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 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ
ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³
âëàñíèêà ìàéíà.

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

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ
äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó
ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

СОЦОПИТУВАННЯ  показало, що майже  половина
українців, якби мали можливість обирати  місце  на�
родження, вибрали б Україну.

КИЇВРАДА обмежила  в’їзд у  столицю автомобілів
вагою більше  4, 5 тонни. А з 20�ї години до семи ранку
проїзд дозволяється транзитом.

З 2016 РОКУ у Великобританії увійдуть в обіг нові
5�фунтові банкноти з портретом Вінстона  Черчилля.

В ІВАНО;Франківську відбулося  м асове благосло�
вення  транспортних засобів, під час якого у процедурі
освячення  "взяли участь" кілька тисяч вантажних і лег�
кових автомобілів, мотоциклів, велосипедів і кінних по�
возок.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ опитування , найщасливішими  у
світі називають себе  молоді люди, що живуть у Мек�
сиці.

195  ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ студентів  установили своє�
рідний рекорд– втиснулися в один тролейбус.

40;РІЧНИЙ  українець Ігор Мудрик двічі пробіг через
усю Україну зі сходу на захід і з півночі на південь. Най�
довшу  у світі ультра марафонну  дистанцію  екстремал
здолав за 45 днів, 22 години, 30 хвилин.

42 ГРИВНІ – стільки бюджетних коштів  виділяють в
Україні  для добового меню  солдата�строковика. Ця
сума удвічі  менша, ніж витрати на харчування  шим�
панзе у Київському  зоопарку.

У КРИМУ відкрито найбільшу в Україні виставку тро�
янд, яка налічує понад тисяч сортів  царівни квітів.

У США пройшов випробування автомобіль, який вміє
літати. Серійне виробництво  такого авто гібрида очі�
кується  в 2023�2025 роках.

пройшло свято останнього дзво�
ника у найбільшій школі міста —
ЗОШ № 11. Цього року стіни
шкільної альма�матер залишать
два випускних класи — 45 оди�
надцятикласників.

З святом прощального дзвони�
ка вихованців навчального закла�
ду і їх батьків тепло і щиросердно
привітали директор школи
Н.В.Попович, представник місь�
кої влади завідуюча методичним
кабінетом міськвиконкому Марі�
яна Іржіївна Рубець, від імені бать�
ків Світлана Тиберіївна Туряниця.

Керівник школи  підсумувала
позитивні результати нинішнього
навчального року, при цьому
Надія Василівна із задоволенням
відзначила, що шість  цьогоріч�
них випускників претендують на
золоті медалі, один — на срібну.
Оголосила досить численний
список  переможців і лауреатів за�

Урочисто і піднесено

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêî-
ëàõ, ã³ìíàç³ÿõ, ë³öåÿõ, êîëåäæàõ ³ â Ìóêà÷³-
âñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ ïðîëóíàâ
îñòàíí³é äçâîíèê, íàâ÷àëüíèé ð³ê çàâåðøèâ-
ñÿ, äëÿ îäíèõ âîñòàííº, äëÿ ³íøèõ – äî íà-
ñòóïíîãî. Öüîãî äíÿ áóëî áàãàòî êâ³ò³â óëþá-
ëåíèì â÷èòåëÿì, áàãàòî òåïëèõ ñë³â óäÿ÷-
íîñò³ çà íàáóò³ çíàííÿ, çà âèõîâàííÿ, à ïîò³ì
þíàêè ³ ä³â÷àòà â á³ëèõ ôàðòóøêàõ ïðîãóëþ-
âàëèñü öåíòðàëüíîþ ïëîùåþ ³ ñêàíäóâàëè,
ùî ¿õ øêîëà êðàùà. Ãðóïà âèïóñêíèöü ñôî-
òîãðàôóâàëàñü íà ïàì’ÿòü ³ç ÷ëåíàìè äåëå-
ãàö³¿ ÷åñüêîãî êðàþ Âèñî÷³íà, ÿê³ ïðè¿õàëè â
Ìóêà÷åâî ç äðóæí³ì â³çèòîì (íà ôîòî).

² ÏÐÎËÓÍÀÂ ÎÑÒÀÍÍ²É ÄÇÂÎÍÈÊ 2013-ÃÎ

гальноукраїнських конкурсів, об�
ласних та міських олімпіад з ба�
зових шкільних дисциплін, досяг�
нення шкільних вихованців у
спорті, художній самодіяльності
тощо…

Традиційно, уже п’ятий рік
поспіль на святковій лінійці було
відзначено іменними преміями

імені колишнього директора
школи Ганни Федорівни Дворни�
ченко  кращого учителя і кращо�
го учня нинішнього навчального
року. Від імені родини Дворни�
ченків премії цього разу вручено
вчителю хімії Г.К. Левандовськй й
учениці 9�г класу Діані Орос  (на
знімках).
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Â ² Ò À ª Ì Î
Âàñèëÿ Âàñèëüîâè÷à ÃÎÍÀÊÀ –

çàñòóïíèêà ãîëîâè
Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéðàäè

âåòåðàí³â Óêðà¿íè ç Äíåì
íàðîäæåííÿ, ÿêèé â³í

â³äçíà÷àº 30 òðàâíÿ 2013 ðîêó.
Øàíîâíèé

Âàñèëü Âàñèëüîâè÷!
Ïðèéì³òü íàéêðàù³ ïîáàæàí-

íÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áåçìåæ-
íîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, ñ³ìåéíî-
ãî çàòèøêó ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ.

Õàé Âàñ îòî÷óþòü ëþäñüêà òåïëîòà, ïðèõèëüí³ñòü
äðóç³â, ðàä³ñòü ó æèòò³, à äîëÿ äàðóº ùå áàãàòî ñâ³òëèõ
ë³ò ó ìèð³ é äîáðîáóò³!

Õàé ³ íàäàë³ áóäå ïë³äíîþ Âàøà ïðàöÿ íà áëàãî ðàé-
îííî¿ âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿.

Õàé ñòåëèòüñÿ äîâãà æèòòºâà äîðîãà,
Õàé ðîêè ïðîæèò³ ëèø ðàä³ñòü íåñóòü!
Ïðè äîáð³ì çäîðîâ’¿, äîñòàòêó ó äîì³
Áàæàºì çóñòð³òè ùå é ñîòó âåñíó!
Áîæî¿ áëàãîäàò³ òà âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â Âàì ³ Âàø³é

ðîäèí³ íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³òà!
². ÊÀ×ÓÐ,  ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿

Îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Óêðà¿íè
Ô. Ê²Í×, â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð

ÄÎÁÐÀ ² ÙÀÑÒß!
Ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâ-

ëÿºìî ç 90-ð³÷íèì þâ³ëåºì
íàøó äîðîãó Ìàìî÷êó, Áàáó-
ñþ ³ Ïðàáàáóñþ

Ë²ÕÀ×ÎÂÓ
Ç³íà¿äó Ãíàò³âíó!

Íàøà ëþáà ³ ìèëà –
Òè íàéêðàùà ó ñâ³ò³,

Áàæàºìî ùàñòÿ,
äàðóºìî êâ³òè,

Ùîá çîð³ òà ñîíöå
äàðóâàëè òåïëî,

Ùîá çàâæäè çäîðîâ’ÿ ó Òåáå áóëî.
Ùîá ïå÷àë³ íå çíàëà, ìè ïðîñèìî â äîë³
Ðàäîñò³ ³ äîáðà Òîá³, ñîíöÿ äîâîë³.

Ëþáëÿ÷³ ä³òè Ëþäìèëà, Íàòàë³ÿ, Îëåêñàíäð,
îíóêè Ñåðã³é, Àíäð³é, Â³òàë³é, Äìèòðî òà ¿õ ñ³ì’¿

³ ïðàâíóêè Ðàäì³ëà, Àðòóð, Â³êòîð³ÿ, Ìàêñèì.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», на днях
Кабинет министров Украины утвердил
госзаказ в вузах на 2013 год. Количе�
ство бюджетных мест на такие популяр�
ные специальности, как «юриспруден�
ция», «международная экономика», «ме�
неджмент» и «маркетинг», уменьшили,
а на 1Т�специальности наоборот увели�
чили. Министр образования Дмитрий
Табачник, выступая в Верховной Раде,
уточнил: за государственные средства
в нынешнем году будут учиться более
85 тысяч человек.

«В этом году выпускников на 20 тысяч
меньше, чем в предыдущем, — подчеркнул
министр. — Поэтому госзаказ по сравне�
нию с прошлым годом уменьшили. Но толь�
ко на четыре тысячи бюджетных мест».

Дмитрий Табачник подчеркнул, что сей�
час для школьников наступает горячая пора:
«Государственная итоговая аттестация
пройдет с 28 мая по 11 июня для учеников
основной школы и с 27�го по 31 мая —для
одиннадцатиклассников. Напоминаю, что
внешнее независимое оценивание начнет�
ся 3 июня и завершится 27 июня. В этом
году в тестах уменьшено количество зада�
ний по гуманитарным предметам, в частно�
сти по всемирной истории и истории Укра�
ины. Зато увеличено количество открытых
вопросов».

Министр напомнил, что абитуриенты, у
которых по уважительным причинам не по�
лучится сдать тестирование в определен�
ный день, могут подать заявления о повтор�
ном тестировании в региональный центр
оценивания качества образования. Допол�
нительная сессия пройдет с 4�го по 11 июля.

Кроме того, Дмитрий Табачник затронул
вопросы, связанные со школами и детсада�
ми, и сообщил, что за этот год зарплату

ДМИТРИЙ ТАБАЧНИК: «В ЭТОМ ГОДУ
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НА 20 ТЫСЯЧ

МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩЕМ»
Выступая в Верховной Раде Украины, министр образования
рассказал о том, что ожидает абитуриентов и школьников

Екатерина КОПАНЕВА «ФАКТЫ»

учителям увеличили более чем на 20 про�
центов. Дескать, еще в декабре прошлого
года средняя заработная плата учителя выс�
шей категории составляла 2246 гривен, а
сейчас – 3190 гривен. «Мы понимаем, что
этого мало, но правительство и в дальней�
шем будет работать над повышением зара�
ботной платы работникам образования», —
сказал министр.

Что касается школьных программ, то
Дмитрий Табачник заверил, что, вопреки
слухам, навязывать детям изучение русско�
го языка в Министерстве образования не
будут. По его словам, «согласно европейс�
ким стандартам, с первого класса в украин�
ских школах изучается английский язык, а
второй иностранный язык должен выби�
раться педагогическим составом совмест�
но с родительским коллективом». «Никакой
директивной политики в отношении русско�
го, испанского или еще какогото языка не
было», — заверил министр. И напомнил, что
русский относится к европейским языкам,
и министерство «не может удерживать пе�
дагогов и родителей, если они хотят, чтобы
их дети изучали русский».

Обнадеживающие новости министр сооб�
щил и по поводу детских садиков. Так, по его
словам, в первом квартале этого года в ук�
раинских дошкольных учебных заведениях
были созданы 4 тысячи дополнительных
мест. А до конца года планируют увеличить
количество мест еще на 52 тысячи. «Новы�
ми социальными инициативами Президен�
та четко определено: обеспечить в течение
двух лет еще дополнительно более 100 ты�
сяч мест в детских садиках. Только такое
количество даст возможность практически
полностью минимизировать очереди в дет�
ские садики», — подытожил Дмитрий Табач�
ник.

ÞÂ²ËÅÉÍÅ ÑÂßÒÎ ÕÐÅÙÅÍÍß
Ñòåïàí ×ÅÏÀÊ, Ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî îñåðåäêó Ïî-

ë³òè÷íî¿ Ïàðò³¿ «Ôðîíò Çì³í» òà éîãî êîìàíäà â³òàº íîâî-
ïðèáóëîãî ñóääþ Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Çà-
êàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ ÏÀÊÀ Ìèõàéëà Ìèõàéëîâè÷à ç
ïðèçíà÷åííÿì íà â³äïîâ³äàëüíó ïîñàäó.Áàæàºìî íàñíàãè,
óñï³õ³â â ðîáîò³, íåõàé Âàø³ ïðîôåñ³éí³ çóñèëëÿ áóäóòü âè-
íàãîðîäæåí³ ïîâàãîþ ³ äîâ³ðîþ ãðîìàäÿí, ñïðèÿþòü ïîäàëü-
øîìó óòâåðäæåííþ çàñàä çàêîííîñò³, ñïðàâåäëèâîñò³ ó
ñóñï³ëüñòâ³ òà äåðæàâ³.Ðîçðàõîâóºìî íà òå, ùî ç Âàøèì ïðè-
õîäîì,ïðàâîñóääÿ â ì³ñò³ Ìóêà÷åâî áóäå íà âèùîìó ð³âí³.

Äî ïîçäîðîâëåíü òàêîæ äîëó÷àþòüñÿ äåïóòàòè â³ä ÌÌÎ ÏÏ “Ôðîíò Çì³í”
ÄÀÍ×ÅÂÑÜÊÀ Ã.Â. òà ÃÅÐÀÑÈÌÞÊ Ñ.Î.

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!

25 травня  2013 року  у Му�
качеві відбулося свято, на
відзнаку  1150�річного  юві�
лею хрещення Карпатської
Русі, тобто прийняттю хрис�
тиянства у нашому краї.

У 862�му році князь Мо�
равський Ростислав  звер�
нувся  до Константинополя з
проханням прислати  до нас
вчених�проповідників, які
володіють слов’янською мо�
вою.

У 863�му році імператор
Михайло та патріарх Фотій
прислали до нас  Констан�
тина (Кирила) та  Мефодія ,
які принесли нам писемність
(кирилицю)  та проводили
місіонерську роз’яснюваль�
ну роботу по прийняттю хри�
стиянства.

Свято було організовано
оргкомітетом при широкій
підтримці міської влади.

Воно розпочалося  покла�
данням  квітів до пам’ятника
О. Духновичу, а потім біля
пам’ятника  Кирилу і Мефо�
дію відбулось театралізова�
не  дійство з молебнем,

присвяченим Кирилу і Ме�
фодію.

На святі виступив з при�
вітанням міський голова Му�
качева З. З. Лендєл та пред�
ставники різних церковних
конфесій та громадськості.

Свято закінчилося  висту�
пом  колективів  художньої
самодіяльності  міського То�
вариства ім.. О. Духновича,

греко�католицької та римо�
католицької церков.

Таким чином, ювілейний
рік прийняття  християнства
розпочався у Мукачеві,  а
продовжиться  в Сваляві,
Ужгороді, Виноградові,
Хусті, Іршаві та інших містах
і селах краю.

 А у вересні цього року в
Мукачеві буде проведено
завершення святкування
ювілею з участю  широкої
громадськості  всіх регіонів
області.

Отже, Закарпаття розпо�
чинає  відзначення  1150�ї
річниці хрещення слов’янсь�

ких народів нашого краю, а
Київська Русь – 1125�річчя.
Ці дві дати сьогодні ми
органічно об’єднуємо, бо
вони мають пряме відношен�
ня до нас, русинів Закарпат�
тя та до Свято�Київської Пе�
черської Лаври.

Текст  і фото
І.Данилюка.

ÙÈÐÀ  ÂÄß×Í²ÑÒÜ
Ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ ðîçñòàºìîñÿ ç âàìè, íàø³ äîðîã³, íåçàáóòí³, òåðïëÿ÷³, ëàñêàâ³,

çíàþ÷³, òàëàíîâèò³ ïåðø³ â÷èòåëüêè Òåòÿíî Þð³¿âíî Ãðàá ³ Ãàííî Âàñèë³âíî Ìàõëè-
íåöü. Ìè í³êîëè íå çàáóäåìî âàøèõ óðîê³â, ìóäðèõ íàñòàíîâ, âàøîãî äóøåâíîãî òåïëà
ïîäàðîâàíèõ íàì ïðîòÿãîì ÷îòèðèð³÷íîãî íàâ÷àííÿ ó âàñ. Íàñ áóäóòü â÷èòè ³íø³ â÷è-
òåë³, àëå âàñ, íàøèõ ïåðøèõ â÷èòåëüîê ìè áóäåìî çãàäóâàòè, ëþáèòè, ÿê ð³äíèõ ìà-
òåð³â. Íåõàé ó âàøèõ ùèðèõ, ïàëêèõ ñåðöÿõ í³êîëè íå çãàñàº ëþáîâ äî íàéãóìàíí³øî¿
ïðîôåñ³¿ â÷èòåëü, íå çíèêàº óñòðåìë³ííÿ äîñÿãàòè âèñîêî¿ ìåòè. Â³ä óñüîãî ñåðöÿ
áàæàºìî âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ðàäîñò³ âïåâíåíîñò³ ó ñâî¿õ ñèëàõ!

Àíãåë³êà ÃÐÀÁ òà ³íø³ âèïóñêíèêè ÷åòâåðòîãî êëàñó
Êðèòÿíñüêî¿ øêîëè

ÇÄÎÐÎÂ’ß ÂÀÌ
² ÒÂÎÐ×Î¯ ÍÀÑÍÀÃÈ!
2 ÷åðâíÿ – ÷åðãîâèé

äåíü íàðîäæåííÿ íà æèò-
òºâîìó êàëåíäàð³  äîáðå
â³äîìîãî íàì ç âàìè ìèò-
öÿ – íàðîäíîãî õóäîæíè-
êà Óêðà¿íè, ïî÷åñíîãî
ãðîìàäÿíèíà ì. Ìóêà÷å-
âà

²âàíà Âàñèëüîâè÷à ÁÐÎÂÄ².
Ùèðîñåðäå÷íî  ïîçäîðîâëÿºìî  øàíîâàíîãî ³ìå-

íèííèêà ³ áàæàºìî  Âàì, ²âàíå Âàñèëüîâè÷ó,
çîâñ³ì íå ïåðåéìàòèñÿ  â³êîì ÷è áóäü-ÿêèìè æèò-
òºéñüêèìè ïðîáëåìàìè. Íåõàé êîæåí ïðèéäåøí³é
äåíü äàðóº Âàì  ³ ì³öíå çäîðîâ’ÿ, ³ òâîð÷ó íàñíà-
ãó, ³ íîâ³ óñï³õè òà çäîáóòêè ó Âàø³é ìèòåöüê³é
ä³ÿëüíîñò³. Ó òîìó ÷èñë³ – âî  áëàãî ³ äîáðó ñëàâó
ð³äíîãî ì³ñòà.

Îñîáèñòîãî Âàì ³ ðîäèííîãî ùàñòÿ òà áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ!

 Â³ä  ðàäè Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí
ì. Ìóêà÷åâà ãîëîâà ðàäè ª.Ôåä³â,

 ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ìóêà÷åâî».
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
5 (88) 30 òðàâíÿ 2013 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333330 òðàâíÿ  2013  ð.

¹ 21 (973)¹ 21 (973)¹ 21 (973)¹ 21 (973)¹ 21 (973)

ñò.

Ñàòàíà  ãîðäèëñÿ – ñ íåáà ñâàëèëñÿ; ôàðàîí ãîðäèëñÿ – â ìîðå óòîïèëñÿ; à ìû ãîðäèìñÿ –
êóäà ãîäèìñÿ? (Íàðîäíàÿ ìóäðîñòü).

Õâàëè, äóøå
ìîÿ, Ãîñïîäà...

Â áîãîñëóæiíí³ öüîãî
ïðàçíèêà õî÷à é çîáðàæå-
íî ñóìíi ðîçäóìè, â ÿêi ïåð-
øîïî÷àòêîâî áóëè ïîðèíóòi
àïîñòîëè, àëå  ïåðåâàæíî
âîíî ïðîíèêíóòî âèñîêèì
ïî÷óòòÿì  ðàäîñòi, òîìó ùî,
ÿê â÷èòü  ñâÿòèé Iîàíí Çëà-
òîóñò: “Íèíi ëþäè óïîäiá-
íèëèñü àíãåëàì, ÷åëîâåêè
ç’ºäíàëèñÿ ç áåçïëîòíèìè,
i  iç öiº¿ ñïîðiäíåíîñòi  âè-
íèê  âåëèêèé ñîþç: Ãîñïîäü,
âîçíiñøèñü íà Íåáî, ïðè-
ìèðèâ  ç Îòöåì Ñâî¿ì âåñü
ðiä ëþäñüêèé. Ìè, ÿêi, ïî-
âèäèìîìó, áóëè  íåäîñ-
òîéíi çåìëi, íèíi âîçíåñåíi íà Íåáî ç ñàìîþ ñóòíiñòþ
ñâîºþ, i ïðèðîäà, âiä ÿêî¿  õåðóâèìè îõîðîíÿëè  ðàé, íèíi
ñàìà âàæíî ñèäèòü íà õåðóâèìàõ”.

