі.  Розділяємо біль тяжкої
втрати з рідними і близькими покійно6
го — авторитетного і шанованого людь6
ми духівника і прекрасної щиросерд6
ної людини і  разом з прихожанами  Яб6
лунівської сільської церкви вислов6
люємо щирі співчуття родині померло6
го. Царство йому Небесне і світла вічна
пам’ять

Сім’ї Химинців та Дворниченків,
 найближчі друзі.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ
Мукачівська центральна районна лікарня прове�

ла конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності
для проведення оцінки з метою надання права орен�
ди  вбудованого приміщення 2�25а на 1 поверсі в
корпусі «Б» поліклінічного відділення в будівлі по
вул. Грушевського, 29, в м.Мукачево,  загальною
площею 18,0 кв.м., з функціональним призначен�
ням – розміщення аптечного пункту, де перемож�
цем визнано ТзОВ «Ріалті�О».

  В.ВАСЮТА,
головний лікар Мукачівської ЦРЛ

Ëþäåé ïîòð³áíî ïðèéìàòè íåâåëèêèìè äîçàìè. (Ð. Åìåðñîí).Ëþäåé ïîòð³áíî ïðèéìàòè íåâåëèêèìè äîçàìè. (Ð. Åìåðñîí).Ëþäåé ïîòð³áíî ïðèéìàòè íåâåëèêèìè äîçàìè. (Ð. Åìåðñîí).Ëþäåé ïîòð³áíî ïðèéìàòè íåâåëèêèìè äîçàìè. (Ð. Åìåðñîí).Ëþäåé ïîòð³áíî ïðèéìàòè íåâåëèêèìè äîçàìè. (Ð. Åìåðñîí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 5 âåðåñíÿ 2013 ð.

¹ 35 (986)¹ 35 (986)¹ 35 (986)¹ 35 (986)¹ 35 (986)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .



Âàæêî ãàðíî ïàõíóòè, æèâó÷è íà êóõí³. (Ïåòðîí³é)Âàæêî ãàðíî ïàõíóòè, æèâó÷è íà êóõí³. (Ïåòðîí³é)Âàæêî ãàðíî ïàõíóòè, æèâó÷è íà êóõí³. (Ïåòðîí³é)Âàæêî ãàðíî ïàõíóòè, æèâó÷è íà êóõí³. (Ïåòðîí³é)Âàæêî ãàðíî ïàõíóòè, æèâó÷è íà êóõí³. (Ïåòðîí³é)ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 555555 âåðåñíÿ  2013 ð.

¹ 35 (986)¹ 35 (986)¹ 35 (986)¹ 35 (986)¹ 35 (986)

ñò.

ÖÅ ÒÐÅÁÀ ÇÍÀÒÈ

З травня вже діє новий зразок заяви на отримання
субсидій, соціальної допомоги, компенсацій та пільг
— загалом 50 видів соцдопомоги і виплат, з яких слід
вибрати ті, на які претендуєте саме ви.

— У нову форму заяви включено всі види соціальної
допомоги і компенсаційних виплат, які нараховують
через органи соцзахисту. Раніше заява про призна%
чення усіх видів соціальної допомоги, затверджена на%
казом Міністерства праці та соціальної політики за №
215 від 8 червня 2006 року, включала 20 видів допомо%
ги. Зокрема, відповідно до закону “Про державну до%
помогу сім’ям з дітьми”, у документі було вказано п’ять
видів цієї допомоги, а потім додали ще шосту — при
усиновленні дитини.

Також заява включала державну соцдопомогу інвал%
ідам І групи, інвалідам із дитинства І, II та III груп, дітям%
інвалідам до 18 років та надбавку за догляд. Ішлося
також про допомогу на догляд інваліда І чи II групи унас%
лідок психічного розладу, державну соцдопомогу ма%
лозабезпеченим сім’ям, субсидію для відшкодування
витрат на компослуги, тимчасову держдопомогу дітям,
батьки яких ухиляються від сплати аліментів, соцдо%
помогу особам, які не мають права на пенсію, соцдо%
помогу дітям%сиротам та дітям, що позбавлені батьк%
івського піклування, і допомогу на поховання. Остан%
ня регламентується урядовою постановою, але вип%
лачують її за рахунок коштів із місцевого бюджету.

У заявах, що були дотепер, вказували 20 видів допо%
моги, нині — 50. Раніше для призначення інших видів
допомоги (санаторно%курортного лікування, компен%
саційних виплат “чорнобильцям”) писали заяви дов%
ільної форми. Проте 22 лютого 2012 року наказом
Мінпраці та соціальної політики за № 96 затверджено
новий взірець заяви, який діє з нинішнього травня. У
ній включено і держсоцдопомоги, і компенсаційні вип%
лати, й одноразова допомога жінкам, котрим надано
почесне звання України “ Мати%героїня”, і компенса%

ДОПОМОГУ НА ПОХОВАННЯ ДЛЯ ЗАСТРАХОВАНИХ ОСІБ
ЗБІЛЬШЕНО НА 800 ГРИВЕНЬ

ВІДТЕПЕР СУБСИДІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ ЧИ ІНШІ ВИДИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
ВІД ДЕРЖАВИ ОФОРМЛЯЮТЬ ОДНИМ ДОКУМЕНТОМ

ція за електроенергію тощо. Фактично таким чином
бланк цього документа уніфікували.

—    А   якщо   людина   звертається   до   управл6
іння соцзахисту лише за субсидіями?

—    У заяві є чіткий перелік усіх видів соціальних
допомог чи пільг. І треба буде просто підкреслити те,
що належиться від держави саме вам. Якщо йдеться
тільки про субсидії, то іншого просто не треба підкрес%
лювати.

—    Чи щось зміниться із запровадженням ново6
го взірця заяви? І чи доведеться комусь перепи6
сувати її?

—    Із     запровадженням     нового     взірця     заяви
не     змінюється     порядок     отримання     соціальних
і компенсаційних виплат. У бланку вказують, на який
вид допомоги претендує особа. Робиться позначка
навпроти назви допомоги.

Претендент на допомогу має подати відповідний па%
кет документів. Відповідальна особа заповнює відо%
мості з поданих документів, і цю інформацію потім
звіряють. Далі зазначають, на скількох аркушах прий%
нято заяву і під яким номером вона зареєстрована,
заповнюють відривний талон і вручають людині — як
інформацію про те, що заяву прийнято. На ньому та%
кож вказують дату, коли слід донести відповідні доку%
менти. До слова, якщо якісь дані викликатимуть
сумнів, соціальний інспектор їх ретельно перевіряти%
ме.

Разом із тим попередній взірець заяви не скасова%
ний. Тобто сьогодні ще реалізовують запас бланків
старої форми. Поки що централізовано не отримува%
ли заяв нового взірця, їх ще мають замовляти.

—    Які ще зміни?
—    У новій заяві особа своїм підписом дає згоду на

опрацювання персональних даних — своїх та своєї
сім’ї.

Чотири чашки кави на день
збільшують ризик смерті до
55 років на 50%, заявляє гру%
па дослідників  зі  Школи
громадської охорони здоро%
в’я при Університеті  Півден%
ної  Кароліни.

Вчені вивчили вплив кави
на людський організм, а кон%
кретно — на смертність від
різних причин, а також окре%
мо на смерть в результаті
серцево%судинних захворю%
вань. У дослідженні брали

ЧОТИРИ ЧАШКИ НА ДЕНЬ
ВЧЕНІ ВИЗНАЧИЛИ НЕБЕЗПЕЧНУ ДОЗУ КАВИ

участь 33,9 тис. чоловіків і 10
тис. жінок у віці від 20 до 87
років. За час проведення
досліджень вчені зафіксува%
ли понад 2,5 тис. смертей,
32% яких мали серцево%су%
динне походження. Любителі
кави серед чоловіків вмира%
ли частіше, навіть якщо вжи%
вали невелику кількість на%
пою. А якщо ж вони випива%
ли більше чотирьох чашок на
день, то ризик смерті
збільшувався  до 56%. Така

ж картина спостерігалася
серед жінок. «Цікаво, що ре%
зультати не показали будь%
якого зв’язку між кавою і
смертністю від різних при%
чин в категорії старше 55
років. Важливо зауважити,
що значного впливу саме на
серцево%судинну смертність
у чоловіків і жінок різного віку
кава також не зробила», —
заявив голова групи дослі%
дників Стівен Блейр.

Нагадаємо, дослідження

французьких вчених показа%
ло, що велика кількість кави
і чаю в раціоні людини не так
шкідлива для здоров’я, як
повна їх відсутність.

Мукачівський державний університет

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення  вакантних посад

професорсько6викладацького складу

% доцента кафедри готельно%ресторанної справи %
1 чол.;
% доцента кафедри суспільних дисциплін % 3 чол.;
% доцента кафедри обліку та фінансів % 2 чол;
% доцента кафедри маркетингу % 1 чол.;
% доцента кафедри педагогіки й методики дошкіль%

ної та початкової освіти –  1 чол.

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

Термін подання заяв – протягом місяця з дня опубл%
ікування оголошення.

Заяви про участь у  конкурсі  та  матеріали  про пре%
тендентів (заява на ім’я ректора, особовий  листок з
обліку кадрів, автобіографія,  документи про освіту, на%
уковий ступінь, вчене звання, список наукових  праць,
винаходів,   публікацій та документи, що підтверджу%
ють стаж науково – педагогічної роботи) подавати до
відділу кадрів МДУ.

Документи подавати за адресою:
89600,  м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26,

відділ кадрів,
тел. (03131) 2611609.

ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ
ЗАГРОЖУЄ КАТАСТРОФОЮ
У найближчі десятиліття Світовий океан може зато%

пити усі міста і призвести до загибелі не менше 100
млн. людей. Про це йдеться в доповіді Міжурядової
групи експертів зі зміни клімату. Рівень води в Світо%
вому океані до 2100 року підвищиться більш ніж на
метр. Дослідники відзначають, що призведе до цього
глобальне потепління, яке, як прийнято вважати, є
результатом згубної діяльності людини. Погіршення
загальної картини, за їхніми словами, спостерігаєть%
ся не одне десятиліття.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè äíÿìè ïðåêðàñíèé æèòòºâèé þâ³ëåé –

çîëîòå 50-ð³÷÷ÿ  ó ðîçêâ³ò³ äóõîâíèõ ³ ô³çè÷íèõ
ñèë â³äçíà÷èâ äèðåêòîð Çàêàðïàòñüêèõ  ìàã³ñò-
ðàëüíèõ åëåêòðîìåðåæ

Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ ÊÎÁÀËÜ.
Ó öåé ñâÿòêîâèé  ñâ³òëèé äåíü,
Êîëè íàñòàâ Âàø þâ³ëåé,
Ìè ùèðî Âàñ â³òàºìî,
Äîáðà ³ ùàñòÿ Âàì áàæàºìî.
Õàé îáìèíàþòü  Âàñ òðèâîãè.
Õàé Áîã äàñòü ùàñòÿ íà ïóò³,
Õàé ñâ³òëà , ðàä³ñíà äîðîãà
Ùàñëèâî ñòåëèòüñÿ â æèòò³!
Òîæ íå ñòàð³éòå ³ íå çíàéòå
Â æèòò³ í³ ñìóòêó, àí³ á³ä,
Ó ñåðö³ ìîëîä³ñòü òðèìàéòå
Æèâ³òü äî ñòà ùàñëèâèõ ë³ò!

Ç ëþáîâ’þ ³ ïîâàãîþ –
ð³äí³ òà áëèçüê³ äðóç³.

