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

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

 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ
ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³
âëàñíèêà ìàéíà.

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

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ
äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó
ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

ЗОЛОТИЙ запас України складає 36,1 тонни. По цьо�
му показнику наша країна посiдає 51�е мiсце  у свiтi.

ПСИХОЛОГИ iнформують про регрес  схiдної ци�
вiлiзацiї за состаннi 100 рокiв. Виявляється. що за цей
перiод часу  рiвень iнтелекту у жтелiв цiєї частини свiту
знизився на 14 пунктiв.

ДАФ почали видавати  водiям посвiдчення з закла�
деними у них електронними чипами. На чипах
продубльованi  всi данi, якi існують  у вiдповiдних папе�
рових документах водiїв.

НА РIВНЕНЩИНI став дiяти перший в країнi завод
механiчної обробки смiття. Вiдсортованi вiдходи бу�
дуть використовуватися як паливо  для мiсцевого це�
ментного заводу.

КАБМIН дозволив вузам  самим визначати графiк
навчального процесу.У тому числi��початок навчально�
го року.  Але зз погодженням у мiнiстерствi.

НАЙБIЛЬШИЙ росiйський автовиробник "АвтоВАЗ"
вiдкликає 30240 автомобiлiв "Лада" через можливi не�
поладки у гальмiвнiй системi.

АКЦIЯ протесту  в Парижi проти одностатевих шлюбiв
вивела на вулицi  французької столицi понад 200 тисяч
осiб.

МIСЬКРАДА англiйського мiста  Ресток заборонила
використовувати  нацiональний прапор Англiї, щоб не
образити почуття 16 городян, якi сповiдують iслам.

ПАМ’ЯТНИЙ знак авторовi  угорського гiмну
Ференцевi Келчеї вiдкрито у Хустi бiля пiднiжжя Хус�
тського замку, який згадується у текстi гiмну.

ТРАГЕДIЯ сталася на хуторi Дубина на Вiнничинi: на
45�рiчного пастуха  Василя М. накинувся  бджолиний
рiй i закусав бiдолаху до смертi.

НА ТРIЙЦЮ —
ТРИ ДНI СВЯТКУЄМО!
Два свята – Трiйця i День Конституцiї –  у

червнi подарують українцям додатковi вихiднi.
Трiйця  (у цьому роцi – 23 червня) завжди

вiдзначається  по недiлях. По закону, це дає нам
ще один день вiдпочинку у понедiлок.Отже,
вихiдними будуть 22, 23, 24 червня.

На цьому ж тижнi святкується День
Конституцiї  (28 червня), який припадаєна  п’ят�
ницю. Так що – 28�30 червня також будуть
вихiдними.

1 ÷åðâíÿ 2013 ð. â³äáóëîñÿ
íàéî÷³êóâàí³øå ñâÿòî ìóêà÷³âñü-
êî¿ ìîëîä³ – Ñâÿòî âèïóñêíèê³â. Ó
öåé äåíü êâ³òëè óñì³øêè íà îáëè÷-
÷ÿõ, ³ ñïîâíþâàëèñÿ ðàä³ñòþ òà
íàä³ºþ ñåðöÿ 402 þíèõ ìóêà÷³âö³â
– þíàê³â ³ ä³â÷àò, ÿê³ çàê³í÷èëè
øêîëó, îòðèìàëè àòåñòàòè òà ïà-
ðàäíèì ìàðøåì ïðîéøëè âóëèöÿ-
ìè ì³ñòà. Íà ñâÿòêîâî ïðèêðà-
øåí³é ïëîù³ ç³áðàëèñÿ òèñÿ÷³ ìåø-
êàíö³â òà ãîñòåé ì³ñòà.

Ïðèâ³òàòè âèïóñêíèê³â ïðèéøëè
ì³ñüêèé ãîëîâà Çîëòàí Çîëòàíî-
âè÷ Ëåíä’ºë, çàñòóïíèêè ì³ñüêî-
ãî ãîëîâè, äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ³ îá-
ëàñíî¿ ðàä.

Ç â³òàííÿìè òà ñëîâàìè âäÿ÷-
íîñò³ äî ïåäàãîã³â çâåðíóâñÿ ãî-
ëîâà îáëàñíî¿ ðàäè ²âàí ²âàíîâè÷
Áàëîãà, ÿêèé âðó÷èâ âñ³ì êëàñíèì
êåð³âíèêàì, ÿê³ âèïóñêàëè 11 êëà-
ñè, ö³íí³ ïîäàðóíêè.

 Âèïóñêíèê³â ïðèâ³òàâ ³ äåïóòàò
îáëàñíî¿ ðàäè Àíäð³é Â³êòîðîâè÷
Áàëîãà,  âðó÷èâøè êîæíîìó ç íèõ
â³òàëüíó ëèñò³âêó ³ ãðîøîâó ïðå-
ì³þ ç íàãîäè çàâåðøåííÿ íàâ÷àí-
íÿ â øêîë³.

Â³ä ³ìåí³ âñ³õ âèïóñêíèê³â 2013
ðîêó ç³ ñëîâàìè âäÿ÷íîñò³ äî â÷è-
òåë³â òà áàòüê³â çâåðíóâñÿ âèïóñ-
êíèê ÇÎØ ¹13, çîëîòèé ìåäàë³ñò
Ãðèí÷àê Òàðàñ.

Áàòüê³âñüêå áëàãîñëîâåííÿ òà
íàñòàíîâà íà ìàéáóòíº äîðîñëå
æèòòÿ â³ä ×îâáàí Ìàð’ÿíè Ïåòð-
³âíè, ìàìè âèïóñêíèö³ ÇÎØ ¹11
âèêëèêàëè ñëüîçè â î÷àõ áàãàòü-
îõ âèïóñêíèê³â.

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè
Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó
Ìîòèëü÷àê Ìèõàéëî Àíäð³éîâè÷
çà÷èòàâ íàêàç ïðî íàãîðîäæåííÿ
âèïóñêíèê³â øê³ë çîëîòèìè òà
ñð³áíèìè ìåäàëÿìè, à ì³ñüêèé
ãîëîâà Çîëòàí Çîëòàíîâè÷
Ëåíä’ºë òà ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè
Áàëîãà ²âàí ²âàíîâè÷ âðó÷èëè ïî-
÷åñí³ íàãîðîäè ñîðîêà äâîì âè-
ïóñêíèêàì ìóêà÷³âñüêèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â.

Ñâÿòêîâèé íàñò³é ñòâîðèëè äëÿ
âñ³õ ïðèñóòí³õ ÷óäîâ³ âèñòóïè âè-
õîâàíö³â Ìóêà÷³âñüêîãî Áóäèíêó
øêîëÿð³â.

Óðî÷èñòà ïîä³ÿ çàê³í÷èëàñÿ
òðàäèö³éíèì âàëüñîì âèïóñê-
íèê³â (õîðåîãðàô-ïîñòàíîâíèê
Ïîëÿíñüêà Í.².) òà ñâÿòêîâèì ñà-
ëþòîì. Ïîâ³òðÿí³ êóëüêè, âèïó-
ùåí³ âèïóñêíèêàìè, ïîíåñëè çà
îáð³é ¿õ íàä³¿ íà óñï³øíå òà ùàñ-
ëèâå æèòòÿ.

Â ÆÈÒÒß – Â²Ä ØÊ²ËÜÍÎÃÎ ÏÎÐÎÃÓ

ÏÎ×ÈÍÀªÌÎ ÍÀÊÎÏÈ×ÓÂÀÒÈ ÍÀ ÏÅÍÑIÞ
Україна зробила перший крок до накопичувальної системи

пенсiй. Тепер у страховий стаж можна зарахувати перiод, коли
людина не працювала або була неофiцiйно працевлаштована.

Для цього потрiбно написати заяву у Пенсiйний фонд за мiсцем
проживання i щомiсяця вiдраховувати  певну суму  грошей. “Таке
нововведення  може бути вигiдним  трудовим мiгрантам,
безробiтним i студентам. Не пiзнiше нiж через 30 днiв буде укла�
дено договiр, де  пропишуть суму  щомiсячного платежу”,— по�
яснюють у Пенсiйному  фондi. Мiнiмальний взнос — 380,8 грн,
максимальний— 6473,67 грн.
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Перемога в Астані
28�29 травня Президент України взяв участь

у засіданні Вищої Євразійської економічної
ради, що відбулося у Казахстані. Окрім Вікто�
ра Януковича на зустрічі були присутні прези�
денти Росії, Білорусі, Казахстану та Киргизста�
ну. А вже 31 травня у Мінську було підписано
Меморандум про надання Україні статусу спо�
стерігача в межах Митного Союзу.

Європейські експерти характеризують таку подію
наступними словами: «Продовжуючи рух до Євро�
пи, Віктор Янукович не забуває і про Росію. Така
позиція знаходить розуміння у Брюсселі і зменшує
напругу у Кремлі».

Відомий політолог В’ячеслав Піховшек назвав
підписання Меморандуму про статус спостерігача
для України особистою дипломатичною перемо�
гою Президента Віктора Януковича. Якщо проана�
лізувати перебіг подій, важко не погодитися з па�
ном Піховшеком.

Офіційно озвучений главою нашої держави євро�
пейський вектор інтеграції залишається пріоритет�
ним напрямком зовнішньої політики України. При
цьому наша держава отримує право слідкувати за
усіма законодавчими змінами та регламентними
процесами, що відбуваються у рамках Митного
Союзу. Така можливість створює передумови для
побудови лінії захисту українських товарів у межах
пострадянського простору.  При цьому Україна,
зберігаючи усю свободу маневру, як і раніше, не
несе жодних зобов’язань перед Митним Союзом.
Адже статус спостерігача не накладає зобов’язань
на нашу державу ані перед ЄС, ні перед Митним
Союзом.

Принциповість Президента Януковича сьогодні
мимоволі викликає повагу у експертних колах. Якщо
згадати розмови 2010 року, коли практично усі
політологи та аналітики одноголосно заявляли про
проросійський вектор Віктора Януковича, то зараз
український Президент продовжує демонструвати
незмінність обраного європейського напрямку
розвитку. Не зважаючи на шалений тиск Росії, на
суворі вимоги Європейського союзу, Україна впев�
нено наближається до підписання Угоди про асоц�
іацію з ЄС.

Ідея спільного та підконтрольного євразійсько�
го простору – одна з стратегічних задач Володи�
мира Путіна на найближчі роки. Реалізацію такої
ідеї президент Росії бачить своєю місією, яка без
України не матиме жодних шансів на успіх. Це пре�
красно розуміє Путін, тому і використовує брудні
політичні методи щодо України.

Але й таку дійсність не гірше за російського кер�
манича усвідомлює Президент України. Тому Путі�
ну доведеться рахуватися з позицією нашої дер�
жави, адже у розвитку двосторонніх відносин заці�
кавлена не одна лише наша держава. Свій інтерес
до України має і Росія.

Дипломатичною перемогою Віктора Януковича
можна вважати й той факт, що спеціально для Ук�
раїни було введено статус спостерігача. Такого
Росія собі не дозволяла у відносинах з жодною дер�
жавою СНД. Отже, можна зробити висновок, що
окремо для України держави�члени ввели новий
статус, як на тому і наполягала наша держава у фор�
маті «3+1».

На сьогодні не зафіксовано жодної різкої заяви
Європи щодо підписання Меморандуму. У теле�
фонній розмові, яка відбулася між Президентом
України Віктором Януковичем та Президентом
Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу, український
Президент повідомив, що нова модель співробіт�
ництва між Україною та Євразійським економічним
союзом не суперечить членству України в СОТ та
стратегічному курсу на євроінтеграцію. При цьому
ЗМІ наголошують на тому, що Баррозу висловив
Віктору Януковичу вдячність за роз’яснення.

  Це означає, що офіційний Брюссель не має
намірів погіршувати відносини з Україною за дек�
ілька місяців до важливої зустрічі у Вільнюсі, під
час якої планується підписання Угоди про асоціа�
цію.

Якщо ж говорити про потенційні вигоди нашої
держави, то вони очевидні. Окрім процесу вчасно�
го відстеження та адекватної реакції України на усі
зміни в рамках Митного Союзу, наша держава стає
єдиною країною пострадянського простору, котрій
вдається створювати дві зони вільної торгівлі, ор�
ієнтовані відповідно на різні ринки – західний та
східний. У стратегічному вимірі це принесе суттєві
дивіденди, котрі працюватимуть виключно на Ук�
раїну.

Василь ТИЩЕНКО, журналіст

Дорогий колектив!

Шановні колеги
 та клієнти!