Îñü ÷îìó Ïðàâîñëàâíà  Öåðêâà  â ïiñíîñïiâàõ öüîãî äíÿ
âèãóêóº: “Çåìëÿ òîðæåñòâóº, ðàäiº i íåáî âîçíåñiííÿì
äíåñü Òâîðöÿ òâàði!”

Àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí

ÂÎÇÍÅÑIÍÍß
ÃÎÑÏÎÄÍª

(13 ÷åðâíÿ)

Âûøå îáëàêà ëþáîãî,
Âûøå íåáà ãîëóáîãî,
Âûøå ñîëíûøêà è çâ¸çä
Ñâîé Ïðåñòîë Ãîñïîäü âîçí¸ñ;

Ãäå á ìû íè áûëè – Îí ñ íàìè,
Îí íàø Áîã, è ïîòîìó
Îí æèâ¸ò, êàê áóäòî â õðàìå,
Â ñåðäöå, ïðåäàííîì Åìó.

Â.Àôàíàñüåâ.

Ïiñëÿ ìó÷åíèöüêî¿ êîí-
÷èíè  Iîàííà Ïðåäòå÷i,
Õðåñòèòåëÿ  Ãîñïîäíüî-
ãî, éîãî ãëàâà áóëà íåî-
äíîðàçîâî ïåðåçàõîðîíå-
íà.

Ó VIII ñò. ãëàâà Iîàííà
Ïðåäòå÷i  áóëà ïåðåíåñå-
íà â Êîìàíè i ñõîâàíà  â
çåìëi  ÷åðåç ãîíiííÿ íà
õðèñòèÿí. Îäíîãî ðàçó ïiä
÷àñ íi÷íî¿ ìîëèòâè  ïàòðiàðõó
Iãíàòiþ áóëî âèäiííÿ ïðî ìiñöå,
äå áóëà  ñõîâàíà ãîëîâà ïðîðî-
êà. Öå áóëî òðåòº çíàéäåííÿ ñâÿ-
òî¿  ãëàâè, ÿêå âiäáóëîñÿ  ïðè-
áëèçíî  â 850 ðîöi. Ïiñëÿ öiº¿ ïîäi¿
ãëàâà Iîàííà Ïðåäòå÷i áóëà ïå-

ÒÐÅÒª ÇÍÀÉÄÅÍÍß ÃËÀÂÈ ÏÐÅÄÒÅ×I
i ÕÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍÜÎÃÎ IÎÀÍÍÀ

(7 ÷åðâíÿ)

ðåíåñàíà â Êîíñòàíòèíîïîëü  i
ïîêëàäåíà â ïðèäâîðíié öåðêâi.

Âåëè÷àåì òÿ, Êðåñòèòåëþ
Ñïàñîâ Èîàííå, è ïî÷èòàåì
âñè ÷åñòíûÿ òâîåÿ ãëàâû îá-
ðåòåíèå.

Àðõ³ìàíäðèò Ìàðòèí³àí

ÓÂÀÃÀ! ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ
ÄÎ ÏÀËÎÌÍÈÖÜÊÎ¯ ÏÎ¯ÇÄÊÈ!

Ç 8 ëèïíÿ ö.ð. áóäå çäiéñíåíî ïàëîìíèöüêó àâòîáóñíó ïî¿çäêó ç âiäâiäàííÿì
ñâÿòèíü  Ïðàâîñëàâ’ÿ ó Ïî÷àºâi, Êèºâi, ×åðíiãîâi (Óêðà¿íà)  òà ó Êàëóçi, Îïòèíié
Ïóñòèíi, Øàìàðäèíî, Äèâåºâî (ïðï. Ñåðàôèì Ñàðîâñüêèé), ó Ñåðãiºâîìó
Ïîñàäi (ïðï. Ñåðãié Ðàäîíåçüêèé), ó Áîãîëþáîâi, Ñåðïóõîâi (iêîíà Áîæî¿ Ìàòåði
“Íåóïèâàåìàÿ ×àøà”), Iâàíîâî, Âèøi (ñâò. Ôåîôàí Âèøåíñüêèé), Ñàíàêñà-
ðàõ, Âîëîäèìèði, Ìîñêâi (ñâò. áëæ. Ìàòðîíà Ìîñêîâñüêà), Êàçàíi (Êàçàíñüêà
iêîíà Áîæî¿ Ìàòåði), Òîëáñüêó, ªêàòåðèíîáóðçi (Ãàíèíà ßìà, äî 95-ði÷÷ÿ
óáiºííÿ ñiì’¿ öàðÿ Ìèêîëàÿ II).

Â õîäi ïî¿çäêè áóäå ìîæëèâiñòü ïàëîìíèêàì îêóíóòèñÿ ó öiëþùèõ äæåðå-
ëàõ.

Öiíè — äîñòóïíi ç ãàðàíòiºþ õàð÷óâàííÿ òà ïðîæèâàííÿ.
Çà äîâiäêàìè çâåðòàòèñÿ ïî òåë: 050-519-86-78.

Òîëüêî ïî çàñëóãàì
Èèñóñà Õðèñòà è ïî Åãî
õîäàòàéñòâó Áîã Îòåö
ïîñëàë â ìèð ãðåøíûé
è ïîãèáàþùèé Äóõà
Ñâîåãî  Ñâÿòîãî è Æè-
âîòâîðÿùåãî. Ýòî ñî-
øåñòâèå  Ñâÿòîãî Äóõà
Áîæèÿ ñîïðîâîæäàëîñü
÷óäíûìè äåéñòâèÿìè
íà ñîáðàâøèõñÿ è îæè-
äàâøèõ  Åãî â åäèíî-
äóøíîé  ïëàìåííîé
ìîëèòâå ó÷åíèêàõ.

Çäåñü Áîæåñòâåííîå
÷óäî çàêëþ÷àëîñü â
òîì, ÷òî âñå àïîñòîëû
ïîëó÷èëè Äóõà Ñâÿòî-
ãî, äàð  ãîâîðèòü íà ðàç-
íûõ ÿçûêàõ âñåõ  íàðîäîâ,
ê êîòîðûì îíè äîëæíû
áûëè èäòè  ñ ïðîïîâåäüþ
Åâàíãåëèÿ.  È àïîñòîëû,
áóäó÷è ïðîñòûìè è íå-
ó÷åíûìè, óìóäðèëèñü òàê,
÷òî ìîãëè  ãîâîðèòü ÿñíî
è ñèëüíî, ïðîíèêíîâåííî
î âåëèêèõ è ñïàñèòåëü-

ÑÎØÅÑÒÂÈÅ ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ
â äåíü ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÛ

íûõ äåëàõ Áîæèèõ, ñäå-
ëàëèñü íîâûìè  ëþäüìè,
ñïîñîáíûìè ïîêîðèòü
âåðå Õðèñòîâîé âñå íàðî-
äû.

Â ÷åì ïðîÿâëÿåòñÿ áëà-
ãîäàòü Äóõà Ñâÿòîãî? Äóõ
Ñâÿòîé, èëè  Äóõ èñòèíû:

— õðàíèò íåïîêîëåáè-
ìîé èñòèíó Ïðàâîñëàâ-
íîé âåðû,ïðèíåñåííîé  ñ

íåáà Èèñóñîì Õðèñ-
òîì;
– ïðîñâåùàåò è óòâåð-
æäàåò Öåðêîâü è âñåõ
èñòèííî âåðóþùèõ;
-íàñòàâëÿåò ïàñòû-
ðåé, ñîâåðøàåò  Òàèí-
ñòâà;
-î÷èùàåò  ãðåõè âåðþ-
ùèõ, îòðàæàåò ëîæíûå
ó÷åíèÿ;
-òâîðèò ÷óäåñà è çíà-
ìåíèÿ è òåì ñàìûì ÿâ-
ëÿåò èñòèíó è ñïàñè-
òåëüíîñòü Ïðàâîñëàâ-
íîé  âåðû Õðèñòîâîé.

Áëàãîäàðèì Ãîñïîäà
çà ýòî âåëè÷àéøåå áëà-
ãî, ÷òî ìû ðîäèëèñü è
âîñïèòàëèñü â ñâÿòîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè,
åäèíîé  ñïàñèòåëüíîé,
èìååì ñ÷àñòüå ÷èòàòü è
ñëóøàòü Ñëîâî Áîæèå,
ðàçóìåòü î Áîãå è äåëàõ
Åãî â ìèðå è â Öåðêâè..

Ñâò. ïðàâ.  Èîàíí
Êðîíøòàäòñêèé.

Ïàì’ÿòü ñìåðòíà. Áàãàòî Ñâÿòèõ Îòöiâ
ââàæàëè ¿¿ âàæëèâèì ìîìåíòîì ó
ñïðàâi ñïàñiííÿ, çáðîºþ ó áîðîòüái ç
äåìîíàìè, ÿêi ïðèâ’ÿçóþòü ëþäèíó äî
çåìíèõ ïðèñòðàñòåé i çàãëóøàþòü ïðàã-
íåííÿ äî ïîñìåðòíî¿ âi÷íîñòi.

Ëþäèíà ãàíÿºòüñÿ çà ïðèìàðíèì çåì-
íèì  ùàñòÿì i íàãàäóº âiñëþêà ïåðåä
ïiäâiøåíîþ  ïåðåä íèì ¿ñòâîþ. Îáìàí
âèÿâëÿºòüñÿ  ÷àñòiøå âñüîãî íà ïîðîçi
ñìåðòi, êîëè  íà ïðèãîòóâàííÿ äî íå¿ âæå
íåìàº ÷àñó. Òîìó  ïà-ì’ÿòóâàííÿ  ñìåðòi
ðîçêëàäàº âñå ïî ñâî¿õ ìiñöÿõ, i çåìíå
âæå íå ñàìîöiëü, à òiëüêè êîðîòêèé øëÿõ
äî âîð³ò  âi÷íîãî æèòòÿ. À ñìåðòü — öå
ïåðåõðåñòÿ íà øëÿõó äî Áîãà, àáî äî äè-
ÿâîëà. Ùàñòÿ, òîáòî Öàðñòâî Áîæå,
âñåðåäèíi íàñ, à íå ó çîâíiøíiõ ðå÷àõ,
íå â ïîáóòîâîìó  áëàãîïîëó÷÷i, à  â äó-
õîâíîìó ñåðåäîâèùi.

ßê âiäîìî, ñóáîòè ó Ïðà-
âîñ-ëàâíié Öåðêâi ïðèñâÿ÷åíi
âøàíóâàííþ ñïî÷èëèõ ó Áîçi.
Ïîâ’ÿçàíèé öåé çâè÷àé äóì-
êîþ ïðî ñïî÷èíîê, ñïîêié ó
ñòàðî-çàâiòíþ  ñóáîòó; òàêîæ
ç òèì, ùî âëàñíå ó ñóáîòó
òiëî Iiñóñà Õðèñòà ñïî÷èâàëî
ó ãðîái. “Áëàãîñëîâåííîþ º
îñü öÿ ñóáîòà, öåé äåíü º äíåì
ñïîêîþ”, –  çâó÷èòü  ñòèõèðà
Âåëèêî¿ ñóáîòè.

Â ðîäèòåëüñüêó ñóáîòó ìè

ÒÐÎ¯ÖÜÊÀ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÜÊÀ ÑÓÁÎÒÀ
(22 ÷åðâíÿ)

Êîãäà òû ïîäàåøü ìèëîñòûíþ çà óñîïøåãî
ðîäñòâåííèêà ïîìíè, ÷òî ýòî ïîäàåøü  íå  òû,
à ÷åðåç òåáÿ – ñàì óìåðøèé, íå óñïåâøèé ñäå-
ëàòü ýòî ïðè æèçíè (Ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò).

ïðàãíåìî  âøàíóâàòè  íàøèõ ïîìåðëèõ
ðiäíèõ òóðáîòàìè ïðî ¿õíi ìîãèëêè, àëå
â çáåðåæåííi  äóõîâíèõ çâ’ÿçêiâ i â íà-
øîìó ïîêàÿííi íåçðiâíÿííî áiëüøå  çíà-
÷åííÿ ìàº ìîëèòâà. Äóæå äîáðå  ãîâî-
ðèòü ïðî öå ñâÿòèé  ïðàâåäíèé Iîàíí
Êðîíøòàäòñüêèé: “Ìîëèñÿ Ãîñïîäó ïðî
óïîêî¿ííÿ ïîìåðëèõ ïðàîòöiâ, îòöiâ i
áðàòiâ ñâî¿õ ùîäåííî âðàíöi i âå÷åðîì,
íåõàé æèâå  â òîái  ïàì’ÿòü  ñìåðòíà i
íåõàé  íå çãàñíå  â òîái  íàäiÿ íà ìàé-
áóòíº æèòòÿ ïiñëÿ  ñìåðòi, íåõàé ñìè-
ðÿºòüñÿ  ùîäåííî äóõ òâié äóìêîþ ïðî
ñêîðîïåðåõîäÿùå æèòòÿ òâîº”.

Ïîìèíàþ÷è òèõ, êîãî ëþáèìî, ìè
ïðîñèìî çà íèõ Íåáåñíîãî Îòöÿ i, ïà-
ì’ÿòàþ÷è ïðî ëþáîâ çåìíó, ïðàãíåìî
íàáëèçèòèñÿ  i äî Ëþáîâi Ãîðíî¿.

Ïðîòîäèÿêîí Àíàòîë³é.
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Äîâîëüíî äëÿ òåáÿ è ñâîèõ çëûõ äåë, ÷òîáû íå ñìîòðåòü íà ãðåõè äðóãîãî.
 (Ñâ. Äèìèòðèé Ðîñòîâñêèé).

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»  íå âèêîðèñòîâóâà-
òè äëÿ ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií

âàì áiëüøå íå ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî
iíøèì ëþäÿì.

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI
ÑÂßÒÀ Ó ×ÅÐÂÍ² 2013 ð.

ÑÂßÒÈÉ  ÐIÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÈÉ ÖÀÐ
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ I ÉÎÃÎ ÌÀÒÈ, ÑÂßÒÀ
ÐIÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÀ ÖÀÐÈÖß ªËÅÍÀ

(Äåíü ïàì’ÿòi – 3 ÷åðâíÿ)

 Îïòèíñüêi ñòàðöi ÷àñòî íàãàäó-
âàëè  ïðî ðîçñóäëèâå ìîâ÷àííÿ
i çàñòåðiãàëè  âiä íàäìiðíî¿
ãîâîðëèâîñòi.

 Ïðåïîäîáíèé Àìâðîñié íà-
ñòàâëÿâ:

 “Áëàãå ãîâîðèòè — ñðiáðî ðîçñè-
ïàòè, à ðîçñóäëèâå ìîâ÷àííÿ — çî-
ëîòî.

 Êðàùå ïåðåäáà÷àòè i ìîâ÷àòè, à
íiæ ãîâîðèòè i ïîòiì ðîçêàþâàòèñÿ”.

 Ïðåïîäîáíèé Âàðñîíîôié ðà-
äèâ:

 “Áiëüøå ìîâ÷iòü, à ÿêùî ùîñü çà-
ïèòàþòü, íàâiòü ó öåðêâi, âiäïîâiøòå
áåç óñÿêîãî ðîçäðàòóâàííÿ, íå ïî-
êàçóþ÷è ïîõìóðîãî âèäó”.

Ñâÿòèé ðiâíîàïîñòîëüíèé
öàð Êîíñòàíòèí áóâ ïåðøèì
“öàðåì âî õðèñòèÿíàõ”. Ïå-
ðåä îäíiºþ iç áèòâ  ñâÿòîìó
Êîíñòàíòèíó áóëî çíàìåííÿ
íà íåái: õðåñò  Ãîñïîäíié ç
íàïèñîì: “Ñèì  ïîáåäèøè”.
Êîíñòàíòèí îòðèìàâ  ïåðå-
ìîãó, ïiñëÿ ÿêî¿  âñåíàðîäíî
ñïîâiäóâàâ Õðèñòà. Ó 330 ðîöi
âií ïåðåíiñ  ñòîëèöþ Ðèìñü-
êî¿ iìïåði¿ ó Âiçàíòiþ, íàçâàâ
öå ìiñöå Êîíñòàíòèíîïîëåì.
Çà ñâî¿  çàñëóãè ïåðåä Öåðêâîþ i íàðîäîì iìïåðàòîð
Êîíñòàíòèí áóâ íàçâàíèé Âåëèêèì.

Ñâÿòà ðiâíîàïîñòîëüíà öàðèöÿ ªëåíà – ìàòè  ñâÿ-
òîãî Êîíñòÿíòèíà, ïiñëÿ íàâåðíåííÿ ñèíà òàêîæ ïðèé-
íÿëà õðèñòèÿíñòâî. Íåþ áóâ çíàéäåíèé Õðåñò
Ãîñïîäíié â Iºðóñàëèìi.

Ñâÿòi Êîíñòàíòèí i ªëåíà øàíóþòüñÿ Öåðêâîþ ÿê
ðiâíîàïîñòîëüíi. Äî ðå÷i,  íà ïî÷àòêó òðàâíÿ ö.ð.
ïðàâîñëàâíi âiðíèêè  ìàëè ìîæëèâiñòü  ïðèêëîíèòèñÿ
äî ÷àñòêè äðåâà ×åñíîãî i Æèâîòâîðíîãî Õðåñòà Ãîñ-
ïîäíüîãî  i ìîùåé ñâÿòèõ ðiâíîàïîñòîëüíèõ öàðÿ  Êîí-
ñòàíòèíà i ìàòåði éîãî, öàðèöi ªëåíè, ÿêi ï³ä ÷àñ Âñå-
óêðà¿íñüêîãî õîäó çíàõîäèëèñÿ ó Ìóêà÷iâñüêîìó ïðà-
âîñëàâíîìó ñîáîði.

Ïðîòîäèÿêîí Ìèòðîôàí.

ÄÓÕÎÂÍI ÍÀÑÒÀÍÎÂÈ ÎÏÒÈÍÑÜÊÈÕ ÑÒÀÐÖIÂ

 Ïðåïîäîáíèé Íèêîí ïèñàâ:
 “Ïàì’ÿòàé ìîíàøåñüêå ïðàâèëî:

íå ðîçïî÷èíàé ðîçìîâè ïåðøèé, àæ
ïîêè òåáå íå çàïèòàþòü.

 Îáåðiãàéòåñü æàðòiâ i íåîáåðåæ-
íèõ ñëiâ ó çâåðíåííi îäèí ç îäíèì.
Öå îãîâîðåííÿ i ìàðíîñëiâ’ÿ ìîæå
ïåðåðîñòè ó çâè÷êó.

 Ìîâ÷àííÿ êîðèñíå äëÿ äóøi.
Êîëè ìè ðîçìîâëÿºìî, âàæêî ñòðè-
ìàòèñÿ âiä ìàðíîñëiâ’ÿ i çàñóäæåí-
íÿ. Àëå º ìîâ÷àííÿ i ïîãàíå, êîëè
õòîñü çëèòüñÿ i òîìó ìîâ÷èòü.”

 Ïðåïîäîáíèé Éîñèô ïîâ÷àâ:
 “Çàöiêàâëåíiñòü ïðî ÷óæi äóìêè

ãðiøíå i ìîæå áóòè ïîãàíèì. Öå íiÿê
íå ïîâèííî äîçâîëÿòèñÿ”.

Ïðåïîäîáíèé Ìàêàðié ïîïå-
ðåäæàâ:

 “Áåçðîçñóäëèâå  i íå â ðîçóìi ìîâ-

ÏÐÎ ÍÀÄÌIÐÍÓ ÁÀËÀÊÓ×IÑÒÜ, ÌÀÐÍÎÑËIÂ’ß I ÖIÊÀÂIÑÒÜ
÷àííÿ ãiðøå áàãàòîñëiâ’ÿ, à ïîìiðíå
àáî ìàëå óêðiïëåííÿ íiÿêî¿ øêîäè
íå ïðèíåñå, à íàâïàêè, âãàìóº i
ïîäàñòü ñèëó äî òâîð³ííÿ ïîäâèãiâ i
ïðàöi. Àëå áåçìiðíå i â òîìó i â
iíøîìó ïðèíîñèòü äóæå âåëèêó øêî-
äó.”

Öi òà iíøi çàñòåðåæåííÿ Îïòèíñü-
êèõ ñòàðöiâ ïðî øêîäó áàãàòîñëiâÿ,
íåîáåðåæíèõ æàðòiâ i öiêàâîñòi
äîðå÷íi é àêòóàëüíi ³ â íàø ÷àñ.