Â ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
8 âåðåñíÿ î 12.00 âèñòàâà äëÿ ä³òåé

 (ª.Òèùóê) – «Ïðèíöåñà áåç ãîðîøèíè».
Â öåé æå äåíü î 17.00 âèñòàâà äëÿ äîðîñëèõ
À. Ñóõîâî-Êîáèë³íà «Ñìåðòü Òàðºëê³íà»

ÍÀ ÄÎÂÃ² ÙÀÑËÈÂ² ÐÎÊÈ!
9 âåðåñíÿ â³äçíà÷àòèìå  þâ³ëåéíèé äåíü íàðîä-

æåííÿ íåçì³ííà ãîëîâà Îá’ºäíàíîãî  ïðîôêîìó
ïðàö³âíèê³â òîðã³âë³ ì. Ìóêà÷åâà

ÃÓÄÀÊ Ìàãäàëèíà Éîñèï³âíà –
Äîáðîçè÷ëèâà, åíåðã³éíà, ìóäðà, ìèëà,÷óéíà,

äîáðà ñåðöåì ìàòóñÿ òà áàáóñÿ.
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ  þâ³ëÿðêó â³òàþòü  ç³ ñâÿòîì

íèí³øí³ ïðàö³âíèêè ³ âåòåðàíè òîðã³âë³ òà àäðåñó-
þòü  ñëîâà  ñåðäå÷íî¿ âäÿ÷íîñò³ ³ ïîøàíó çà áàãàòî-
ð³÷íó  íåâòîìíó ïðàöþ, äîáðîòó òà ëþäÿí³ñòüþ

Áàæàºìî  Âàì, äîðîãà íàøà Ìàãäàëèíî
Éîñèï³âíî,  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðàäîù³â
ó æèòò³, äîáðà ³ âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â, äîâ-
ãèõ ðîê³â ùàñëèâîãî æèòòÿ, çä³éñíåí-
íÿ  çàäóìàíèõ ìð³é òà ñïîä³âàíü

Õàé æèòòºâèé äîñâ³ä  äàðóº Âàì
ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

×ëåíè Îá’ºäíàíîãî ïðîôêîìó òîðã³âë³
òà êîëåãè ïî ðîáîò³.

(Äî ÿêèõ ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ ³ ãëèáîêî øàíóþ-
÷à Âàñ, Ìàãäàëèíî Éîñèï³âíî, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè

«Ìóêà÷åâî»)

У місті втілюють новий
амбітний проект. Сміттє�
збірники приберуть з ву�
лиці. їх ховатимуть під зем�
лею. Таке рішення ухвали�
ла влада спільно з керів-�
ництвом ТОВ “АВЕ Мука�
чево”, яке третій рік поспіль
надає територіальній гро�
маді послуги з вивезення
сміття.

Підприємство викорис%
товує найсучаснішу
сміттєзбиральну техніку
марки МАN, контейнери
німецького виробництва та
постійно інвестує кошти в
подальшу модернізацію
осередків збору відходів.
Другий рік поспіль впро%
ваджується процес селекції
відходів, а використання
підприємством інновацій%
них пресконтейнерів доз%
воляє убезпечити екологі%
чний процес накопичення
відходів та значно зменшує
кількість перевезень.

Як повідомив мер Мука%
чевого Золтан Лендєл,
місто перейде на новий

СМІТТЄКОНТЕЙНЕРИ
СХОВАЮТЬ ПІД ЗЕМЛЕЮ

Мукачево перейде на підземні
сміттєзбирачі

етап співпраці з іноземним
інвестором. За угодою вла%
да повинна облаштувати
підземні бункери розміром
2 на 2 метри, в яких будуть
встановлені спеціальні кон%
тейнери, що закупить
фірма АВЕ. Більша части%
на сміттєзбірника буде під
землею. Назовні — лише
отвір, куди скидатиметься
сміття. Фірма%підрядник
вже закупила спеціальний
автомобіль, що обслугову%
ватиме нові контейнери.

Закарпаття обране пілот%
ною територією у масш%
табному проекті Євро%
пейського Союзу з удоско%
налення управління відхо%
дами у кількох країнах
Східної Європи. Саме на
Закарпатті планують адап%
тувати європейські практи%
ки, що їх застосовують при
збиранні й утилізації
сміття. Коли завершиться
проект, область слугувати%
ме моделлю для інших рег%
іонів України.

Еліна САВИЦЬКА
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²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ Â²ÑÍÈÊ
ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ Â²ÑÍÈÊ
ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

ÂÅÐÅÑÅÍÜ

Âåëèê³ ³äå¿ áåçæàëüí³. (À. Ìîíòåðëàí).Âåëèê³ ³äå¿ áåçæàëüí³. (À. Ìîíòåðëàí).Âåëèê³ ³äå¿ áåçæàëüí³. (À. Ìîíòåðëàí).Âåëèê³ ³äå¿ áåçæàëüí³. (À. Ìîíòåðëàí).Âåëèê³ ³äå¿ áåçæàëüí³. (À. Ìîíòåðëàí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 5 âåðåñíÿ 2013 ð.

¹ 35 (986)¹ 35 (986)¹ 35 (986)¹ 35 (986)¹ 35 (986)
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1 вересня 2013 року в
Мукачівському державно�
му університеті пройшли
урочисті заходи, присвя�
чені Дню знань.

День знань – хвилююча
подія в житті кожного сту�
дента та, насамперед,
для першокурсника.  Це
визначна подія для них,
оскільки саме цього теп�
лого осіннього дня вони
зробили важливий крок у
житті, розпочавши своє
навчання в одному з найк�
ращих вищих навчальних
закладів мальовничого За�
карпаття. Актова зала уні�
верситету ледь вмістила
всіх присутніх першокурс�
ників, їх батьків та гостей
свята. Адже в цьому році,
вперше Мукачівський дер�
жавний університет відчи�
нив свої двері для  641 сту�
дента�першокурсника
денної форми навчання та
628 студентів�першокурс�
ників заочної форми на�
вчання різних напрямів та
спеціальностей.

Святкування розпоча�
лося  традиційно – вне�
сенням Державного пра�
пору та виконанням гімну,
але невід’ємним атрибу�
том першовересня у Му�
качівському державному
університеті є виконання
студентського гімну
«Gaudeamus». 

ДЕНЬ ЗНАНЬ В МДУ

Відкрив урочистий захід
вступною промовою рек�
тор, професор, доктор
хімічних наук, заслужений
діяч науки і техніки Украї�
ни, Почесний громадянин
м.Мукачева – Мигалина
Юрій Вікентійович. Зокре�
ма, він подякував студен�
там  за їх вибір й побажав

міцного здоров’я, Божого
благословення, терпіння,
наснаги у навчанні.

З напутніми словами до
першокурсників та слова�
ми вдячності до викла�
дачів звернулася випуск�
ниця університету – Юлія
Суворова. Новачки теж не
відстають – з вітанням до

студентів та викладачів
виступив цьогорічний пер�
шокурсник Віктор Лазар.

В урочистостях з наго�
ди святкування Дня знань
взяла участь почесна го�
стя, керуюча Мукачівсь�
кою філією Приватбанку,
– Наталія Валеріївна
Шандра. У своєму віталь�
ному слові вона наголоси�
ла на значущості профес�
ійної підготовки майбутніх
фахівців з різних галузей
у сучасному мінливому
світі та побажала профе�
сорсько�викладацькому
складу університету, сту�
дентам та їхнім батькам –
терпіння, поваги, творчих
злетів  та нових досяг�
нень.

Не минулося свято без
музичних вітань. Так,  сту�
дентка педагогічного фа�
культету Аліна Поляк за�
чарувала зал піснею «Ти –
моя земля !», а Віталій
Брецко викликав шквал
аплодисментів віртуоз�
ною грою на баяні.

Студенти�першокурс�
ники мали змогу  побачи�
ти: яке ж воно насправді
«студентське життя»?
Важливі «настанови та
поради» вони отримали
від команди КВН Мукачі�
вського державного уні�
верситету «Безумная мо�
лодежь» (Поліванов Артем

Сергійович та Андрюша).
Незважаючи на уро�

чистість та святковість
цього дня, свято Дня
знань добігло кінця. Про�
те цей кінець є початком
нового року у студентсь�
кому житті, тож бажаємо
всім, хто в цей день прий�

шов до нашого універси�
тету, здобувати знання –
досягти своєї мети у
житті, знайти взаєморозу�
міння з викладачами, зу�
стріти добрих і надійних
друзів!

Нехай вам щастить!
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Світле, по�особливому
прикрашене просторе под�
вір’я, не залишало сумнівів
у тому, що щось радісне та
святкове відбувається на
ваших очах і ви особисто
стаєте часточкою чогось та�
кого, що одного разу проник�
нувши до глибин  вашого
серця залишається там, щоб
час від часу зігрівати своїм
теплом. І хоч червневе літнє
сонце щедро ділилося своїм
яскраво�гарячим про�
мінням,  здається і воно не
могло перевершити теплоту
посмішок, що не сходили з
облич дітей та дорослих,
осяваючи та зігріваючи
особливим теплом все на�
вкруги.

Дзвін голосів, що доносив�
ся з різних куточків, позна�
чаючи піднесений настрій
учасників святкового
дійства очікувано стих і всі
присутні зосередили свої
погляди на одному з тих, хто
щойно разом з усіма був по�
глинений щасливою миттю
загального спілкування. По�
важний вік не міг приховати
в ньому колись  стрункого,
спортивної статури чоловіка,
який і сьогодні не дивлячись
на тягар років, звисока ди�
вився на присутніх. Суціль�
на сивина підкреслювала не
тільки вік, а й те, що немало
довелося йому побачити та
пережити на своїй життєвій
дорозі. Трохи суворий вираз
обличчя  миттєво ставав по�
дитячому переповнений ра�
дістю, а в очах було стільки
душевної теплоти, коли він
час від часу з особливим ак�
центом звертався до при�
сутніх дітей, намагаючись
нікого не обійти своєю ува�
гою.

Дивлячись на господарів
та гостей, він, американець
Роберт Глен Браун, говорив
про мрію, яку має кожна лю�
дина і про вищу мрію, коли
ми можемо допомогти іншій
людині втілити в життя свою
мрію. Його ставлення до му�
качівських дітей, які з різних
причин опинилися у дуже
скрутному становищі, аж до
втрати обох батьків, надава�
ли його словам особливої
довіри та ваги, спонукали в
черговий раз задуматися
над сенсом людського жит�
тя та своїм призначенням на
землі, дізнатися більше про
людину, про яку ще кілька
днів тому майже нічого не
знали.

Родом із Західного Канза�
су Глен, а саме так по друго�
му імені називали його рідні
та знайомі, щоб відрізнити
від батька з  дитинства знав,
що таке ранчо і   яку роботу
там потрібно виконувати. –
Коли мені було 5 років бать�
ко садовив мене на коня і я
пас худобу, – згадує він про
своє раннє дитинство. У тих
місцях не було дерев, які
люди  могли б  використо�
вувати  для того, щоб розво�
дити багаття чи опалювати
дім. Тож  п’ятирічний хлоп�
чина мав ще один обов’язок:
збирав у маленький візок
послід корів, щоб потім ви�
користовувати його для опа�
лення замість дров.

У ті далекі часи в його
рідному Канзасі та сусідніх

штатах панували  Великі
піщані буревії і саме з ними
пов’язані чи не найбільші
дитячі хвилювання, які дове�
лося пережити майже 80�
років тому. Безкінечна доро�
га в степу і враз все навкру�
ги покривається суцільним
піском. Батько змушений
вийти з машини, щоб навпо�
мацки вгадувати дорогу і
кричати про це дружині, яка
пересіла за кермо і переля�
каний від страшенного роз�
маху стихії хлопчина.  – Ми
наблизилися до якоїсь фер�
ми, на якій у дворі стояв ве�
личезний ліхтар, який щой�
но  здавався нам маленькою
червоною краплиною, що
світилася крізь бурю, вказу�
ючи нам дорогу і врешті�
решт врятувавши життя, пе�
реказує він про подію і ніби
заново переживає її.

Старший з одинадцяти
дітей Роберта Брауна та
Юніс Блум, як і більшість
американських і не тільки
американських дітей мав ус�
ілякі фантазії з приводу того,
ким хоче стати. І це значною
мірою залежало від книг, які
він читав, їхніх головних ге�
роїв.  Йому подобалися ро�
мани Александра Дюма, Фе�
німора Купера, любив горта�
ти дитячу Біблію і думати
про героїв, які там описані.
Дуже подобались вигадані
історії, але не фантастика і,
Шерлок Холмс, став  чи не
улюбленішим його літера�
турним героєм. Можливо
тому й почав розмірковува�
ти, що непогано було б стати
сищиком. Та згодом, коли
став на пристойному рівні
грати в американський фут�
бол та баскетбол підліток
твердо вирішив стати тре�
нером і це було чи не голов�
ним його бажанням не тільки
в юнацькому віці.