Прийміть найщиріші
вітання з нагоди 20�
річного ювілею нашої
фірми «Аудит»

Я вдячна усім співро�
бітникам нашої ком�
панії, які всі ці роки пра�
цювали заради досяг�
нення високої цілі – бути
найкращими у своїй
професії. Озираючись
назад, я згадую роки
становлення нашої
фірми, вони були най�
важчими, найвідпові�
дальнішими. Ми були
першими піонерами в
області аудиту, було не�
просто заслужити дові�
ру перших клієнтів: СП
«Віадук», ПАТ «Конди�
терська фабрика
«А.В.К.», м. Мукачево»,
ПАТ «Мукачівська трико�
тажна фабрика «Мрія»,
ТзОВ «Едельвейс –
Лего», ПАТ «Мукачівсь�
кий завод залізобетон�
них виробів і конст�
рукцій», ОП «Ужгородсь�
кий коньячний завод»,
СП «Керамнадра», ТОВ
«Газета «Мукачево» та
інших, яким ми щиро
вдячні за плідну довгот�
ривалу співпрацю.

Ìóêà÷³âñüêîìó “Àóäèòó” – 20 ðîê³â

Наші послуги користу�
ються величезним по�
питом. Упродовж цих
років завдяки вашим
здібностям та зваженим
рішенням, що ґрунту�
ються на великому дос�
віді, наша фірма посіла
належне місце на вели�
чезному ринку ауди�
торської діяльності. Ми
багато чого досягли і
нам є чим пишатися,
але найголовніше це
наш колектив! Ми дове�
ли, що здатні йти вперед
навіть у найскладніші
часи і що готові вирішу�
вати найважчі завдання.
Тому я рада і горда пра�
цювати пліч�о�пліч з
вами, такими високо
професіональними, та�
лановитими і працьови�
тими, відданими  і жит�
тєрадісними, добрими і
щирими людьми!

Багато хто з нас з мо�
менту її заснування, дех�
то приєднався недавно,
але всі ми – колектив од�
нодумців, кожен з нас
особистість, а разом ми
колектив – ПП «Аудит»,
який все зробить для
кожного клієнта, що
звертається до нас із
різними питаннями –  на
високому професійно�

му рівні.
Щиросердечно дякую

всім�всім, хто працював
і хто працює у нашому
чудовому колективі. Від
усього серця бажаю по�
дальших спільних

успіхів, здоров’я та удачі
кожному з нас окремо і
всім нам разом!

З великою повагою
та вдячністю

Юлія КІЛАРУ,
 директор ПП «Аудит»

Â²ÒÀªÌÎ !!!
Âñåóêðà¿íñüêà ïðîôåñ³éíà ãðîìàäñüêà

îðãàí³çàö³ÿ «Ñï³ëêà àóäèòîð³â Óêðà¿íè» ó
çâ’ÿçêó ³ç 20-ð³÷÷ÿì ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó Óê-
ðà¿íè «Ïðî àóäèòîðñüêó ä³ÿëüí³ñòü» íàãî-
ðîäèëà Ãîëîâó Çàêàðïàòñüêîãî òåðèòîð³-
àëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÂÏÃÎ «ÑÀÓ», Äèðåêòî-
ðà ÏÏ «Àóäèò» Ê³ëàðó Þë³þ Îëåêñàíäð³â-
íó Íàãðóäíèì çíàêîì «Çà âèñîêèé ïðîôåñ³-
îíàë³çì» çà ñïðèÿííÿ ó ðîçâèòêó àóäèòîðñü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³.

 Â³äïîâ³äíî äî  ñò. 26  Çàêîíó Óê-
ðà¿íè “Ïðî çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ”
ðîáîòîäàâöþ, ÿêèé ïðàöåâëàø-
òîâóº íà íîâå ðîáî÷å ì³ñöå ãðî-
ìàäÿí, ÿê³ íåäîñòàòíüî êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæí³ íà ðèíêó ïðàö³
òà ÿêèì íàäàíî ñòàòóñ áåçðîá³ò-
íîãî, çà íàïðàâëåííÿì òåðèòîð³àëü-
íèõ îðãàí³â öåíòðàëüíîãî îðãàíó
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåð-
æàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ çàéíÿòîñò³
íàñåëåííÿ òà òðóäîâî¿ ì³ãðàö³¿,
(öåíòð çàéíÿòîñò³) ñòðîêîì íå ìåí-
øå í³æ íà äâà ðîêè ùîì³ñÿöÿ êîì-
ïåíñóþòüñÿ ôàêòè÷í³ âèòðàòè ó
ðîçì³ð³ ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëü-
íîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå
ñòðàõóâàííÿ çà â³äïîâ³äíó îñîáó çà
ì³ñÿöü, çà ÿêèé â³í ñïëà÷åíèé.
Ñòðîê âèïëàòè êîìïåíñàö³¿ — ïðî-
òÿãîì 12 ì³ñÿö³â ³ç ìîìåíòó ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ áåçðîá³òíîãî. Ó ðàç³
çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèêà, çà ÿêîãî
âèïëà÷óâàëàñÿ êîìïåíñàö³ÿ, ç ³í³ö³à-
òèâè ðîáîòîäàâöÿ àáî çà çãîäîþ äî

Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³ ³íôîðìóº
çàê³í÷åííÿ 2-ð³÷íîãî ñòðîêó ñóìà
âèïëà÷åíèõ êîøò³â ïîâåðòàºòüñÿ â
ïîâíîìó îáñÿç³ äî áþäæåòó â³äïî-
â³äíîãî ôîíäó àáî íà éîãî ðîáî÷å
ì³ñöå çà íàïðàâëåííÿì ÔÇ ïðàöåâ-
ëàøòîâóºòüñÿ ³íøèé çàðåºñòðîâà-
íèé áåçðîá³òíèé; 

Â³äïîâ³äíî äî ñò. 27 Çàêîíó ïå-
ðåäáà÷åíî êîìïåíñàö³þ 100% ôàê-
òè÷íèõ âèòðàò ç³ ñïëàòè ªÑÂ ñóá’-
ºêòàì ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà,
ÿê³ ïðàöåâëàøòîâóþòü íà ñòðîê íå
ìåíøå 2-õ ðîê³â áåçðîá³òíèõ, íà-
ïðàâëåíèõ öåíòðîì çàéíÿòîñò³, íà
íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ó ïð³îðèòåòíèõ
âèäàõ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà
âèçíà÷åíèì ñïèñêîì. Äî ñóá’ºêò³â
ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà (ÑÌÏ)
â³äíîñÿòüñÿ ô³çè÷í³ îñîáè-
ï³äïðèºìö³ òà þðèäè÷í³ îñîáè ç ñå-
ðåäíüîþ ê³ëüê³ñòþ ïðàö³âíèê³â íà
ð³ê äî 50 îñ³á ³ ð³÷íèì äîõîäîì äî
10 ìëí. ºâðî. Ó ðàç³ ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ ³íâàë³äà, ÿêèé çàðåºñòðîâà-
íèé â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ÿê

áåçðîá³òíèé, êîìïåíñàö³ÿ âèïëà-
÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â Ôîíäó
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â.

Òîìó, ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ñò.26, òà
÷.2 ñò.27 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàé-
íÿò³ñòü íàñåëåííÿ” Êàá³íåòîì
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15 êâ³òíÿ
2013ð. çà ¹347 çàòâåðäæåíî Ïî-
ñòàíîâó ïðî Ïîðÿäîê êîìïåíñàö³¿
ðîáîòîäàâöÿì âèòðàò ó ðîçì³ð³ ºäè-
íîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ”ÿçêî-
âå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàí-
íÿ, ÿêà âñóïèëà â ä³þ ç 30 òðàâíÿ
2013 ðîêó. Äå âèçíà÷åíî ìåõàí³çì
âèïëàòè êîìïåíñàö³¿ ôàêòè÷íèõ âèò-
ðàò ðîáîòîäàâöÿ íà ñïëàòó ºäèíîãî
âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ”ÿçêîâå
äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ(-
ºäèíèé âíåñîê) çà ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ îñ³á, ÿêèì íàäàíî ñòàòóñ áåç-
ðîá³òíîãî íà íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ.

Çà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ
çâåðòàéòåñÿ äî áàçîâîãî öåíòðó çàé-
íÿòîñò³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 333336 ÷åðâíÿ 2013 ð.

¹ 22 (974)¹ 22 (974)¹ 22 (974)¹ 22 (974)¹ 22 (974)

ñò.

Áëàãîäàðèòü ÷åëîâåêà çà èñïîëíåíèå ñâîåãî äîëãà – çíà÷èò îñêîðáëÿòü åãî.
(Ã. Âåëëèíãòîí).

Ç ÓÊË²ÍÍÎÞ ÂÄß×Í²ÑÒÞ!
Øàíîâí³ æ³íêè, êîëåãè, ïðàö³âíèêè Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðè-

êè. Ùèðî â³òàºìî âàñ  ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì – Äíåì ïðàö³âíèêà
ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³!

Ñåðäå÷íî  ïîäÿêà âàì çà  â³ðí³ñòü ïðîôåñ³¿,  ñóìë³ííó  ïðàöþ, âè-
ñîêó ïðîôåñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü ³ íàïîëåãëèâ³ñòü  ó âèêîíàíí³ ïîñòàâ-
ëåíèõ ïåðåä  ôàáðè÷íèì êîëåêòèâîì çàâäàíü. Ùèðî áàæàºìî âàì,
âàøèì ðîäèíàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äîáðîáóòó, ðàä³ñíèõ  çäî-
áóòê³â, ïðîôåñ³éíèõ òà æèòòºâèõ óñï³õ³â.

Òåðåç³ÿ  ÎÁÅÐÒÞÕ –
äèðåêòîð Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè.

Ñâ³òëàíà ÑÎÔ²ËÊÀÍÈ×  –
ãîëîâà ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó.

ÒÐÓÄÎÂÈÕ ÓÑÏ²Õ²Â ² ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ ÙÀÑÒß!
Ùîðîêó ó äðóãó íåä³ëþ ÷åðâíÿ Óêðà¿íà â³äçíà-

÷àº Äåíü ïðàö³âíèêà  ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Öå êðàñ-
íîìîâíî ñâ³ä÷èòü ïðî  âèñîêå âèçíàííÿ äåðæàâîþ
³ íàðîäîì ðîë³ ³ çíà÷åííÿ íàøî¿ ãàëóç³ ó çàãàëüíî-
äåðæàâíîìó  ãîñïîäàðñòâ³.

Ïðèºìíî  â³äçíà÷àòè, ùî öå òàê äîáðå óñâ³äîì-
ëþº êîæåí ÷ëåí íàøîãî òðóäîâîãî êîëåêòèâó. Ùèðî
â³òàþ âàñ, øàíîâí³ «åäåëüâåéñ³âö³», ç ñâÿòîì, äÿ-
êóþ âàì çà âàøó  âèñîêîÿê³ñíó ³ ïðîäóêòèâíó ïðà-
öþ, çà âèñîê³ òðóäîâ³ äîñÿãíåííÿ, çäîáóò³  âàøèìè
íåâòîìíèìè ðóêàìè. Áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íàñíàãè, îñîáèñòîãî ³
ðîäèííîãî ùàñòÿ.

Ïåòðî ÁÀÑÀÐÀÁ – ãåíäèðåêòîð ÒçÎÂ «Åäåëüâåéñ Ëå-Ãî»

Мета та завдання концепції
пробації в Україні

Метою Концепції є визначення пріоритетів та шляхів реформування Дер�
жавної кримінально�виконавчої служби України, діяльність якої має ґрунту�
ватися на принципах законності, гуманізму, дотримання прав людини і гро�
мадянина, міжнародних стандартах поводження із засудженими та особа�
ми,узятими під варту.

Заходи щодо реформування Державної кримінально�виконавчої служби
України передбачається здійснити протягом 2012 – 2017 років.

Реалізація положень Концепції здійснюватиметься шляхом прийняття
нових актів законодавства та внесення змін до актів, що регулюють питання
діяльності Державної кримінально�виконавчої служби України та порядок
виконання покарань. Планується здійснити організаційні, методичні та
інформаційні заходи, спрямовані на запровадження сучасної моделі уп�
равління Державної кримінально�виконавчої служби України, забезпечен�
ня її кваліфікованим персоналом, гуманізацію умов тримання засуджених
та осіб, узятих під варту, модернізацію виробничої сфери підприємств ус�
танов виконання покарань. Вказані заходи планується здійснити шляхом
поліпшення умов утримання засуджених та осіб, узятих під варту, вдоскона�
лення системи охорони здоров’я засуджених та осіб, узятих під варту, підви�
щення якості медичної допомоги, підвищення рівня організації соціально�
виховної та психологічної роботи із засудженими, підвищення ефектив�
ності виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, створення
правових та матеріально�технічних умов для реформування кримінально�
виконавчої інспекції у службу пробації.