 Áóäåìî ïàì’ÿòàòè: “Çà âñÿêîå
ïðàçäíîå ñëîâî, êàêîå ñêàæóò ëþäè,
äàäóò îíè îòâåò â äåíü ñóäà: èáî
îò ñëîâ ñâîèõ îïðàâäàåøüñÿ, è îò
ñëîâ ñâîèõ îñóäèøüñÿ” (Ìô.12.36-
37).

 Ïiäãîòóâàâ
Iîàíí Ìîíàñòèðñüêèé.

Çàïèòàííÿ: – ßêi
âëàñòèâîñòi ó ïðàâîñ-
ëàâíié âiði  ââàæàþòüñÿ
ãîëîâíèìè äëÿ ñïàñiííÿ
äóøi?

Âiäïîâàiäü: – Ñåðåä òà-
êèõ âëàñòèâîñòåé ñâÿòi
ñòàðöi íàçèâàþòü ïåðå-
äóñiì  ñìèðåííÿ, òåðïiííÿ,
ìîëèòâè, à îñíîâíèìè
îáîâ’ÿçêàìè äóõîâíèõ
äiòåé äî ñâî¿õ äóõîâíèõ
íàñòàâíèêiâ ââàæàºòüñÿ
ñïîâiäàííÿ  ïîìèñëiâ i
ïîâíèé ïîñëóõ.  Ñïî-
âiäàííÿ ïîìèñëiâ ñòàðöþ
ïîâèííî áóòè íåâèìóøå-
íå, ïîâíå, ÷èñòå, ùèðå.
Âiäâåðòiñòü íàäçâè÷àéíî
ñèëüíî ïîðàæàº äóõ
ãîðäîñòi i äàº ëþäèíi íå-

Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷iâ "Áëàãîâiñòó" âiäïîâiäàº àðõiìàíäðèò Ñèëóàí

     Çàïèòóºòå  – âiäïîâiäàºìî

áà÷åíèé äóøåâíèé ñâiò...
Ïîñëóõ ïîâèíåí áóòè
öiëêîì  äîáðîâiëüíèì,
ïîâíèì, áåççàïåðå÷íèì i
îáîâ’ÿçêîâèì. Ñâÿòèé ïî-
ñëóõ äàº ëþäèíi îñíîâíó
õðèñòèÿíñüêó  äîáðî-
÷èííiñòü – ñìèðåííÿ.

Çàïèòàííÿ: – Ùî ñëiä
ðîáèòè, ùîá óáåðåãòè-
ñÿ âiä ãðiõà?

Âiäïîâiäü:  Ðîçóì – âiä
ïîãàíèõ, çëèõ i ïóñòèõ äó-
ìîê, ïîãëÿä – âiä ñâiò-
ñüêèõ ïðèíàäíîñòåé; ñåð-
öå – âiä çëèõ áàæàíü;
ñëóõ– âiä ñóºòíèõ i ñìiõî-
òâîðíèõ ðîçìîâ, âiä çëîñ-
ëiâ’ÿ íà áëèæíüîãî; ÿçèê
– âiä çàñóäæåííÿ i ðîïòàí-
íÿ; øëóíîê – âiä ñëàñòî-

ëþáñòâà i çàéâîãî âèíî-
ïèòòÿ; âñüîãî ñåáå – âiä
áåçäiëëÿ.

Çàïèòàííÿ: – ßêi ãði-
õè ââàæàþòüñÿ ñìåðò-
íèìè.

Âiäïîâiäü: – Ñâò. Iãíàòié
Áðÿí÷àíiíîâ äî ñìåðòíèõ
ãðiõiâ âiäíîñèòü  ºðåñü,
ðîçêîë, áîãîõóëüñòâî, âiä-
ñòóïíèöòâî, âiä÷àé, ÷àðî-
äiéñòâî, ñîìîãóáñòâî,
áëóäíèé ãðiõ, ïèÿöòâî,
ñâÿòîòàòñòâî, ëþäèíîâ-
áèâñòâî, êðàäiæêó, çëîäié-
ñòâî i âñÿêó æîðñòîêó íå-
ëþäñüêó îáðàçó. Ñìåðò-
íèé ãðiõ ïðàâîñëàâíîãî, íå
çàëiêîâàíèé ñïðàâæíiì
ïîêàÿííÿì, ïiääàº çãði-
øèâøîãî âi÷íié ìóöi.

2. (Íä.) – Íåäiëÿ ïðî ñàìàðÿíêó.
3. (ÏÍ.) – Âîëîäèìèðñüêî¿ (Âèøãîðîäñüêî¿)

iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði. Ðiâíîàï. öàðÿ Êîíñòÿíòèíà i
ìàòåði éîãî öàðèöi ªëåíè.

7. (Ïò.) – Òðåòÿ çíàéäåííÿ ãëàâè Ïðåäòå÷i i Õðå-
ñòèòåëÿ  Ãîñïîäíüîãî Iîàííà.

9. (Âò.) – Ñâò. Ëóêè, àðõ. Ñiìôåðîïîëüñüêîãî.
Iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði  “Ñïîðó÷íèöà ãðåøíûõ”.

13. (×ò.) – Âîçíåñiííÿ  Ãîñïîäíº.
14. (Ïò.) – Ïðï. Àãàïiòà  Ïå÷åðñüêîãî, ëiêàðÿ áåç-

ìåçäíîãî.
16. (Íä.) – Ñâÿòèõ îòöiâ I Âñåëåíñüêîãî Ñîáîðó.

Iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði “Óìèëåíèå”.
22. (Ñá.) – Òðî¿öüêà ðîäèòåëüñüêà ñóáîòà.
23. (Íä.) – Ï’ÿòèäåñÿòíèöÿ. Äåíü Ñâÿòî¿ Òðîéöi.

Çàãàëüíèöÿ.
24.(Ïò.) – Äåíü Ñâÿòîãî Äóõà. Àïîñòîëiâ

Âàðôîëîìiÿ i Âàðíàâè. Iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði  “Äîñ-
òîéíî åñòü” (“Ìèëóþùàÿ”).

27. (×ò.) – Çíàéäåííÿ ìîùåé ñùì÷. Âîëîäèìè-
ðà, ìèòð. Êè¿âñüêîãî. Ôåîäîðiâñüêî¿ iêîíè  Áîæî¿
Ìàòåði. Ñîáîð Äºâåºâñüêèõ  ñâÿòèõ.

30. (Íä.) – Âñiõ  ñâÿòèõ. Iêîí Áîæî¿ Ìàòåði “Íå-
ðóøèìàÿ Ñòåíà” i “Óìÿã÷åíèå çëûõ ñåðäåö”. Çàãî-
âèíè íà Ïåòðiâ ïiñò.

Çàïèòàííÿ: – ×è
ïîòðiáíî, ùîá âñå áóëî,
ÿê ìè õî÷åìî?

Âiäïîâiäü: – Íå ñë³ä áà-
æàòè, ùîá âñå áóëî  ïî -
íàøîìó – ÿê ìè òîãî õî-
÷åìî, âñå ëèøå äîáðå,
óñïiøíå, çðó÷íå. Âñå öå
ïðîÿâ ãîðäîñòi i ñàìîâ-
ïåâíåíîñòi. Ïàì’ÿòàéòå,
ùî âñ³ íåäîëiêè â æèòòi  i
âñå ïðèñêîðáíå – êîðèñíå
i ñïàñèòåëüíå, à âäîâîëåí-
íÿ i óñïiõè íå âiä Ãîñïîäà
– íàì íå íà êîðèñòü. Òîìó
íiêîëè íå òðåáà âïàäàòè ó
âiä÷àé, à âñå ùî ç íàìè
òðàïèëîñÿ, ïðèéìàòè ç
áëàãîäàðíiñòþ, ÿê âiä
ðóêè Áîæî¿.

“ÏÎÑÅËÅÍ² Ó ÑÅÐÖÅ
ÍÅÁÅÑÀ” –

ï³ä òàêîþ íàçâîþ  Çà-
êàðïàòñüêà Äåðæàâíà
òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ íà
êàíàë³ «Òèñà-1»  ê³ëü-
êà äí³â òîìó ïðåçåí-
òóâàëà  äîêóìåíòàëü-
íèé äóõîâíîïðîñâ³ò-
íèöüêèé ô³ëüì, ïðè-
ñâÿ÷åíèé  5-ð³÷þ Àðõ³-
ºðåéñüêîãî  ñëóæ³ííÿ
Âèñîêîïðåîñâÿùåí-
í³éøîãî  Ôåîäîðà –
Àðõ³ºïèñêîïà Ìóêà÷³-
âñüêîãî ³ Óæãîðîäñü-
êîãî.

Àâòîð ô³ëüìó Äìèò-
ðî Êåøåëÿ ìàéñòåðíî ðîçêðèâàº ïåðåä ãëÿäà÷à-
ìè  ùèðó òà áàãàòîãðàííó  äóøó ìóäðîãî àðõ³ïàñ-
òèðÿ.

 Äîëÿ ìàéáóòíüîãî âëàäèêè  Ôåîäîðà  ñêëàëàñÿ
çà âåë³ííÿì Áîæèì. Ó 80-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ
þíàê  çàê³í÷èâ  øêîëó, ïîò³ì òåõí³êóì, â³äñëóæèâ
ñòðîêîâó àðì³éñüêó ñëóæáó. Îäíàê âíóòð³øí³é ñâ³ò
þíàêà ùå çìàëêó  íàïîâíèâñÿ Ãîñïîäíüîþ ëþáî-
â’þ. Öÿ ëþáîâ  íåâèäèìèì  ìåðåæèâîì ïðîëÿãëà
÷åðåç óñ³ æèòòºâ³ øëÿõè äóõîâíîãî çðîñòàííÿ, çîê-
ðåìà, áóäó÷è äóõ³âíèêîì   Ìóêà÷³âñüêîãî Ñâÿòî-
Ìèêîëà¿âñüêîãî æ³íî÷îãî  ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñ-
òèðÿ. Áåçìåæíà áàòüê³âñüêà ëþáîâ Âëàäèêè ïîñ-
ò³éíî ç³ãð³âàº  ëþäåé ³ âñå íàñóùå, ùî ñòâîðèâ íà
çåìë³ Òâîðåöü.

Äî ðå÷³,Âèñîêîïðåîñâåíí³éøîãî Ôåîäîðà, àðõ³-
ºïèñêîïà Ìóêà÷³âñüêîãî ³ Óæãîðîäñüêîãî ó êâ³òí³
öüîãî ðîêó âèçíà÷íî ïåðåìîæöåì  ùîð³÷íî¿ íîì³-
íàö³¿ «Ë³äåð ðîêó» ó Çàêàðïàòò³.

 ²îàíí ÌÎÍÀÑÒÈÐÑÜÊÈÉ

ßÊ  ÎÁËÀØÒÓÂÀÒÈ Â ÑÅÁÅ
ÂÄÎÌÀ «ÁÎÆÍÈÖÞ»

Îáîâ’ÿçêîâî îáëàø-
òóéòå â ñåáå âäîìà
«áîæíèöþ» — ìîëèòîâ-
íèé êóòî÷îê, äå ó âàñ
áóäóòü ñòîÿòè ³êîíè,
ëàìïàäêà àáî ï³äñâ³÷-
íèê. Òóò ó âàñ áóäå ëå-
æàòè ìîëèòâîñëîâ, çáå-
ð³ãàòèñÿ ñâÿòà âîäà —
ñëîâîì, ÿêáè  ñâîºð³ä-

íèé ìàëåíüêèé äîìàøí³é õðàì Áîãî Âèøíüîãî.
Çà ñòàðîäàâíüîþ ïðàâîñëàâíîþ òðàäèö³ºþ, «áîæíè-

öÿ» âëàøòîâóâàëàñÿ  â «÷åðâîíîìó êóòî÷êó», òîáòî – ó
ñõ³äíîìó êóòêó ïîìåøêàííÿ.

Â íàø ÷àñ, ó çâ’ÿçêó ç îñîáëèâîñòÿìè  ïëàíóâàííÿ
ñó÷àñíèõ êâàðòèð, îð³ºíòàö³ÿ  ñóâîðî íà ñõ³ä íå çàâæ-
äè ìîæå áóòè  äîòðèìàíà.  Ó çâ’ÿçêó ç öèì, ìîæíà
âëàøòóâàòè «áîæíèöþ»  òàì, äå âàì çðó÷íî áóäå ìî-
ëèòèñÿ.

ßêùî º ìîæëèâ³ñòü, áàæàíî çðîáèòè êóòîâó ïîëè÷-
êó, íà ÿê³é áóäóòü ñòîÿòè ³êîíè ³ íà ÿê³é áóäå ñòîÿòè
(àáî âèñ³òè ïåðåä íåþ) ëàìïàäà.

²ºðåé Äàíè¿ë
     Ïðàâîñëàâíàÿ êóõíÿ

ÝËÈÊÑÈÐ ÈÇ ÎÂÑÀ
2 ñò. ë. îâñà, ãîðñòü ñóøåíûõ ÿáëîê, öåäðà ëè-

ìîíà, ì¸ä – ïî âñêóñó. Îâåñ ïåðåìîëîòü â êîôå-
ìîëêå â ïîðîøîê. Ïîëó÷åíóþ ìàññó çàëèòü 0,5 ë.
êèïÿòêà â òåðìîñå, äîáàâèòü ãîðñòü ñóøåíûõ ÿá-
ëîê (ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëþáûå ñóõîôðóêòû) è
öåäðó ëèìîíà.

Ïèòü ñ ìåäîì èëè ëîìòèêîì ëèìîíà.
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Ми раді допомогти Вам!
З нами Ви завжди на крок попереду!!!

Â  ²  Ñ  Í  È Ê
Ìóêà÷³âñüêîãî Êëóáó Áóõãàëòåð³â

Ïèòàííÿ-â³äïîâ³ä³Обкладення єдиним податком сум
фінансової допомоги, не поверненої

протягом 12 календарних місяців
Якщо підприємець незалежно від групи єди�

ного податку після закінчення 12 календарних
місяців з моменту отримання не повернув фін до�
помогу, то неповернена сума потрапляє до «єди�
ноподатного» доходу. Також до «єдиноподатного»
доходу потрапляє безповоротна фін допомога.

ДПСУ роз’яснила питання оподаткування відпо�
відних доходів (р.230.05 ЄБПЗ). Якщо з урахуван�
ням доходу від фіндопомоги граничний обсяг
доходу для відповідної групи не перевищено, то
такий дохід обкладається ЄП за звичайними став�
ками ( у групах 1 і 2 по суті ніяк не обкладається,
оскільки вони сплачують ЄП у формі авансових
платежів).

Якщо сума доходу від фіндопомоги призводить
до перевищення граничного обсягу доходу для
відповідної групи, сума перевищення обкладаєть�
ся ЄП за ставкою 15 ( у юр осіб – за подвійною
ставкою ЄП).

Якщо очікується скорочення
виробництва, слід повідомити

службу зайнятості
Наказ Мінсоцполітики України від 19.03.13р.

№136
Згідно з п.1 ст. 47 Закону про зайнятість, якщо

на підприємстві очікується скорочення виробниц�
тва, необхідно повідомити про це службу зайня�
тості.

Здійснюється це шляхом подання Повідомлен�
ня про можливе зупинення (скорочення) вироб�
ництва.

Виходячи з форми такого Повідомлення, пода�
ють його підприємства незалежно від форми влас�
ності, діяльність яких пов’язана з виробництвом
продукції. На підприємців цей обов’язок не по�
ширюється.

Крім реквізитів підприємства у Повідомленні на�
водиться назва цеху, відділення із замкнутим цик�
лом виробництва, причини, а також передбачу�
ваний строк зупинення (скорочення) виробницт�
ва.

Повідомлення подається не пізніше дати по�
чатку зупинення (скорочення) виробництва.

Нюанси застосування пільгової
ставки ЄСВ для працівників�інвалідів

Лист ПФУ від 26.12.12р.№31229/03�20

ПФУ звертає увагу, що підставою для застосу�
вання пільгової ставки ЄСВ�нарахувань у
розмірі 8,41% до зарплати працівника�інваліда є
посвідчена копія довідки з акта огляду в МСЕК
про встановлення групи інвалідності. По�
свідчення копії  довідки здійснює безпосередньо
роботодавець.

Таким чином, застосування пільги здійснюється
з моменту встановлення групи інвалідності, але не
раніше отримання підприємством згаданої вище
довідки. Нагадаємо також, що пільгову ставку
ЄСВ у розмірі 8,41% установлено лише для
підприємств, де працюють інваліди.
Підприємці, які працевлаштували інваліда,
цією пільгою скористатися не можуть. У час�
тині утримань стосовно працівників�інвалідів зас�
тосовується звичайна ставка ЄСВ – 3,6% ( за ви�
нятком підприємств УТОГ,УТОС – з працівників�
інвалідів справляється ЄСВ за ставкою 2,85%.

Сплата ЄСВ загальносистемниками:
рівняння на Закон

Лист ПФУ від 26.03.13р. №7693/03�10
ПФУ нагадав, що за порушення строків сплати

ЄСВ «за себе» із Закону про ЄСВ підприємця че�
кають: штраф у розмірі 10% своєчасно не сплаче�
них сум (п.2 ч.11 ст.25 Закону про ЄСВ); пеня з
розрахунку 0,1% суми недоїмки за кожний день
прострочення платежу (ч.10 Закону про ЄСВ).

Цей лист деякою мірою вирішує питання з по�
рядком сплати ЄСВ загальносистемниками, адже
норми Інструкції №21�5 і Закону про ЄСВ у цій ча�
стині є не узгодженими.

Таким чином, якщо ПФУ штрафуватиме відпові�
дно до норм Закону про ЄСВ, то штрафонебез�
печною є лише несплата ЄСВ за підсумками
року – до 10 лютого наступного року.

Щодо  сплати ЄСВ не на той рахунок позиція ПФУ
залишилася незмінною: перерахування коштів на
неналежний рахунок, по суті, не підтверджує спла�
ту ЄСВ, тому застосування санкцій у цьому випад�
ку є правомірним.

Нові декларації зі спец водозбору
заповнюються за результатами

І півріччя
Лист Мін доходів і зборів України від 22.04.13р. №

1857/7/99�99�15�04�01�17
Мін доходів підтвердило, що старі форми дек�

ларацій зі спец водозбору (наказ ДПАУ від
24.12.10р. №1009) востаннє використовуються
для подання звіту за І квартал 2013 року. Опри�
люднення нових форм податкової звітності зі збо�
ру (наказ Мінфіну від 21.12.12р. №1403) відбуло�
ся в І кварталі 2013 року, тому за новими форма�
ми платники повинні складати податкову декла�
рацію, починаючи з ІІ кварталу 2013 року. А з ура�
хуванням того, що сума збору обчислюється на�
ростаючим підсумком (п.328.2 ПКУ), подання
нових декларацій слід здійснювати за підсум�
ками І півріччя 2013 року.

При заповненні декларації за півріччя платники
збору вже не стикатимуться з необхідністю роз�
поділу ставок збору – це слід було робити лише в
декларації за І квартал.  У декларації за півріччя
дані відображаються одним рядком.

У яких випадках громадяни
не сплачують митні збори за товари

під час перетину кордону
ДПІ у Солом’янському районі м. Києва повідом�

ляє, що громадяни, які перетинають митний кор�
дон України не частіше ніж раз на добу (24 годи�
ни), декларують свій товар усно та не сплачують
митні платежі. Водночас фактурна вартість такого
товару не повинна перевищувати 1000 євро в разі
якщо перетин кордону здійснюється авіатранспор�
том. Якщо ж ви подорожуєте будь�яким іншим
видом транспорту (автомобільним, залізничним,
морським), вартість товару не повинна перевищу�
вати 500 євро, а вага — 50 кг. Якщо особа перети�
нає митний кордон України частіше ніж раз на добу
(24 години), товар підлягає письмовому декла�
руванню з обов’язковою сплатою мита (10%) і
ПДВ (20%).

Під час переміщення поштою або експрес�по�
штою на адресу одного одержувача чи в несупро�
воджуваному багажі звільняються від оподатку�
вання товари фактурною вартістю до 300 євро.

Нагадуємо: фактурна вартість — це вартість то�
вару, що зазначається в рахунку�фактурі/інвойсі.
Фактурна вартість необхідна для формування мит�
ної вартості товару під час нарахування митних
платежів при імпорті.

 ДПІ у Солом’янському районі м. Києва

Запитання: ППЄП групи 2 не зареєстрував у
2012 році нову Книгу доходів. Діяльність про(
водилася протягом перших трьох кварталів
2012 року. Усі доходи заносилися до старої
Книги. З ІV кварталу 2012 року діяльність не
проводилася. Які штрафи можуть бути в разі,
якщо підприємець сьогодні зареєстрував нову
Книгу доходів?