Для кращого гравця
шкільної команди  не було
вагань у питанні, ким би він
не хотів стати: «Точно ким я
не хотів стати, так це пропо�
відником, тому, що мій бать�
ко був проповідником. І на
мені, найстаршому зі своїх
дітей,  він значною мірою
вчився, як бути батьком і був
при цьому зі мною надто су�
ворим.  Він, наприклад, був

твердо переконаний що бути
спортсменом чи спортивним
тренером,  це надто мирсь�
ке заняття не гідне віруючої
людини». Та не дивлячись на
такі зізнання та свої захоп�
лення чи то літературними
героями чи зірками амери�
канського футболу, батьки,
за його ж словами, справи�
ли на нього найбільший
вплив.

В роки  Другої світової в
американських школах поча�
ли наймати старшокласників
водіями шкільних автобусів.
Тож будучи учнем випускно�
го класу, Глен одночасно став
водієм автобусу, заробляю�
чи 13 доларів на місяць, що
на той час було немало, особ�
ливо для 17 річного юнака�
школяра. І хоч робота та йому
дуже подобалася, все ж виз�
нає, що водієм був не дуже

вмілим.
Після закінчення школи та

літніх робіт по збору врожаю
він записується на три роки
до армії, з тим. щоб, коли
поступить на навчання до
університету мав змогу от�
римувати стипендію. І під
час служби в армії і навчаю�
чись в університеті мав ве�
ликі духовні переживання.
Вони в кінцевому підсумку
привели його від того стану,
коли він сподівався, що Бога
не існує, бо не хотів, щоб він
вказував йому, що має роби�
ти  до обіцянки служити
йому. Тепер він переходить
з факультету, де навчався на
спортивного тренера на фа�
культет ораторського мис�
тецтва, щоб краще підготу�
ватися до проповідницької
діяльності.

Після семінарії два роки
попрацював пастором, а
після цього 26 років капела�
ном у військово�морському
флоті США.  – Капелани, –
це священики, які працюють
з солдатами, а не цивільни�
ми людьми. Їм не дозво�
ляється носити зброю, вони
проводять служби у
військах, а починаються
військові дії, ідуть з солда�
тами, – почуєте ви пояснен�
ня людини, яка чи не найк�
ращі роки свого життя, при�
святила цій нелегкій ду�
ховній роботі часом серед

великих страждань і смерті.
І, якщо ви побачите біля
Стіни Меморіалу ветеранів
В’єтнаму, що у Вашингтоні
високу постать зовсім сиво�
го чоловіка, що ніби схи�
ляється під вагою пережи�
того, – це він Роберт Глен
Браун, який прийшов покло�
нитися пам’яті тих, хто не

повернувся з тієї війни, че�
рез яку  і самому довелося
пройти, де серед  тисяч по�
леглих і його близький това�
риш.

Після 26 річної служби ка�
пеланом він ще 14 років по�
служив пастором в Калі�
форнії і після цього у листо�
паді 1991 року вийшов на
пенсію. У той час на другому
кінці світу йде у  відставку
останній  керівник СРСР
Михайло Горбачов і на пост�
радянському просторі відбу�
вається важкий, але  незво�
ротній процес проголошен�
ня  та становлення молодих
незалежних держав. І долі
було завгодно, щоб вже не�
молоде подружжя зі США
повернуло свої серця в бік
України, а саме до Мукаче�
ва, що на Закарпатті.

Ліхтар, що світить крізь
піщану бурю, вказуючи  до�
рогу і врешті�решт рятуючи
життя, світло в кінці тунелю…
Важко дати єдину правиль�
ну відповідь на запитання,
ким же став для десятків му�
качівських дітей�сиріт та
дітей позбавлених батькі�
вського піклування цей сиво�
чолий американець і не
тільки для них. Десять років
тому він разом зі своєю чи�
сельною родиною зібрали
кошти і передали благо�
дійному фонду Ілони Зріні, з
тим щоб її керівник Ласма

Балюк змогла здійснити
свою мрію, викупивши буди�
нок  по вул. Бейли Бартока,
43 для дитячого будинку
сімейного типу. 3 березня
2003 року 8 дітей стали його
першими вихованцями. Па�
стор Робет Глен Браун разом
зі своєю ріднею, близькими
та знайомими, братами по

вірі, зокрема  з Церкви на
Тайм�сквері, що у Нью�Йор�
ку, інших  євангельських цер�
ков США надавали суттєву
матеріальну підтримку не
тільки у складний період з
2003 по 2006 роки,  адже
тільки з 2006 року утриман�
ня дітей почало здійснюва�
тися за державні кошти.
Вони підтримують їх до сьо�
годнішнього дня. 37 разів
приїжджав він особисто до
Мукачева за десять років, 11
його молодших братів і сес�
тер також відвідали цей бу�
динок, і за словами Роберта
Глена будуть відвідувати
його і тоді, коли його не ста�
не. Адже тут вони ніби зуст�
річаються зі своєю матір’ю
Юніс Браун, на честь якої
назвали цей будинок для
дітей.

35 дітей знайшли у ньому
домашній затишок та батьк�
івське піклування, яке дару�
вали і продовжують дарува�
ти їм батьки�вихователі Ок�
сана Горкавчук та її чоловік
Іван, а також матір�вихова�
тель Тетяна Дрозд.  Хто, як
не мати�вихователь Оксана
Горкавчук, нагороджена за
високі досягнення у вихо�
ванні дітей�сиріт та дітей,
позбавлених піклування ор�
деном «Княгині Ольги» та її
чоловік Іван можуть охарак�
теризувати нашого благо�
дійника: « Ця людина дійсно
дуже любить дітей, бо іна�
кше зробити для них стільки
– просто неможливо. Він
кожну дитину знає і пам’ятає,
як її звати. Під час приїзду, а
це буває як правило, двічі на
рік, завжди живе у нас, се�
ред дітей та дорослих, щоб
краще знати наше життя,
наші потреби.  Коли прихо�
дять нові діти він обов’язко�
во знайомиться з ними і
піклується про кожного. Ми
вдячні Глену Брауну за
підтримку наших українсь�
ких дітей і за його щиру лю�
бов до них. Він дуже радіє,
коли  діти продовжують на�
вчання у вузах, створюють
власні сім’ї. Він і його рідня
приїздять сюди наче додо�
му і діти це відчувають».
Вони, діти, дійсно відчува�
ють це і відносяться до ньо�
го як до дуже близької лю�

дини. Вони і тепер розкажуть
вам, як щиро і довго моли�
лися за свого друга, щоб він
вдало переніс важку опера�
цію.

– Я уже три роки як вий�
шов з дитячого будинку, але
завжди пам’ятатиму цю
світлу, хорошу людину, яку
точно послав нам Бог. Незва�
жаючи на його похилий вік,
Глен і надалі намагається
брати участь у нашому
житті, продовжує робити
добро для всіх нас. Коли він
приїздить в дитячий буди�
нок, нам завжди дзвонить
наша мама (Оксана Горкав�
чук) і ми приходимо туди,
щоб зустрітися з ним, по�
сидіти в сімейному колі…
Скільки вже пройшло років,
але і зараз перед моїми
очима молодший (одинад�
цятирічний)  брат Андрій,
який лежить перебинтова�
ний у ліжку  після важкої
операції, а поряд  бабуся і
Глен, – ділиться своїми
враженнями колишній вихо�
ванець, а нині студент Уж�
городського національного
університету Едуард До�
линський. До слова, Андрій
Дудка, як і  Едуард, ко�
лишній випускник Мукачі�
вської НВК «Гармонія», пе�
реможець багатьох міських
та обласних предметних ол�
імпіад також   студент УжНУ.

Мукачівський міський го�
лова Золтан Ленд’єл та його
заступник Михайло Лабош,
Ласма Балюк, батьки�вихо�
вателі, теперішні і колишні
вихованці дитячого будинку
зі своїми сім’ями, ті, хто оп�
ікується їхніми проблемами
в державних кабінетах, че�
рез благодійні фонди … і він,
місіонер та благодійник Глен
Браун, сонячного літнього
дня прийшли сюди, на Бей�
ли Бартока, 43, щоб у колі
великої мукачівської родини
відзначити свято – десяти�
річний ювілей створення
дитячого будинку сімейного
типу.

– Можу сказати, що в ньо�
го дуже добре серце і  він
дуже відкрита людина, яка
готова завжди допомогти
іншим. Такі люди, як Глен
Браун дуже потрібні, якби їх
було більше, то набагато
менше було б знедолених та
сиріт, – мовила колишня ви�
хованка дитячого будинку, а
зараз дружина та мати Ан�
желіка Павлина про людину,
для якої привілеєю та честю
стала можливість інвестува�
ти частину свого життя в
життя молодих людей.

Дитяча лікарня чи
спортивний майданчик, юв�
ілей дитячого будинку чи
свято останнього дзвоника у
школі він завжди поряд з
ними – дітьми, нашими, му�
качівськими дітьми. Можли�
во через це, Роберт Глен
Браун вважає, що найбіль�
ше задоволення в житті чо�
ловік отримує, коли він живе
для інших, а не для себе.

P.S.  Висловлюю щиру
вдячність пану Сергію Лан�
дику за надану допомогу при
підготовці даної статті.

Іван ЛЕНДЬЄЛ,
для газети

«Мукачево»



 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.

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

авто, бруківка, Держ . Акт на земель!
ну ділянку. Ціна за домовленістю.

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

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

Тел. 0661543416
     Продається особняк у центральній

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

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

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

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

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

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

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

Обращ. 099�37�72542.

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

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

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

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

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

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

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

Зверт. 2�34�80.
     Продається 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 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
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  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стан квартири: потрібен ремонт,
центральне опалення відімкнене.

Тел. 0506001388 Альона.

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

Зверт.  0663800128.

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

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

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

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

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

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

Звертатися 0501719817.

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

Зверт. по тел.  096 442 17 35.

     Продається недорого невели�
кий будиночок у Мукачеві.

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

будинок чеської побудови і плану!
вання,  заг. пл. 200 кв.м.,  ЄВРОРЕ!
МОНТ, дорогі меблі, гараж на два

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

  Îðåíäà

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

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

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

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

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

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

слюсарі, сантехніки, елект�
рики на постійне місце

роботи. Інформація
по тел. 0509425800.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099!3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

РЕСТОРАН ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

Кухаря�мангальщика, офіціанта,
прибиральницю.

Тел. 0992423969.

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

білого кольору  в доброму технічному
стані та бджоло пасіка у с. Вишково
Хустського району. Тел.  0974748181.
     Продається  "Москвич"�2140  з

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

  Êóïëþ

  Продаються 2 крысла б/к у хо�
рошому стані “ракушка” темноко�
ричневого кольору).

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

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

ються цуценята.
Зверт 066�034 30 33.

     Телевизор фирмы
PANASONIC 17 system/ russin
text CATVHXPER!band tx!21 FIT,
экран 52 см диагональ. Цена
750 грн; хорошее состояние.
Моб тел.: 0508855557 Алла
     Пылесос lG cyking 2000 w c

голосовой информацией о ре!
жимах, серия V!K8501CTU, но!
вый. Цена 500 грн . Конт. теле!
фон: 0508855557
     микроволновая печь фирмы

SHARP КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА.
ЦЕНА 450, очень в хорошем со!
стоянии. Телефон: 0508855557

     Продаються  кімнатні квіти  «Мо�
нетне дерево» висотою понад 1 м.,
кактус — до 1 м. Кущовий фікус.

Зверт. 0990537823.
     Продається периста пальма фінік

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

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

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.

НА РОБОТУ
В м. СУМИ ПОТРІБНІ

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

Звертатися 099!2850928.

  Ðîáîòà

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
 По догляду за одинокими та

престарілими людьми, які меш�
кають у власному житлі.

Зверт. 066!0343033.

  Продаються  дві дійні кози і
дві козочки. Дзвонити 0992175426.