Реалізація Концепції має забезпечити:
1) приведення умов утримання засуджених у відповідність з європейсь�

кими стандартами та запровадження процедури досудової пробації;
2) створення:
� системи надання засудженим медичної допомоги належної якості;
� механізму соціальної реабілітації засуджених та повернення їх до само�

стійного загальноприйнятого соціально�нормативного життя в суспільстві;
� умов для залучення засуджених до праці та відшкодування ними збитків,

завданих злочином, та виконання інших майнових зобов’язань;
� служби пробації;
3) формування кадрової політики відповідно до Європейських пенітенці�

арних правил.
Підготував: ст.інспектор КВІ м.Мукачева

майор внутрішньої служби  М. СІДОР

²ç  çîëîòèì âåñ³ëëÿì!
50 ë³ò ïîäðóæíüîãî æèòòÿ íàêóâàëà

çîçóëÿ Ìàð³¿ Âàñèë³âí³ òà Òèáîðó Îëåê-
ñàíäðîâè÷ó Ïåðåöü . Òàêà äîâãà æèò-
òºâà äîðîãà ïë³÷-î-ïë³÷ âèïàäàº íå
âñ³ì. ² òèì ùàñëèâ³øèì ³ ðàä³ñí³øèì º
öåé äåíü äëÿ þâ³ëÿð³â, òóðáîòëèâèõ
áàòüê³â, ëþáëÿ÷èõ, äîáðèõ áàáóñ³ é ä³äó-
ñÿ, êîòðèì äîëÿ ïîäàðóâàëà ñâ³òëèé,
êðàñíèé ñ³ìåéíèé ïîëóäåíü â³êó. ² ìè
ñåðäå÷íî â³òàºìî ¿õ ç íàãîäè çîëîòîãî
âåñ³ëëÿ.

Â³íøóºìî âàì, äîðîã³ þâ³ëÿðè, é íàäàë³ ëåáå-
äèíî¿ â³ðíîñò³, çäîðîâ’ÿ, ÿê ã³ðñüêà êðèöÿ, ôàéíèõ, ñ³ìåéíèõ äåñÿ-
òèë³òü ó ìèð³, áëàãîäàò³, ëþáîâ³, ùèðîñò³, òóðáîò³ îäèí ïðî îäíîãî,
òåïëà ³ í³æíîñò³ â³ä ä³òåé, îíóê³â ³ ïðàâíóê³â. Õàé äîëÿ äàðóº âàì
áàãàòî ñîíÿ÷íèõ ë³ò. Ùîá âè â ðàäîñò³, â äîáð³ äàë³ äîëàëè ïîäðóæí³é
øëÿõ, ðîçïî÷àòèé  íà âåñ³ëüíîìó ðóøíèêîâ³.

Äî÷êà Àíæåë³êà, ñèí ßí, íåâ³ñòêà Â³îëåòòà, îíóêè ªâãåí ³ Åä³ê,
íåâ³ñòêà Êàòåðèíà, ïðàâíóê Àíäð³éêî, êóìè Êîãóòè÷ ³ Áåöà, ñ³ì’¿
Ãàëèíè Ïåðåöü, Ïëàêñèí, Ìàðêî, ²âàíþê, Îïð³ø, Ãîçäî, Áîäíàð,
Ñîô³ëêàíè÷, Âîëîøèí, áëèçüê³ äðóç³ ³ ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”.

«Ð²ÄÍÅ ÑËÎÂÎ» – Ð²ÄÍÎÌÓ Ì²ÑÒÓ
 9 ÷åðâíÿ î 16.00 ãîä. â Ìóêà÷³âñüêîìó ì³ñüêîìó

Áóäèíêó êóëüòóðè â³äáóäåòüñÿ òâîð÷èé âå÷³ð ì³ñüêîãî
ë³òåðàòóðíîãî îá’ºäíàííÿ «Ð³äíå ñëîâî».

Ó ïðîãðàì³ – ïîåç³ÿ ³ ìóçèêà àâòîð³â, ÷ëåí³â «Ð³äíîãî
ñëîâà».  Çàïðîøóºìî âñ³õ ïîö³íîâóâà÷³â ïîåòè÷íîãî ³

ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà.
Âõ³ä â³ëüíèé.

3 червня 2013 року заступник началь�
ника УМВС України в Закарпатській об�
ласті полковник міліції Василь Буковча�
ник представив особовому складу Мука�
чівського міськвідділу міліції нового зас�
тупника начальника – начальника кримі�
нальної міліції підполковника Івана Повха�
нича.

Іван Іванович Повханич народився в
с.Завадка Воловецького району Закар�
патської області. Свою службу в органах
внутрішніх справ розпочав з 1992 року
слухачем Української академії внутрішніх
справ. З 1995 по 2001 р.  – працював опе�
руповноваженим та ст. о/у у різних
відділах та відділеннях карного розшуку Ужгородського міськвідділу УМВС України в Закарпатській
області. З 2001 по 2007 роки працював на різних посадах у відділенні карного розшуку при УМВС України
в Закарпатській області.  З 2007 по 2011 роки працював заступником начальника відділу боротьби зі
злочинами, пов‘язаними з торгівлею людьми, виконував обов‘язки начальника відділу боротьби  з
міжнародними організованими групами і злочинними організаціями управління по боротьбі з органі�
зованою злочинністю. З 2011 року Іван Повханич  призначений заступником начальника управління –
начальник відділу розкриття майнових злочинів управління карного розшуку Управління МВС України в
Закарпатській області.

З 4 червня 2013 року на підполковника І.І.Повханича покладено функції виконання обов‘язків заступни�
ка начальника відділу – начальника кримінальної міліції Мукачівського міського (з обслуговування м.Му�
качева та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області.

Наталія МАШІКО, Мукачівський МВ УМВС

В Мукачівському міськвідділі новий
начальник кримінальної міліції

Çàâòðà äî äóæå ãàðíî¿, ìèëî¿, ñåðöåì
ùèðî¿, ðîçóìíî¿, ÷àð³âíî¿, ìóäðî¿
Äðóæèíè, äîáðî¿, ïðèâ³òíî¿, òóðáî-
òëèâî¿ Íåâ³ñòî÷êè, ëàñêàâî¿ íà äîá-
ðå ñëîâî ñóñ³äêè, â³ðíî¿ ïîäðóãè

Ãàëèíè Ìèõàéë³âíè
Ç Â À Ð È ×

³ç Ëåöîâèö³ çàâ³òàº Äåíü íàðîäæåí-
íÿ. Â³ä óñüîãî ñåðöÿ áàæàºìî, ùîá
íà Âàøîìó æèòòºâîìó øëÿõó íå ç’ÿâ-
ëÿëèñü òðóäíîù³ ³ íåãàðàçäè. Íåõàé Âàøà äîëÿ áóäå äîâ-
ãîþ òà ùàñëèâîþ ³ çàâæäè Âàñ îòî÷óþòü ñ³ìåéíèé çàòèøîê
òà ãàðìîí³ÿ ç íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì. Áàæàºìî ùàñòÿ, äîñòàò-
êó ³ äîë³, çäîðîâ’ÿ, ùî íàéãîëîâí³øå â æèòò³, ùîá Âè íå
çíàëè í³ÿêî¿ âòîìè ³ ñåðöåì, ùîá çàâæäè áóëè ìîëîä³. Áà-
æàºì îï³êè ³ ëàñêè â³ä Áîãà, ùîá ó ìèðíîìó íåá³ Âàì ñîíöå
âñì³õàëîñü, ùîá ïîìèñëè äîáð³ ³ ïëàíè çáóëèñü, ùîá çàâæ-
äè â çäîðîâ³é, ùàñëèâ³é, ðàä³ñí³é  óñì³øö³ âåñåë³é öâ³ëè Âè
³ â äîáð³ì çäîðîâ’¿ ñòî ðîê³â æèëè.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ÷îëîâ³ê,
ñâåêîð Ìèõàéëî Çâàðè÷, ð³äí³, äðóç³…

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

â³òàþòü
ÆÀÁÊÎ

Íàòàë³þ Âàñèë³âíó
¿¿ íàéáëèæ÷³ äðóç³

Áàæàþòü ¿é çäîðîâ‘ÿ,
òåïëà, ðàä³ñíèõ

õâèëþâàíü,
Ëþáîâ³ ³ Áîæî¿ ëàñêè

íà ìíîãàÿ ë³ò.

ÒÂÎÐ×ÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
 Ê³ëüêà äí³â òîìó  ñâ³é äåíü íàðîä-

æåííÿ  â³äçíà÷èâ çàñòóïíèê äèðåêòî-
ðà ïî âèðîáíèöòâó ÒçÎÂ «Àð³àäíà»

Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷
ÊÎ×ÌÀÐ×ÓÊ.

Â³òàºìî  øàíîâàíîãî ³ìåíèííèêà ³
ùèðî áàæàºìî òâîð÷îãî äîâãîë³òòÿ,
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ìèðó, ðàäîñò³ ³ æäî-
ñòàòêó íà êîæåí ïðèéäåøí³é äåíü  æèò-
òÿ.

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

Öèìè òåïëèìè ë³òí³ìè äíÿìè ñâÿò-
êóº ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ ÷àð³âíà
æ³íêà, òóðáîòëèâà ìàòóñÿ ³ íàøà ÷ó-
äîâà êîëåãà, ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÏÏ
“Êëóá áóõãàëòåð³â”

ÂÀÙÈÍÍÈÊÎÂÀ
Îëüãà Ëåîí³ä³âíà.

Áàæàºìî äîðîã³é ³ìåíèííèö³ ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³, áåçìåæíîãî
ëþäñüêîãî ùàñòÿ, ãàðìîí³¿, òåðï³ííÿ,
óñï³õ³â, êîõàííÿ òà Áîæîãî áëàãîñëî-
âåííÿ!

Â öåé äîðîãèé äëÿ ñåðöÿ äåíü,
Áàæàºì êâ³ò³â ³ ï³ñåíü!
Â³ä äðóç³â ùèðèõ ïðèâ³òàíü,
Â³ä ç³ðîê çä³éñíåííÿ áàæàíü!
Â³ä ñîíöÿ ñâ³òëà ³ òåïëà,
Ùîá äîëÿ ùåäðîþ áóëà!
² íå ñïèíèòè ÷àñó ë³ê,
Íåõàé ùàñòèòü âåñü äîâãèé â³ê.

Ç ïîâàãîþ êîëåãè
ç ÏÏ «Êëóá áóõãàëòåð³â»

òà ÏÏ «Àóäèò»

Â²ÒÀªÌÎ!



Äëÿ âëþáë¸ííîãî íåò äðóçåé. (Ñòåíäàëü).Äëÿ âëþáë¸ííîãî íåò äðóçåé. (Ñòåíäàëü).Äëÿ âëþáë¸ííîãî íåò äðóçåé. (Ñòåíäàëü).Äëÿ âëþáë¸ííîãî íåò äðóçåé. (Ñòåíäàëü).Äëÿ âëþáë¸ííîãî íåò äðóçåé. (Ñòåíäàëü). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 6 ÷åðâíÿ 2013 ð.

¹ 22 (974)¹ 22 (974)¹ 22 (974)¹ 22 (974)¹ 22 (974)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

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

з 27.05.2013 р.  по  02.06.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Голощук Ростислав Петрович – 1936 р.н.
2.Химишинець Ганна Василівна – 1953 р.н.
З.Рихвальська Марія Михайлівна – 1924 р.н.
4.Крючина Августина Степанівна – 1919 р.н.
5.Денисенко Марія Василівна – 1937 р.н.
б.Білак Гафія Іванівна – 1922 р.н.
7.Горюнов Іван Васильович – 1932 р.н.
8.Семисинов Віктор Якович – 1931 р.н.
9.Поповнч Іллій@Василь Антонович – 1921 р.н.
10.Іванчо Надія Михайлівна – 1945 р.н.
11.Шаврова Маріана Федорівна – 1963 р.н.
12.Новодольська Пелагія Олексіївна – 1946 р.н.
ІЗ.Романець Гафія Андріївна – 1930 р.к.
14.Кодріш Володимир Іванович – 1952 р.н.
15.Криваннч Михайло Михайлович – 1952 р.н.

Цими травневими днями
святкує своє 75� річчя в не�
величкому німецькому
містечку Лахен – Шпайер�
дорф, що на землі Райланд�
Пфальц (ФРН) надзвичайна
людина – Рут Крайзелмаєр.
Скромність, простота, щира
відкрита посмішка нічим не
виділяє її серед інших. Але
серце – здатне творити
Чудо. Кожен день, кожної хви�
лини. Бо в її серці –  Вогонь
любові до людей. Щастя
тобі, здоров’я, божого бла�
гословення у всіх твоїх не�
втомних справах, миру та
любові всій твоїй сім’ї, до�
рога  Рут!