Відповідь: З 01.01.12р. підприємці – єдинопо�
датники групи 2 повинні вести нову Книгу обліку
доходів за формою, затвердженою наказом
Мінфіну від 15.12.11р №1637.

У цьому випадку підприємця можуть покара�
ти за: неналежне ведення обліку доходів адмі�
нштрафом у розмірі від 51 до 136 за ст..164 Ко�
дексу України про адміністративні правопорушен�
ня ( оскільки книга велася за старою формою, то
говорити про неправильне її заповнення, що підпа�
дає у 2012 році під штрафний мораторій із Закону
№4834 , навряд чи доречно); не оприбуткування
готівкових надходжень штрафом у 5�кратно�
му розмірі не оприбуткованої суми згідно з Ука�
зом  № 436/95.

Водночас на практиці податківці реєструють нову
Книгу і без застосування зазначених санкцій.

Запитання: У який термін необхідно сплати(
ти податкове зобов’язання, якщо податкову
звітність подано несвоєчасно?

Відповідь: Міндоходів повідомило, що в разі
якщо платник податків подав податкову звітність
із порушенням строків, але до закінчення гранич�
ного терміну сплати (останнього дня сплати) по�
даткового зобов’язання, то суму, зазначену у такій
декларації, він повинен сплатити не пізніше ос�
таннього дня сплати.

Якщо платник подає звітність із порушенням
строків її подання та після граничного терміну
сплати, суму податкового зобов’язання він пови�
нен сплатити до того, як подасть цю звітність, ос�
кільки граничний термін сплати вже минув.

Нагадаємо: термін сплати настає протягом 10
календарних днів за останнім днем відповідного
граничного строку подання декларації.

Запитання:  У фізособи(підприємця, платни(
ка єдиного податку групи 3, платника ПДВ пра(
цюють три найманих працівники, за яких він що(
місяця сплачує ЄСВ. Чи має право такий
підприємець зменшити свій підприємницький
дохід на суму сплаченого єдиного соцвнеску?

Відповідь: Ні, не має права. Справа в тім, що
об’єктом оподаткування єдиним податком є
дохід, отриманий протягом податкового (звітно�
го) періоду в грошовій формі (готівковій і/або без�
готівковій), матеріальній або нематеріальній
формі, визначеній п. 292.3 Податкового кодексу
України (далі — ПКУ) (п. 292.1 ПКУ). Сплачений
підприємцем ЄСВ — це, безумовно, витрати. Од�
нак головною особливістю спрощеної системи
оподаткування є те, що розмір витрат жодним чи�
ном не впливає на базу оподаткування єдиного
податку. Тож сума сплаченого підприємцем
ЄСВ не зменшує оподаткованого доходу плат�
ника єдиного податку.  У Книзі обліку доходів та
витрат (для платників єдиного податку групи 3, які
є платниками податку на додану вартість), зат�
вердженій Наказом Мінфіну від 15.12.2011 р.
№1637 (далі — Книга), суму утриманого ЄСВ
відображають у графі 4 «Витрати на оплату праці
найманих працівників» р. ІІ «Витрати». Стосовно
нарахованого ЄСВ (як за себе, так і за найманих
працівників), відповідні витрати не входять у фонд
оплати праці, тому їх відображають у графі 5 «Єди�
ний внесок на загальнообов’язкове державне соц�
іальне страхування» р. ІІ «Витрати» Книги.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555530 òðàâíÿ 2013 ð.

¹ 21 (973)¹ 21 (973)¹ 21 (973)¹ 21 (973)¹ 21 (973)

ñò.

Êîíêóðåíöèÿ – ýòî æèçíü òîðãîâëè è ñìåðòü òîðãîâöåâ. (Ý. Õàááàðä).
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 20.05.2013 р.  по  26.05.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Русин Василь Петрович – 1946 р.н.
2.Смуток Ольга Ільківна – 1926 р.н.
3.Головчук Пелагия Микитівна – 1927 р.н.
4.Риженков Володимир Романович – 1949 р.н.
5.Вацій Томаш Євгенійович – 1947 р.н.
6.Горбатов Володимир Анатолійович – 1959 р.н.
7.Дудаш Юлія Василівна – 1932 р.н.
8.Гудзатова Юліанна Ласлівна – 1941 р.н.
9.Ковальський Євген Мар"янович – 1940 р.н.
10.Волинець Петро Васильович –1954 р.н.
11.Ясинко Георгій Георгійович – 1972 р.н.
12.Горват Діана Йосипівна – 1995 р.н.

12 ìëí. ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ
ÏÎËÓ×ÀÒ ÁÎËÜØÅ

С 1 июня пенсии повысят на 10 грн., а с 1 марта
следующего года — на 35�135 грн. Верховная Рада
с подачи Кабмина усовершенствовала порядок
индексации и начисления пенсий. Как и ранее, 1
марта каждого года выплаты будут увеличивать на
20% от роста средней зарплаты за прошлый год.
«Но если ранее из этой и без того небольшой сум�
мы еще вычиталась разница повышения средней
зарплаты и пенсии, то теперь этот пункт из зако�
на убрали. То есть, если сред-няя зарплата за 2013
год вырастет на 100 грн, а пенсия на 80 грн, пен�
сионеры все равно получат 20 грн надбавки», —
объяснила нам министр соцполитики Наталья Ко�
ролевская. Из�за несовершенства законодатель�
ной базы в этом году пенсионеры не ощутили су�
щественной прибавки. По данным Минсоцполи�
тики, с 1 марта следующего года прибавку полу�
чат более 12 млн человек (в марте 2012�го над�
бавку получили только 350 тысяч человек: обыч�
ные пенсионеры — по 35 грн, военные — 78 грн,
чернобыльцы — 116 грн., бывшие научные сотруд�
ники — 135 грн). Но, по мнению экспертов, этого
все равно недостаточно. «Нужно что�то решать с
дефицитом Пенсионного фонда, повышать уро�
вень ВВП и наращивать производственные мощ�
ности. Чуть ли не каждый месяц Украина продает
облигации, тем самым наращивая госдолг. А чем
тогда пенсии платить?» — сказал экс�министр
экономики Виктор Суслов.

Принятый парламентом закон касается и дру�
гих категорий граждан. Женщинам зачтут в стра�
ховой стаж период отпуска по беременности и ро�
дам, а военные на пенсии, которые содержатся в
хосписах или домах престарелых, смогут полу�
чать до 25% пенсионных выплат (сейчас макси�
мум 20%). Дети�сироты на госсодержании, кото�
рые лишились кормильца, смогут получать пен�
сию в полном объеме. Деньги будут перечислять�
ся на личные счета в банки.

КРИСТИНА ЗЕЛЕНЮК

В умовах постійного розвитку тех�
нологій знання та навички праців�
ників, отримані в рамках базової
освіти, швидко застарівають. Тому
в країнах Євросоюзу діє система
безперервного навчання протягом
життя.

Відтепер українці старше 45�ти
років, які мають не менше 15 років
страхового стажу, зможуть освоїти
нову професію чи підвищити квалі�
фікацію у прискореному режимі за
державні кошти.

Законом України «Про зайнятість
населення» (стаття 30. Розширен�
ня можливостей для підвищення
конкурентоспроможності громадян
віком старше 45 років) передбаче�
но право громадян у віці від 45 років,
які  мають страховий  стаж  не  мен�
ше  15  років,  на одноразове отри�

²íôîðìóº Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³
Освоїти новий фах або підвищити кваліфікацію – можна й після 45Eти

мання «ваучера» для оплати при�
скореного навчання новій професії
або підвищення кваліфікації із зат�
вердженого переліку професій.

Вартість ваучера встановлюєть�
ся в межах вартості навчання, але
не може перевищувати 10 прожит�
кових мінімумів для працездатних
осіб (з 1 січня 2013 р. – 11470 грн.).

Постановою Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Поряд�
ку видачі ваучерів для підтримання
конкурентоспроможності осіб на
ринку праці» від 20 березня 2013 р.
№ 207 визначено механізм видачі
та оплати ваучера органами Дер�
жавної служби зайнятості, а також,
перелік професій, спеціальностей
та напрямів підвищення кваліфі�
кації, для навчання за якими може
бути виданий ваучер.

На підставі аналізу та прогнозу
потреб галузей економіки у робочій
силі до переліку включено професії
для кадрового забезпечення таких
пріоритетних галузей, як будівель�
на, агропромисловий комплекс,
транспортна інфраструктура та
інформаційні технології.

Згідно з постановою, Міністер�
ство освіти і науки щороку подава�
тиме до Державної служби зайня�
тості перелік закладів, які мають
право навчати за професіями, зат�
вердженими цією постановою.

Міністерство економічного роз�
витку і торгівлі щороку подавати�
ме Міністерству соціальної пол�
ітики пропозиції щодо включення
до переліку нових професій, по�
треба в яких відчувається на рин�
ку праці.

ÄÎ Â²ÄÎÌÀ ÆÈÒÅË²Â ÑÒÀÍÎÂÀ
У зв’язку з оголошенням Мукачівською  ветери�

нарною медициною території Станівської сільради
неблагополучною щодо сказу  введено тимчасове
обмеження . На підставі  дозволу  від 27. 05.2013 р.
№ 03�14�60 Закарпатським ЛМГ слід  провести діаг�
ностичний  відстріл лисиць та бродячих тварин з 1
червня по 23 червня 2013 р. у суботні та недільні
дні. Просимо мешканців Станова та навколишніх
сіл бути особливо обережними у ці дні.

Мисливці ТзОВ «Майорня»

Працівників патрульної
служби, нарівні з дільнич�
ними інспекторами міліції,
варто віднести до «най�
публічніших» правоохо�
ронців – вони завжди на
людях, завжди у форме�
ному одязі. Інспектори
патрульної служби  найча�
стіше залучаються до охо�
рони громадського поряд�
ку та найефективніше
впливають на криміноген�
ну обстановку. Важливість
служби та відведеної їй
місії важко перебільшити.
На мужні плечі патрульних
лягає чимало відповідаль�
них завдань: гарантуван�
ня безпеки громадян, за�
побігання правопорушен�
ням та їх припинення,
охорона громадського по�
рядку і безпеки, запобі�
гання та розкриття зло�
чинів, розшукування осіб,
які їх вчинили, та захист
власності від злочинних
посягань.

Саме інспектора пат�

МІСЬКА ВЛАДА МУКАЧЕВА ВІДЗНАЧИЛА КРАЩОГО
ІНСПЕКТОРА ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІЛІЦІЇ

рульної служби Мукачі�
вського міського відділу
міліції прапорщика Івана
Вовняника з нагоди від�
значення Дня міста Мука�
чева міським головою на�
городжено почесною гра�
мотою та цінним подарун�
ком. Як розповів інспек�
тор патрульної служби
Іван Юрійович,  службі в
лавах міліції він віддав 18
років. Останні 7 – служить
в роті патрульної служби

міськвідділу міліції.  На за�
питання, яким злочинам
найчастіше доводиться
ставати на заваді і які най�
поширеніші,  прапорщик
міліції однозначно заува�
жив, що це крадіжки, рідше
грабежі. «Буває, – заува�
жив патрульний, –  що ву�
лиці нашого міста потер�
пають від хуліганств та
крадіжок з автотранспор�
ту. Також нерідко дово�
диться нарядам патруль�

ної служби утихомирюва�
ти сімейні сварки, без
яких не обходиться, на�
певне,  жодне чергування.
Та здебільшого ми пра�
цюємо на попередження
злочинів. Де є працівники
міліції у формі, там зазви�
чай, не скоюються право�
порушення, – розповів
Іван Вовняник».

Наталія Машіко
Мукачівський МВ

У Мукачеві до “Дня міста” пройшли показові виступи міських спортивних
клубів. Організатором виступив відділ молоді та спорту Мукачівського
міськвиконкому. До участі в заході був запрошений і Мукачівський клуб
карате “Сінай”, який продемонстрував городянам показовий виступ. Юні
спортсмени демонстрували різні бойові ситуації, виконували вправи з
розділів  “kata”,  “kumite”,  боролись проти 2�х, 3�х і  навіть 4�х супротив�
ників. Імітували поєдинки самозахисту проти зброї, а також на сцені влаш�
тували “флеш моб”.

 “Місто Мукачево має багато спортивних секцій з бойових мистецтв, –
каже керівник обласної федерації Шотокан карате�до Роман Маслиган. Було
би доброю традицією започаткувати такий фестиваль у нашому місті,щоб
кожен клуб, чи федерація змогли продемонструвати свої вміння та навички,
адже наших спортсменів знають в багатьох куточках України і по за її межа�
ми, і це також популяризація здорового способу життя для нашої молоді...”

 По закінченню святкової програми учасники виступу були пригощені со�
лодкимдесертом від Закарпатської обласної федерації Шотокан карате�до.

Інф. служба ЗОФКШ

ПРОДЕМОНСТРУВАТЛИ МАЙСТЕРНІСТЬ КАРАТИСТИ



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777730 òðàâíÿ 2013 ð.

¹ 21 (973)¹ 21 (973)¹ 21 (973)¹ 21 (973)¹ 21 (973)

ñò.

Íàäåæäà âñåãäà òâåðäèò, ÷òî â áóäóùåì áóäåò ëåã÷å. (Òèáóëë).

ÌÍÎÃÀß ÙÀÑËÈÂÈÕ Ë²Ò!

×àð³âíó, ìèëó, êðàñèâó, ùèðó äîíå÷êó, ùåäðó äó-
øåþ, íàäçâè÷àéíî äáàéëèâó ñòóäåíòêó-âèïóñêíèöþ
áóõãàëòåðñüêîãî â³ää³ëåííÿ Ìóêà÷³âñüêîãî àãðàðíî-
ãî êîëåäæó

Ìèðîñëàâó Âàñèë³âíó ÁÅÐÅØ
Ç Ëåöîâèö³ ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç ïîâíî-

ë³òòÿì! Áàæàºìî ³ íàäàë³ çáåðåãòè â Òâî¿é
þí³é äóø³ çàâçÿòó âäà÷ó, îïòèì³çì, äîáðå
ñòàâëåííÿ äî îòî÷óþ÷èõ, â³äâåðò³ñòü, íàòõ-
íåííÿ, ï³çíàòè íåçðàäëèâå êîõàííÿ. Íåõàé
Âîñêðåñëèé Ãîñïîäü íàø ²ñóñ Õðèñòîñ
äàðóº Òîá³ àêòèâíå, ùàñëèâå äîâãîë³òòÿ,
Òâîº çäîðîâ’ÿ çàâæäè áóäå ì³öíèì, äóøà
– ìîëîäîþ, óñï³õè – â³äì³ííèìè, ìàéáóòíº
çàâæäè ùàñëèâèì!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ìàìà, áàòüêî, áðàò Âàñèëü,
áàáóñÿ Ñîô³ÿ, ñòóäåíòè-îäíîêóðñíèêè, äðóç³…

Прокуратурою Закарпатської об�
ласті, на виконання вимог п.2.1.
Наказу Генерального прокурора
України від 15.12.2011 року за №2гн
«Про організацію роботи з кадра�
ми в органах прокуратури України»,
проводиться добір осіб для вступу
у вищі навчальні заклади, з якими
Генеральною прокуратурою укладе�
но договори про співпрацю у підго�
товці фахівців для органів прокура�
тури, а саме: Національних універ�
ситетів «Юридична академія Украї�
ни імені Ярослава Мудрого»,
«Одеська юридична академія» та
Національної академії прокуратури
України.

Для вступу до Національних уні�
верситетів «Юридична академія

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ
ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ âûñîêîêâàëèôèöè-
ðîâàííîãî ñïåöèàëèñòà, ÷óäåñíóþ, äîáðîþ æèçíå-
ðàäîñòíóþ æåíùèíó, ïðåêðàñíóþ æåíó è ëþáÿùóþ,
çàáîòëèâóþ ìàìó è áàáóøêó çàìäèðåêòîðà ÏÏ
“Àóäèò”

ÁÀÁÈÖÊÓÞ Íèíó Ñåðãååâíó
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ îò ðîäíîãî êîë-

ëåêòèâà, äîáðîãî çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è, æåíñêî-
ãî ñ÷àñòüÿ, ñïîêîéñòâèÿ è ãàðìîíèè. Æåëàåì Âàì è
äàëüøå ìóäðîñòè è òåðïåíèÿ, îãðîìíîãî âäîõíîâå-
íèÿ, äîëãèõ è ðàäîñòíûõ ëåò æèçíè, îïòèìèçìà è ñå-
ìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà è ëþáâè íà äîëãèå
ãîäû æèçíè.

Æèçíü êîðîòêà, íå çàáûâàéòå,
È ãîðüêî, ðàäîñòíî ëè Âàì,
Íå ãîäû ê æèçíè ïðèáàâëÿéòå,
À ïðèáàâëÿéòå æèçíü ê ãîäàì.
Æåëàåì æèòü Âàì äîëãî-äîëãî,
È áûòü âñåãäà ñàìîé ñîáîé,
Îðèãèíàëüíîé, ìóäðîé, ñòðîãîé,
Äóøåâíîé, äîáðîé è ïðîñòîé!
Ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì Ðîæäåíèÿ!

Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ êîëëåãè
Ôèðìû “Àóäèò” è ÏÏ “Êëóá áóõãàëòåðîâ”

України імені Ярослава Мудрого» та
«Одеська юридична академія» мо�
жуть бути рекомендовані випускни�
ки загальноосвітніх навчальних зак�
ладів на базі повної загальної осві�
ти (за наявності сертифікатів зовн�
ішнього незалежного оцінювання з
відповідних загальноосвітніх пред�
метів не нижче 124 балів з непроф�
ільних предметів та не нижче 140
балів профільного конкурсного
предмета), а до Національної ака�
демії прокуратури України – особи,
які закінчили вищі навчальні закла�
ди та отримали освітньо�кваліфіка�
ційний рівень «бакалавр» за спец�
іальністю «правознавство».

Підбір абітурієнтів здійснюється
насамперед із числа осіб, які ма�

ють певний життєвий досвід, воло�
діють високими моральними якос�
тями та рівнем підготовки, виявили
інтерес до правознавчої діяльності
та за станом здоров’я будуть в змозі
успішно виконувати обов’язки пра�
цівника прокуратури, а також таких,
що є учасниками міжнародних та
Всеукраїнських учнівських олімпі�
ад, призерами (особами, нагород�
женими дипломами І�ІІІ ступенів)
Всеукраїнських конкурсів – захис�
ту науково�дослідницьких робіт
учнів – членів Малої академії наук
України з базових предметів (осно�
ви правознавства та історії).

Прокурор міста Мукачево
Старший радник юстиції

Р. БІЛОВАР

ЗАПРОШЕННЯ  НА  НАВЧАННЯ

Íàéêðàùó ó ñâ³ò³ äîáðó, ìèëó, âè-
ìîãëèâó ³ ùèðó Ìàìî÷êó, í³æíó, ëàñ-
êàâó Áàáóñþ, Âèõîâàòåëüêó ç âåëèêî¿
ë³òåðè, æ³íêó íàäçâè÷àéíî¿ âðîäè ³
ùèðîãî ñåðöÿ

ªëèçàâåòó ²âàí³âíó
Á²ËÅÖÜÊÓ

â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì
Äíåì íàðîäæåííÿ!

Ñïàñèá³ Âàì çà íåâòîìíó ïðàöþ, òóðáîòó
ïðî íàñ, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì ³ ñàìî-
â³ääàí³ñòü. Áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, âå-
ëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ, íåçðàäëèâî¿ äîë³,
äîáðà ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ, ãàðíîãî íàñòðîþ òà âñ³ëÿêèõ ãà-
ðàçä³â àæ äî ñòà ë³ò! À çîëîòà êðèíèöÿ ïðîæèòèõ Âàìè
ðîê³â õàé çàâæäè ïîâíèòüñÿ äåíü ó äåíü øàíîþ, ëþáîâ’þ
³ ïîâàãîþ ð³äíèõ, áëèçüêèõ Âàì ëþäåé ³ êîëèøí³õ âèõî-
âàíö³â.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ñèíè Âëàäèñëàâ, Ñòåïàí,
íåâ³ñòêè Ìàð³ÿ, Íàòàë³ÿ, îíóêè Ñ³ëüâ³ÿ, Íàòàë³ÿ,

Îëåêñàíäð, ð³äí³, äðóç³…

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ
Ëþáëÿ÷ó ìàìó, äîðîãó ñåñòðó òà øîâ-

ãîðèíþ ³ ïðîñòî õîðîøó òà ÷óéíó ëþ-
äèíó

ÃÀËÀÑ
Ìàð’ÿíó Âàñèë³âíó
Ð³äíà íàøà, ëþáà! Íåõàé Ãîñïîäü

Òåáå çàâæäè îáåð³ãàº ³ áëàãîñëîâëÿº
ì³öíèì çäîðîâ’ÿì, ïîñèëàº çëàãîäó
³ äîáðîáóò ó ðîäèíó, äîäàº òâîð÷î¿ íà-
ñíàãè äëÿ çä³éñíåííÿ  ìð³é ³ ðîçäóì³â. À ìè
äàðóºìî Òîá³ áåçìåæíó ëþáîâ, òåïëîòó,
âäÿ÷í³ñòü, à òàêîæ  í³æí³ñòü, ÷óéí³ñòü,
ìóäð³ñòü ³ äóøåâíó êðàñó.