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
по прибиранню приватного

житла та догляду за
кімнатними рослинами.
Дзвонити 0993755221.

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

”Бобо!піца”
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

бажаючих працювати

БАРМЕНАМИ
та ОФІЦІАНТАМИ.

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

Зверт. 066 369 72 72

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ –

у власний будинок в
с.Ракошино. Охайна та порядна

дівчина чи жінка віком
до 40 років.

Тел.: 050 885 55 57 (Алла)

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
МАЙСТЕР З ВИГОТОВЛЕННЯ

МЕТАЛО!ПЛАСТИКОВИХ
ВІКОН ТА КОНСТРУКІЦІЙ

Тел.: 095 897 05 91

НАДАЄМО
ГРОШОВІ ПОЗИКИ
 під заставу без довідки

про доходи .
Тел.: 0661543416

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, по�
ряд річка.

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

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

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

 Тел.: 050 101 38 96;
063 848 63 10



ПАТ «Мукачівському заводу ЗБВіК»

 ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:
� формувальники залізобетонних виробів – 4 чол.;
� верстатники деревообробних верстатів – 6 чол.
   (посвідчення або ПТУ);
� машиніст (кранівник) баштового, козлового,
     мостового кранів – 1 чол.;
� інженер  виробничо�планового відділу
    по залізобетону. З будівельною вищою освітою.;
� токар;
� рамник пилорами Р�63;
� рамник стрічкової пили;

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

біля з/д переїзду) Тел.: 2-15-85

Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 999995 âåðåñíÿ 2013 ð.

¹ 35 (986)¹ 35 (986)¹ 35 (986)¹ 35 (986)¹ 35 (986)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

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

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

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

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

ник на ринку ГІД при вїзді на овочевий базар, пл. 30
кв.м., ціна договірна � 0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

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

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

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

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

товлення склопакетів.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачену печатку  ТОВ "І.Т.В. Сервіс", код ЄДРПОУ

34850813, вважати недійсною.

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

прийме на роботу працівників
на наступні посади :

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

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

м.Мукачево, вул.Ужгородська, 17.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

35 (986)35 (986)35 (986)35 (986)35 (986)
 10 10 10 10 10 5 âåðåñíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

ßêùî ëþäè çíîâó ñòàíóòü ìàâïàìè, ¿ì óæå íå âèñòà÷èòü äåðåâ. (Ã. Ìàëê³í).ßêùî ëþäè çíîâó ñòàíóòü ìàâïàìè, ¿ì óæå íå âèñòà÷èòü äåðåâ. (Ã. Ìàëê³í).ßêùî ëþäè çíîâó ñòàíóòü ìàâïàìè, ¿ì óæå íå âèñòà÷èòü äåðåâ. (Ã. Ìàëê³í).ßêùî ëþäè çíîâó ñòàíóòü ìàâïàìè, ¿ì óæå íå âèñòà÷èòü äåðåâ. (Ã. Ìàëê³í).ßêùî ëþäè çíîâó ñòàíóòü ìàâïàìè, ¿ì óæå íå âèñòà÷èòü äåðåâ. (Ã. Ìàëê³í).

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, 9 ÂÅÐÅÑÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
 10.25 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!
11.40 Ñâ³òëî. 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿-
íè â³ä À äî ß. 12.45 Õ/ô "Ëþäèíà ó
ôóòëÿð³". 14.10 Ïðàâî íà çàõèñò.
14.30 Òåìíèé ñèëóåò. 14.40 Â³êíî â
Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30
Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 15.35 Õ/ô "Îñ-
òàíí³é äîâ³ä êîðîë³â" 1,2ñ.. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.05 Îñòàííº ïîïåðåä-
æåííÿ. 19.30 Àãðî-News. 19.40
Ñ³ëüðàäà. 19.55 Äîðîñë³ ³ãðè. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Â.Äà-
íèëåöü òà Â.Ìî¿ñåºíêî â Êîáëåâî.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Ôåñ-
òèâàëü ãóìîðó "Óìîðà". 00.20 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Çàïàì'ÿ-
òàé. 03.05 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.00 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.35, 04.30 "ÒÑÍ".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 09.05
"Ø³ñòü êàäð³â". 09.40 Ò/ñ "Ñèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 11.35 Õ/
ô "Í³÷ ó ìóçå¿ - 2" (1). 13.50
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 14.55 Ò/
ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 16.45,
03.15 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-
ñîëàíà - 3" (1). 22.30, 04.45 "Ãðîø³".
23.50 Õ/ô "Òåðîð ëþáîâ'þ" (1).
03.40, 04.05 "Ìàøà ³ ìîäåë³ - 2".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Õ/ô "×åòâåðòèé ïàñàæèð" (1).
11.10, 12.20 Õ/ô "Ïî÷óé ìîº ñåðöå"
(1). 13.40 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".  14.35
"Æäè ìåíÿ". 16.50 Ò/ñ "Ïåðøå êî-
õàííÿ". 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "ßñì³í". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Ñòàíèöÿ".
23.40 Ò/ñ "Îòàìàí". 01.30 Ä/ô "Òàº-
ìíèö³ ðàäÿíñüêîãî äåô³öèòó. Øèðâ-
æèòîê". 02.25 Ïîäðîáèö³. 02.55 Õ/ô
"Ñòàðèì òóò íå ì³ñöå" (2).

 ICTV
06.10, 07.30 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.15
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.25 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.35 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10 Ãîëîâíà ïðîãðàììà.
12.20, 13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.35 Ò/ñ "Øòðàôáàò". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿ-
âîëè". 22.10 ×åòâåðòà âåæà. 23.10,
03.15 Ñâîáîäà ñëîâà. 01.10 Õ/ô
"Êîä äîñòóïó". 02.55 Ïðî-
Ziêàâå.ua.

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

14.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 00.35 Ò/ñ "Äîìðîá³ò-
íèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10 Ò/ñ "ßñì³í"
.16.05 "Ó íàø ÷àñ". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.45, 01.05 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 18.55, 02.05 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Ìàòè-
³-ìà÷óõà". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.20 Í³÷í³ íîâèíè. 23.30 Ò/ñ
"Ìåðòâ³ âîäè Ìîñêîâñüêîãî ìîðÿ".

ÑÒÁ
06.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.20,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
10.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³ ñõóä-
íåííÿ". 10.55 Õ/ô "Ì³é òàòî - ëüîò-
÷èê" (1). 12.50 Õ/ô "²âàí Âàñèëüî-
âè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ" (1). 14.45
"Îäèí çà âñ³õ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.15 "Êóá - 4". 22.25 "Äå-
òåêòîð áðåõí³ - 4". 23.25 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 00.30 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (1). 01.30 Ò/ñ "×åðãîâèé
ÿíãîë - 2" (1). 03.05 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.20
Ïîä³¿. 07.15, 02.40 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
09.10, 14.00, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1). 12.00,
04.20 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
13.00 Ëþáëþ! ×åêàþ! 14.45 Îñòà-
òî÷íèé âåðäèêò. 16.00, 05.10 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê!"
(1). 19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 23.00 Õ/ô "Ôîðñàæ" (2).
01.00 Õ/ô "Ùîñü" (1). 05.55 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1).
10.05 Ò/ñ "Øïèãóíêà" (1). 11.55 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 14.55 Ò/ñ "×åì-
ï³îíêè" (1). 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàº-
ìíèö³" (1). 18.10 Ìîäó íàðîäó. 20.00
Â³òàëüêà. 21.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!
21.30 Á³éö³âñüêèé Êëóá. 22.30 Ó
ÒÅÒà Õîðîøî. 23.15 Äóðíºâ+1. 23.40
Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.15 Âàëºðà
TV. 00.45 Òåîð³ÿ çðàäè. 01.35 Òâîþ
ìàìó! 02.25 Äî ñâ³òàíêó.

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

Íîâèé Êàíàë

07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00 Õ/
ô "Áëîíäèíêà â çàêîí³-2". 11.00 Õ/ô
"Ì³ñòåð ³ ì³ññ³ñ Ñì³ò". 13.25, 14.35
Kids Time. 13.30 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá".
15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00 Øàôà. 17.00
Ãîëîäí³ ³ãðè. 18.00, 21.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 19.00, 00.05 Ðåïîðòåð. 19.05
Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð Ìàêñ". 22.00
Ñï³âàé, ÿêùî çìîæåø. 23.30 Âåëèê³

Äåíü. 13.10, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.30, 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.15 Õ/ô "Òèõà çàñòàâà" (2).
01.10 Íàâ÷³òü íàñ æèòèè. 02.00 Ò/ñ
"Â³äüîìñüêå ëåçî". 02.50 Õ/ô
"Êðåì³íü" (2). 04.15 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40,
14.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 00.35 Ò/ñ "Äîìðîá³-
òíèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10 Ò/ñ
"ßñì³í". 16.00 "Ó íàø ÷àñ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 01.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Ìàòè-³-ìà÷óõà". 22.45 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.20 Í³÷í³ íîâèíè. 23.30
Ò/ñ "Ìåðòâ³ âîäè Ìîñêîâñüêîãî
ìîðÿ".

ÑÒÁ
04.35, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 06.05,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 07.30 "Õîëîñòÿê - 3". 18.00,

22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.25
"Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2". 23.25
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 01.10
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 02.00 Ò/ñ "×åð-
ãîâèé ÿíãîë - 2" (1). 03.30 Í³÷íèé
åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.45
Ïîä³¿. 07.15 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
07.50, 14.45 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
09.10, 13.10, 17.20, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1).
12.00, 04.45 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê!" (1). 19.20, 04.05
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 23.25
Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ" (1). 02.10
Õ/ô "Ôîðñàæ" (2). 05.35 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1).
10.05 Ò/ñ "Øïèãóíêà" (1). 11.55 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 14.55 Ò/ñ "×åì-
ï³îíêè" (1). 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàº-
ìíèö³" (1). 18.10 Ìîäó íàðîäó. 20.00
Â³òàëüêà. 21.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!
21.30 Á³éö³âñüêèé Êëóá. 22.30 Ó
ÒÅÒà Õîðîøî. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 00.15 Âàëºðà TV. 00.45 Òåîð³ÿ

"Ñòàíèöÿ". 10.15, 12.20 Õ/ô "Ãóâåð-
íàíòêà". 12.40, 04.10 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.35 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.30
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.50 Ò/ñ "Ïåð-
øå êîõàííÿ". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Ò/ñ "Íà êðàé ñâ³òó" (1).
01.20 Ä/ô "Òàºìíèö³ ðàäÿíñüêîãî
äåô³öèòó. Ïðî ñìà÷íó ³ çäîðîâó
¿æó".

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.45 Ò/ñ
"Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 ×åòâåðòà âåæà. 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 10.25, 16.35 Ò/ñ "Àãåíò
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.15, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.35, 20.10 Ò/
ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Âàíòàæ 200" (2).
01.10 Ñòîï-10. 02.05 Ò/ñ "Â³äüîìñü-
êå ëåçî". 02.50 Õ/ô "Òèõà çàñòàâà"
(2). 04.20 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40,
14.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 00.35 Ò/ñ "Äîìðîá³-
òíèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10 Ò/ñ
"ßñì³í". 16.05 "Ó íàø ÷àñ". .17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 01.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Ìàòè-³-ìà÷óõà". 22.45 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.20 Í³÷í³ íîâèíè. 23.30
Ò/ñ "Ìåðòâ³ âîäè Ìîñêîâñüêîãî
ìîðÿ".