 Рівно 20 років тому було
врятоване одне маленьке
життя – життя мого чотири�
річного сина Костянтина на
тій далекій і тоді зовсім не�
знайомій мені  землі Пфальц
в клініці Кайзерслаутерн. Це
була моя перша поїздка за
кордон, сповнена страхом,
болем,відчаєм, в голові блу�
кали думки про людей
німецької національності із
програми радянської школи
про роки Великої Вітчизня�
ної війни. Тепер навіть со�
ромно, що  50 років після
війни нам нав’язували образ
жорстоких  загарбників, а
вони жили іншим життям.
Але я їхала туди, тримаю�
чись за останню, крихітну

Серце, сповнене Віри та Любові
надію для мого сина – надію
на життя. Зараз я дуже рада,
що останні 5 років і у нас в
Україні вже роблять такі
складні операції на серце
дітям з таким діагнозом, але
мій син до цього часу не до�
жив би. І ці зміни теж зав�
дяки закордонним друзям,
які, приїжджаючи сюди в
складі делегацій, бачать
страждання дітей, стан на�
ших лікарень, роблять все
можливе, щоб покращити це
жахливе становище у нас. Так
і в першу миротворчу по�
їздку делегації «ФРН�Украї�
на» в 1992 році до Мукачева,
в складі якої була Рут Край�
зелмаєр, отримавши від пе�
рекладача Зимомрі Миколи
І в а н о в и ч а ( п р о ф е с о р а
німецької філософії) блага�
ючий лист матері про поря�
тунок вмираючої дитини,
серце Рут відразу відгукну�
лося. Вона не змусила довго
чекати. Крім знайденої
клініки, яка давала згоду на
лікування, до її листа –
відповіді було вкладено стат�
тю з місцевої німецької га�
зети під назвою    «Костян�
тин з України хоче жити». Це
ініційована нею акція  збору
коштів. Це палаюче любов’ю
серце запалювало багатьох.
Відгукувались люди, молодь
та пенсіонери,  які навіть не
знали що таке Україна, але

прагнули допомогти умира�
ючому хлопчику. Діючі в той
час закони ОВІРа, облздоро�
ввідділу, «обплетені» непро�
лазною рутиною чиновниц�
тва дали мені можливість  з
хворою дитиною на руках
тільки через рік, на третє
запрошення лікарів,  перет�
нути кордон невідомої мені
країни, де не було жодної
знайомої душі. Не хочеться
описувати безліч моментів
мого відчаю в цьому процесі
, де я ледь не втратила віру
в порятунок дитини і в своє
життя. Нам все це вдалося
пережити  тільки завдяки
Рут, її сильній вірі, любові,
турботі, її душевній теплоті,
якою вона огортає нас і по
сьогоднішній день.  Хочу
низько вклонитися пам’яті

жінки�українки Анастасії, яка
допомагала виховувати Рут
після війни і наділила   її

любов’ю до української землі
і людей, яких так і не змогла
побачила після війни, але
мріяла побачити свою роди�
ну , щоб їм допомагати. Але
цю мрію втілювала в життя
Рут. Нема в нашому  словни�
ку тої палітри слів, якими би
я могла висловити всю
вдячність мого серця цій
людині та іншим, які за 20
років стали рідними. З того
часу у мого Костянтина, яко�
му зараз виповнюється 24
роки, і який отримає диплом
середньої  спеціальної осві�
ти, з’явились німецькі бабу�
ся і дідусь  Рут і Герман Край�
зелмаєр, а також багато
вірних друзів. Серед них
Віллі Роут, Ерік Кайзер, Руді
та Крістл Йобб та багато ін..
Пройшло 20 років… Багато
чого змінилося за цей час в
нашому оточуючому  житті.
Але в моєму особистому –
все кардинально. День за
днем я усвідомлювала, який
неоцінений подарунок я от�
римала – життя рідної мені
дитини. Кожна  зустріч з
цими людьми  наповнює
мене великою радістю,
вірою  в найбільший сенс
нашого життя – жити по сер�
цю, творити добро та любов,
а саме головне – сильно
вірити в це. Все залежить
від сили віри. Якщо раніше
нам не дозволялося говори�

ти про Бога, або це робило�
ся пошепки, то тепер я твер�
до впевнена, що все робить�
ся з його божого благосло�
вення та по його задуму. Без
слів він сплітає серця людей,
творить чудеса там, де в це
сильно вірять.

Ось і зараз, в останні дні
травня, в наше місто знову
приїхала делегація німець�
кого товариства «Україна�
Пфальц», яку очолює п. Руді
Йобб. За ці роки багато
зроблено благодійних про�
ектів цією громадою в різних
містах України – зміцнення
медичних закладів  на Закар�
патті, в Одесі, Запоріжжї,
Миколаєві, Полтаві, Львові,
Дрогобичі, практика украї�
нських лікарів у клініках
землі Пфальц, студентів
УжДУ  в навчальних закладах
ФРН, допомога нашому то�
вариству «Інваліди з дитин�
ства», яке опікується дітьми
з особливими потребами.
Ними завжди керує невтом�
не бажання допомагати. Тож
хочеться  побажати їм   і на�
далі успіхів в їх благодійній
справі, радості, щастя, здо�
ров’я, передати подяку від
тих, кому вони принесли
радість, дали підтримку в
важких  умовах життя. Низь�
кий Вам уклін!

Мама Костянтина –
Маріанна БУРЛАКА.

УВАГА! ЗАПРОШУЄМО
ДО ПАЛОМНИЦЬКОЇ ПОЇЗДКИ!

З 8 липня ц.р. буде здiйснено паломницьку автобусну по�
їздку з вiдвiданням святинь  Православ’я у Почаєвi, Києвi,
Чернiговi (Україна)  та у Калузi, Оптинiй Пустинi, Шамардино,
Дивеєво (прп. Серафим Саровський), у Сергiєвому Посадi
(прп. Сергiй Радонезький), у Боголюбовi, Серпуховi (iкона
Божої Матерi “Неупиваемая Чаша”), Iваново, Вишi (свт. Фео�
фан Вишенський), Санаксарах, Володимирi, Москвi (свт. блж.
Матрона Московська), Казанi (Казанська iкона Божої Матерi),
Тобольську, Єкатеринобурзi (Ганина Яма, до 95�рiччя убiєння
сiм’ї царя Миколая II).

В ходi поїздки буде можливiсть паломникам окунутися у
цiлющих джерелах.

Цiни — доступнi з гарантiєю харчування та проживання.
За довiдками звертатися по тел: 050@519@86@78.

Ставки за депозитами в країнах ЄС
не в приклад нижче українських і, як
правило, коливаються від 1% до 1.8%
річних. У той же час, практично всі
українські банки пропонують своїм
клієнтам набагато вищу платність за
депозитами.

Наші аналітики розрахували, що
найближчі півроку � рік економічна і
політична ситуація в країні буде за�
лишатися стабільною і особливих
змін курсу долара до гривні не відбу�
деться. Водночас, ми прекрасно ро�
зуміємо, що завжди існує потреба
деяких наших клієнтів зберігати або
примножити власні кошти саме у ва�
люті. І мова тут далеко не завжди в
побоюваннях стабільності власної
грошової одиниці, адже, враховуючи
тенденції останніх місяців валютні
вклади, втім як і в цілому інтерес до
іноземної валюти, стрімко втрачають
популярність. Значна частина клієнтів,
що розміщує на вкладах саме валюту,
роблять це з інших причин: в першу
чергу збирають кошти на навчання
дітей, лікування та відпочинок. І це не
дивно, враховуючи наскільки зросла
за останні роки кількість українців, які
проводять свої відпустки в інших краї�
нах. У таких умовах нам як банку виг�

ÕÒÎ ² ×ÎÌÓ ÏÐÎÏÎÍÓª ÄÅÏÎÇÈÒÈ Â
ÄÎËÀÐÀÕ Ï²Ä ÂÈÑÎÊÓ ÏÐÎÖÅÍÒÍÓ ÑÒÀÂÊÓ

ідно залучати депозити в доларах і,
видавати кредити в гривнях, зароб�
ляти самим і давати можливість за�
робити клієнтам і партнерам. Це аб�
солютно правильні і логічні речі в
умовах стабільності економіки.

Ми бачимо, що багатьом компані�
ям і фізичним особам гостро не вис�
тачає вільних коштів для розвитку
свого бізнесу або купівлі необхідних
товарів. Оцінивши їх платоспро�
можність, і видавши кредит, банк
може розраховувати на отримання
додаткового прибутку, яким він по суті
ділиться зі своїми вкладниками, про�
понуючи їм більш високі відсотки за
вкладами. Заробляють всі три сто�
рони: Банк, залучаючи депозит і ви�
даючи його у вигляді кредиту, вклад�
ник, отримуючи відсотки на вкладені
кошти, підприємство або фізична
особа, що отримали кредит на задо�
волення власних потреб.

Що потрібно зробити для того
щоб отримати максимально висо@
ку ставку по депозитному вкладу
у валюті, зокрема в доларах США?

Ніяких додаткових і складних умов.
11% отримує кожен, хто відкриє де�
позит від 1 000 дол. терміном на 6
місяців. Відсотки ми нараховуємо на

окремий рахунок і даємо можливість
їх безкоштовного зняття за допомо�
гою платіжної карти як в касі банку,
так і в банкоматах банків � партнерів,
кількість яких, на 1 травня 2013 року,
становить понад 5 000 одиниць. Пла�
тіжна карта банку в даному випадку
видається абсолютно безкоштовно.
Крім того, на кошти клієнта, що зна�
ходяться на таких картах, нарахо�
вується відсоток. Таким чином, ваші
гроші продовжують працювати в
будь�якому випадку, і в будь�який
період, навіть коли ви знаходитесь у
відпустці.

Ми не висуваємо жодних особли�
вих умов, не застосовуємо надбавки і
“бонуси”. Тільки відкрита процентна
ставка для всіх. Досить розмістити
від $ 1 000 на 6 місяців, і ваші 11%
річних нікуди від вас не дінуться. Втім,
враховуючи широку лінійку депозит�
них вкладів у нашому банку, кожен
клієнт знайде, що називається «до
душі», виходячи з власних вимог і
очікувань.

Будемо раді побачити вас серед
наших клієнтів.

Адреса відділення м. Мукачево,
вул. Миру, 7. Тел..: 5@48@26,

(095)370@73@73.

Коментує Роман Фегер, керівник відділення ТЕРРА БАНКУ в м. Мукачево

Подружжя Рут та
Герман Крайзелмаєр

 і Константин в день
його 20@річчя



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 555556 ÷åðâíÿ 2013 ð.

¹ 22 (974)¹ 22 (974)¹ 22 (974)¹ 22 (974)¹ 22 (974)

ñò.

Òðóäíî õðàíèòü âåðíîñòü ôëàãó, íå çíàÿ, â ÷üèõ îí ðóêàõ. (Ï. Óñòèíîâ).

ТОВ « «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП»
м. Київ,вул. Панаса Мирного, 11, ЄДРПОУ 36303404
ТОВ « «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», оголошує прилюдні торги з реалізації арештованого

майна (предмет іпотеки), яке належить ВАТ Мукачівська трикотажна фірма «Ілона»
(89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Гоголя, 24; код ЄДРПОУ: 20456794):

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

Стартова ціна лоту – 5 893 795,00 грн. без ПДВ (Договір № 11?0917/13 від
17.05.2013 року). Гарантійний внесок у розмірі 294 689,75 грн. без ПДВ сплачуєть@
ся на наступні реквізити: код ЄДРПОУ 36303404, р/р 26000013006122 в АТ”С@
бербанк Росії” МФО 320627, Одержувач: ТОВ”УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП”. Оста@
точна оплата здійснюється на протязі 10 банківських днів, не враховуючі дня
проведення прилюдних торгів (вихідних та святкових днів) на депозитний  ра@
хунок Державної виконавчої служби України: р/р 37313006004124 в ДКСУ у м.
Києві, код ЄДРПОУ 37471975, МФО 820172.

Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах: 21.06.2013 до 10:00 год.
Реєстрація учасників відбувається за адресою: м. Київ, Броварський пр?т, 5?И. Оз?
найомитися з майном  можна щодня за його місцезнаходженням та одержати додат?
кову інформацію, звернувшись до організатора прилюдних торгів та на сайті  http://
trade.informjust.ua

Прилюдні торги відбудуться 21.06.2013 об 11.00 год. за адресою Міський ВДВС
Мукачівського МРУЮ Закарпатської області, за адресою: Закарпатська обл., м. Мука?
чеве, вул. Валенберга 3.

Організатор прилюдних торгів ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» (м. Київ,
Броварський пр?т, 5?И).

Довідка за телефоном: (044) 517 75 00.
К.А. МАЙКОВА,

заступник генерального директора
ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП»

Гроші «в конверті» – це
не лише «сіра» зарплата
або премія. Від цього сло?
ва веде свій початок
термін «конвертація». І
якщо для рядових праців?
ників звичайної фірми він
означає тільки обмін ва?
люти в банку, то керівниц?
тво цієї самої фірми вико?
ристовує конвертацію за
іншим призначенням. Для
бізнесу це стандартна
схема уникнення сплати
податків або, просто кажу?
чи, переведення в готівку
грошових коштів через
«ліві», спеціально ство?
рені для цього організації.