Õàé áóäå æèòòÿ Òâîº ñõîæå íà êàçêó,
Õàé Áîã Òîá³ âñå, ùî òè õî÷åø äàº,
Ñïàñèá³ çà äóøó, ñïàñèá³ çà ëàñêó,
Ñïàñèá³ çà òå, ùî Òè ó íàñ º!
Ç ëþáîâþ òà ïîâàãîþ ñèí Â³êòîð, ñåñòðà Ñâ³òëàíà,

øîâãîð Âîëîäèìèð, ïëåì³ííèêè Â³êòîð³ÿ
òà Âëàäèñëàâ ç ñ³ì’ºþ.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè äíÿìè  ïðåêðàñíèé æèòòºâèé þâ³ëåé –

60-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ â³äçíà÷èëà
Ãàííà Ìèõàéë³âíà ×ÓÁ²ÐÊÎ

³ç Çàëóææÿ.
Ð³äí³ òà áëèçüê³ áàæàþòü äîðîã³é

þâ³ëÿðö³  Áîæî¿ áëàãîäàò³, ìèðó ³
äîñòàòêó, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ
íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Ö³º¿ íåä³ë³  ñâ³é  ïðåêðàñíèé þâ³ëåé

ñâÿòêóº â³äì³ííèê  íàðîäíî¿ îñâ³òè,
âåòåðàí ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàö³, êîëèøíÿ
âèõîâàòåëüêà ì³ñüêîãî ñàíàòîðíîãî
äèòñàäêà

ªëèçàâåòà ²âàí³âíà
Á²ËÅÖÜÊÀ.

Â³ä ÷èñëåííèõ áàòüê³â ³ âèõîâàíö³â
âèñëîâëþºìî  âåëèêó ïîäÿêó çà Âàøó
ñóìë³ííó âèõîâíó ïðàöþ, çà ñïðàâæíþ ëþ-
áîâ  äî ä³òîê!

Ùèðî áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ é
æèòòºâèõ ñèë, ðàä³ñíèõ ïîä³é ³ çâåðøåíü,
áàäüîðîñò³ äóõó é êðàñè!  Íåõàé íà Âà-
øîìó æèòòºâîìó øëÿõó áóäóòü ëèøå
ïðèºìí³ ïîä³¿!

Ç ïîâàãîþ áàòüêè Êîâà÷, Òóðÿíèí, Òåë³íãåð,
Øåâåðíüîâ, Ëîêåñ, Íàäü òà áàãàòî ³íøèõ.

Âåñåëó, êðàñèâó, ëàñêàâó, ùèðó  é
ìóäðó òà ïðàöüîâèòó áåðåãèíþ ðî-
äèíè, ïîðÿäíó, äáàéëèâó Äðóæèíó,
äîáðó, ùèðó Ìàò³ð, í³æíó, ëàñêà-
âó Áàáóñþ, íåïåðåâåðøåíó ñóñ³-
äêó
Ìàãäàëèíó Äåçèäåð³âíó

ÎËÀØÈÍ
ç Ìóêà÷åâà,  ùèðîñåðäíî â³òàº-
ìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ! Ñïàñèá³ ð³äíà çà
íåñïîê³é, çà í³æí³ ðóêè, ñåðöå çîëîòå, ùîá ìàëà ñèëè
ùå íà äîâã³ ðîêè , øëÿõ Âàø òðîÿíäàìè öâ³òå. Ó Äåíü
þâ³ëåþ õàé ùàñòÿ Âàì ñÿº, ùî çàéâèì í³êîëè â æèòò³
íå áóâàº. Õàé ìîëîä³ñòü Âàøà í³êîëè íå ñõîäèòü ç
îáëè÷÷ÿ, õàé ðîêè âåäóòü Âàñ ó ñëàâíå ñòîð³÷÷ÿ!

Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ ñóñ³äè – Êàïàö, Êîøåëÿ,
Õàéíàñ, Êåøåëÿ, Ôàðêàø, ð³äí³, äðóç³…

Ç ÷åðâíÿ 2013ðîêó â³äçíà÷àòèìå ñâ³é
Äåíü íàðîäæåííÿ ÷àð³âíà, ìóäðà æ³íêà

ç â³äêðèòèì , äîáðèì ñåðöåì òà ùåä-
ðîþ äóøåþ, êåð³âíèê äîøê³ëüíîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹7 «Âåñåëêà»

Â³ðà Âàñèë³âíà Ö²ËÜÎ.
Ö³é æ³íö³ ìîæíà ïî-äîáðîìó ïî-

çàçäðèòè: òàëàíòó, ïðàöüîâèòîñò³
äóøåâí³é ùåäðîò³, ÿêîþ çâèêëà
ä³ëèòèñÿ ç êîëåãàìè, áàòüêàìè òà

ä³òüìè. Çà ¿¿ ÷óéíå ³ òåïëå ñòàâëåí-
íÿ äî ä³òåé, çà ¿¿ ðîçóì, çà òóðáîòó, ëþäÿí³ñòü ³ ïîðÿäí³ñòü.

Ç íàãîäè Âàøîãî Äíÿ íàðîäæåííÿ ïðèéì³òü ùèð³, ñïîâ-
íåí³ âåëèêîþ ëþäñüêîþ øàíîþ òà ïîâàãîþ â³òàííÿ â³ä
áàòüê³â ³ ïðàö³âíèê³â çàêëàäó. Áàæàºìî Âàì,ÿê åíåðã³éí³é,
÷óäîâ³é æ³íö³, êåð³âíèêó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, óñï³õ³â
ó ðîáîò³. Õàé ó Âàøîìó æèòò³ ïàíóº çàâæäè ìèð ³ çëàãî-
äà. Íåõàé ïðèòàìàííà Âàì ïîðÿäí³ñòü, âèñîêèé ïðîôåñ³î-
íàë³çì ùå äîâãî- äîâãî ñëóãóþòü íà áëàãî íàøîãî êîëåê-
òèâó.

Íåõàé êîæåí íîâèé äåíü íà Âàøîìó æèòòºâîìó øëÿõó
áóäå ùåäðèì íà óñï³õè ³ ïðèºìí³ ïîä³¿.

Ç ïîâàãîþ áàòüêè òà êîëåêòèâ ÄÍÇ.

Íà êèëèì³ æèòòÿ äîðîãîãî ñèíà, òóð-
áîòëèâîãî, äîáðîãî, í³æíîãî, ëàñêà-

âîãî ÷îëîâ³êà, ëþáîãî áàòüêà,
ââ³÷ëèâîãî, ìóäðîãî çÿòÿ, ùèðî-

ñåðäíîãî áðàòà, øîâãîðà, çíàþ-
÷îãî ³íæåíåðà ç îõîðîíè ïðàö³

Îëåêñàíäðà
Òèõîìèðîâè÷à ÁÀÊÎ
ðîçêâ³â  45-é þâ³ëåéíèé Äåíü íà-
ðîäæåííÿ. Áàæàºìî Âàì ùàñòÿ,

ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â ë³ò äî ñòà. Ñë³â ÷óäîâèõ áåçë³÷
õî÷åòüñÿ ñêàçàòè ³ âñüîãî áàãàòî ùèðî ïîáàæàòè. Ñê³ëüêè
º íà ñâ³ò³ êâ³ò³â, à íà íèõ ðîñè – ñò³ëüêè ìè áàæàºì ðàäîñò³
é äóøåâíî¿ âåñíè. Ùîá æèëîñÿ çàâæäè ó äîñòàòêó â êîë³
ð³äíî¿ ñ³ì’¿, ùîá ï³ñí³ âåñåë³, ùèð³ äàðóâàëè ñîëîâ’¿, ùîá
êîæåí äåíü çäàâàâñÿ ñâÿòîì – êâ³òó÷èì, ùåäðèì ³ áàãà-
òèì.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ìàìà ²ðèíà Éîæåô³âíà,
äðóæèíà, ñèíè Îëåêñàíäð, Êð³ñò³àí,

òåñòü Ìèõàéëî Ìàíè÷åâ, áðàò Â’ÿ÷åñëàâ
ç äðóæèíîþ Àë³ñîþ, øîâãîðèíÿ Ëàðèñà, êîëåê-

òèâ ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð», ð³äí³, äðóç³…

ÙÀÑÒß ÍÀ ÂÑÅ ÆÈÒÒß!

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!

Ç ÕÂÈËÞÞ×ÈÌ ÑÂßÒÎÌ!

ÍÀÉÙÈÐ²Ø² Â²ÒÀÍÍß!

Ç Ã²ÄÍÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
 Ìèíóëî¿ íåä³ë³ þâ³ëåéíèé

70-ð³÷íèé äåíü  íàðîäæåííÿ
â³äçíà÷èëà

Ëþäìèëà ßê³âíà
ÃÎÐÄÅªªÂÀ

ç Ìóêà÷åâà.
Ùèðî â³òàºìî øàíîâíó

þâ³ëÿðêó ³ áàæàºìî  ì³öíî-
ãî çäîðîâÿ, ðîäèííîãî áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ, ðàäîñò³ íà êîæåí ïðèé-
äåøí³é äåíü, äîâãèõ ³ ùàñëèâèõ
ðîê³â æèòòÿ.

Ïðèõîæàíè öåðêâè  Ð³çäâà
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³

 ó Ðîñâèãîâ³.



     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.

     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.
     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.

     На 777�му кілометрі Міжнарод�
ної траси Київ�Ужгород, в 3�х км.від
Мукачева, 500 метрів від траси, у
Старому Давидкові�на сонячній сто�
роні за 300 метрів від р. Латориці
продається  дворогосподарство на
20�ти сотках  землі. Для ведення
селянського господарства  поряд є
ще 30 сотин землі. В будівлях, при�
датних для проживання є три окремі
кімнати, 2 кухні, кладовка, ванна,
веранда. Є всі комунальні зручності,
а  також є погреб, добротна піч на
дровах, повноводний колодязь, га�
раж, хлів, виноградник (ловгош), ве�
ликий  сад, город. Ціна �25 тис.у.о.
Можливий розмін на пристойну 1 �
або 2�кімнатну квартиру  в Мукачеві.

 Зверт. 050�1717572.

     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 приватизована  зе�

мельна ділянка 0,25 га під будівництво
по вул. Червона Гора., с. Лавки.

Тел. 050�5530508.
     Продається земельна ділянка  пл.

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

 Зверт. 095�8610797.
     продається приватизована зе�

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

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

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

сотин в районі Паланку, "нульовий"
фундамент. Всі дозвільні документи.
Ст. ціна 15 тис. у.0.

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

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

ділянка близько 6  сотин  з фундамен�
том у  сусідстві з центральною магіст�
раллю, є всі комунікації. Зверт. 050�
6850�818.

     Продається  мікровавтобус “Га�
зель” (бензин) 2006 р.в., білого ко�
льору, на ходу. Ціна 2000 у.о. (Мож�
лива розстрочка).  Тел.: 050 260 84
51, 050 691 62 83.

     Продається  ВАЗ�2101, 1980 року
випуску, зеленого кольору. Двигун, хо�
дова після капремонту.Т.066�
3550477.

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

ÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍß
  Ïðîäàæ

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

  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

  Ðîáîòà

     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

     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.).
     Продається 2�кімнатна кварти�

ра  50 в. м. на 5�му поверсі 9�поверхо�
вого будинку  в районі педінституту.
Вікна – на тиху зелену зону.       В квар�
тирі – 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.

Зверт. 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.
     Продаю (без посередників) 2�

кімнатну квартиру на вул. Рос�
вигівській�18. 6�й поверх 9�поверхівки,
52 кв. м. Стан – нормальний, автоном�
не опалення, омофон, кабельне ТБ .
Стартова ціна 26 тис. у. о. Звертатися:
5�33�72.066�355�04�95.

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

Зверт. по тел. 096 442 17 35.

     Терміново продається 2 кім. квар�
тира на 3 поверсі 40 м.кв., середній
стан, стартова ціна 13500 у.е.

Тел. 0661543416
     Продається будинок в с. Лісарня з

господарськими прибудовами і зе�
мельна ділянка 46 сотин. Сад, виног�
радник.Ціна за домовленістю.
Звертатися 4�25�67, 099�63�69�812.
     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.

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

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

  Îðåíäà

     Продається Торгова точка на
ринку  «Росвигово»  �21 кв. м. (45000
у.о.) Зверт. 0684088911.

     Продається  комерційне приміщен�
ня на вул. Росвигівській, 7�а, 65 кв.м.
(160000 у.о.). Зверт. 093�117�93�11.

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

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

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

    Тел. 095 484 58 82.

     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.

     Здається в оренду частково
умебльована 2�кімнатна квартира
з автономним опаленням  в Росви�
гові. Тел. 0502650432.
     Здається в найм 1�кімн. квар�

тира в чеському будинку по вул.
Окружній, частково мебльована на
тривалий термін. т.: 050 764 87 57.

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

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

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

рідкому паливі, та плита «Перемога».
Тел. 4�10�09.
     Продається кольоровий телевізор

«Електрон» (б.к.) з екраном 71 см. У
хорошому стані.  Зверт. 050�1013896.

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.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в ново�

будові  у центрі міста  на вул.
Парканія, 2з усіма зручностя�
ми, умебльована і з побутовою
технікою. Зверт. 050�2158654.

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

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

     Продається  цегла 400 шт. , плита
«Перемога» внутрі  обкладена  вогнет�
ривкою цеглою, бачок для підігріву
води, духовка . Труба металічна  різно�
го діаметру, телевізор «Фотон» (коль�
оровий). Тел. 0661422629.

Продаються кімнатні квіти
"тещин  язик" висотою
до 1 метра. Тел. 3�54�96.

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

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

     КУПЛЮ старий патіфон,
грамофон  в робочому стані.

Тел. 0505886199.

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

     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

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
офіціанти, повар, піцеолог

з досвідом роботи.
Зверт. 095 566 94 29

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

слюсарі, сантехніки, елект�
рики на постійне місце

роботи. Інформація
по тел. 0509425800.

Б’ЄМО ПОМПИ
Тел 095�1804148;

3�73�75

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ПІЦЕРІСТ

Навчання з подальшим
прийняттям на роботу.

Тел.: 050 811 85 91

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.
     Візьму в оренду  офісне при�

міщення  до 25 кв.м. площею з ре�
монтом. Зверт. 098�1508076.

Ракушник кримський, прямі
поставки з кар’єру. Утеплю�
вач  з морських водорослів
«канка».  Тел. 097�6833007.

Потрібні на роботу –
бригада спеціалістів по комп�
лексному євроремонту при�
міщень та будівництву з «0».

Тел.:095�6140068.

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

Тел. 095�1912128.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ  КУХАР

З ДОСВІДОМ РОБОТИ.

Тел. 095 145 67 85

     Продам квіти кімнатні фікус, юка
і т.п. за помірну ціну.
Конт. Тел. 050�6605022.

ПОЇЗДКИ
в Угорщину

в комфортному 8�містно�
му мікроавтобусі. Аквапарк,

зоопарк, шопінг…
Зверт. 099�2647066.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

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

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

Тел. 0975500127,
0501357373

Виготовлення та рес�
таврація надмогильних
пам’ятників з мармуро�
вої крошки та граніту.
Вивіз та установка безоп�
латно.

Тел. 050�5634613.
     Продається «Москвич�АЗЛК» з

новими номерами, техпаспорт 2009 р.
Дзвонити 050�1025118.
     Продається  «Шкода�Октавія»

білого кольору  в доброму технічному
стані та бджоло пасіка у с. Вишково
Хустського району. Тел.  0974748181.

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

 ЗДАЄТЬСЯ у найм 2�кімнатна
квартира  умебльована  для моло�
дої сімї або двох дівчат Тел.
0505545543.

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

  Êóïëþ

Продається шлагбаум
вуличний фірми

“А�МОТОРС”.
тел.: 050 694 59 86
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1) Продається гараж в кооперативі "Жигулі" (вул.
А.Морозова), якісний, є підвал під цілим гаражем;
гараж обшитий та утеплений, ціна 3000 у.о., торг;
тел. 0509425800.

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

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

4) Продається кімната в колишньому гуртожит#
ку пл. 18 м2, в кімнаті кран з водою, є ремонт. Підго#
ряно. Ціна 4 800 у.о. Торг. Тел. 0509425800

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

6) Грошові позики під заставу без довідки про до#
ходи. Тел. 0661543416.

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

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

     Втрачений  сертифікат на земельну  частку  (пай) с.  ЗК
№ 0067641 від  6.10.1997, виданий  Великолучківським  КАТП
на ім’я  Балог Іван Дмитрович з  с.Великі Лучки, вул. Шевченка,
83, вважати недійсним.
     Втрачений сертифікат на земельну  частку (пай), с. ЗК №

0067640 від  6.10.1997, виданий  Великолучківським КАТП на
ім’я  Балог Ганна Пегирівна  з с. В. Лучки, вул.Шевченка, 83,
вважати недійсним.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

Сервіс�центр FREZER
(Мукачево)  пропонує:

�  ДИТЯЧІ меблі (стільці, столи, ліжка, кроватки)
� Виробництво САДОВИХ, ТЕРАСНИХта КОРПУСНИХ

меблів
� МЕБЛІ з масиву (дуб, ясінь, ДСП, МДФ та ін.)
� Ексклюзивні дерев’яні двері та вікна
� Фурнітура дверна та віконна відомих брендів AGB,

APECS, MUL�T�LOCK
� ЛАКОФАРБИ Farbex, Pinotex, Sadolin, Synteko,

AkzoNobel та КЛЕЄВІ системи Casco, KIILTO
�  системи БЕЗПЕКИ, ВІДЕОНАГЛЯДУ та КОНТРОЛЮ ДО�

СТУПУ (домофони та ін.)
� продаж СЕЙФІВ
�  оформлення картин, БАГЕТНІ РАМИ
�  СКЛОМАЙСТЕРНЯ
Для виробників діє система ЗНИЖОК на лакофарбову

продукцію, клеєві системи та фурнітуру!!!
НАША АДРЕСА: м.Мукачево, вул. Миру, 10 (у дворі)

(03131) 2�25�77, (095) 033�80�45, (096) 333�83�63
e�mail: info@frezer.in.ua www.frezer.in.ua

УВАГА, РОЗШУК!
Лінійним відділом на ст.

Мукачево УМВС України
на Львівській залізниці
розшукується громадян#
ка Балог Єлизавети Кар#
лівни, 06.07.1981 р.н., жи#
тельки м. Виноградово
вул. Пушкіна 2 кв. 5, яка
ухиляється від явки в суд.

В разі отримання будь#
яких відомостей, які б до#
помогли розшуку даної
громадянки прошу негай#
но повідомити на нашу адресу: Закарпатська
обл.,  м. Мукачево, вул. Вокзальна, 5.

Телефон  ч/ч ЛВ на ст. Мукачево – 9� 20�02
або 9�23�30

БРИГАДА СПЕЦІАЛІСТІВ ЯКІСНО ВИКОНАЄ
КОМПЛЕКСНІ РОБОТИ ПО ЄВРОРЕМОНТУ

квартир, будівельні роботи будь#якої складності.
Дахові й фасадні роботи. Гарантія якості.

Тел. 098�150�80�76.

Вікна м/п WDS,KBE, розсувні алюмін.
Системи для балконів. Знижки до 40%.

Натяжні стелі (Франція). Вагонка дерев‘яна.
Тел: 0984956333

Металочерепиця, металопрофіль (Німеччина),
Ціна 55�57 гр. кв.м. Якісні та надійні шлакоблоки
нового типу, цегла будівельна та облицювальна.