ÑÒÁ
05.40 "×óæ³ ïîìèëêè. Ðåïîðòàæ ³ç
çàøìîðãîì íà øè¿". 06.25, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!" 08.05, 18.20 "Íåéìî-
â³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.40 "Âðÿ-
òóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2". 12.35 "Õîëî-
ñòÿê - 3". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô - 3".
01.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.55
Ò/ñ "×åðãîâèé ÿíãîë - 2" (1). 03.20
Í³÷íèé åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.30
Ïîä³¿. 07.15 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
07.50, 14.45 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
09.10, 13.10, 17.20, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1).
12.00, 04.30 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê!" (1). 19.20, 03.50
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 23.25
Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ" (1). 02.10
Ò/ñ "Ïîæåæíèêè ×èêàãî" (1). 05.20
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1).
10.05 Ò/ñ "Øïèãóíêà" (1). 11.55 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 14.55 Ò/ñ "×åì-
ï³îíêè" (1). 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàº-
ìíèö³" (1). 18.10 Ìîäó íàðîäó. 20.00
Â³òàëüêà. 21.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
21.30 Á³éö³âñüêèé Êëóá. 22.30 Ó
ÒÅÒà Õîðîøî. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 00.15 Âàëºðà TV. 00.45 Òåîð³ÿ
çðàäè. 01.35 Òâîþ ìàìó! 02.25 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 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/
ñ . 14:00 -  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 19:25 -  "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 20.00 - Äîê/ñ. 20.45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà â 10-
êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 21.55 -  "Ñïîðò ×àñ". 22.00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22.50
- Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.20 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ. 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.25, 14.30 Kids Time.
13.30 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá" .15.00 Ò/ñ
"Äðóç³". 16.00 Øàôà. 17.00 Ãîëîäí³
³ãðè. 19.00, 00.05 Ðåïîðòåð. 19.05
Àáçàö! 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð Ìàêñ".
22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.00
Âåëèê³ ïî÷óòòÿ. 00.15 Ò/ñ "Ùîäåí-
íèêè âàìï³ðà" (2). 01.10 Ò/ñ "Êóï³-
äîí". 02.00 Ò/ñ "Ð³ççîë³ ³ Àéëñ" (2).
02.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.45,

ïî÷óòòÿ. 00.15 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàì-
ï³ðà" (2). 01.10 Ò/ñ "Êóï³äîí". 02.00
Ò/ñ "Ð³ççîë³ ³ Àéëñ" (2). 02.40 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 02.45, 03.45 Çîíà
íî÷³. 02.50 Ð³äí³ ñò³íè. 03.00 Â³í
âðÿòóâàâ íàñ â³ä ÷óìè. 03.15 Íàé-
êðàù³... Ñåðåä ïîâèòóõ. 03.30
Çåìö³. 03.50 Íàðîäæåííÿ óêðà¿íñü-
êîãî ê³íî.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 10 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.45 Øåô-êóõàð êðà¿-
íè. 10.45 Ñ³ì ÷óäåñ Óêðà¿íè. 11.00
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20
Õàé ùàñòèòü. 12.40 Äî äíÿ íàðîä-
æåííÿ Î.Äîâæåíêà. Õ/ô "Çâåíèãî-
ðà". 14.15 Êðîê äî ç³ðîê. 15.00 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.40 Õ/ô "Îñòàíí³é äîâ³ä
êîðîë³â" 3,4ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.10 Ïðî ãîëîâíå. 19.30 Ôîðìóëà
çàõèñòó. 19.40 Þâ³ëåéíà ïðîãðàìà
Â.Á³ëîíîæêà (1÷.). 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Þâ³ëåéíà ïðî-
ãðàìà Â.Á³ëîíîæêà (2÷.). 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Ôåñòèâàëü ãóìî-
ðó "Óìîðà". 00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Çàïàì'ÿòàé.
03.05 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.50 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåð-
íåííÿ äîäîìó" (1). 11.00, 20.15 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3"
(1). 13.00 "Íå áðåøè ìåí³ - 4". 14.00
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.05 Ò/ñ
"Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Cèëà. Ïîâåð-
íåííÿ äîäîìó" (1). 22.30, 05.00
"Ì³ëüéîíåð. Æèòòÿ ñïî÷àòêó" - "Áî-
ðèñîâ". 00.05 Õ/ô "Ä³ì áåç âèõîäó"
(1). 04.10, 04.35 "Ìàøà ³ ìîäåë³ - 2".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 12.20, 20.25 Ò/ñ "Ñòàíèöÿ".
13.05 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 14.00 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.55 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.50 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³" .16.50 Ò/ñ "Ïåðøå êîõàííÿ".
18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 20.00, 03.00 "Ïîäðîáèö³". 21.35
"Ôóòáîë. Çá³ðíà Óêðà¿íè - Çá³ðíà
Àíãë³¿". 23.30 "Øóñòåð Live". 01.30
Õ/ô "Ãóâåðíàíòêà". 03.35 Õ/ô
"Ä³âî÷³ ìð³¿" (1).

 ICTV
05.20 Ñâ³òàíîê. 06.20, 07.40 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.25 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.35 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.45 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-
êè. 10.25, 16.35 Ò/ñ "Àãåíò íàö³î-
íàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàêòè.

çðàäè. 01.35 Òâîþ ìàìó! 02.25 Äî
ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 10:55 -  "Ñïîðò ×àñ"
(ïîâòîð). 11.05- Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -  Ò/
ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð).
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñ. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -
Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î". 21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.00 -
Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.55, 00.00 Ïîãîäà. 09.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00,
21.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.30
Kids Time. 13.30 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá".
15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00 Øàôà. 17.00
Ãîëîäí³ ³ãðè. 19.00, 23.55 Ðåïîðòåð.
19.05 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð
Ìàêñ". 22.00 Çíàéòè Êðàéíüîãî.
23.15 Âåëèê³ ïî÷óòòÿ. 00.05 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.00 Ò/ñ
"Êóï³äîí". 01.50 Ò/ñ "Ð³ççîë³ ³ Àéëñ"
(2). 02.25, 03.20, 04.20 Çîíà íî÷³.
02.30 Äå òè, Óêðà¿íî? 03.25 ×îðíèé
êîë³ð ïîðÿòóíêó. 03.50 Âåëèêèé
çëàì. 04.05 Ïàì'ÿòàé ïðî æèòòÿ.
04.25 Ãåîðã³é Íàðáóò. Æèâ³ êàðòè-
íè. 04.45 Í³ìôåÿ êàíä³äà.

ÑÅÐÅÄÀ, 11 ÂÅÐÅÑÍß
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07.15 Õî÷ó âñå çíàòè. 07.25 Åðà
á³çíåñó. 07.30 Äîê. ô³ëüì "Ëåâ, ÿêèé
ñï³âàº, ó íàñ îäèí". 1 ÷. 08.20 Äîê.
ô³ëüì "Ëåâ, ÿêèé ñï³âàº, ó íàñ
îäèí". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. .
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.35 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç
ãðîìàäÿíàìè. 10.20 Ïðåì'ºðà. Ä/ô
"Ïåðèôåð³ÿ äëÿ îðèã³íàëà". 11.15
Ïðàâîñëàâíà åíöèêëîïåä³ÿ. 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25
Ôîðìóëà çàõèñòó. 12.35 Ñ³ì ÷óäåñ
Óêðà¿íè. 12.55 Êðèâå äçåðêàëî.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.10 Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.25 Ò/ñ "Êàéôîâ³
õëîïö³". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñ-
ïåêòèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10
Ïðî ãîëîâíå. 19.30 Êîíöåðòíà ïðî-

ãðàìà "Ìóçèêà ³ ë³ä". Î.Ãàâðèø.
20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.35 Êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà "Ìóçèêà ³ ë³ä". Î.Ãàâðèø. 22.45
Ïîãîäà. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20
Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìîðà". 00.20
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00
Çàïàì'ÿòàé. 03.05 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 03.15 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 04.05 Îêîëèöÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.40, 04.40 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêî-
íîì³÷íà ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Ñèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 10.55,
20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-
ñîëàíà - 3" (1). 13.00 "Íå áðåøè
ìåí³ - 4". 14.00 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 15.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà
í³÷" (1). 16.45, 03.25 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 17.10 Ò/ñ "Cèëà. Ïîâåðíåí-
íÿ äîäîìó" (1). 22.35, 04.55 "²ëþ-
ç³ÿ áåçïåêè. Òþòþíîâà çìîâà".
23.55 Õ/ô "Øêîëà äëÿ òîâñòóëü"
(2). 03.50, 04.15 "Ìàøà ³ ìîäåë³ -
2".

IÍÒÅÐ
06.15, 19.00 Ò/ñ "ßñì³í". 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10 Ò/ñ
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 07.10, 04.35 Ò/ñ "Á³ãëü" (1).
07.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿. 08.50,
10.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî" (1). 14.00
Ëþáëþ! ×åêàþ! 15.00 Õ/ô "Ôîðìó-
ëà ùàñòÿ" (1). 17.00, 19.20 Ò/ñ "Ïðî-
ñòå æèòòÿ" (1). 22.20 Õ/ô "Ëþáëþ
òåáå äî ñìåðò³" (1). 00.20 Õ/ô "Â³ää³ë.
Ñòðàøí³ ëåéòåíàíòè" (2). 02.00,
03.50 Ò/ñ "Çâ³ðîá³é - 2" (1). 06.05
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 07.10 Ì/ñ "Åñê³ìîñ-
êà" (1). 07.35 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà.
08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Ì/ñ
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ
"Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Ì/ñ "Ô³êñèêè". 11.05 Ì/ô "Ïåðåìî-
æåöü" (1). 12.55 Îáåðåæíî, ä³òè!
13.55 Îäíà çà âñ³õ. 14.20 Õ/ô
"Äæèíñè-òàë³ñìàí" (1). 16.50 Ì/ô
"Àðòóð ³ ïîìñòà Âóðäàëàêà" (1).

18.45 Õ/ô "Ôàíòàñòè÷íà ÷åòâ³ðêà 2.
Âòîðãíåííÿ Ñð³áíîãî Ñåðôåðà" (2).
20.45 Â³òàëüêà. 22.00 Ï³âäåííå
Áóòîâî. 23.00 Õ/ô "Çàòÿãíè ìåíå â
ïåêëî" (3). 01.05 Õ/ô "Õëîÿ. Ñåêñ-
íàéìàíêà" (2). 02.40 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 10:55 -
"Ñïîðò ×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -
"Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 -
Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 -  Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Õ/ô. 19:00 - Íîâèíè
"×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 20:05 -  Ò/ñ. 21:30
- Íîâèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô . 01:20 - Í³÷
ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
08.20 Ì'ÿñîðÓÏêà. 09.15 Óðàëüñüê³
ïåëüìåí³. 11.00 Øóðî÷êà. 12.00
Ðóä³. 13.00 Çíàéòè Êðàéíüîãî. 14.15
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 18.00 Ì/ô "Ìàäàãàñ-
êàð-2". 19.45 Õ/ô "Êàí³êóëè ñòðîãîãî
ðåæèìó-1". 20.55 Õ/ô "Êàí³êóëè ñòðî-
ãîãî ðåæèìó-2". 22.00 Õ/ô "Ïàðôó-
ìåð" (2). 01.00 Õ/ô "Ñóñ³äè" (2).
02.40, 03.50 Çîíà íî÷³. 02.45, 03.55
Óêðà¿íö³ Â³ðà. 03.30 Æàð-ïòèöÿ.
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07.35 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 09.05
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 09.55 Îêîëèöÿ.
10.30 Ïîäîðîæóé ñâ³òîì ç Þ.Àêó-
í³íîþ. 10.55 Êðîê äî ç³ðîê. 11.50
Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 12.35 Áëèæ-
÷å äî íàðîäó. 13.05 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà. 13.55 Êàðàîêå äëÿ äî-
ðîñëèõ. 14.50 Çîëîòèé ãóñàê. 15.15
ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ? 16.15 Ñ. òà Â.
Á³ëîíîæêè. Êîíöåðòíà ïðîãðàììà.
17.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 17.30
Ñëîâî ðåã³îíàì. 17.40 Ãîëîâíèé
àðãóìåíò. 18.00 Ì³æíàðîäí³ çìàãàí-
íÿ ç êîíêóðó "Äîíáàñ Òóð". 19.00
Áîêñ. ×åìï³îíàò ñâ³òó ñåðåä þí³-
îð³â. Ô³íàëè. 20.50 Îô³ö³éíà õðîí-
³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.55 Áîêñ.
×åìï³îíàò ñâ³òó ñåðåä þí³îð³â.
Ô³íàëè. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñè-
ìà. 23.00 Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè.
23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 23.55
Òîê-øîó "Äðóæèíà". 01.20 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 02.10 Äîêè áàòüêè ñïëÿòü.
Ìóëüòô³ëüì. 02.20 Øêîëà þíîãî
ñóïåðàãåíòà. 02.35 ßê Âàøå çäî-
ðîâ'ÿ? 03.25 Êàðàîêå äëÿ äîðîñ-
ëèõ. 04.10 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ".