Переведення безготівки
в готівку за допомогою
різних компаній корис?
тується величезною попу?
лярністю серед українсь?
ких бізнесменів. За різни?
ми оцінками, тіньовий ри?
нок переведення грошей
в готівку складає в нашій
країні від 30 до 50% ВВП.
З цих грошей не платять
податки, вони не потрап?
ляють в зарплату вчите?
лям і лікарям, не йдуть на
ремонт дитсадка, в який
ходить ваша дитина.

Прибуток від таких опе?
рацій ділять між собою
компанія?замовник і
фірма?обналічувальник.
До підприємця потрапляє

«Êîíâåðòîâàí³» ãðîø³ –
âñå òàºìíå êîëèñü ñòàº â³äîìèì

сума у хрустких купюрах,
а фірма отримує відсоток
від суми в якості плати за
операцію. Цікаво, що ос?
танні три роки вартість
«обналу» зросла вдвічі:
якщо раніше за конверта?
цію брали 5?8% від суми,
то тепер більшість кон?
вертаційних центрів не
працює менш, ніж за 12?
14%. «Зараз я перевожу
гроші в готівку під 10% і
вважаю, що мені пощас?
тило, – каже закарпатсь?
кий підприємець Роман.
В середньому такса для
таких операцій становить
12,5%. При цьому багато
хто завищує ціну. Кажуть,
працювати стало небез?
печно».

Лише з початку цього
року працівники податко?
вої служби виявили по всій
країні більш ніж сотню
конвертаційних центрів
різного масштабу. Великі
центри базуються найча?
стіше в столиці та містах
обласного рівня. Наприк?
лад, у Києві «накрили» дві
серйозні організації: одна
протягом двох років пере?
вела в готівку майже 460
млн. грн.., а друга за ми?
нулий рік встигла провес?
ти операцій на 200 млн.
грн. В областях розмах

іноді не менший, а навіть
більший. Так, у Черкасах
три місцеві підприємці
організували центр, через
який за рік пройшов май?
же мільярд гривень. Розк?
рито центри в Харкові,
Донецьку, Миколаєві,
Дніпропетровську. Пока?
ранням за махінації мо?
жуть стати 12 років тюрем?
ного ув’язнення. Тепер,
увага, питання: чи варто
так ризикувати?

Чи потрібно віддавати
комусь 10?15% виручки,
ризикуючи своїм бізне?
сом і особистою свобо?
дою? Чи не краще трохи
додати, вийти з тіні та
спокійно платити подат?
ки? Адже ці податки сьо?
годні знижуються. ПДВ з
наступного року ставка
знизиться до 16%. Актив?
но обговорюється змен?
шення навантаження на
фонд оплати праці (ЄСВ) і
зниження ПДФО. Пере?
вірок стає менше, подат?
кових амністій ? більше,
система спрощується і
стає прозорішою. Для
бізнесу це хороший шанс
почати працювати ле?
гально. Тим паче, що ри?
зик викриття з кожним
днем зростає.

Іван КОПЧА

1 ÷åðâíÿ 2013 ðîêó, ó
ñóáîòó, çà ó÷àñò³ íàéá³ëü-
øèõ ðåë³ã³éíèõ êîíôåñ³é
Ìóêà÷åâà, ãðîìàäñü-
êîñò³ òà êåð³âíèöòâà
ì³ñòà íàä Ëàòîðèöåþ
óæå ÷åòâåðòèé ð³ê ïîñ-
ï³ëü â³äáóëàñÿ ìîëèòîâ-
íà õîäà òà ñï³ëüíà ìîëèò-
âà çà çáåðåæåííÿ æèòòÿ
ùå íåíàðîäæåíèõ ä³òåé,
ïðèñâÿ÷åíà Ì³æíàðîä-
íîìó Äíþ çàõèñòó ä³òåé.

Âèñòóïàþ÷è ïåðåä
ïðèñóòí³ìè ñåêðåòàð
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ²âàí Ìàíÿê îñîá-
ëèâî íàãîëîñèâ íà òîìó,
ùî ïîä³áíà àêö³ÿ äàº ìîæëèâ³ñòü çàÿ-
âèòè êîæíîìó ïðî ñâîþ îñîáèñòó ïî-
çèö³þ ç òàêîãî âàæëèâîãî ïèòàííÿ ÿê
ïðàâî íà æèòòÿ ùå íåíàðîäæåíî¿ äè-
òèíè. Â³í âèñëîâèâ âäÿ÷í³ñòü äóõîâåí-
ñòâó, ïðåäñòàâíèêàì ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é, çàâäÿ÷óþ÷è ÿêèì ó íà-
øîìó ì³ñò³ ÷îòèðè ðîêè òîìó çàðî-
äèâñÿ öåé ãëèáîêîìîðàëüíèé òà ãó-
ìàííèé ðóõ, ÿêèé ç êîæíèì ðîêîì íà-
áèðàº ñèëè òà ðîçìàõó, çàëó÷àþ÷è äî
ñâî¿õ ëàâ ìîëîäü ³ äîðîñëèõ, ÷îëîâ³ê³â
³ æ³íîê, ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ðåë³ã³é-
íèõ êîíôåñ³é.

- Íåìàº âàæëèâ³øî¿ òà áëàãîðîäí³-
øî¿ ìåòè ÿê çàõèñò ëþäñüêîãî æèòòÿ.
Ìè óñâ³äîìëþºìî âàæëèâ³ñòü óòâåð-
äæåííÿ ³äå¿ â³äïîâ³äàëüíîãî áàòüê³â-
ñòâà  ³ ï³äòðèìóºìî òèõ, õòî ïîøèðþº
¿¿ ñåðåä ìîëîä³ òà äîðîñëèõ. Âëàñíå
òîìó, ìóêà÷³âñüêà âëàäà ç ìîìåíòó çà-
ðîäæåííÿ öüîãî ðóõó ñòàëà íå ò³ëüêè

Збережемо життя …

éîãî ïðèõèëüíèêîì, àëå é  àêòèâíèì
ó÷àñíèêîì, – ï³äêðåñëèâ âèñòóïàþ-
÷èé. Ñåêðåòàð ì³ñüêî¿ ðàäè âèñëîâèâ
âïåâíåí³ñòü íà ïîäàëüøó ï³äòðèìêó
öüîãî ðóõó ³ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â,
¿õíþ ïðîñâ³òíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ñåðåä
íàñåëåííÿ, áî õòî, ÿê íå âîíè º íàé-
êîìïåòåíòí³øèìè ïîðàäíèêàìè ó òà-
êîìó âàæëèâîìó ïèòàíí³, ÿê çáåðå-
æåííÿ æèòòÿ íåíàðîäæåíî¿ äèòèíè.

Çàâ³äóâà÷ ì³ñüêî¿ æ³íî÷î¿ êîíñóëü-
òàö³¿, ãîëîâà ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òå-
òó Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË Îìåëÿí Ðåøå-
òàð âèñëîâèâ ïàëêó ïðèõèëüí³ñòü ãðî-
ìàäñüêîìó ðóõó, ùî íàáèðàº ðîçìà-
õó ó íàøîìó ì³ñò³, íàâ³â äîêàçè òîãî,
ùî ó íàøîìó ì³ñò³ â ðàçè çìåíøèëè-
ñÿ âèïàäêè âèìóøåíîãî ïåðåðèâàí-
íÿ âàã³òíîñò³. Â öüîìó â³í âáà÷àº âå-
ëèêó ðîëü äåðæàâè, ÿêà ïî÷àëî çíà÷-
íî á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿòè ìàòåð³àëü-
íîìó çàáåçïå÷åííþ æ³íîê, ÿê³ íàðîä-

æóþòü ä³òåé. Îìåëÿí Âàñè-
ëüîâè÷ ïîäÿêóâàâ äóõîâåí-
ñòâó çà ¿õíþ ïîçèö³þ â öüî-
ìó ïèòàíí³, çãàäàâ ïðî äå-
ðåâöå ïîñàäæåíå âëàäèêà-
ìè òà ì³ñüêèì ãîëîâîþ
Çîëòàíîì Ëåíä’ºëîì íà òå-
ðèòîð³¿ æ³íî÷î¿ êîíñóëü-
òàö³¿, ÿêå ñèìâîë³çóº íàé-
âèùó ö³íí³ñòü ëþäñüêîãî
æèòòÿ, ÿêå ìè âñ³ ïîâèíí³
áåðåãòè.

Äóæå õâèëþþ÷èìè áóëè
âèñòóïè ïðåäñòàâíèê³â íà-
øîãî øàíîâàíîãî äóõîâåí-
ñòâà. Íå ìîæå íå ò³øèòè,
ùî öüîãîð³÷  ó÷àñòü ó ìî-
ëèòîâí³é  õîä³ òà ñï³ëüí³é

ìîëèòâ³ âçÿëè ñâÿùåíèêè äåâ’ÿòè ðå-
ë³ã³éíèõ êîíôåñ³é Ìóêà÷åâà.   Âîíè
ñâîºþ ó÷àñòþ, ñâî¿ìè âèñòóïàìè òà
ìîëèòâàìè ïîêàçàëè  ãàðíèé ïðèêëàä
â³ääàíîãî ñëóæ³ííÿ ñâî¿é ãðîìàä³,
ïðèêëàä øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî
òðàäèö³é òà â³ðóâàíü, ÿê³ óòâåðäèëèñÿ
ñåðåä ìåøêàíö³â íàøîãî ì³ñòà. Ìà-
þ÷è òàêèõ äóõîâíèõ ïîâîäèð³â ³ ãðî-
ìàäà íå ìîæå áóòè áåçäóõîâíîþ, áàé-
äóæîþ äî ÷óæîãî áîëþ ÷è ñòðàæ-
äàíü.

Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, àáî íàâ³òü,
ÿê ïðèéíÿòî ãîâîðèòè, ³ñíóº òâåðäå
ïåðåêîíàííÿ,  ùî ïîä³áí³ àêö³¿ ïðè-
âåðòàòèìóòü óâàãó âñå á³ëüøî¿
ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ íàøîãî ì³ñòà òà
êðàþ, óòâåðäæóâàòèìóòü âèñîê³ ³äåà-
ëè ãóìàí³çìó ñåðåä íàøèõ ëþäåé.

²âàí ËÅÍÄÜªË, ì. Ìóêà÷åâî
äëÿ ãàçåòè «Ìóêà÷åâî»

Îçäîðîâëåííÿ ä³òåé –
íàø ç âàìè îáîâ’ÿçîê
Для всіх нас відомо, що наш край славиться ба?

зами відпочинку, санаторно?курортними заклада?
ми та закладами дитячого оздоровлення, в яких
створені належні умови для відпочинку, покращен?
ня здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей.

Дитяче оздоровлення є важливою складовою оз?
доровчих заходів, що здійснює Фонд соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності.

З метою залучення до оздоровлення більш ши?
рокого кола дітей працюючих батьків, Фонд соц?
іального страхування приймає дольову участь і ви?
діляє фінансування 42 гривні в день за час перебу?
вання дитини в таборі, за умови, що тривалість пе?
ребування – 18 або 21 днів. Кошти фонду перера?
ховуються на рахунок страхувальника в сумі 756
гривень за 18 днів перебування, 882 гривень за 21
день перебування за кожну дитину. Вік дитини, яка
може оздоровлюватися за кошти Фонду від 6 до
18 років.

На отримання фінансування для здійснення дитя?
чого оздоровлення, страхувальник повинен пода?
ти до міської виконавчої дирекції заявку на частко?
ве фінансування оздоровлення дітей, копію дого?
вору укладеного із закладом оздоровлення та ра?
хунок , в якому відображено дольову участь Фонду.

Шановні страхувальники, запрошуємо вас до
тісної співпраці в питаннях оздоровлення дітей Ва?
ших працівників, адже діти — це наше майбутнє і
ми з вами покликані не стояти осторонь покращен?
ня здоров’я наших дітей.

За консультаціями звертатися за адресою:
м.Мукачево, вул. Партизанська, 10.

тел. 4@36@99, 4@12@83

М. ЛАМБРУХ, директор
Мукачівської міської виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності.
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...Біля входу до вівтаря бачу диво�
ікону — стебла лілей завдовжки з метр
в’ються навколо образу Святої Діви.
Верхівки — зелені, на кожній по кілька
білих квітів. І це без жодної краплини
води. Дива та й годі!

“Спочатку сухі стебла лілей ожили, а зго�
дом на них з’явилися пуп’янки, — показує
храмове диво настоятель церкви отець Ми�
колай. — Лілея — квіт Божої матері. Помо�
лившись на живоносне джерело у Світлу
п’ятницю, ми поклали за скло ікони “Усіх
скорботних радість” невеличкі пагінці лілей.
За два тижні помітили, що сухі стебла поча�
ли рости”.

Біля ікони Діви Марії — натовп вірян.
Люди роздивляються квіти за склом, мо�
ляться, хрестяться та цілують образ, спод�
іваючись на диво зцілення та Божу допо�
могу.