Шифер 8�хвильовий, лінопласт. Цемент.
Тел.: 0979249555

Евроремонт  приміщень під ключ. Будівниц�
тво котеджів з «нуля». Дахові і фасадні робо�
ти. Гарантія якості. Можлива співпраця з дер�
жавними та комерційними  установами по пе�
рерахунку. Тел. : 0979249555, 0956140068



íîâèíè. 10.10, 16.40 Ò/ñ "Äàëåêîá-
³éíèêè". 12.25, 13.00 Ò/ñ "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.25, 21.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.45, 20.05 Ò/ñ "×ó-
æèé ðàéîí-2". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.00 Õ/ô "Àíàêîíäà" (2). 00.45
Ñòîï-10. 01.40 Õ/ô "Íåäîñÿæíèé".
03.05 Ò/ñ "Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â".

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00
Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî ðàíêó".
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 01.25 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Ïðîñïåêò
Áðàçèë³¿". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-
÷åííÿ" .17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
00.30 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ".
20.30, 02.05 Ò/ñ "Çàõèñò ñâ³äê³â".
22.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.15 "Ïðîòè
íî÷³". 00.15 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.20, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.05,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.40 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Á'º çíà-
÷èòü ëþáèòü?". 11.45 Õ/ô "Ìàìà
ìèìîâîë³" (1). 14.10 "Ïðàâèëà æèò-
òÿ. Âñÿ ïðàâäà ïðî õë³á". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
20.55 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðîãîâà - íàðîä-
íèé þðèñò" (1). 22.25 "Äåòåêòîð
áðåõí³". 23.20 "Êóá". 00.20 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (2). 01.20 Õ/ô "31 ÷åðâíÿ"
(1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 04.20 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,

13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Êðàñóíÿ" (1). 12.00, 04.40
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/ñ "Êîâáî¿" (1). 23.20 Ò/ñ
"Ãëóõàð" (1). 01.15 Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðó-
ãèé ñåçîí" (2). 02.00 Õ/ô "Áåçñëàâí³
âèðîäêè" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 09.00
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00, 18.10 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå
ïîêîë³ííÿ" (1). 13.00, 19.10 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 15.15 Ò/ñ "Ñòóäåíòè" (1).

ñ "×óæèé ðàéîí-2". 17.00 Õ/ô "Íå-
äîñÿæíèé". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.00, 03.15 Ñâîáîäà ñëîâà. 01.55
Ò/ñ "Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!". 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 01.25 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Ïðîñïåêò
Áðàçèë³¿". 16.10 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-
÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
00.30 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55
"Íåõàé ãîâîðÿòü" . 20.00 "×àñ". 0.30,
02.05 Ò/ñ "Çàõèñò ñâ³äê³â". 22.40
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò" .23.10 "Ïîçíåð".
00.15 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.55, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.50,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
10.15 "Ç³ðêîâå æèòòÿ". 11.10 "Îäèí
çà âñ³õ". 13.05 "Ïðàâèëà æèòòÿ.
Äèòñàäîê. Ñêàë³÷åíå äèòèíñòâî".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðîãîâà - íàðîä-
íèé þðèñò" (1). 22.25 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 3". 00.20 "Êóá". 01.20 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â". 02.10 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (2).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20, 12.50,
17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Õ/ô
"Ò³ëüêè ëþáîâ" (1). 11.50, 04.25 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.30 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 19.20,
03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/ñ "Êîâáî¿" (1). 23.20 Õ/ô "Áåç-
ñëàâí³ âèðîäêè" (2). 02.10 Ò/ñ "Ïîä³ÿ"
(2).

Ò Å Ò
07.30 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/
ñ "×³ï ³ Äåéë - áóðóíäó÷êè-ðÿò³â-
íè÷êè" (1). 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1).
10.00, 18.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðè-
âèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1). 13.00,
19.10 Áîãèíÿ øîï³íãó. 15.15 Ò/ñ "Ñòó-
äåíòè" (1). 16.20 Ò/ñ "Ðóäà" (1).
17.20, 01.25 Äîñâ³äîñ. 19.50, 23.25
Äàéîø ìîëîäüîæ! 20.50 Â³òàëüêà.
22.00 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 22.25 Øï³ë³â³ë³.
23.00 Äóðíºâ+1. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòó-
ëîê" (2). 01.00 Òâîþ ìàìó!

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 14.30  - ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ. 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ. 15:40 -
Äîê/ñ. 16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16.40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00
- ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/
ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" .19.25 -
"Ñïîðò ×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 20.00
- Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 21:30 - Íî-
âèíè "×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
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 23.55 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.50, 00.10 Ïîãîäà. 09.00 Õ/ô "Ïåð-
øà äî÷êà". 11.05, 18.00, 19.55 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.15, 14.25 Kids" Time.

000 çà ïðàâäó". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 17.10, 20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1). 22.30,
05.45 "Òåðèòîð³ÿ îáìàíó -2". 23.50
"Ñåêñ - ì³ñ³ÿ - 2". 04.15 Õ/ô "Áîæå-
â³ëüíèé ìåäîâèé ì³ñÿöü" (1).

IÍÒÅÐ
05.30, 20.30 Ò/ñ "Ï³ðàíü¿". 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10,
12.20, 22.20 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â 12" (2). 12.30 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.30 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.00
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.00 Ò/ñ "Àíþòà".
18.10, 04.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2".
20.00, 02.10 "Ïîäðîáèö³". 02.40 Ä/ñ
"²ñòîð³ÿ Ñâ³òó".

 ICTV
05.25 Ñâ³òàíîê. 06.25, 07.35 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.35 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Íåñåêðåòí³
ôàéëè. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
16.40 Ò/ñ "Äàëåêîá³éíèêè". 12.25,
13.00 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.25, 21.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 14.45, 20.05 Ò/ñ "×ó-
æèé ðàéîí-2". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.00 Õ/ô "Àíàêîíäà-2: Ïîëþâàí-
íÿ çà ïðîêëÿòîþ îðõ³äåºþ" (2).
00.50 Êðèì³íàëüíèé îáëîì. 01.45
Õ/ô "Ïîäâ³éíå áà÷åííÿ" (2). 03.35
Ò/ñ "Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â".

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00
Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî ðàíêó".
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 01.25 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Ïðîñïåêò
Áðàçèë³¿". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-
÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
00.30 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ".
20.30, 02.05 Ò/ñ "Çàõèñò ñâ³äê³â".
22.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.15 "Ñâî-
áîòà òà ñïðàâåäëèâ³ñòü". 00.15 Í³÷í³
íîâèíè.

ÑÒÁ
08.40, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 10.05 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Íÿí³-ìîíñòðè". 11.05 "Ç³ðêîâå æèò-
òÿ. Â³ò÷èìè ç³ðîê". 12.05 Õ/ô "Îàçèñ
êîõàííÿ" (1). 14.05 "Ïðàâèëà æèò-
òÿ. Ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ:ïîòîé-
á³÷÷ÿ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 20.55 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðîãîâà - íà-
ðîäíèé þðèñò" (1). 22.25 "Äåòåêòîð
áðåõí³". 23.20 "Êóá". 00.20 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (2). 01.15 Õ/ô "Ïî ãîëîâí³é
âóëèö³ ç îðêåñòðîì" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1)
.10.00 Ò/ñ "Êðàñóíÿ" (1). 12.00, 04.15
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êîâáî¿" (1). 23.20
Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 01.15 Ò/ñ "¥ð³ìì.
Äðóãèé ñåçîí" (2). 02.00 Ò/ñ "Ïîä³ÿ"
(2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 09.00
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00, 18.10 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå
ïîêîë³ííÿ" (1). 13.00, 19.10 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 15.15 Ò/ñ "Ñòóäåíòè" (1).
16.20 Ò/ñ "Ðóäà" (1). 17.20, 01.25
Äîñâ³äîñ. 19.50, 23.25 Äàéîø ìî-
ëîäüîæ! 20.50 Â³òàëüêà. 22.00 ÒÅÒ-
²íòåðíåò .22.25 Øï³ë³â³ë³. 23.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.00 Ò/
ñ "Ïðèòóëîê" (2). 01.00 Òâîþ ìàìó!
02.15 Òåîð³ÿ çðàäè.

«Ì-ñòóä³î»
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.50, 00.25 Ïîãîäà. 09.00, 16.50
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.05, 17.55,
19.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.35
Kids" Time. 13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿".
14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 00.30 Ò/
ñ "Ìèë³ îøóêàíêè" (2). 01.25 Ò/ñ
"Äðóæíà ñ³ìåéêà". 02.15 Ò/ñ "Âåðî-
í³êà Ìàðñ 3". 02.55 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé. 03.00, 03.55 Çîíà íî÷³.
03.05 Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³. 04.00
Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Íàâ³ùî ïå-
ðåêëàäàòè Âåðã³ë³ÿ.

Íîâèé Êàíàë
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.50, 00.25 Ïîãîäà. 09.00, 16.50
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.05, 17.55,
19.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.35
Kids Time. 13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿"

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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

21 (973)21 (973)21 (973)21 (973)21 (973)
 10 10 10 10 10 30  òðàâíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Â ëþáâè, êàê è â äðóæáå, âñåãäà íàñòóïàåò ïîðà ñâåäåíèÿ ñ÷åòîâ. (Á. Øîó).Â ëþáâè, êàê è â äðóæáå, âñåãäà íàñòóïàåò ïîðà ñâåäåíèÿ ñ÷åòîâ. (Á. Øîó).Â ëþáâè, êàê è â äðóæáå, âñåãäà íàñòóïàåò ïîðà ñâåäåíèÿ ñ÷åòîâ. (Á. Øîó).Â ëþáâè, êàê è â äðóæáå, âñåãäà íàñòóïàåò ïîðà ñâåäåíèÿ ñ÷åòîâ. (Á. Øîó).Â ëþáâè, êàê è â äðóæáå, âñåãäà íàñòóïàåò ïîðà ñâåäåíèÿ ñ÷åòîâ. (Á. Øîó).

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 – 19 % Ð²×ÍÈÕ
Ó ÄÎËÀÐÀÕ ÑØÀ – äî 8 % Ð²×ÍÈÕ

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

13.20 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.55 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 16.55
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 21.00 Ðåâ³çîð-
2. 00.15 Ò/ñ "Ìèë³ îøóêàíêè" (2).
01.10 Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåéêà". 01.55
Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ 3". 02.40 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 02.45, 03.40 Çîíà
íî÷³. 02.50 Çàãóáëåíèé ðàé. 03.45
Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Ïàñòêà.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 4 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.15 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25 Åðà
á³çíåñó. 07.30 Äîê. ô³ëüì "Â.Ãðàìà-
òèêîâ. Â ä³¿". 1 ÷. 08.15 Äîê. ô³ëüì
"Â.Ãðàìàòèêîâ. Â ä³¿". 2 ÷. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ïîãîäà. 09.05
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30 Îô³ö³éíà õðîí-
³êà. 09.35 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 10.25
Ò/ñ "Ðîêñîëàíà" 1, 2ñ. 12.30 Íîâè-
íè. 12.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.50 Ïîãî-
äà. 13.00 Ò/ñ "Ñòàâêà á³ëüøà çà
æèòòÿ" 1, 2ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.25 Ò/ñ "×îòèðè òàíê³ñòè ³ ñîáàêà"
13- 15ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó.  18.55
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10 Ïðî ãîëîâíå.
19.35 Ïîãîäà. 19.45 "Ïðî æèòòÿ" ç
À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.15 Ñîö³àëüíå øîó
"Àäðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.15 Ïîãîäà. 23.20 Õóä. ô³ëüì "Ãå-
íåðàëüñüêà îíóêà". 10 ñ. 00.15 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå.
02.10 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.25 Íîâèíè.
03.40 Êíèãà.ua. 04.00 "Íàäâå÷³ð'ÿ"
ç Ò. Ùåðáàòþê. 04.50 Êàðàîêå äëÿ
äîðîñëèõ .05.40 Ï³äñóìêè äíÿ.
05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.

Êàíàë «1+1»
06.35 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.40 "Îñîáèñòèé ðàõóíîê". 06.45,
08.00, 09.00, 19.30, 23.45, 04.25
"ÒÑÍ". 07.30, 08.15, 09.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷í³ ïîä³¿".
10.00 "Áåðíàðä". 10.40, 01.55 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó". 11.45,
12.50, 02.45, 03.35 "Íå áðåøè ìåí³
- 4". 13.55, 14.50 "Êðàñóíÿ çà äâà-
íàäöÿòü ãîäèí". 15.45 "100 000 çà
ïðàâäó". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10, 20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 3" (1). 22.30, 05.30
"Ì³íÿþ æ³íêó - 7". 00.00 Õ/ô "Ãðà
ñìåðò³" (2). 04.40 "Ãðîø³".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 12.20, 22.20 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîç-
áèòèõ ë³õòàð³â 12" (2). 12.30 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.30 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.00 Ò/ñ
"Àíþòà". 18.10, 04.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð 2". 20.00, 02.10 "Ïîäðîáèö³".
02.40 Ä/ñ "²ñòîð³ÿ Ñâ³òó".

 ICTV
06.35, 07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.50 Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³

16.20 Ò/ñ "Ðóäà" (1). 17.20, 01.25
Äîñâ³äîñ. 19.50, 23.25 Äàéîø ìî-
ëîäüîæ! 20.50 Â³òàëüêà. 22.00 ÒÅÒ-
²íòåðíåò. 22.25 Øï³ë³â³ë³. 23.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.00 Ò/ñ
"Ïðèòóëîê" (2). 01.00 Òâîþ ìàìó!
02.15 Òåîð³ÿ çðàäè.

  «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 - "×ÀÑ". 10:55 -  "Ñïîðò ×àñ"
(ïîâòîð). 11:05 -  Ò/ñ  . 11:50 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
"Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - Íîâè-
íè "×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". 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î".
21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/ñ.
22.50 - Ò/ñ. 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.50, 00.30 Ïîãîäà. 09.00, 16.50
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.05, 17.55,
19.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.35
Kids" Time. 13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿".
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 00.30 Ò/
ñ "Ìèë³ îøóêàíêè" (2). 01.30 Ò/ñ
"Äðóæíà ñ³ìåéêà". 02.15 Ò/ñ "Âåðî-
í³êà Ìàðñ 3". 02.55, 03.45 Çîíà íî÷³.
03.00 Ç³ðêà Âàâ³ëîâà. 03.50 Ðàéñüê³
ñàäè ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî.

ÑÅÐÅÄÀ, 5 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð.
06.05, 07.00, 08.00 Íîâèíè. 06.10,
07.05, 08.05 Ïîãîäà. 06.15, 07.15
Õàçÿ¿í ó äîì³. 06.20, 07.20 Êðà¿íà
on line. 06.30 Õóä. ô³ëüì "Óïðàâà".
55 ñ. 07.25 Åðà á³çíåñó. 07.30 Äîê.
ô³ëüì "².Êâàøà. Ñóïðîòèâ òå÷³¿". 1
÷. 08.15 Äîê. ô³ëüì "².Êâàøà. Ñóï-
ðîòèâ òå÷³¿". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ïîãîäà. 09.05 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.15 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
09.20 Êîðäîí äåðæàâè. 09.35 Óðÿä
íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.15
Ïîãîäà. 10.25 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà" 3, 4ñ.
12.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30 Íîâèíè.
12.40 Ïîãîäà .12.45 Ò/ñ "Ñòàâêà
á³ëüøà çà æèòòÿ" 3, 4ñ. 14.55 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.00 ÏÀÐ-
ËÀÌÅÍÒÑÜÊ² ÑËÓÕÀÍÍß Ó ÂÅÐ-
ÕÎÂÍ²É ÐÀÄ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ íà òåìó:
"Ñó÷àñíèé ñòàí, øëÿõè ³ ïåðñïåê-
òèâè ðåôîðìè ó ñôåð³ îõîðîíè çäî-
ðîâ'ÿ â Óêðà¿í³". 18.00 Ïðî ãîëîâ-
íå. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.55
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà Ì.Ãíàòþêà "×àñ ð³êîþ ïëèâå".
19.45 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñü-
êèì. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç
Ò. Ùåðáàòþê. 22.25 Ñâ³òëî. 22.50
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.15 Ïîãîäà.
23.20 Õóä. ô³ëüì "Ãåíåðàëüñüêà
îíóêà". 11 ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñî-

áè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå. 02.10
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.10 Íîâèíè. 03.25
Ñ³ëüðàäà. 03.40 Êíèãà.ua. 04.00
"Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 04.55
Áëèæ÷å äî íàðîäó. 05.25 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 05.30 Ï³äñóìêè äíÿ.
05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.

Êàíàë «1+1»
06.35 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.40 "Îñîáèñòèé ðàõóíîê". 06.45,
08.00, 09.00, 19.30, 23.35 "ÒÑÍ".
07.30, 08.15, 09.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷í³ ïîä³¿". 10.00
"Áåðíàðä". 10.40, 02.35, 03.25 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
11.45, 12.50, 00.55, 01.45 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 4". 13.55, 14.50 "Êðàñóíÿ
çà äâàíàäöÿòü ãîäèí". 15.45 "100

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 3 ×ÅÐÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.30 Õóä. ô³ëüì "Óïðàâà". 53 ñ.
07.25 Åðà á³çíåñó. 07.30 Äîê. ô³ëüì
"Ì.Ãîëóá. ß íå ï³äó". 1 ÷. 08.15 Äîê.
ô³ëüì "Ì.Ãîëóá. ß íå ï³äó". 2 ÷.
08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè òèæíÿ. 09.40 Áåç öåíçóðè. 10.05
Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß. 10.25
Êíèãà.ua. 10.45 Õ/ô "Çâè÷àéíå
äèâî". 12.20 Ïðàâî íà çàõèñò. 12.40
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.45 ßê öå? 13.10
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 13.50 Õ/ô "×åð-
âîíåíüêà êâ³òî÷êà". 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.35 Æèòòÿ íà ð³âíèõ.
15.50 Òåìíèé ñèëóåò. 16.00 Â³êíî â
Àìåðèêó. 16.20 Ò/ñ "×îòèðè òàíê³-
ñòè ³ ñîáàêà" 11, 12ñ. 18.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 18.55 Àãðî-News. 19.05
Ñ³ëüðàäà. 19.25 Îñòàííº ïîïåðåä-
æåííÿ. 19.45 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü-
÷åâñüêèì. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
Ì.Ãíàòþêà. 22.45 Ïîãîäà. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.15 Ïîãîäà.
23.20 Õóä. ô³ëüì "Ãåíåðàëüñüêà
îíóêà". 9 ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.05 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.20 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ. 03.20 Ñ³ëüðàäà. 03.35 Õ/
ô "Íîâ³ ïðèãîäè êàï³òàíà Âðóíãå-
ëÿ". 04.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü.
05.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 05.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.

Êàíàë «1+1»
06.40 "Îñîáèñòèé ðàõóíîê". 06.45,
08.00, 09.00, 19.30, 23.35 "ÒÑÍ".
07.30, 08.15, 09.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷í³ ïîä³¿". 10.00
"Áåðíàðä". 10.40 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³-
àëè øîó-á³çíåñó". 11.45, 12.50,
03.50 "Íå áðåøè ìåí³ - 4". 13.55,
14.50 "Êðàñóíÿ çà äâàíàäöÿòü ãî-
äèí". 15.45 "100 000 çà ïðàâäó".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.15,
04.50 Õ/ô "Íàçàä äî ùàñòÿ" (1).
20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-
ñîëàíà - 3" (1). 22.30 "Ãðîø³". 23.50
Õ/ô "Îðåë Äåâ'ÿòîãî ëåã³îíó".
02.00 Õ/ô "Ï³âäåííèé Öåíòðàë" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 12.20 Ò/ñ "Êîõàííÿ ÿê íåùàñ-
íèé âèïàäîê". 13.20 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.20 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.20
"Æäè ìåíÿ". 18.10, 04.10 Ò/ñ "Æ³íî-
÷èé ë³êàð 2". 20.00, 02.10 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Ò/ñ "Ï³ðàíü¿". 22.20 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 12" (2).
02.40 Ä/ñ "²ñòîð³ÿ Ñâ³òó".

 ICTV
06.20, 07.30 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.30 Ò/
ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.35 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.20, 01.00 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Õ/ô "Ëþäèíà
ïðåçèäåíòà". 12.00, 13.00 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.55, 21.55 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 15.05, 20.05 Ò/
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    (íà 03.06.2013 - 09.06.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

"Ñìàêóºìî". 12.30 "Êðàñóíÿ çà
äâàíàäöÿòü ãîäèí". 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè -
3". 17.30 Õ/ô "Íÿíüêè". 19.30 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 20.15, 04.05 "Ãîëîñ
êðà¿íè - 3. Ô³íàë". 23.40 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 00.35 "Ùî? Äå? Êîëè?
Ç³ðêîâ³ â³éíè". 01.35 Õ/ô "Ïîðî÷íà
ïðèñòðàñòü" (2).