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Êàðà íåáåñíà" (1). 07.50,
10.00 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò
+". 09.00 "Ëîòî-Çàáàâà". 11.00
"Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì". 12.00
"Ñìàêóºìî". 12.40 Õ/ô "Àíæåë³êà ³
êîðîëü" (1). 14.50 Õ/ô "Ïðîöåñ" (1).
19.30 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 20.15

òè. Âå÷³ð. 23.30 Ìàêñèìóì â Óê-
ðà¿í³. 23.55 Õ/ô "Áðàò-2". 02.20 Ò/ñ
"Â³äüîìñüêå ëåçî". 03.10 Õ/ô "Ñó-
ïåðìåíåäæåð àáî Ìîòèêà äîë³" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55 "Äîá-
ðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40, 14.55
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ".
14.15 "Ñë³ä". 15.10 "Çà ³ ïðîòè". Òîê-
øîó. 16.05 "×åêàé íà ìåíå". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45 "Ëþäèíà ³
çàêîí". 18.55 "Ïîëå ÷óäåñ". 20.00
"×àñ". 20.30 "Âèøêà". 22.45 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.45 Õ/ô "Ç³ðêà ïðèâàáëè-
âîãî ùàñòÿ". 02.30 Õ/ô "Ñåðàô³ì
Íàï³âá³ñ òà ³íø³ æèòåë³ Çåìë³". 04.00
"Äîêè âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
06.00 "×óæ³ ïîìèëêè. Òðè òîâàðèø³".
06.45, 01.40 Õ/ô "Ëþäèíà íàðîäè-
ëàñÿ" (1). 08.25, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.05 Õ/ô "Õî-
ëîäíå ñåðöå" (1). 18.00 "Â³êíà-Íî-

âèíè". 20.00, 22.40 "Íàö³îíàëüíå
òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-6". 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 00.10 "Êóá - 4".
03.10 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.15
Ïîä³¿. 07.15, 02.35 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 07.50, 14.45 Îñòàòî÷íèé
âåðäèêò. 09.10, 13.10, 17.20 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ"
(1). 12.00, 04.15 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê!" (1). 19.20,
03.35 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
23.00 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè - 7" (2).
05.05 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè"
(1). 10.05 Ò/ñ "Øïèãóíêà" (1). 11.55
Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè"
(1). 12.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 14.55 Ò/
ñ "×åìï³îíêè" (1). 16.00 Ò/ñ "Ìà-
ëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 18.10 Ìîäó
íàðîäó. 20.00 Â³òàëüêà. 21.00 Äàé-
îø ìîëîäüîæ! 21.30 Á³éö³âñüêèé
Êëóá. 22.30 Ó ÒÅÒà Õîðîøî. 23.15
Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.15 Âàëºðà
TV. 00.45 Òåîð³ÿ çðàäè. 01.35 Òâîþ
ìàìó! 02.25 Äî ñâ³òàíêó.

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

Íîâèé Êàíàë
06.20 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ. 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.00, 17.55, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.25 Kids Time.
13.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 15.00 Ò/ñ
"Äðóç³". 16.00 Øàôà. 16.55 Ãîëîäí³
³ãðè. 19.00, 00.05 Ðåïîðòåð. 19.05
Àáçàö! 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð Ìàêñ".
22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.00
Âåëèê³ ïî÷óòòÿ. 00.15 Ò/ñ "Ùîäåí-
íèêè âàìï³ðà" (2). 01.10 Ò/ñ "Êóï³-
äîí". 02.00 Ò/ñ "Ð³ççîë³ ³ Àéëñ" (2).
02.40, 03.45 Çîíà íî÷³. 02.45 Óê-
ðà¿íö³ Ëþáîâ. 03.50 Ç³ðêà Âàâ³ëî-
âà.

10.05 Ò/ñ "Øïèãóíêà" (1). 11.55 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 14.55 Ò/ñ "×åì-
ï³îíêè" (1). 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàº-
ìíèö³" (1). 18.10 Ìîäó íàðîäó. 20.00
Â³òàëüêà. 21.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
21.30 Á³éö³âñüêèé Êëóá. 22.30 Ó
ÒÅÒà Õîðîøî. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 00.15 Âàëºðà TV. 00.45 Òåîð³ÿ
çðàäè. 01.35 Òâîþ ìàìó! 02.25 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". 10.55 -
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/ñ. 13:45
- "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ" (ïîâòîð).
14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50
- Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50
- ïðîãðàìà "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
06.20 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ. 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00, 21.00 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.30 Kids
Time. 13.30 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 15.00
Ò/ñ "Äðóç³". 16.00 Øàôà. 17.00 Ãî-
ëîäí³ ³ãðè. 19.00, 00.05 Ðåïîðòåð.
19.05 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð
Ìàêñ". 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
23.00 Âåëèê³ ïî÷óòòÿ. 00.15 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.05 Ò/ñ
"Êóï³äîí". 02.00 Ò/ñ "Ð³ççîë³ ³ Àéëñ"
(2). 02.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.45, 03.45 Çîíà íî÷³. 02.50 Äæå-
ðåëà Â³ò÷èçíè. 03.00 Áðàò³º ³ äðó-
æèíî. 03.15 Çà ëèòîâñüêî¿ äîáè.
03.30 Äèêå ïîëå. 03.50 Êîçàöüêèé
ôëîò. 04.05 Çàïîð³çüêà Ñ³÷. Âèòî-
êè. 04.20 Çîðÿíèé ãîäèíà êîçàöò-
âà.

Ï’ßÒÍÈÖß, 13 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.45 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 11.00 Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî! 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Ôîëüê-
music. 13.30 Õ/ô "Ïðîâ³íö³àëêè".
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.30 "Ñåêðåòè óñï³õó"
ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ. 16.10 Ò/ñ "Êàé-
ôîâ³ õëîïö³". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.10 Ïðî ãîëîâíå. 19.35 "Íàäâå÷-
³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 20.30 Ì.Ãíà-
òþê. "×àñ ð³êîþ ïëèâå". 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.35 Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Ôåñòèâàëü ãóìî-
ðó "Óìîðà". 00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00 Òå-
ëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Çàïàì'ÿòàé. 03.05
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
"ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.05 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ
äîäîìó" (1). 11.00 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1). 13.00 "Íå
áðåøè ìåí³ - 4". 14.00 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³
îäíà í³÷" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 17.10 Ò/ñ "Cèëà. Ïîâåðíåííÿ
äîäîìó" (1). 20.15 "Ñêàçî÷íàÿ
Ðóñü". 21.00 "Õî÷ó â â³àãðó". 23.20
Õ/ô "Êàðà íåáåñíà" (1). 01.25 Õ/ô
"Ëà Áàìáà" (2). 03.10 Õ/ô "Êëóá "Âå-
íåðà"". 04.40 Õ/ô "Ïðèíöåñà ìîº¿
ìð³¿".

IÍÒÅÐ
06.15 Ò/ñ "ßñì³í". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10 Ò/ñ "Íà
êðàé ñâ³òó" (1). 12.20 Ò/ñ "Íà êðàé
ñâ³òó". 13.40 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.35
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.50 Ò/ñ "Ïåð-
øå êîõàííÿ". 18.00, 04.10 Õ/ô "Íà-
ðå÷åíà" (1). 20.00, 03.20 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 "Øóñòåð Live". 00.40 Õ/
ô "Òð³ñêà" (2). 02.30 Ä/ô "Êîõàííÿ
ïðîòè ïðàâèë".

 ICTV
05.05 Ñâ³òàíîê. 06.10, 07.30 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.15 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.25 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.45 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.35 Ç³ðêà YouTube. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.25, 16.40 Ò/ñ
"Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.15, 22.10 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.10
Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàê-

03.45 Çîíà íî÷³. 02.50 Ñåðåäíüîâ-
³÷÷ÿ çà÷èíàºòüñÿ î 18.00. 03.05 ß,
ìèë³ñòþ Áîæîþ, ïàí âîçíèé. 03.30
Óêðà¿íñüêèé Ñîëîìîí, àáî Óêðà¿íñü-
êà ïðàâäà ³ çàêîí. 03.50 Âèäðÿïà-
òèñÿ íà ïîïà. 04.05 Áèé, õòî öíîò-
ëèâèé. 04.20 Âòðà÷åí³ ïðàâà.

×ÅÒÂÅÐ, 12 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 12.50 Äî äíÿ íàðîäæåííÿ Î.Äîâ-
æåíêà. Õ/ô "Çåìëÿ". 14.15 Óêðà¿íñü-
êà ï³ñíÿ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.30 Ò/ñ "Êàéôîâ³ õëîïö³". 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05 Îñòàííº
ïîïåðåäæåííÿ. 19.30 "×åñòü ìàþ
çàïðîñèòè". Êîíöåðò ß.Òàáà÷íèêà.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.35 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.15 Ïîãîäà.
23.20 Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìîðà".
00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.00 Çàïàì'ÿòàé. 03.05 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.20 Êàðàîêå
äëÿ äîðîñëèõ. 04.05 Îêîëèöÿ.
04.35 ßê öå?

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.05 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåð-
íåííÿ äîäîìó" (1). 11.00, 20.15 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3"
(1). 13.00, 03.25, 04.15 "Íå áðåøè
ìåí³ - 4". 14.00, 05.05 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³
îäíà í³÷" (1). 16.45, 03.00 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Cèëà. Ïîâåð-
íåííÿ äîäîìó" (1). 22.30 "Êîõàííÿ
áåç êîðäîí³â". 00.20 Õ/ô "Óðîêè âî-
ä³ííÿ" (1).02.10, 02.35 "Ìàøà ³ ìî-
äåë³ - 2".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 20.30 Ò/ñ "Íà êðàé ñâ³òó" (1).
12.20 Ò/ñ "Íà êðàé ñâ³òó". 13.40
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.35 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 15.50 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â
Óêðà¿í³". 16.50 Ò/ñ "Ïåðøå êîõàí-
íÿ". 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00, 02.10 "Ïîäðîáèö³".
00.25 Ò/ñ "Îòàìàí". 01.20 Ä/ô "Òàº-
ìíèö³ ðàäÿíñüêîãî äåô³öèòó. Äàéòå
êíèãó ñêàðã". 02.40 Õ/ô "Êðàùèé
ñòð³ëåöü" (2). 04.50 "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".

 ICTV
06.20, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.25
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.35 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40
Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-
êè. 10.25, 16.35 Ò/ñ "Àãåíò íàö³î-
íàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.10, 22.05 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.35, 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.15 Õ/ô "Áðàò". 01.20 Íå-
ñåêðåòí³ ôàéëè. 02.15 Ò/ñ "Â³äüîìñü-
êå ëåçî". 03.00 Õ/ô "Âàíòàæ 200" (2).
04.25 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40,
14.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 00.30 Ò/ñ "Äîìðîá³-
òíèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10 Ò/ñ
"ßñì³í". 16.05 "Ó íàø ÷àñ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 01.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Ìàòè-³-ìà÷óõà". 22.45 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.20 Í³÷í³ íîâèíè. 23.30
Ò/ñ "Ìåðòâ³ âîäè Ìîñêîâñüêîãî
ìîðÿ".