“Раніше ці пагони були завдовжки з 25�
30 сантиметрів. Нині виросли чи не втричі.
Я уважно спостерігала за квітом, стебла ніби

Диво  під Богородицею
Ó ïðàâîñëàâíîìó õðàì³ Ìóêà÷åâà çà ñêëîì

³êîíè ðîçêâ³òëè ñóõ³ ë³ëå¿
рухалися за склом, щоранку змінюючи роз�
ташування верхівок, — захоплено розповідає
прихожанка Анастасія Бабич. — А тиждень
тому вірні помітили, що на верхівці кожного
стебла з’явилися білосніжні бутони. Вчора
лілеї за склом розквітли, зранку в храмі навіть
чути їх тонкий аромат”.

У храмі, що на околиці Мукачевого,
розквітлі сухі лілеї — не єдине свідчення бла�
годаті. Час від часу мироточить велика ікона
на стіні вівтаря. Мантія Ісуса та Богородиці
ніби вкрилася дрібними діамантами Божих
сліз, що переливаються на сонці.

“Найбільше мира — на престольні свята.
Та ми його не продаємо, — каже отець Мико�
лай. — Миро використовуємо лише для об�
рядів”. А квіт Богородиці перебуватиме за
склом ікони до наступного Великодня. Напе�
редодні свята роздамо його вірникам, як
святиню. Я не шукаю пояснень цьому. Сприй�
маю його як подарунок, адже лише там, де є
Божа благодать, стаються справжні дива”.

Еліна САВИЦЬКА

В Україні – найвищий показ!
ник рівня старіння.

За даними МОЗ, сьогодні ча�
стка населення у віці 60 років і
старші становить понад 20
відсотків українців, а найвищий
рівень старіння зафіксовано
серед сільських жінок (понад  30
відсотків). Проте, на відміну від
Європи, яка також старіє, Ук�
раїні не загрожує проблема гли�
бокої старості, тобто збільшен�
ня числа осіб у віці 80 років і
старших. До такого віку ми про�
сто не доживаємо. Чому? І як
зберегти здоров’я до старості?

Про це та інше говоримо з
Олегом Кульчицьким, професо�
ром Інституту геронтології АМН
України, та Геннадієм Апана�
сенком, професором КМАПО,
головним спеціалістом МОЗ із
санології та валеології.

—  Ніхто не хоче старіти. І
серед основних причин —
страх перед хворобами, бо!
лем, неміччю... Чи це неми!
нуче?

– О. Кульчицький:
—  На жаль, так. Старість —

це накопичення патологічних
станів, які рано чи пізно призво�
дять до загибелі організму. Хво�
роби — вічні супутники ста�
рості. Інша річ, наскільки пізно
вони розвиваються та наскільки
важко проходять.

На жаль, Україна належить до
тих країн, де процеси старіння
починаються досить рано. Якщо
раніше важкі хвороби заявляли
про себе після 40�річного віку,
то тепер вони не рідкість і у 30�
річних. Ми хворіємо раніше та
важче. А причиною є комплекс

До старості – без хвороб
Ресурси організму розраховані на 100�120 років життя, проте ми самі скорочуємо цей час наполовину!

чинників — крім генетичних,
важливе значення має стан
екології навколо нас, якість
води та продуктів, які ми спо�
живаємо, розвиток медичного
забезпечення, навіть економі�
чний та соціальний стан у країні.

Так, у розвинених країнах
люди починають нездужати
після 45 років (ЗО відсотків
відчувають біль у суглобах, 20
відсотків потерпають від гіпер�
тонії, 10 відсотків — від задиш�
ки), у нас — набагато раніше.
Серцево�судинні недуги, онко�
логія та ендокринні порушення
— от трійка лідерів із захворю�
ваності та смертності серед ук�
раїнців. І ці хвороби не лікують�
ся. Якщо їх набути, лікарі мо�
жуть хіба полегшити перебіг.

— Коли ж починаються про!
цеси старіння?

–  О. Кульчицький:
— Вже від 35 років в організмі

починають відбуватися незво�
ротні процеси. Поступово зни�
жується сила м’язів, почина�
ються зміни у серцево�судинній
системі, втрачає еластичність
шкіра. Рано чи пізно дрібні “не�
справності” запускають ланцю�
жок патологічних змін.

Першими дзвіночками є по�
слаблення серцевої діяльності,
коли звичайне фізичне наванта�
ження викликає прискорення
серцебиття, задишку. Проте
людина не зважає на це. Тим
часом починаються зміни у ко�
ронарних судинах серця та су�
динах мозку. Пізніше додають�
ся зміни у м’язовій системі (лю�
дина частіше відчуває слаб�
кість) та опорно�руховому апа�

раті (починають боліти суглоби,
стоншуються кістки тощо).

Дещо пізніше реагує легене�
ва система (в Україні, де справ�
жня епідемія туберкульозу та
масово поширене куріння,  ле�
геневі хвороби лідирують). Усь�
ому цьому сприяють шкідливі
звички, прискорюючи зношу�
вання організму.

— Як починається хвороба?
Чи можна це відчути до появи
больових симптомів?

–   О. Кульчицький:
– Будь�яка хвороба почи�

нається на клітинному рівні,
навіть на субклітинному (коли
зміни починаються всередині
клітини). Зокрема, у клітині на�
явні дві дуже важливі структури
— мітохондрії (вони є своєрід�
ним акумулятором, що дають
енергію клітинам та цілому
організму) та лізосомний апа�
рат (саме він знищує шкідливі
частки у клітині). Коли вони пе�
рестають виконувати свої
функції, розвиваються пато�
логічні процеси.

Зміни на клітинному рівні про�
ходять непомітно, а коли з’яв�
ляється біль, це означає, що
задіяні тканини. І лише тоді ми
починаємо бігати по лікарях.
На жаль, коли здоров’я є, його
ніхто не цінує... За статисти�
кою, людина починає цікавити�
ся своїм здоров’ям пересічно у
віці 45 років. Саме тоді ми рап�
том усвідомлюємо, що більша
частина життя вже позаду, а
вплив віку стає відчутнішим. І
лише тоді починаємо піклувати�
ся про здоров’я. Третина людей
у цьому віці обмежує вживання

спиртного, ще третина перехо�
дить на раціональне харчуван�
ня, виключаючи “швидку їжу” та
напівфабрикати, а 90 відсотків
курців відмовляються від цієї
звички. На жаль, це трохи запі�
зно.

– Г. Апанасенко:
—   Кінцевий пункт усіх про�

дуктів харчування — у мітохон�
дріях, де накопичується, витра�
чається і поновляється енергія.
Мітохондрії і є потенціалом біо�
системи. Що вищий енергопо�
тенціал, то більше негативних
впливів здатний витримати
організм. Куріння, вживання
спиртного, стрес, малорухли�
вий спосіб життя, погана еко�
логія, нераціональне харчуван�
ня — це все знижує потужність
мітохондрій.

Тому кожен має зрозуміти, що
лише він відповідальний за своє
здоров’я.

—  Чи можна якось віднови!
ти здоров’я?

–  Г. Апанасенко:
— Скажімо, коли людина поз�

бувається шкідливих звичок, це
істотно підвищує її енергопо�
тенціал, а якщо сюди додати
вплив фізичних вправ та пра�
вильне харчування (вже після 40
років варто обмежувати тва�
ринні білки, віддаючи перевагу
рослинній їжі), то й рівень здо�
ров’я підвищуватиметься.

Найпростіший шлях до здоро�
в’я — рух. Адже живильні речо�
вини, що надходять в організм,
мають бути окислені, транс�
формовані в енергопотенціал
та витрачені. Для цього по�
трібен кисень, а необхідного

його рівня можна досягти лише
завдяки фізичному навантажен�
ню.

–  О. Кульчицький:
— Усі секрети здоров’я розк�

рив ще Гіппократ. Він вважав,
що хвороба — не покарання
богів, а наслідок неналежного
харчування, звичок та способу
життя людини. А ще він казав,
що лікар лікує, а природа
зцілює. Тому головними секре�
тами життя без хвороб є по�
мірне харчування без фанатиз�
му в той чи той бік, адекватна
фізична активність, чергування
роботи та відпочинку, позитив�
не сприйняття життя тощо. На�
приклад, роблячи ранкову
гімнастику, яка є обов’язковою
щодня, треба виміряти пульс до
та після — якщо за 3 хвилини
організм не відновлюється,
значить, навантаження дібрано
неправильно.

Тобто здоров’я великою
мірою залежить від людини.
Людина має сама піклуватися
про те, щоб не вкоротити собі
віку, даного природою. А на гени
припадає лише 20 відсотків
відповідальності.

Та навіть якщо людина гене�
тично здорова, курінням чи не�
правильним харчуванням вона
таки вкоротить собі віку. Зага�
лом, можливості організму су�
часної людини розраховані на
життя тривалістю 100 — 120
років. Проте чомусь 60�річні
вважаються старими, а 100�
річний рубіж перетинають лише
одиниці...

Марина МОРОЗ

Будь�який універсаль�
ний банк, залучаючи
гроші на депозитні вкла�
ди, прагне не тільки до
створення стабільного
та збалансованого «ко�
шика валют», а й до мак�
симально можливого
рівня доходів. Сьогодні,
розвиваючи роздрібне
кредитування, яке ха�
рактеризується високим
рівнем доходів, банк
може дозволити собі за�
лучати кошти клієнтів за
ставкою вище середньої
на ринку.

У даному випадку у
виграші виявляються
обидві сторони: клієнт
отримує приємну фінан�
сово ставку по внеску і
тим самим можливість
заробити трохи більше,
ніж раніше; банк, маючи
стабільне джерело ре�
сурсів, направляє їх у ви�
сокоприбуткові кредитні
та комісійні операції. А
враховуючи стабільну
ситуацію на валютному
ринку і стрімко зроста�
ючий попит на кредити з

×îìó áàíê ïðîïîíóº ðîçì³ñòèòè
äåïîçèò ó ºâðî ï³ä 10,5% ð³÷íèõ?

Коментує Роман Фегер, керівник відділення ТЕРРА БАНКУ
в м. Мукачево

боку населення, такі
фінансові операції, це,
мабуть, одне з найбільш
фінансово привабливих
напрямків для банку на
сьогоднішній день.

Незважаючи на те, що
українці останнім часом
втрачають інтерес до ва�
лютних внесків, оскільки
процентна ставка за де�
позитами у гривні вище і
дозволяє отримати
більший дохід, були і є
клієнти, які з різних при�
чин воліють зберігати
гроші в іноземній валюті.
Саме для них і для всіх
тих, хто хоче накопичи�
ти або зберегти свої за�
ощадження саме в
єдиній європейській ва�
люті, ми підготували
спеціальну пропозицію
— депозит в євро під
10,5%.

Крім того, минулого
тижня ТЕРРА БАНК
відкрив ще два відділен�
ня, в Одесі та Донецьку,
щоб стати ближче до
своїх клієнтів і запропо�
нувати нові банківські

продукти та послуги.
Як розмістити свої

заощадження в євро
під 10,5% річних?

Єдину процентну став�
ку 10,5% річних у ТЕРРА
БАНКу отримає кожен,
хто в період з 10 червня
по 10 липня відкриє де�
позит на суму від 1 000
євро. Ми нараховуємо
відсотки на окремий ра�
хунок і даємо можливість
їх безкоштовного зняття
за допомогою платіжної
картки в касі банку.

Будемо раді побачити
серед наших клієнтів
усіх, хто бажає скорис�
татися нашою депозит�
ною програмою в євро.
Для тих, хто віддає пе�
ревагу диверсифікувати
депозитну кошик і збері�
гати заощадження муль�
тивалютно, наші кон�
сультанти запропонують
вибір з широкої лінійки
депозитних вкладів, роз�
роблених для найвимог�
ливіших клієнтів і задо�
вольняють найвибаг�
ливіші очікування.

Адреса відділення м. Мукачево, вул. Миру, 7.
Тел..: 5!48!26, (095)370!73!73.

УВАГА! ЗАПРОШУЄМО ДО ПАЛОМНИЦЬКОЇ ПОЇЗДКИ!
З 8 липня ц.р. буде здiйснено паломницьку автобусну поїздку з вiдвiданням

святинь  Православ’я у Почаєвi, Києвi, Чернiговi (Україна)  та у Калузi, Оптинiй
Пустинi, Шамардино, Дивеєво (прп. Серафим Саровський), у Сергiєвому Посадi
(прп. Сергiй Радонезький), у Боголюбовi, Серпуховi (iкона Божої Матерi “Не�
упиваемая Чаша”), Iваново, Вишi (свт. Феофан Вишенський), Санаксарах,
Володимирi, Москвi (свт. блж. Матрона Московська), Казанi (Казанська iкона
Божої Матерi), Тобольську, Єкатеринобурзi (Ганина Яма, до 95�рiччя убiєння
сiм’ї царя Миколая II).