IÍÒÅÐ
05.40 Ò/ñ "Ëàñò³â÷èíå ãí³çäî".

09.20 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñü-
êîãî". 10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Êóðîð-
òíèé ñåçîí". 11.00 "Ñìà÷íå ïîáà-
÷åííÿ". 12.00 Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé äåòåê-
òèâ". 13.50 "Êðàù³ óêðà¿íñüê³ õ³òè.
²ðèíà Á³ëèê ³ ãóðò "Ò²Ê". 15.50 Ò/ñ
"Ïðîâ³íö³éíà ìóçà". 20.00, 04.00
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 21.00 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 13". 01.00 Ò/
ñ "Êâ³òè çëà". 04.40 Ä/ñ "²ñòîð³ÿ
Ñâ³òó".

 ICTV
06.55 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 07.45
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.05
Äà÷à. 09.15 Îñíîâíèé ³íñòèíêò.
09.50 Äèâèòèñÿ óñ³ì!. 10.50 Îë³ì-
ï³Ëÿïè. 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ. 12.00
Ëåãê³ ãðîø³. 12.25 Ìóëüò îñîáèñòîñò³.
13.15 Õ/ô "Ìîðòàë êîìáàò. Âèíèùåí-
íÿ". 15.00 Õ/ô "Ëóçåðè". 17.00 Õ/ô
"Òðèíàäöÿòèé ðàéîí". 18.45 Ôàêòè
òèæíÿ. 19.50 Õ/ô "Ñíàéïåð-2". 21.40
Õ/ô "Ñíàéïåð-4: Ïåðåçàâàíòàæåí-
íÿ". 23.35 Ò/ñ "Òàêñ³". 00.50 Õ/ô
"Ò³ëî, ÿê äîêàç" (2). 02.35 Õ/ô "Íà-
æèâêà" (2).

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè. 05.10
"Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 05.35 Õ/ô "Âèë³ò
çàòðèìàíî". 06.55 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!".
07.40 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.55
"Çäîðîâ'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè".
09.30 "Ïîêè âñ³ âäîìà". 10.25 "Ôà-
çåíäà" . 11.15 Ñåðåäîâèùå ïðîæè-
âàííÿ. "×àñ êâàðòïëàòè". 12.15 "ªðà-
ëàø". 12.45 "Àõ, áóâ áè ÿ á³ëüø ëåã-
êîâàæíèé..." 13.55 Õ/ô "Âîêçàë íà
äâîõ". 16.35 "Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî.
ßê ÿ ñòàëà áîãèíåþ". 17.40 "Íàä-
áàííÿ Ðåñïóáë³êè: Îëåêñ³é Ðèáí³-
êîâ". 20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 21.00
"Âèøêà". 23.25 Õ/ô "²íòåðä³â÷èíà".
02.00 Õ/ô "Êàðóñåëü".

ÑÒÁ
07.05, 01.50 Õ/ô "Àôîíÿ" (1). 08.55
"¯ìî âäîìà". 10.00 "Êàðàîêå íà Ìàé-
äàí³". 11.00 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðîãîâà -
íàðîäíèé þðèñò" (1) .15.05 Õ/ô "Ìå-
äîâå êîõàííÿ" (1). 19.00 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â". 20.00 "Îäèí çà âñ³õ".
22.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.50 Ïîä³¿. 07.10 Íàéðîçóìí³øèé.
09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿
åêðàí³â. 11.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é
ïàòðóëü - 11" (1). 13.00 Õ/ô
"Äðóæèíà Øò³ðë³öà" (1). 15.00 Ò/ñ
"Â³êòîð³ÿ" (1). 19.00, 03.45 Ïîä³¿
òèæíÿ. 20.00, 21.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).
22.00 Ïðåì³ÿ Ìóç-ÒÂ 2013. 01.00 Ò/
ñ "Îõîðîíåöü - 2" (2). 04.30 Õ/ô
"Ïðîñòî Äæåêñîí" (2).

Ò Å Ò
07.10 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Ë³ëî
³ Ñò³÷" (1). 11.00 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè.
Ï³í-êîä" (1). 11.25 Ì/ô "Ñåðäèò³
ïòàøêè" (1). 11.50 Ì/ô "Øóðøè ëàï-
êàìè" (1). 14.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 16.00 Õ/ô "Òàðèô "Íî-
âîð³÷íèé"" (1). 17.55 Îäíà çà âñ³õ.
18.55 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 20.00
Â³òàëüêà. 22.00 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³.
23.00 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3). 01.00
Ïðîô³ëàêòèêà.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 - ìó-
çè÷íà ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 10:30 -
"×àñ". 11:00 - Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/ñ. 16:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Ì/ô. 18:30 - Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê
"7 äí³â". 21.15 - "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
22:00 - 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. 09.50 Ì/ñ
"Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó". 10.10 Ì/
ô "Íîâ³ ïðèãîäè Ïîïåëþøêè". 11.55,
22.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó. 13.40
Õòî çâåðõó?- 2. 15.35 Õ/ô "Ùîäåí-
íèêè ïðèíöåñè-2". 17.50 Õ/ô "×åêà-
þ÷è äèâà". 19.50 Õ/ô "Âåñ³ëüíèé
ïåðåïîëîõ". 23.30 Õ/ô "Êðóòà Äæîð-
äæèÿ" (2).01.55 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ
3". 02.40, 03.40 Çîíà íî÷³. 02.45
²âàí Ìàçåïà. 03.45 Áîãäàí Õìåëü-
íèöüêèé.

ðàêàäàáðà". 14.10 "Äâ³ ç³ðêè". Ïî-
ñòñêðèïòóì. 16.20 "Óãàäàé ìåëîä³þ".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.15 "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè". 18.15 "Ôîðò Áîÿðä".
20.00 "×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³ ââå-
÷åð³". 22.05 "Ùî? Äå? Êîëè?" 23.10
Ñóïåðíîâèé Øåðëîê Õîëìñ. "Åëå-
ìåíòàðíî". 00.05 Õ/ô "Îñ³íí³é ìà-
ðàôîí". 01.40 Õ/ô "Ðåïîðòàæ". 03.10
Õ/ô "Çà âëàñíèì áàæàííÿì".

ÑÒÁ
06.25 Õ/ô "Êàçêà ïðî öàðÿ Ñàëòàíà"
(1). 07.55 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
08.50 "¯ìî âäîìà". 09.55 Õ/ô "Áëåô"
(1). 11.55 Õ/ô "Àñ" (1). 13.55 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Áàðá³ ç ïîêàë³÷åíèìè
äóøàìè". 14.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ñïîòâîðåí³ ïëàñòèêîþ". 15.55 "Ìîÿ
ïðàâäà. Ðóêè ââåðõ! Çàêëÿò³ äðóç³".
16.55 "Ìîÿ ïðàâäà. Àíàñòàñ³ÿ
Ñòîöüêà. "À ìíå íå áîëüíî...". 18.00
Õ/ô "Ìåäîâå êîõàííÿ" (1). 21.35 Õ/ô
"Ï'ÿòü ðîê³â òà îäèí äåíü" (1). 23.25
Õ/ô "Â³é" (1). 00.50 "Äåòåêòîð áðåõí³
- 3".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿. 07.10 Õ/
ô "ßê çíàéòè ³äåàë" (1). 09.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê.
12.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 10"
(1). 13.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü -
11" (1). 15.00 Õ/ô "Í³÷íèé ã³ñòü" (1).
17.00, 19.20 Ò/ñ "Â³êòîð³ÿ" (1). 21.20
Õ/ô "Äðóæèíà Øò³ðë³öà" (1). 23.20
Õ/ô "Ïðîñòî Äæåêñîí" (2). 01.10 Õ/
ô "Äèê³ øòó÷êè" (2). 03.00 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ.

Ò Å Ò
07.10 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òå-
ëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 11.00 Ì/ñ "Ñì³øà-

ðèêè. Ï³í-êîä" (1). 11.25 Ì/ñ "Á³ëêà
òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1).
12.00 Ì/ô "Õîðîáðèé ïëàâåöü" (1).
14.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
16.00 Õ/ô "Ìîëîäÿòà" (1). 18.00 Õ/ô
"Òàðèô "Íîâîð³÷íèé"" (1). 20.00
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 20.35 Â³òàëüêà.
22.00 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 23.00 Ò/ñ
"Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3). 01.20 Õ/ô "Ä³òè
êóêóðóäçè 666. ²ñààê ïîâåðíóâñÿ"
(3). 02.35 Õ/ô "Ä³òè êóêóðóäçè 7.
Àïîêàë³ïñèñ" (3).

«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 - "Òî÷êà çîðó"
(ïîâòîð). 12:00 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Êîí-
öåðò. 18.25 - "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:30 - Âå÷³-
ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - Íî-
âèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô . 01:20 - Í³÷ ç
Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

08.10, 10.00 Ðåâ³çîð 2. 11.55
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 13.40 Ëþäè ÕÅ.
14.15 Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ. 14.40 Ôàé-
íà Þêðàéíà. 15.40 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 17.40 Õ/ô "Öå âñå âîíà".
19.40 Õ/ô "Ùîäåííèêè ïðèíöåñè-2".
22.00 Õòî çâåðõó?- 2. 23.55 Õ/ô
"×åñíà ãðà" (2). 01.50 Ò/ñ "Âåðîí³êà
Ìàðñ 3". 02.30, 03.30 Çîíà íî÷³.
02.35, 03.35 Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé.

ÍÅÄ²Ëß, 9 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.05 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 07.35 Òîê-
øîó "Äðóæèíà". 09.05 Ïîäîðîæóé
ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ. 09.30 Îêî-
ëèöÿ. 09.55 Ïîãîäà. 10.00 Êðîê äî
ç³ðîê. 10.40 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè.
11.25 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 12.15 Ðî-
ÿëü â êóùàõ. 12.45 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í? 13.05 Áëèæ÷å äî íàðîäó.
13.35 Çîëîòèé ãóñàê. 14.00 Êóìè-
ðè ³ êóìèð÷èêè. 14.25 Ïîãîäà. 14.30
Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ. 15.20 Ìó-
çè÷íà àêàäåì³ÿ. ªâðîáà÷åííÿ.
16.15 Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ. 16.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 17.20 Ñëî-
â'ÿíñüêèé áàçàð ó Â³òåáñüêó. 18.00
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Òîá³, ºäèí³é".
20.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 20.50
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
òèæíÿ. 21.45 Òî÷êà çîðó. 22.05 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà Ì.Ãàäåíêà "Ìîÿ
ï³ñåííà ñïîâ³äü". 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà á³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 23.30 Ïîãîäà. 23.35 Îë-
³ìï³éñüêèé âèêëèê. 23.50 Òîê-øîó
"Äðóæèíà". 01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
02.00 Ñòîð³÷÷ÿ îë³ìï³éñüêîãî Êèº-
âà. 02.20 Ñâ³ò íàâêîëî íàñ. 02.45
Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ. 03.35 Îêî-
ëèöÿ. 04.00 Ôîëüê-music. 05.05
"Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê.

 Êàíàë «1+1»
06.20 "Âåëèê³ ïåðåãîíè". 07.50
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò +"
ñåðiÿ. 09.00 "Ëîòî-çàáàâà". 10.15,
10.40 Ì/ñ "Ëþäèíà - ïàâóê.
Ùîäåííèê ñóïåðãåðîÿ" (1). 11.00,
03.20 "Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì". 12.00

Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10, 12.20 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 12". 13.30
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 16.00 Ò/ñ "Àíþòà". 18.10, 04.10
Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2". 20.00, 02.50
"Ïîäðîáèö³". 20.30, 23.20 "Øóñòåð
Live". 21.30 "Ôóòáîë. Çá³ðíà ×îð-
íîãîð³¿ - çá³ðíà Óêðà¿íè". 00.40 Õ/ô
"Äðàêóëà Áðåìà Ñòîêåðà" (2). 03.20
Ä/ñ "²ñòîð³ÿ Ñâ³òó".

 ICTV
05.30 Ñâ³òàíîê. 06.30, 07.40 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.45 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ñòîï-10. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.35 Ò/ñ "Äà-
ëåêîá³éíèêè". 12.25, 13.00 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.20, 21.55 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.05 Ò/
ñ "×óæèé ðàéîí-2". 18.45 Ôàêòè.

Âå÷³ð. 23.00 Õ/ô "Àíàêîíäà-4: Êðè-
âàâèé ñë³ä" (2). 00.45 Ïðîâîêàòîð.
01.35 Õ/ô "Àíàêîíäà-3: Ö³íà åêñïå-
ðèìåíòó" (2).

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íîâèíè.
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15
"×àñ îá³äàòè!". 11.55 "Äîáðîãî çäî-
ðîâ'ÿ÷êà!". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.15 Ò/ñ
"Ïðîñïåêò Áðàçèë³¿". 16.00 "×åêàé
íà ìåíå". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
17.40 "Ëþäèíà ³ çàêîí". 18.55 "Ïîëå
÷óäåñ". 20.00 "×àñ". 20.30 "Äâ³
ç³ðêè". Ïîñòñêðèïòóì. 22.45 Õ/ô
"Ëþäèíà, ÿêà ëþáèëà çàëèøàòèñü
ñîáîþ". 00.50 Õ/ô "Ïîä³ÿ â Óòèíîî-
çåðñüêó". 02.00 Õ/ô "Øàëåíå çîëî-
òî". 03.25 Õ/ô "Êîëè ãðàº êëàâåñèí".
04.15 "Ïîêè âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
06.30 Õ/ô "Îàçèñ êîõàííÿ" (1). 08.15,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íàé-
áàæàí³ø³ íàðå÷åí³ ñâ³òó". 10.55 Õ/ô
"² ïàäàº ñí³ã" (1). 18.10, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 19.55 "Ìîÿ ïðàâäà. Ðóêè
ââåðõ! Çàêëÿò³ äðóç³". 20.55 "Ìîÿ
ïðàâäà. Àíàñòàñ³ÿ Ñòîöüêà. "À ìíå
íå áîëüíî..." 22.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Áàðá³ ç ïîêàë³÷åíèìè äóøàìè".
23.20 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ñïîòâîðåí³
ïëàñòèêîþ". 00.20 Õ/ô "Íàêàçàíî
îäðóæèòè" (1). 02.15 Õ/ô "Ãàëàñëè-
âèé äåíü" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20, 20.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Êðàñóíÿ" (1). 12.00 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35, 01.30
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
22.15 Ò/ñ "Îõîðîíåöü - 2" (2). 02.10
Ò/ñ "Ïîä³ÿ" (2). 03.50 Ò/ñ "Êîâáî¿"
(1).

Ò Å Ò
07.30 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/
ñ "×³ï ³ Äåéë - áóðóíäó÷êè-ðÿò³â-
íè÷êè" (1). 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1).
10.00, 18.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Áåâåðë³
Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1).
13.00 Áîãèíÿ øîï³íãó. 15.15 Ò/ñ
"Ñòóäåíòè" (1). 16.20 Ò/ñ "Ðóäà" (1).
17.20, 01.50 Äîñâ³äîñ. 19.10 Îäíà
çà âñ³õ. 19.50, 23.25 Äàéîø ìîëî-
äüîæ! 20.50 Â³òàëüêà. 22.00 Ó ÒÅÒà
â ²íòåðíåò³. 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 00.00 Õ/ô "Ä³â÷èíà ç ïðî-
ãíîçó ïîãîäè" (2). 02.15 Òåîð³ÿ çðà-
äè.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ".
11.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.05 - Õ/ô.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê çäî-
ðîâ'ÿ" (ïîâòîð). 14.00 -  " Ê³íîìà-
ã³ÿ". 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 êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50 - Ì/ô.
18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ".

13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Êðàñóíÿ" (1). 12.00, 04.15
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êîâáî¿" (1) .23.20
Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 01.15 Ò/ñ "¥ð³ìì.
Äðóãèé ñåçîí" (2). 02.00 Ò/ñ "Ïîä³ÿ"
(2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 09.00
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00, 18.10 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå
ïîêîë³ííÿ" (1). 13.00, 19.10 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 15.15 Ò/ñ "Ñòóäåíòè" (1).
16.20 Ò/ñ "Ðóäà" (1). 17.20, 01.25
Äîñâ³äîñ. 19.50, 23.25 Äàéîø ìî-
ëîäüîæ! 20.50 Â³òàëüêà. 22.00 ÒÅÒ-
²íòåðíåò. 22.25 Øï³ë³â³ë³. 23.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.00 Ò/ñ
"Ïðèòóëîê" (2). 01.00 Òâîþ ìàìó!
02.15 Òåîð³ÿ çðàäè.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 10.55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð).
11:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.05 - Ò/ñ.
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà"
(ïîâòîð). 13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ" (ïîâòîð). 14:00 - Ì/ô. 14:30 -
"×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16:30 - "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50
- Ì/ô. 18:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ"
(ïðÿìèé åô³ð). 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
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

06.45, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35,
08.35, 19.50, 00.25 Ïîãîäà. 09.00,
16.45 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.05,
17.50, 19.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25,
14.35 Kids" Time. 13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³
³ñòîð³¿". 14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/
ñ "Êàäåòñòâî". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2".
00.30 Ò/ñ "Ìèë³ îøóêàíêè". 01.25 Ò/
ñ "Äðóæíà ñ³ìåéêà" (2). 02.10 Ò/ñ
"Âåðîí³êà Ìàðñ 3". 02.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 03.00, 03.55 Çîíà
íî÷³. 03.05 Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³.

Ï’ßÒÍÈÖß, 7 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.30 Åðà á³çíåñó. 07.35 "ß êðîêóþ
ïî Ìîñêâ³". Ô³ëüì ïðî ô³ëüì. 1 ÷.
08.15 "ß êðîêóþ ïî Ìîñêâ³". Ô³ëüì
ïðî ô³ëüì. 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðà-
äè. 09.00 Ïîãîäà. 09.05 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.30 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.35
Áëèæ÷å äî íàðîäó. 10.05 Òîê-øîó
"Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 09.55 Ò/ñ "Ðîê-
ñîëàíà" 8, 9ñ. 12.30 Íîâèíè. 12.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.50 Ïîãîäà. 12.55
Ò/ñ "Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ" 7, 8ñ.
14.45 Euronews. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð
15.15 Ò/ñ "×îòèðè òàíê³ñòè ³ ñîáàêà"
19-21ñ. (çàêë.). 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.05 Äîðîñë³ ³ãðè. 20.00 Ñëî-
â'ÿíñüêèé áàçàð ó Â³òåáñüêó. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.40 Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.15 Ïîãîäà. 23.20 Õóä.
ô³ëüì "Ãåíåðàëüñüêà îíóêà". 13 ñ.
00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ïðî ãîëîâíå. 02.10 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 02.20 Õ³ò-ïàðàä "Íà-
ö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 03.35 Íîâèíè. 03.50
Êíèãà.ua. 04.10 Ñ³ëüðàäà. 04.25 Ä/
ô "Ñêëàäîâñüêà-Êþð³". 04.55 Áëèæ-
÷å äî íàðîäó. 05.25 Ï³äñóìêè äíÿ.
05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.

   Êàíàë «1+1»
06.40 "Îñîáèñòèé ðàõóíîê". 06.45,
08.00, 09.00, 19.30, 04.30 "ÒÑÍ".
07.30, 08.15, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷í³ ïîä³¿". 10.00 "Áåð-
íàðä". 10.40 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè
øîó-á³çíåñó". 11.45, 12.50, 02.50,
03.40 "Íå áðåøè ìåí³ - 4". 13.55,
14.50 "Êðàñóíÿ çà äâàíàäöÿòü ãî-
äèí". 15.45 "100 000 çà ïðàâäó".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3"
(1). 20.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â 2013". 22.05
Õ/ô "Íÿíüêè". 00.05 Õ/ô "Â³éíà" (2).
02.00 "Ñåêñ - ì³ñ³ÿ - 2". 05.15 "Ðå-
ìîíò +".

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ï³ðàíü¿". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00

.14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 00.30 Ò/
ñ "Ìèë³ îøóêàíêè" (2). 01.30 Ò/ñ
"²ñòâ³ê" (2). 02.15 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ
3". 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
03.00, 03.25 Çîíà íî÷³. 03.05 Ïðè-
ñòðàñò³ íàâêîëî ñèìâîë³êè. 03.30
Íàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî ê³íî.
04.25, 05.05 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
04.30 Òàê í³õòî íå êîõàâ 1 ÷àñòèíà.
04.55 Â³ð ìåí³.