ÑÒÁ
05.50 "×óæ³ ïîìèëêè. Êîõàé ìåíå,
ìîÿ ãîëóáêî!" 06.35, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 08.20, 18.20 "Íåéìî-
â³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.55 "Õî-
ëîñòÿê - 3". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íî-
âèíè". 20.00, 22.40 "Çâàæåí³ òà
ùàñëèâ³ - 3". 00.50 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 01.40 Ò/ñ "×åðãîâèé ÿí-
ãîë - 2" (1). 03.05 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.30
Ïîä³¿. 07.15 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
07.50, 14.45 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
09.10, 13.10, 17.20, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1).
12.00, 04.30 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "Ïîö³ëóíîê!" (1). 19.20, 03.50
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 23.25
Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ" (1). 02.10
Ò/ñ "Ïîæåæíèêè ×èêàãî" (1). 05.20
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

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

ÑÓÁÎÒÀ, 14 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

08.15 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 08.30
Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 09.05 Æèòòÿ
íà ð³âíèõ. 09.15 Ïðàâîñëàâíèé
â³ñíèê. 09.45 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?
10.10 Ñ³ì ÷óäåñ Óêðà¿íè. 10.30 Õ/ô
"Ïîäâèã ðîçâ³äíèêà". 12.15 Ðîÿëü
â êóùàõ. 12.40 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè.
13.40 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 14.30
Çîëîòèé ãóñàê. 14.55 Êîíöåðò äî
Äíÿ çíàíü. 17.05 Áåç öåíçóðè.
17.40 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 18.30 Áîêñ.
×åìï³îíàò ñâ³òó ñåðåä þí³îð³â.
Ï³âô³íàëè. 20.45 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæ-
íÿ. 20.55 Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Áîêñ. ×åìï³îíàò ñâ³òó
ñåðåä þí³îð³â. Ï³âô³íàëè. 22.50
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Ôå-
ñòèâàëü ãóìîðó "Óìîðà". 23.55
Ô³ëüì-êîíöåðò "Ì.Áàñêîâ. ß ç ìó-
çèêîþ íàâ³êè çàðó÷åíèé". 01.20

Ï³äñóìêè äíÿ. 01.40 "Íàùàäêè" ç
Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì.
02.35 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 03.20 Äîêè
áàòüêè ñïëÿòü. Ìóëüòô³ëüì. 03.30
Ä/ô "Îðèã³íàë ç ïåðèôåð³¿".

Êàíàë «1+1»
06.25 "Ðåìîíò +". 07.15, 19.30 "ÒÑÍ".
08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî
òàì?". 10.00 Ì/ô "Åíãð³ Áåðäñ".
10.05 Êóìåäí³ ³ ñì³øí³ ïðèãîäè ó
ô³ëüì³ "Àåðîòà÷êè" (1). 11.50 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ". 12.55 "Êîõàí-
íÿ áåç êîðäîí³â". 14.45 "Ø³ñòü
êàäð³â". 15.30 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü".
15.55 "Õî÷ó â VIAãðó". 18.30 "Ðîçñ-
ì³øè êîì³êà - 4". 20.00 Õ/ô "Õðîí³êè
Íàðí³¿: Ï³äêîðþâà÷ ñâ³òàíêó" (1).
22.20 Õ/ô "Àíæåë³êà ³ êîðîëü" (1).
00.30 Õ/ô "Õëîï÷èêè-íàëüîò÷èêè"
(2). 02.25 Õ/ô "Ëà áàìáà" (2). 04.10
Õ/ô "Ïðèíöåñà ìîº¿ ìð³¿" (1).

IÍÒÅÐ
09.30 "Âñå äëÿ ìàìè". 10.00 "Ë³òíÿ
êóõíÿ". 11.00 Õ/ô "Çàêîõàíèé ³ áåç-
çáðîéíèé" (1). 12.50, 02.40 Ò/ñ
"Øëþá çà çàïîâ³òîì". 17.55 Ò/ñ "Òå-
ðîð êîõàííÿì" (1). 20.00 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Ò/ñ "Òåðîð êîõàííÿì".
22.40 Õ/ô "Êðàñóíÿ ³ ÷óäîâèñüêî"
(2). 00.50 Õ/ô "Ìîñêîâñüêèé æèãî-
ëî" (2).

ICTV
05.25 Ñâ³òàíîê. 06.25 Êîçèðíå æèò-
òÿ. 06.55 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè".
08.55 Ç³ðêà YouTube. 10.05 Äà÷à.
10.30 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.30
Íàøà Russia. 12.25 Ò/ñ "Øòðàôáàò".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 19.55 Ò/ñ
"Ìè ç ìàéáóòíüîãî". 23.45 Õ/ô "Êëþ÷
ñàëàìàíäðè" (2). 01.40 Õ/ô "Ìîðô³é"
(2). 03.30 Ò/ñ "Â³éñüêîâèé øïèòàëü".

ÎÐÒ
07.45 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
07.55 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
08.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.55 Äî þâ³ëåþ àêòîðêè.
"Òåòÿíà Äîðîí³íà. "Íå ëþáëþ ê³íî".
11.15 "²äåàëüíèé ðåìîíò". 12.10 Õ/
ô "Òðè òîïîë³ íà Ïëþùèñ³". 13.45
"Âåñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 14.50, 17.15
Ò/ñ "Ñèí³ íî÷³". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâè-
íè. 18.10 "Óãàäàé ìåëîä³þ". 18.40
"Õâèëèíà ñëàâè. Øëÿõ íà Îë³ìï!"
20.00 "×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³ ââå-
÷åð³". 22.10 "Âñòèãíóòè äî îï³âíî÷³".
23.05 Õ/ô "Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà". 01.10
Õ/ô "Ïîëèíü - òðàâà ã³ðêà". 02.40 Õ/
ô "Ä³â÷èíà ç ã³òàðîþ". 04.05 "Ïîëå
÷óäåñ".

ÑÒÁ
05.25 Ì/ô "Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû"
(1). 06.05 Õ/ô "Ñàäêî" (1). 07.40
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 08.35 "¯ìî
âäîìà". 09.45 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Çàìîæí³ òà íåçàì³æí³".  10.45
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 15.10
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 19.00 "Õ-Ôàêòîð
- 4". 21.45 Õ/ô "Ñëóæáîâèé ðîìàí"
(1). 01.00 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 4". 01.55
Õ/ô "Öàðåâáèâåöü" (2). 03.30 Í³÷íèé
åô³ð.

"Âåëèêèé ïåêàðñüêèé òóðí³ð". 22.05
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.10 "Ùî? Äå?
Êîëè?" 00.15 Õ/ô "Â³äêðèé ñâî¿ î÷³"
(2). 02.30 Õ/ô "Êëóá "Âåíåðà" (2).
04.00 Õ/ô "Õëîï÷èêè-íàëüîò÷èêè"
(2).

IÍÒÅÐ
09.25 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñü-
êîãî". 10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Íàçàä ó
ÑÐÑÐ". 11.00 "Øàëåíå âåñ³ëëÿ".
12.00 Õ/ô "Êðàñóíÿ ³ ÷óäîâèñüêî".
14.10 Ò/ñ "Øëþá çà çàïîâ³òîì".
18.00 Õ/ô "Ïåðåâ³ðêà íà êîõàííÿ".
20.00, 04.05 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ ç ª.
Êèñåëüîâèì". 21.30 Ò/ñ "Äàð'ÿ".
01.10 Õ/ô "Çàêîõàíèé ³ áåççáðîé-
íèé" (1). 02.35 Ò/ñ "Øëþá çà çàïî-
â³òîì" (1).

 ICTV
05.55 Ñâ³òàíîê. 07.00 Êâàðòèðíå
ïèòàííÿ. 07.55 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 08.15 Äà÷à. 08.55 Õ/ô "Áðàò".
11.00 Êîçèðíå æèòòÿ. 11.30 Ìàêñè-
ìóì â Óêðà¿í³. 12.10 Õ/ô "Áðàò-2".
14.55 Ò/ñ "Ìè ç ìàéáóòíüîãî". 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 19.55 Íàøà Russia.
21.00 Ãîëîâíà ïðîãðàììà. 22.55 Õ/
ô "Êëþ÷ ñàëàìàíäðè" (2). 01.00 Õ/ô
"×åñòü" (2). 02.40 Õ/ô "Ñàìêà" (2).
03.55 Ò/ñ "Â³éñüêîâèé øïèòàëü".

ÎÐÒ
07.05 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!". 07.40
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 09.35
"Äîêè âñ³ âäîìà".  10.30 "Ôàçåíäà".
11.15 Õ/ô "Ïðèõîäüòå çàâòðà..."
13.10 Ò/ñ "Ñèí³ íî÷³". 15.10 "Íàä-
áàííÿ Ðåñïóáë³êè: Ìèõàéëî Òàíè÷".
16.55 "Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä". 20.00
Íåä³ëüíèé "×àñ". 21.00 Õ/ô "Êîõàí-
íÿ æèâå òðè ðîêè". 22.55 Êîíöåðò
ãðóïè "Á³-2". 00.35 Ò/ñ "Çàìîðîæåíà
ïëàíåòà". 01.25 Õ/ô "ªâðîïåéñüêà
³ñòîð³ÿ". 02.55 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþá-
ëåíà!".

ÑÒÁ
05.25 Ì/ô "Êîò â ñàïîãàõ", "Ïåñ â
ñàïîãàõ", "Ïóòåøåñòâèå ìóðàâüÿ",
"Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî ïîïóãàÿ"
(1). 07.00 Õ/ô "Âîãîíü, âîäà é... ì³äí³
òðóáè" (1). 08.45 "¯ìî âäîìà". 09.50
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Îãîëåí³ òà çíåäî-
ëåí³". 10.45 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
11.45 "ÌàñòåðØåô - 3". 16.05 "Õ-
Ôàêòîð - 4". 19.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 20.05 "Îäèí çà âñ³õ".
21.20 Õ/ô "Ñîíöåêðóã" (1). 23.15 Õ/
ô "Ñïîêóòà" (1). 01.15 Õ/ô "Îñ³íí³é
ìàðàôîí" (1). 02.50 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.50 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô "Ëþáëþ òåáå
äî ñìåðò³" (1). 09.00 Ñâ³ò íà ñìàê.
10.00, 11.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê. 12.00
Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî" (1).
15.00 Ò/ñ "Ïðîñòå æèòòÿ" (1). 18.00
Õòî ã³äíèé á³ëüøîãî? 19.00, 03.35
Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00, 21.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 22.30 Comedy
Woman. 23.30 Âåëèêèé ôóòáîë.
01.15, 04.25 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè
- 7" (2). 05.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/
ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ
"Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Ì/ñ "Ô³êñèêè". 11.05 Ì/ô "Ñåðäèò³
ïòàøêè" (1). 11.15 Ì/ô "Ìîíñòð ó
Ïàðèæ³" (1). 13.05 Ì/ô "Àðòóð ³ ïî-
ìñòà Âóðäàëàêà" (1). 15.00 Õ/ô "Ôàí-
òàñòè÷íà ÷åòâ³ðêà 2. Âòîðãíåííÿ
Ñð³áíîãî Ñåðôåðà" (1). 17.10 Îäíà
çà âñ³õ. 18.10 Ìîäó íàðîäó. 20.00
Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.00 Â³òàëüêà.
22.00 Ï³âäåííå Áóòîâî. 23.00 Õ/ô
"Ïðîäàâùèöÿ" (2). 01.05 Õ/ô "Äæèí-
ñè-òàë³ñìàí" (1). 02.50 Äî ñâ³òàí-
êó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 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 - Õ/ô. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/
ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/
ô. 18:30 - Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20:20 - "7 äí³â". 21.15 - "Æèòòº-
âèé ïðîñò³ð". 22:00 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô . 01.00 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 09.35 Ì/ô
"Ìàâïè â êîñìîñ³". 11.25 Ñï³âàé,
ÿêùî çìîæåø. 13.00 Ìà÷î íå ïëà-
÷óòü. 14.20 Áîæåâ³ëüíèé àâòîñòîï.
15.20 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 16.40 Ì/ô
"Ìàäàãàñêàð-2". 18.30 Õ/ô "Êàí³êó-
ëè ñòðîãîãî ðåæèìó-1". 19.30 Õ/ô
"Êàí³êóëè ñòðîãîãî ðåæèìó-2".
20.35 Õ/ô "Êàí³êóëè ñòðîãîãî ðåæè-
ìó-3". 21.50 Õ/ô "21 ³ á³ëüøå" (2).
00.00 Õ/ô "Ïóñòóí" (2). 02.00 Õ/ô
"Åêñòðàêò" (2). 03.20, 04.20 Çîíà
íî÷³. 03.25 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ.
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ОВЕН (21.03�
20.04).  Тиждень
підвищеної рухли�
вості, у тому числі  інте�

лектуальної. Знайдуться
вдалі і спритні рішення у важ�
ких ситуаціях, в потрібний час
ви опиняєтеся в потрібному
місці.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Енергійний і
цікавий тиждень, по�
вний нових облич і но�

вих ідей. Ви здатні приймати
нестандартні і несподівані
для навколишніх рішення.