В ходi поїздки буде можливiсть паломникам окунутися у цiлющих джерелах.
Цiни — доступнi з гарантiєю харчування та проживання.

За довiдками звертатися по тел: 050!519!86!78.
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дина нібито просто хоче
уникнути проблем, поми�
лок.

Проте справа зовсім не
в тому. Позитивне мис�
лення характеризує кон�
структивне ставлення лю�
дей до своїх проблем і
проблем людства. Воно
характерне тим, що люди�
на свідомо контролює свої
думки, запобігаючи укорі�
ненню негативних думок,
емоцій, вірить у себе, в
кінцевий успіх, зали�
шається при будь�яких
обставинах оптимістом.

В коло наукового дослі�
дження студентів були
включені твори, в яких
описуються методики
формування позитивного
мислення  (Д. Кехо, Н.
Правдіна, О.Свіяш), пора�
ди практичних  психологів,
спеціалістів в галузі біое�
нергетики і нетрадиційної
медицини, їх  розповіді
про власний досвід  допо�
моги людям (М.Козлов,
М.Норбеков, С.Лазарєв),
а також романи про духов�
не становлення героїв,
пошуки шляхів виходу із
кризових життєвих ситу�
ацій та розчарування (А.
Курі),  неординарні, зовсім
по – сучасному побудо�
вані, стосунки людини і
бога (Д.Уолш),  жіноче на�
чало як джерело муд�
рості, лоно майбутнього
життя. (П.Коельо).

Головна ідея, яка об�
’єднує ці твори полягає в
тому, що у  людини з пози�
тивним мисленням фор�
мується своєрідна оптим�
істична філософія:

· кожна людина – потен�
ційний геній ;

· все в житті залежить від
людини ;

· людина лише там чо�
гось досягає, де вірить у
власні сили;

· немає поганого життя
– є невміння жити ;

· кожна криза, помилка
в житті людини, це не ка�
тастрофа, а шанс зміни�
ти життя на краще;

· безвихідних ситуацій
немає (безвихідна ситуа�
ція – це слабкість духу і
визнання поразки);

·  наше життя таке , яким
його наші думки роблять ;

·  змінюючи аспекти на�
шого мислення, можна
змінити своє життя;

· негативні думки і емоції
ослабляють нас, роблять
хворими, а позитивні �
сильними, здоровими і
щасливими.

Ми вважаємо, що одним
із головних завдань
освітніх закладів є станов�
лення молодої людини і
створення всіх умов для
перетворення її в активну,
оптимістичну, відпові�
дальну особистість, яка
повністю бере на себе
вибір у ролі господаря
своєї справи, власної долі
й долі свого народу.

Студенти намагалися
знайти відповіді на питан�
ня, які найбільше хвилю�
ють сучасну молоду люди�
ну: яку модель життя об�
рати: чи все зруйнувати,
навіть те, що вже дає по�
зитив, або розвивати,
удосконалюючи вже ство�
рене і досягнуте? Які чин�

ники формують негативні
настрої? Як обдурити заг�
нивання? Як достойно
пройти шлях оновлення?
Як стати успішним? Як
зберегти здоров’я? Як
стати унікальною, непов�
торною особистістю? Як
стати переможцем? Як
будувати позитивні, кон�
структивні стосунки з
іншими людьми? Як ство�
рити комфортні сімейні
стосунки? Як знайти по�
розуміння з власними
дітьми? Які чинники спо�
нукають до змін? Які чин�
ники дозволяють людині
змінити себе і своє жит�
тя? Як підтримувати опти�
містичний настрій пост�
ійно і чи можливо це вза�
галі з точки зору психо�
логів? –  це не повний пе�
релік питань, відповіді  на
які  шукали учасники круг�
лого столу.

Результатом обгово�
рення стали наступні вис�
новки – навички позитив�
ного мислення дають лю�
дині суттєві здобутки: віру
в себе, у власні сили;
сприяють досягненню ус�
піху в будь�якій справі;
допомагають успішно до�
лати перешкоди, невдачі,
кризи; формують мож�
ливість більш ефективної
адаптації до змін в житті;
оптимізм, самовладання,
доброзичливі відносини з
оточуючими людьми; здо�
ровий спосіб життя, по�
кращення здоров’я; нову
життєву позицію, девіза�
ми якої є тези: «Я можу»,
«Від мене залежить бага�
то чого», «Я вірю в себе, в
життя, в успіх». Людина
переходить від соціальної
апатії, байдужості, без�
діяльності до активності,
оптимізму, творчої діяль�
ності, починає реалізува�
ти свій творчий потенціал.

Випускники магістрату�
ри, які незабаром завер�
шать навчання  в Мукачі�
вському державному уні�
верситеті  закликають
майбутні покоління сту�
дентів свого рідного на�
вчального закладу і всіх,
кому цікава і органічно
близька така сучасна
філософія ставати на
шлях формування пози�
тивної, оптимістичної
життєвої позиції. Адже
саме вона дає упев�
неність, любов і посмішку
в душі.

 І ще одна важлива подія,
яку ми не можемо обійти
увагою: в нашій групі учас�
ників круглого столу,  дня�
ми народилася ще одна
дитина – донечка! Ми
щиро вітаємо і маму, і до�
нечку! Життя триває! І
воно прекрасне!

Л. КАПІТАН, зав. ка
федрою суспільних дис
циплін, к. і. н., доцент,

Т. МІЩУР, викл. філо
софії,  к.філол.н., до
цент, студенти магіст
ри групи ПП51:О. БАТ
РИН, С.ЙОЛИЧ,  С. ЛА
ЛАКУЛИЧ,  М. ЛЕНДЕЛ,
О. МАЛИЛЬО, Г.СИРО
ВА,  М. СКИБА, О. ФА
РИНИЧ, М. ФЕДОРКО і
мамочка С. ШАНТА.

У селянській родині села Ромо�
чевиця 7 червня 1923 року народив�
ся майбутній поет, педагог Іван Чо�
пей. Закінчивши в 1937 році почат�
кову школу, поступив у Мукачівську
реальну гімназію. Вищу освіту здо�
був в Ужгородському державному
університеті на філологічному фа�
культеті та аспірантурі.

Працювати     почав     учителем
семирічної школи в селі Залужжя,
потім, директором Пістрялівської
семирічки, а згодом    директором
Залужанської середньої школи.

ÏÎÅÒ ² ÏÅÄÀÃÎÃ
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У 1955 році Івана Чопея було пе�
реведено на партійну роботу в Му�
качівський райком партії. Спочатку
на посаду завідувача відділу пропа�
ганда й агітації, згодом другим сек�
ретарем райкому партії, де працю�
вав до 1961 року. З січня 1961 року
І.Чопей знову на педагогічній ро�
боті. Спочатку директором Мукачі�
вської ЗОШ №3,а потім 20 літ ди�
ректором середньої школи�інтер�
нату, звідки і пішов на пенсію.

Перший вірш «Мой день» надру�
кував у газеті «Карпаторусский го�
лос» у листопаді 1942 року російсь�
кою мовою. Щоб не потрапити в
угорську фашистську армію або в
концтабір переховувався в лісі до
приходу Радянської Армії в Закар�
паття.

Після визволення друкував вірші
в місцевій пресі, альманахах «Ра�
дянське Закарпаття», «Сонячний
годиник», в журналах «Поезія � 87»,
«Жовтень», «Заспів», «Піонерія»,
«Барвінок», «Початкова школа»,
«Дукля», в колективних збірниках
«Перша зустріч», «Стежинами ста�
ють дороги», «Віщий вогонь».

Перша збірка поезій Івана Чопея
«Молоді ластівки» вийшла в 1972
році. А потім аж через 20 літ з’яви�
лися інші: в 1992 році «Пахне літо
чебрецями», в 1994 році – «Осінні

акварелі», в 1996 р.
— «У лісовому царстві» та інші.

Всього у Івана Чопея 13 книжок.
Як і в молоді роки, на схилі літ Іван

Чопей написав чимало віршів релі�
гійної тематики, які друкувалися у
газетах «Новини Закарпаття», «Па�
норамі», «Благовіснику». Окремою
книжкою вийшли вірші цієї темати�
ки під назвою «Прозріння»,на деякі
з них композитор І.Ладика написав
музику. До речі, Федір Турянин на�
писав музику на слова Івана Чопея
і опублікував в збірнику «Світку мій
прекрасний».

У ролі прозаїка з окремою книж�
кою «Березневе сонце» Іван Чопей
виступив вперше. Це твори, що
друкувалися в періодичній пресі,
написані автором�свідком, що ба�
чив і пережив особисто. Збірка має
неабияке пізнавальне і виховне зна�
чення.

Оглядаючи життєвий і творчий
шлях поета і педагога, можна ска�
зати, що залишив він добрий слід і
в літературі. За багаторічну та без�
доганну громадську роботу він на�
городжений багатьма грамотами і
медалями, він «Відмінник народної
освіти» та Почесний громадянин
Мукачева. Помер 24 січня 2008 р.

Василь ПАГИРЯ.

Нещодавно в Держав�
ному науково�методично�
му центрі інформаційно�
аналітичного забезпечен�
ня діяльності вищих на�
вчальних закладів «Агро�
освіта», розташованому в
селищі Немішаєві, що на
Київщині,  був проведений
майстер�клас викладачів
вищих навчальних зак�
ладів І – ІІ рівня акреди�
тації «Креативна освіта –
освіта ХХІ століття». Її ме�
тою було звірити шлях
яким іде наша аграрна на�
ука  до світового рівня в
навчально�науковій діяль�
ності, розвиває предмет�
ну співдружність з найк�
ращими аграрними на�
вчальними закладами  ВП
НУБіП України. Серед
учасників майстер�класу,
які демонстрували перед
авторитетним журі свої
здобутки були представ�
ники Іллінецького держав�
ного аграрного коледжу,
Млинівського   державно�
го технолого�економічно�
го коледжу, Березово�
рудського технікуму Пол�
тавськогої ДАА, Липкова�
тівського, Прибрежансь�
кого, Мукачівського аг�
рарних коледжів, Старо�
більського технікуму Лу�
ганського НАУ. Участь у
цьому важливому заході з
Мукачівського аграрного
коледжу взяли викладач�
методист  В’ячеслав Пав�
лович Богдан та кандидат
біологічних наук Андрій
Васильович Дудаш.

Головним стимулом ро�
боти цього, справді всеук�
раїнського заходу, було
бажання  продемонстру�
вати всі новації масштаб�
ної націленості на досяг�
нення світових рівнів, які
покликані посилити лю�

ДІЛИЛИСЬ НОВІТНІМИ ЗНАННЯМИ,
 ТВОРЧІСТЮ, ПРАКТИЧНИМ ДОСВІДОМ

бов до рідної землі, підня�
ти село, поставити Украї�
ну у ряд цивілізованих
держав світу. Сьогоднішні
навчальні заклади аграр�
ної освіти України  гордо
несуть печать глибинних
хліборобських традицій і
новітніх здобутків, що по�
кликані до життя  науко�
во�технічним прогресом.
А це народжує чутливість
до нинішніх і завтрашніх
потреб нашої держави  в
професіоналах високого
рівня підготовленості.

Гості з різних регіонів
нашої держави ознайоми�
лися з базою ДУ «НМЦ
«Агроосвіта», побували в
Музею українського кос�
тюма та української пи�
санки. Цікаву, змістовну
інформацію про побачене
дали завідувачка навчаль�
но�методичного кабінету
педагогічного досвіду, ви�
ховної роботи та твор�
чості молоді Ніна Григор�
івна Лихогод і методист
цього ж кабінету Тамара
Миколаївна Угнівенко.
Відтак вступне слово про
креативну освіту, як осві�
ту ХХІ століття  виголоси�
ла заступник директора
ДУ «НМЦ «Агроосвіта»
Т.П.Дудник.

Посланцю нашого ко�
леджу   В’ячеславу  Бог�
дану та викладачці Іллі�
нецького державного аг�
рарного коледжу Оксані
Іванівні Сидорук випало
звітувати першими. Вони
глибоко і переконливо
розкрили  тему «Форму�
вання креативного педа�
гога, як необхідна умова
реалізації інноваційних та
інтенсивних технологій
навчання». В’ячеслав
Павлович   на високому
рівні  висвітлив різно�

манітні сторони багатог�
ранної педагогічної робо�
ти, особистої творчості
викладача, а також  підси�
лив свої розповіді корот�
кометражним теле�
фільмом та найхарактер�
нішими світлинами з жит�
тя відділення ветеринар�
ної медицини.

Повчальними, змістов�
ними були виступи, по�
відомлення, розповіді за�
ступника директора з на�
вчальної роботи Млині�
вського державного тех�
нолого�економічного ко�
леджу Михайла Михайло�
вича Йосенка, викладач�
ки Березоворудського
технікуму Полтавської
ДАА Галини Віталіївни
Жовнір та голови цикло�
вої комісії цього ж на�
вчального закладу Мико�
ли Ісаковича Коваля, які
зосередили  увагу при�
сутніх на питаннях роз�
витку творчих здібностей
студентів на заняттях за�
собами креативного на�
вчання.