×ÅÒÂÅÐ, 6 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.30 Õóä. ô³ëüì "Óïðàâà". 56 ñ.
07.15 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25 Åðà
á³çíåñó. 07.30 Äîê. ô³ëüì "Î.Îñò-
ðîóìîâà. Êîõàííÿ çåìíå". 1 ÷.
08.15 Äîê. ô³ëüì "Î.Îñòðîóìîâà.
Êîõàííÿ çåìíå". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.00 Ïîãîäà. 09.05
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 09.30 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà" 5-7ñ.
12.30 Íîâèíè. 12.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.50 Ò/ñ "Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ"
5, 6ñ. 14.45 Euronews. 15.00 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.20 Ò/ñ "×î-
òèðè òàíê³ñòè ³ ñîáàêà" 16-18ñ. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 Ïðî ãîëîâíå.
19.25 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 19.45
"Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.35 Ñëîâ'ÿíñüêèé áàçàð ó
Â³òåáñüêó. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.15
Ïîãîäà. 23.20 Õóä. ô³ëüì "Ãåíå-
ðàëüñüêà îíóêà". 12 ñ. 00.15 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå.
02.10 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.35 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.40 "Îñîáèñòèé ðàõóíîê". 06.45,
08.00, 09.00, 19.30, 00.15 "ÒÑÍ".
07.30, 08.15, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷í³ ïîä³¿". 10.00 "Áåð-
íàðä". 10.40, 03.55, 04.45, 05.35
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
11.45, 12.50, 02.15, 03.05 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 4". 13.55, 14.50 "Êðàñóíÿ
çà äâàíàäöÿòü ãîäèí". 15.45 "100
000 çà ïðàâäó". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 17.10, 20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1). 22.30
"Ïåêåëüíà êóõíÿ-3". 00.30 Õ/ô "Áî-
æåâ³ëüíèé ìåäîâèé ì³ñÿöü" (1).

IÍÒÅÐ
05.30, 20.30 Ò/ñ "Ï³ðàíü¿". 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10,
12.20, 22.20 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â 12" (2). 12.30 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.30 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.00
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.00 Ò/ñ "Àíþòà".
18.10, 04.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2".
20.00, 02.10 "Ïîäðîáèö³". 02.40 Ä/ñ
"²ñòîð³ÿ Ñâ³òó".

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà"
.07.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.35 Ò/ñ "Äà-
ëåêîá³éíèêè". 12.25, 13.00 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.20, 21.55 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.05 Ò/
ñ "×óæèé ðàéîí-2". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.00 Õ/ô "Àíàêîíäà-3: Ö³íà
åêñïåðèìåíòó" (2). 00.50 Íåñåêðåòí³
ôàéëè. 01.50 Õ/ô "Òðåò³é âèì³ð ïåê-
ëà" (2). 03.20 Ò/ñ "Äðóæèíè ôóò-
áîë³ñò³â".

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00
Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî ðàíêó".
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55 "Äîá-
ðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³ íîâè-
íè. 13.20, 01.25 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Ïðîñïåêò Áðàçèë³¿".
16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40, 00.30
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30, 02.05
Ò/ñ "Çàõèñò ñâ³äê³â". 22.40 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.15 "Ïîë³òèêà". 00.15
Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.30, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.15,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Àêòîðè
îäí³º¿ ðîëè-2". 10.55 Õ/ô "Íàêàçàíî
îäðóæèòè" (1). 13.00 "Ïðàâèëà æèò-
òÿ. Ñóïåðìàðêåòè: òåðèòîð³ÿ îáìà-
íó". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
19.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 21.00 Ò/ñ "Ìàøà Ï³ðîãîâà - íà-
ðîäíèé þðèñò" (1). 22.25 "Äåòåêòîð
áðåõí³". 23.20 "Êóá". 00.20 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (2). 01.20 Õ/ô "Ëþäèíà
í³çâ³äêè" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,

19:25 - "Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 -"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð).
20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
- "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 21:55 - "Ñïîðò ×àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ . 22:55 -
Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.50, 00.25 Ïîãîäà. 09.00, 16.50
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.05, 17.55,
19.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.35
Kids" Time. 13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿".
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 00.30 Ò/
ñ "Ìèë³ îøóêàíêè" (2). 01.25 Ò/ñ
"Äðóæíà ñ³ìåéêà". 02.10 Ò/ñ "Âåðî-
í³êà Ìàðñ 3". 02.50, 03.50 Çîíà íî÷³.
02.55 Áëàãîñëîâëÿþ ³ ìîëþñÿ.

03.20 Ìèòðîïîëèò Äìèòðî Ìîãèëà.
03.55 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Íå
âäàðòå æ³íêó íàâ³òü êâ³òêîþ.

ÑÓÁÎÒÀ, 8 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.45 Ïðèñâÿòè ñåáå ôóòáîëó!
08.05 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 08.20
Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð.  09.00 Ïîãîäà.
09.05 Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 09.20 Àð-
ì³ÿ. 09.35 Ïðàâîñëàâíèé â³ñíèê.
10.05 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðî-
äåíñüêîþ. 10.40 Õ/ô "Îñòð³â
ñêàðá³â". 14.00 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè.
14.45 Ïîãîäà. 14.50 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà. 15.40 Ïîãîäà. 15.45 Çî-
ëîòèé ãóñàê. 16.10 Åíåðãîáëîê.
16.20 Þâ³ëåéíà ïðîãðàìà Â.Á³ëî-
íîæêà. 18.30 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
Í³êîëî "Âåñíà ïðèéøëà". 20.50 Ìå-
ãàëîò. 20.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Áåç öåí-
çóðè. 21.55 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ.
22.05 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñó-
ïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Ïîãî-
äà. 23.10 Þâ³ëåéíå øîó "ÍÀ-ÍÀ,
Åé!". 00.50 Êëóá ãóìîðó. 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45 Êàáì³í: ïîä³ÿ
òèæíÿ. 01.55 "Íàùàäêè" ç Í.Ðèá-
÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì. 02.55 Òå-
ëåÀêàäåì³ÿ. 03.55 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿-
íè â³ä À äî ß. 04.20 Õ/ô "Êóòóçîâ".

Êàíàë «1+1»
06.00, 23.40 Õ/ô "Âîñüìèí³æêà" (1).
08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî
òàì?". 10.15 Ì/ô "Åíãð³ Áåðäñ".
10.20, 10.45 Ì/ñ "Ëþäèíà - ïàâóê.
Ùîäåííèê ñóïåðãåðîÿ" (1). 11.05,
05.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4: Â'ºòíàì".
12.05 "Òà÷êè". 12.40 "Ïåêåëüíà êóõ-
íÿ-3". 14.50, 03.50 "Ø³ñòü êàäð³â".
16.30 "Âå÷³ðí³é Êè¿â 2013". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà - 3". 19.30, 05.45
"ÒÑÍ". 20.00 "Âåëèê³ ïåðåãîíè".
21.30 Õ/ô "Òðèíàäöÿòèé âî¿í" (1).
02.10 Õ/ô "Â³éíà" (2).

IÍÒÅÐ
05.40 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
12". 08.10 "Øóñòåð Live". 10.20 "Ãî-
ðîäîê".  11.20, 03.30 Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé
äåòåêòèâ". 14.10 Ò/ñ "Ëàñò³â÷èíå
ãí³çäî". 18.00, 20.30 Ò/ñ "Êâ³òè çëà".
20.00, 02.10 "Ïîäðîáèö³". 22.30 Õ/ô
"Íàðå÷åíèé". 00.20 Õ/ô "Æèâèé" (2).
02.40 Ä/ñ "²ñòîð³ÿ Ñâ³òó".

ICTV
06.05 Ñâ³òàíîê. 07.05 Êîçèðíå æèò-
òÿ. 07.35 Õ/ô "Ìîðòàë êîìáàò. Âèíè-
ùåííÿ". 09.30 Ç³ðêà YouTube. 10.00
Äà÷à. 11.05 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ.
12.05 Çà êåðìîì. 12.30 Äèâèòèñÿ
óñ³ì! 13.30 Õ/ô "Ëþäèíà ïðåçèäåí-
òà-2: Ï³ä çàãðîçîþ". 15.25 Õ/ô "Îõî-
ðîíåöü". 17.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³.
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Òðè-
íàäöÿòèé ðàéîí". 20.40 Õ/ô "Ëóçå-
ðè". 22.40 Õ/ô "Íàæèâêà" (2). 00.55
Õ/ô "Àíàêîíäà-4: Êðèâàâèé ñë³ä"
(2). 02.30 Õ/ô "Ìèë³ ê³ñòêè" (2).

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè. 05.10
"Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 05.35 Õ/ô "Çà-
ìåò³ëü". 06.55 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþá-
ëåíà!". 07.40 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðè-
ãîäè". 07.55 "Ðîçóìíèö³ é ðîçóìíè-
êè". 08.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.55 "Ïðî äîáðå ñòàðå ê³íî".
11.15 "²äåàëüíèé ðåìîíò". 12.10 "Àá-
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ÌÀÍÃÓÐ

ÂÀÑÈËÜ

ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×

ïðèéìàº çà àäðåñîþ:

ì.Ìóêà÷åâî,

âóë. Ìèðó, 19/À

Òåë.: 2-13-19;
 050-5407667.

Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü

ÒçÎÂ “Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

ð/ð ¹26007024000166
ó ÏÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ì.Óæãîðîä. ÌÔÎ 312248,

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

Íàøà àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5à,

(²² ïîâ.)  òåë.:   5-47-68.
www.gazeta-mukachevo.com
E-mail: mk-news@ukr.net

Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 25
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 17
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

12 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 4 ïàðè;
ïîìåðëî – 12 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî

ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯
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ОВЕН (21.03�20.04).
Світла, успіхів і тепла
буде чимало. Зорієн�
туватися  вам допомо�

же вчасно нова інформація.
Вона таїть у собі багато при�
ємних  сюрпризів, виконання
заповітних бажань і дитячі
захоплення.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Виявіть належ�
ну повагу до близьких
людей, а вони, в свою

чергу, допоможуть вам у реа�
лізації оригінальних ідей.
У вихідні домовлятися з ото�
чуючими людьми вам стане
значно легше.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Наступають
напружені жнива на
роботі. Якщо знадо�

биться допомога, ви можете
розраховувати на своїх
друзів і близьких.  Нові ділові
знайомства відкриють перед

вами блискучі перс�
пективи.
РАК (22.06�23.07). Не
слід поспішати з вис�
новками і тим більше �

з рішеннями, якою би ясною
вам не здавалася ситуація.
Прислухайтеся до голосу
своєї інтуїції.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Ретельно аналізуйте
події, що відбувають�
ся, опираючись  на

життєвий досвід і логіку. Не
йдіть на приводу чужих
амбіцій.

ДІВА (24.08�23.09).
Проблемою цього
тижня може виявити�
ся погана підготовка

до здійснення власних
планів. Виявіть обережність у
розмові з вищими, навіть
якщо ситуація сприяє відвер�
тості.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Сконцентруй�
теся для рішення на�
явних проблем, не
упустіть можливості,

що відкриваються. Зайва
розважливість не зіпсує вам
репутацію.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Обставини
сприяють гармоні�
зації відносин з  на�

чальством. Небажано відхи�
лятися від намічених цілей,
якою би не була  великою
спокуса. У деяких ситуаціях
виявіть такт і терпіння.

СТРІЛЕЦЬ  (23.11�
21.12). Вас очікує
значний кар'єрний
стрибок. Будьте твер�

ді  у своїх намірах. Вас можуть
підвести або заплутати, що
виявиться серйозним  випро�
буванням для вашого само�
любства і авторитету серед
колег.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Ви можете за�
лучитися до невиму�
шених і цікавих  кон�

тактів з різними людьми.
Ваша інтуїція дозволить
знайти корисні зв'язки  навіть
серед юрби випадкових лю�
дей.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Намагайтеся
чесно виконувати свої
обов'язки.  Суперечки

не принесуть бажаних ре�
зультатів. У відносинах з ко�
легами варто  бути щирим і
самокритичним – це допомо�
же вашій кар'єрі.

РИБИ (20.02�20.03).
Ви можете впоратися
практично з будь�яким
завданням.  Перш чим

ви приймете серйозне рішен�
ня, постарайтеся добре об�
міркувати його  наслідки. Для
успішної роботи вам знадо�
биться терпіння і незво�
рушність.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 03.06.13 – 09.06.2013

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

☺ ☺ ☺

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
Ïóøêèí – ïåðâûé ðóññêèé
ðýïåð. Îí òîæå ðèôìî-
âàë, èìåë àôðèêàíñêèå
êîðíè è óìåð â ïåðå-
ñòðåëêå.

Æàáà äóøèëà  Èâàíà-öà-
ðåâè÷à  äî òåõ ïîð, ïîêà
îí íà íåé íå æåíèëñÿ.

– Îòåëëî, òû  æå õîòåë
ïîãîâîðèòü ñ Äåçäåìî-
íîé.

– Äà ðóêè  íèêàê íå äîõî-
äÿò.

Øêîëüíèê  íàøåë  ìèë-
ëèîí áàêñîâ è ñäàë  èõ â
ìèëèöèþ. Ðûäàþùàÿ
ìàòü óòâåðæäàåò , ÷òî
ãîðäèòñÿ èì.

Òîëüêî  âðîäå ëó÷øå
ñòàëî, òîëüêî æèçíü íà-
÷àëà  íàëàæèâàòüñÿ,   À
òóò.

– ×òî?
– Æåíà âåðíóëàñü.

Åñëè áû Áîã áûë æåíùè-
íîé, òî çàïîâåäåé áûëî áû
çíà÷èòåëüíî áîëüøå: íå
ñîâðè, íå õðàïè, íå äûìè,
íå ïåé, íå êðè÷è íà ìåíÿ…

Ó÷åíûå óñòàíîâèëè,
÷òî ãëàâíàÿ ïðè÷èíà
äîëãîëåòèÿ – íåïðàâèëü-
íîå  ñâèäåòåëüñòâî î
ðîæäåíèè.

Çâîíîê. Òðóáêó áåðåò
ðåáåíîê

– Âàì êîãî?
– Ïàïà äîìà?
– Íåò, îí óåõàë.
– Íà îòäûõ?
– Íåò, îí ñ ìàìîé óåõàë.

– Ìóæ÷èíà, âû òàê ïî-
õîæè íà ìîåãî òðåòüåãî
ìóæà.
À  ñêîëüêî  èõ ó âàñ áûëî?
– Äâà.

ÎÎÎÎÎáà-íà!

ДІДУСЬ ВІДКРИВ
БОРДЕЛЬ У ДОМІ

ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
У США 75�річний житель Нью�

Джерсі Джеймс Пархам органі�
зував бордель, в якому повіями

працювали пенсіонерки. Сутенер
жив у домі для літніх людей, де й
влаштував бізнес. Повій у бор�
дель він набрав з мешканців зак�
ладу.

Окрім проституції, у борделі тор�
гували наркотиками, зокрема кре�
ком. Поліція арештувала Парха�
ма. Повіям не висунули обвинува�
чень. «Не можу зрозуміти, чому ці
люди, які все життя були порядни�
ми, на старість вирішили займа�
тися цим? Чого вони чекали так
довго?» – обурюється Кевін То�
мас, рідні якого живуть у тому ж
домі для літніх людей.

 ВІДЬМАМ ЗАБОРОНИЛИ
ЛІТАТИ НА МІТЛАХ ВИЩЕ

150 МЕТРІВ
Влада Свазіленду заборонила

відьмам літати на висоті понад 150
м. Ця заборона з'явилася в забо�
бонному африканському ко�
ролівстві з прийняттям нового за�
кону про авіацію. За порушення
норми відьму арештують і оштра�
фують на 54 тис. дол.

ЗАКОН із низками обмежень на
польоти ухвалили після того, як
приватний детектив незаконно
літав на гелікоптері, аби шпигува�
ти за людьми. У Свазіленді серй�
озно ставляться до відьомства і
вірять у чорну магію.

Êàê óáåðå÷ü íîãè îò îáóâè?
У меня нежная кожа на ногах, стираю ее

до крови любой обувью. Наступила весна,
надела туфли – и началось мучение... Су�
ществуют ли способы, как уменьшить обув�
ную «травмоопасность»?

И. Масленникова, Ижевск

Отвечает Виктор ПРОЦКО, кандидат ме;
дицинских наук, кафедра травматологии и
ортопедии РУДН:

– Кожа на ногах у всех людей примерно оди�
наковая. Поэтому существует только один спо�
соб не травмировать кожу ног, а заодно и сами
ноги – это правильно выбирать обувь. В кровь
стирают кожу на ногах обычно туфли, которые
куплены без учета размера, полноты и подъе�
ма стопы. Эти данные нужно знать и покупать
подходящую вам обувь. Еще лучше – приоб�
рести ортопедические стельки, которые учи�
тывают анатомические особенности стопы.
В этом случае травмоопасность снизится на
порядок.

Поезія... Вона покликана
хвилювати, давати насолоду,
плекати високі почуття, зба�
гачувати духовність. В рам�
ках днів міста над Латори�
цею Мукачівська бібліотека
для дітей спільно з ініціато�
рами конкурсу, членами літо�
б’єднання „Рідне слово”
провела конкурс дитячої
творчості. Юні поети, які
зібралися  у читальній залі
– обдаровані діти, які чують,
як шепоче дощ, співає квітка,
сміється небо, тому й можуть
говорити про прекрасне не
буденно, а римованими сло�
вами.

До  участі в конкурсі були
запрошені  учні 5�9 класів
загальноосвітніх шкіл міста,
які пишуть вірші. Творчі до�
робки юних поетів відчини�
ли двері в дивовижний яск�
равий світ художнього сло�
ва.

Перші проби пера оціню�
вало компетентне журі, до
складу якого ввійшли: Шуш�
кевич М. Я. – голова літоб’є�
днання „Рідне слово”, поет;
Рибар Т. С. – заступник го�
лови літоб’єднання „Рідне
слово”, поет; Сливчук Б. П. –
відповідальний секретар
літоб’єднання „Рідне  слово”,
поет; Туряниця Т. М. – про�
відний бібліотекар сектору
краєзнавчої літератури цен�
тральної міської бібліотеки

Поезія –  це завжди неповторність,
Якийсь безмертний дотик до душі.

ЗМАГАЛИСЯ  ЮНІ  ПОЕТИ
ім. О. Духновича. Поетичних
доробок було багато, журі
довго і прискіпливо оціню�
вало роботи – переможців
обрано.  Ними стали:

У номінації «5�6 класи»
(молодша вікова група):

І місце – Рибар Вікторія,
5�а кл., ЗОШ № 16

ІІ місце  – Іванчо Емілія,
5�а, ЗОШ №13.

ІІІ місце – Новікова Аліна,
5�а, ЗОШ № 6.

У номінації “7�8 класи”
(середня вікова група):

І місце – Жупан Ангеліна,
7�кл, Мукачівська гімназія.

ІІ місце – Голуб Анастасія�
Анна, 7кл., Мукачівська
гімназія.

ІІІ місце  – Худяк Софія, 8�
б, ЗОШ №6

ІІІ місце – Петрус Кор�
нелій, 8�б, ЗОШ №16

У номінації «9 класи»
(старша вікова група):

І місце – Данченко Олек�
сандра, 9�а, ЗОШ №13.

ІІ місце – Рацин Крістіна,
9�а, ЗОШ № 11.

Заохочувальними при;
зами;книгами нагород;
жено учнів: НВК „Пер;
воцвіт” – Карловську Мари�
ну; ЗОШ №4 – Новаковську
Юлію;  Рацин Єву; Марей�
чеву Валерію; гімназія –
Созінову Яну; Кіраля Ігоря;

ЗОШ № 16 – Дементєву
Юлію.

Юні поети декламували
власні вірші.

Поет – це не професія, а
стан душі, вважають поважні
поети. Організатори та журі
конкурсу побажали  юним
поетам, щоб у їх душах завж�
ди було місце для творчості,
щоб вони любили поезію,
красу рідного краю, поважа�
ли  минуле рідного краю, ос�
півували свої думки, мрії та
сподівання у віршах. Бо саме
в дитинстві зароджується
уважне й проникливе став�
лення до рідної природи, до
рідної мови, до народних
традицій, – до всього найк�
ращого, що живе в нашому
народі.

З творами досвідчених
поетів, які оспівують рідне
місто присутні ознайомили�
ся переглянувши виставку
«Поетичні хіти весняного
Мукачева», а творчі доробки
конкурсантів були представ�
лені на виставці�презентації
«Юні поети – рідному місту».

Алла ТОВТИН,
бібліотекар

читальної зали
центральної дитячої

бібліотеки
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