Б Л И З Н Ю К И
(22.05�21.06). Від�
решиться від старого
миру і обтрусіться від

прикрих і перешкод, що зава�
жають вам. Робота дасть не
тільки можливість  заробити
на життя, але й зробить
приємність, дасть можливість
виявити себе в новій якості.

РАК (22.06�23.07).
Імовірно чимало мож�
ливостей здійснити
задумане в сфері  про�

фесійного росту.
ЛЕВ (24.07�23.

08). Тиждень сприят�
ливий для початку
кардинальних змін на

роботі. Можна почути неспо�
дівані і досить привабливі нові
пропозиції. В  особистій
сфері ви одержуєте мож�
ливість зміцнити свої позиції і
домогтися більшої поваги.

ДІВА (24.08�23.
09). Гарний тиждень
для тих, хто схильний
використати дипло�

матію і гнучкість у рішенні
складних питань. Уміло про�
ведені переговори піднімуть
на якісно інший рівень ваш
імідж і реальні доходи.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Спостері�
гається тенденція до
поліпшення умов

праці одночасно зі зроста�
ючими вимогами до вас. Ви�
димо, даремно платити гроші
вам ніхто не збирається.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Тиждень об�
іцяє винятково спри�
ятливі можливості

для тих, хто настроєний щось
змінити в особистому житті.
Можна сподіватися на спон�
танне знайомство, але для
більшої впевненості не сидіть
в куті, і не чекайте милості від
долі.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Прийдеться
ворушитися і бути
розторопним, щоб не

упустити свій шанс. При�
готуйтеся, про всяк випадок,
до можливості повороту ва�
шого життя в більш активне
русло.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Поточна ро�
бота поглине вас без
залишку. Це буде сто�

суватися і професійної діяль�
ності і домашніх справ.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Імовірна тим�
часова напруга, це
може торкнутися ро�
боти і доходів від неї.

Ви здатні самотужки виріши�
ти нагромадження проблем,
при цьому можете розрахову�
вати на лояльне відношення
вищестоящих і на підтримку з
боку партнера.

РИБИ (20.02�
20.03). Відносинам
на роботі і питанням
поточної трудової

діяльності буде присвячена
значна частина вашого часу.
Також прислухайтеся до дум�
ки навколишніх, але не всі
вони будуть об'єктивні і доб�
розичливі.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 9.09.13 – 15.09.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 22
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 9
     äiâ÷àòîê – 13
     îäðóæèëîñÿ –

29 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè;
ïîìåðëî – 15 îñ³á.

Í. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Ðàçãîâàðèâàþò äâà îëè-
ãàðõà:

– ß ñëûøàë, ó òåáÿ
åñòü ëè÷íûé ñêóëüïòîð,
÷ëåí Àêàäåìèè õóäî-
æåñòâ?

– Äà, åñòü. Îòëè÷íûå
ïåëüìåíè ëåïèò!

– È çà÷åì  ÿ òîëüêî çà
òåáÿ âûøëà çàìóæ?

– ß ýòîãî òåáå íèêîãäà
íå ïðîùó.

Â ïñèõóøêå êðèê èç ïà-
ëàòû:

"ß ïîñëàííèê áîãà!"
Èç ñîñåäíåé ïàëàòû: "ß

íèêîãî íå ïîñûëàë!"

Áðèòàíñêèå ó÷åíûå óñ-
òàíîâèëè, ÷òî îíè íå
áðèòàíñêèå è íå ó÷åíûå.

– Äîêòîð, êàê ìíå â æèç-
íè äîñòè÷ü öåëè?

– Â  âàøåì ñëó÷àå âñå
î÷åíü ïðîñòî íóæíî âîä-
êó çàïèòü ïèâîì.

– Åñëè âàñ íàøëè â êà-
ïóñòå, ýòî åùå íå çíà÷èò,
÷òî âû ðîäèëèñü.

Õóëèãàíû ñïðàøèâàþò
ìóæèêà  â ïîäâîðîòíå:

– Ìóæèê, òû ñ÷àñòëèâ?
– Äà.
Íó, çíà÷èò, ÷àñû òåáå

íå íóæíû.

Â÷åðà áûëî èçúÿòî  îðó-
æèå ó íåçàêîííûõ áàíä-
ôîðìèðîâàíèé.

Îðóæèå  ïåðåäàíî çà-
êîííûì áàíäôîðìèðîâà-
íèÿì.

Âûõîäèò åæèê èç òóìà-
íà, ïîäõîäèò  ê ðûáàêàì
è æàëîáíî  òàê ñïðàøè-
âàåò:

– Ìóæèêè! Âû êîëáàñó
åñòü áóäåòå?

Ìóæèêè ïåðåãëÿíóëèñü
– À ÷å, – ãîâîðÿò? –áó-

äåì.
– Íó êîãäà, áóäåòå, ìåíÿ

ïîçîâèòå, ëàäíî.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÓÂ²ÉØËÀ
ÄÎ ÒÎÐ 100

ÑÂ²ÒÎÂÎÃÎ ÐÅÉÒÈÍÃÓ
ÇÄÎÐÎÂ’ß

Україна зайняла 99�те
місце серед 145 країн у
рейтингу стану здоров’я
своїх громадян. Найздоро�
вішою країною світу є Сінга�
пур.

Про це свідчить рейтинг,
складений Bloomberg.

Позиції України у рейтингу
виявилися трохи кращими, ніж
жителів Мозамбіку, Чаду, Рес�
публіки Конго. У цьому рей�
тингу Україна розмістилася
між Іраком та Пакистаном.

Серед лідерів рейтингу —
Італія, Австралія, Швейцарія,
Японія, Ізраїль, Іспанія, Нідер�
ланди, Швеція та Німеччина.

Із пострадянських країн ви�
передили Україну Грузія (71),

Вірменія та Латвія (ділять
79�те місце), Литва (81), Тад�
жикистан (84), Узбекистан
(85), Азербайджан (87), Біло�
русь (91) і Росія (97).

Найгірше зі здоров’ям у жи�
телів Мозамбіку, Чаду, Рес�
публіки Конго, Лесото, Свазі�
ленду.

При складанні рейтингу
враховувалися тривалість
життя, дитяча захворю�
ваність та смертність, причи�
ни смертності, поширення
шкідливих звичок, екологічна
ситуація.

НАЙШКІДЛИВІША
ПОЗА ДЛЯ СНУ

Âñ³ ìè ëþáèìî ð³çí³ ïîçè äëÿ ñíó: îäí³ ëþá-
ëÿòü ñïàòè íà áîêó, ³íø³ — íà ñïèí³. Àëå º ³ ò³,
õòî çàñèíàº ò³ëüêè ëåæà÷è íà æèâîò³.

Òèì ÷àñîì ³ñïàíñüê³ ë³êàð³ çàñòåð³ãàþòü: ñïà-
òè íà æèâîò³ äóæå øê³äëèâî. Öÿ çâè÷êà ìîæå
ñàìèì íåãàòèâíèì ÷èíîì â³äáèòèñÿ ÿê íà çîâ-
í³øíîñò³, òàê ³ íà ñåêñóàëüíîìó æèòò³.

Âñÿ ñïðàâà â òîìó, ùî, ëÿãàþ÷è íà æèâ³ò, ìè
ñòâîðþºìî íåïîòð³áíèé òèñê íà æèòòºâî âàæ-
ëèâ³ âíóòð³øí³ îðãàíè. Âèíèêàþòü çàñòî¿, óò-
ðóäíþºòüñÿ äèõàííÿ, ³ öå íå íàéêðàùèì ÷è-
íîì âïëèâàº íà íàøå çäîðîâ’ÿ. Á³ëüø òîãî,
ñîí íà æèâîò³ ñïðèÿº ïîÿâ³ çìîðøîê íà øè¿,
îáëè÷÷³ òà ãðóäÿõ. Íàéêðàùå ïðèâ÷èòè ñåáå
ñïàòè íà ñïèí³ àáî, â êðàéíüîìó âèïàäêó, íà
áîö³.

Житель Великобритании об�
ратился в полицию с жалобой
на проститутку, внешний вид
которой оказался хуже, чем в
рекламе.

Как рассказали в полиции, муж�
чина заявил, что девушка наруши�
ла его права, так как выглядела не
так, как это рекламировала служ�
ба эскорт�услуг.

БРИТАНЕЦ ПОЖАЛОВАЛСЯ В ПОЛИЦИЮ НА ПРОСТИТУТКУ,
КОТОРАЯ НЕ ВЫГЛЯДЕЛА КАК В РЕКЛАМЕ

Британец ожидал прихода де�
вушки у отеля, в котором для них
был предварительно заброниро�
ван номер. Однако, увидев, как
выглядит проститутка, мужчина
пришел в ярость и отказался от
ее услуг.

В полиции недовольному бри�
танцу ответили, что с точки зре�
ния закона женщина не сделала
ничего предосудительного.

Несмотря на то, что звонивший
отказался представиться, властям
удалось его вычислить. Полиция
направила британцу письмо, выра�
зив неудовольствие тем, что тот
потратил время стражей порядка
впустую.

Отметим,что по британским за�
конам это серьезное преступле�
ние, за которое можно поплатить�
ся шестью месяцами тюрьмы.

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

ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», оголошує прилюдні торги з реалізації
арештованого майна (предмет іпотеки), яке належить ВАТ Мукачівсь�
ка трикотажна фірма «Ілона» (89600, Закарпатська обл., м. Мукаче�
ве, вул. Гоголя, 24; код ЄДРПОУ: 20456794):

ЛОТ № 1: Нерухоме майно (предмет іпотеки) � комплекс буді�
вель та споруд загальною площею 5760,70 кв.м., а саме:  головний кор�
пус літ. «Б» загальною площею 2765,80 кв.м.; красильний цех літ. «В»
загальною площею 349,7 кв.м.; їдальня � експериментальний цех літ.
«Г�Г*» загальною площею 531,0 кв.м.; адмінкорпус літ. «Д» загальною
площею 350,30 кв.м.; ремонтна майстерня літ «Е» загальною площею
147,60 кв.м.; майстерня літ «И» загальною площею 30,80 кв.м.; котель�
ня з трубою літ. «Ж» загальною площею 130,00 кв.м.; цех літ. «З» загаль�
ною площею 629,70 кв.м.; склад літ. «С» загальною площею 710,50 кв.м.;
склад літ. «Т» загальною площею 115,30 кв.м., який розташований за
адресою:  Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Гоголя, 24  та належить
на праві власності ВАТ «Мукачівська трикотажна фірма «Ілона» на
підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно виданого на
підставі рішення МВК 29.07.2004 р. за №156 і зареєстровано Мукачівсь�
ким міжрегіональним бюро  технічної інвентаризації та експертної оцін�
ки 03.08.2004 р. записано в реєстрову книгу за №262�юр.

Стартова ціна лоту – 5 304 415,50 грн. без ПДВ (Договір № 11�0917/
13 від 17.05.2013 року). Гарантійний внесок у розмірі 265 220,78 грн.
без ПДВ сплачується на наступні реквізити: код ЄДРПОУ
36303404, р/р 26000013006122 в АТ”Сбербанк Росії” МФО
320627, Одержувач: ТОВ”УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП”. Остаточна опла�
та здійснюється на протязі 10 банківських днів, не враховуючі дня
проведення прилюдних торгів (вихідних та святкових днів) на де�
позитний  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:
25.09.2013 до 11:00 год. Реєстрація учасників відбувається за адре�
сою: м. Київ, Броварський пр�т, 5�И. Ознайомитися з майном  можна
щодня за його місцезнаходженням та одержати додаткову інформацію,
звернувшись до організатора прилюдних торгів та на сайті  http://
trade.informjust.ua. Прилюдні торги відбудуться 25.09.2013 об 12.00
год. за адресою Міський ВДВС Мукачівського МРУЮ Закарпатської об�
ласті, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Валенберга 3.
Організатор прилюдних торгів ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» (м. Київ, Бро�
варський пр�т, 5�И). Довідка за телефоном: (044) 517 75 00.
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