Дуже слушним для при�
сутніх було висвітлення
питань інноваційних та
інтеграційних підходів до
ефективної організації са�
мостійної роботи сту�
дентів.  Завідуюча
відділенням Липковаті�
вського аграрного колед�
жу, що на Харківщині Оль�
га Володимирівна Курман
та викладачка Старо�
більського технікуму Лу�
ганського НАУ Наталія
Олександрівна Шпота
розповіли про досвід мо�
тивації самостійної робо�
ти студентів.  На цих  пи�
таннях  зупинилися  зас�
тупник директора з на�
вчальної роботи При�
брежненського аграрного

коледжу Арза Нариманів�
на Хаірова та викладачі
Млинівського державного
технолого�економічного
коледжу  Ірина Вікторівна
Атаманюк, Ігор Олегович
Копчик. Посланець Мука�
чівського аграрного ко�
леджу А.В.Дудаш та вик�
ладачка Млинівського
державного технолого�
економічного коледжу
Ірина Дмитрівна Кича
розкрили важливу для
студентів тему інновацій�
ного підходу щодо вико�
нання курсової роботи.

Після висвітлення пи�
тань методичного забез�
печення таких спеціаль�
ностей, як ветеринарна
медицина, виробництво і
переробка продукції тва�
ринництва, рибництво і
аквакультура, яке
здійснила методист нау�
ково�методичного центру
Ніна Іванівна Синявська,
була проведена атестація
педагогічних працівників і
підведено   підсумки май�
стер�класу,  члени журі та
відповідальні за прове�
дення заходу працівники
й методисти ДУ НМЦ «Аг�
роосвіта» Ніна Григорівна
Лихогод, Тетяна Олек�
сандрівна Ольховик, Тетя�
на Павлівна Дудник
відзначили  сертифіката�
ми активних учасників
майстер�класу та прове�
ли нагородження пере�
можців конкурсу «Педа�
гогічні інновації». Прізви�
ща найактивніших пере�
можців занесені в Книгу
Пошани.

В’ячеслав БОГДАН,
Наталія ГРИГА,

викладачі
методисти
ветеринарних дисциплін
ВП НУБіП України «Мукач

івський аграрний коледж»



     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.
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     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

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, 5�07�99

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

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

     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

ПОТРІБЕН НА ПОСТІЙНУ
РОБОТУ

Керівник відділу
(турист. діяльність).

Вимоги
досвід роботи в сфері туриз�

му, порядність, чесність, вміння
спілкуватися з людьми, володі�
ння п.к.

Резюме надсилати  в Мукачеві
на вул. Духновича., 27 , офіс 5.
За довідками  звертатися по
тел.  095�6140068, 5�07�99.

      Продам дитячий (7�14 років)
велосипед у дуже хорошому стані.
Ціна–550 грн. А також квіти кімнатні
—фікус, юка  і т.п. за помірну ціну.

Конт. Тел. 050�66�050�22. Му�
качево.

      Продаю  молочну корову. с. Ромо�
чевиця, № 97.
Дзвонити 4�92�01, 0950977365.
     Продаю  домашню свиню на м’ясо

вагою близько 140 кг.
Зверт. 050�17�27567.
      Продаю зварювальний апарат,

компресор, точильний верстат, гене�
ратор ( все – нове), а також спальний
гарнітур Ужгородського виробництва
у хорошому стані. Звертатися 050�
3722227, 5�21�91.
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WWW.OLCOM.BIZ

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

     Втрачене Свідоцтво  про право  спільно#сумісної влас#
ності на квартиру  в м. Мукачеві  на вул. Осипенко №39#б, кв. 67
гр. Полякової  Антоніни Панасівни, видане  на підставі наказу
№  5  від  03.08.2000 р. Державного комунального підприємства
Мукачівського будівельно#монтажного управління , вважати не#
дійсним.
     Втрачений  студентський квиток (АК  07094239),  вида#

ний  Богдан  Катерині Михайлівні  Гуманітарно#педагогічним  ко#
леджом  Мукачівського Державного університету у 2009 р., вва#
жати недійсним.
     Втрачений  студентський  квиток студентки Гуманітар#

но#педагогічного  коледжу Мукачівського державного універ#
ситету, виданий  Щербанич  Яні  Олександрівні  (АК  07094254)
у 2009 році, вважати недійсним.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

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, 5�07�99

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

Натяжні стелі (Франція). Вагонка дерев‘яна.
Тел: 0984956333, 5�07�99.

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, 5�07�99

Евроремонт  приміщень під ключ. Будівництво
котеджів з «нуля». Дахові і фасадні роботи. Га�
рантія якості. Можлива співпраця з державними
та комерційними  установами по перерахунку.

Тел. : 0979249555, 0956140068, 5�07�99

ТОВ «ЗакарпатЄвроТранс»
оголошує конкурс на заміщення

вакантних посад:
1.  консультант з продажу автомобілів
2.  слюсар з ремонту автомобілів
3.  майстер#приймальник СТО
4.  менеджер з реклами

 Вимоги до кандидатів:
1.  вища освіта (для механіків # середня спеціальна

освіта)
2. комп’ютерна грамотність
3. водійське посвідчення категорії «В»та досвід ке#

рування автомобілем
    (для менеджера з реклами # не обов’язково)
  Контактний телефон : (03131) 3�80�00

Контактний e�mail: hr@zet.com.ua

Ñò³íîáëîêè íîâîãî òèïó. Ãàðàíò³ÿ ÿêîñò³.
Òåë.: 095 614 00 68, 5-07-99

Â³çè â êðà¿íè Ñõ³äíî¿ òà Çàõ³äíî¿ ªâðî-
ïè. Åêñêóðñ³¿ ïî Óêðà¿í³. Ãàðàíò³ÿ äîìî-
âëåíîñòåé çã³äíî äîãîâîðó. Òåë.: 095 614
00 68, 097 242 95 55, 5-07-99

УВАГА!  Хто втратив  жіночий зонтик

 30 травня  увечері між 19.00  і 20.00
навпроти художньої школи звертайтеся

на вул. Духновича, 48, кВ.3.



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 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 14.15 Ò/ñ "Ïðîñïåêò Áðàçèë³¿".
16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 18.55 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30, 02.05 Ò/ñ
"Çàõèñò ñâ³äê³â". 22.40 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.15 "Ïîçíåð". 00.15 Í³÷í³
íîâèíè. 00.30 Ò/ñ "Îðåë ³ ðåøêà".

ÑÒÁ
07.00, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.55,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
10.20 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ïåðøå êîõàí-
íÿ ç³ðîê". 11.15 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íå
â³äñòóïàòè ³ íå çäàâàòèñÿ". 12.10
"Îäèí çà âñ³õ". 14.05 "Ïðàâèëà æèò-
òÿ. Íàï³âôàáðèêàòè: ó ïîøóêàõ ì'ÿ-
ñà". 15.00 "Ïðàâèëà æèòòÿ. Ñàìî-
ãóáñòâî øâèäêîãî ïðèãîòóâàííÿ".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Çàêëÿò³ äðóç³" (1). 22.25
"Äåòåêòîð áðåõí³". 23.20 "Êóá". 00.20
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 01.20 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (2). 02.15 Õ/ô "Àä'þòàíò
éîãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà" (1).
åíñ³â". 02.10 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Íàéêðàùèé êóõàð íà ñåë³ - 2.
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.30
Ïîä³¿. 07.10 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 09.20,
12.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Õ/ô "Í³÷íèé ã³ñòü" (1). 11.50,
04.25 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êîâáî¿" (1).
23.15 Õ/ô "Â³ä÷àéäóøíèé" (2). 01.15
Õ/ô "Îñåëÿ çëà - 2: Àïîêàë³ïñèñ" (3).
02.40 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/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 09.00
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00, 18.10 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 12.00 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
13.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå
ïîêîë³ííÿ" (1). 14.00, 19.10 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 16.15 Ò/ñ "Ðóäà" (1). 17.20
Ó ÒÅÒà ïàðà. 19.50 Îäíà çà âñ³õ.
20.50 Â³òàëüêà. 22.00 ÒÅÒ-²íòåðíåò.
23.00 Äóðíºâ+1. 23.35 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.35 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³"
(3). 01.40 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 02.30
Õ/ô "Ï³çíàé ñåáå" (1).

 «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
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 23.55 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,

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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

22 (974)22 (974)22 (974)22 (974)22 (974)
 10 10 10 10 10 6 ÷åðâíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

 Â ìîëèòâå ëó÷øå èìåòü ñåðäöå áåç ñëîâ, ÷åì ñëîâà áåç ñåðäöà. (Ì. Ãàíäè). Â ìîëèòâå ëó÷øå èìåòü ñåðäöå áåç ñëîâ, ÷åì ñëîâà áåç ñåðäöà. (Ì. Ãàíäè). Â ìîëèòâå ëó÷øå èìåòü ñåðäöå áåç ñëîâ, ÷åì ñëîâà áåç ñåðäöà. (Ì. Ãàíäè). Â ìîëèòâå ëó÷øå èìåòü ñåðäöå áåç ñëîâ, ÷åì ñëîâà áåç ñåðäöà. (Ì. Ãàíäè). Â ìîëèòâå ëó÷øå èìåòü ñåðäöå áåç ñëîâ, ÷åì ñëîâà áåç ñåðäöà. (Ì. Ãàíäè).

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

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 10 ×ÅÐÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.15, 07.15 Õàçÿ¿í ó äîì³. 06.20,
07.20 Êðà¿íà on line. 06.30 Õóä.
ô³ëüì "Óïðàâà". 58 ñ. 07.25 Åðà
á³çíåñó. 07.30 Äîê. ô³ëüì "Ã.Ææå-
íîâ. Àãåíò íàä³¿". 1 ÷. 08.15 Äîê.
ô³ëüì "Ã.Ææåíîâ. Àãåíò íàä³¿". 2 ÷.
08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè .09.10 Ï³äñóì-
êè òèæíÿ. 09.50 Áåç öåíçóðè. 10.20
Ò/ñ "Ðîêñîëàíà" 11,12ñ. 12.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 12.25 Ïðàâî íà çàõèñò.
12.50 Ò/ñ "Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ"
9,10ñ. 14.40 Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.20
Ïîãîäà. 15.40 Æèòòÿ íà ð³âíèõ.
15.55 Ò/ñ "Ñ³ìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé
âåñíè" 1,2ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
18.55 Àãðî-News. 19.05 Ñ³ëüðàäà.
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 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ "Êîáëåâî".
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Õóä.
ô³ëüì "Ãåíåðàëüñüêà îíóêà". 14 ñ.
00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.05 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.35 "ÒÑÍ". 06.45, 07.15, 08.15,
09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.10 "Îñî-
áèñòèé ðàõóíîê". 08.05 "Åêîíîì³÷í³
ïîä³¿". 10.00 "Áåðíàðä" (1). 10.35
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
11.45, 12.50, 01.40 "Íå áðåøè ìåí³
- 4". 13.55, 14.50 "Êðàñóíÿ çà äâà-
íàäöÿòü ãîäèí". 15.45 "100 000 çà
ïðàâäó". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.15, 03.30 Õ/ô "Ìîÿ ñòàðøà ñåñ-
òðà" (1). 20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3" (1). 22.30,
05.00 "Ãðîø³". 23.50 Õ/ô "Â³éíà" (2).
02.30, 03.00 "Ìàøà ³ ìîäåë³".

IÍÒÅÐ
06.10 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 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, 20.30 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â 13". 13.10 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 14.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.40
"Æäè ìåíÿ". 18.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð
2" (1). 20.00, 01.20 "Ïîäðîáèö³".
23.30 Ò/ñ "Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâ³"
(1). 01.50 Õ/ô "Êèäîê êîáðè" (2). 04.10
Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ".

 ICTV
06.20, 07.30 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.30 Ò/
ñ "Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.35 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.20, 00.55 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Õ/ô "Îõîðî-
íåöü". 12.25, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.10 Õ/ô "Ëþäèíà ïðåçèäåíòà-2".
15.00 Õ/ô "Ñíàéïåð-2". 16.50 Õ/ô
"Ñíàéïåð-4: Ïåðåçàâàíòàæåííÿ".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ "×ó-
æèé ðàéîí-2". 21.55 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 23.00, 03.25
Ñâîáîäà ñëîâà. 01.50 Ïðî-
Ziêàâå.ua.

Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.40 Ò/ñ "Äà-
ëåêîá³éíèêè" 12.25, 13.00, 21.55 Ò/
ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.45, 20.05 Ò/ñ "×ó-
æèé ðàéîí-2". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.05 Õ/ô "Áóìåð" (2). 01.10 Ñòîï-
10. 02.10 Õ/ô "Ñêàç ïðî Ôåäîòà-
ñòð³ëüöÿ". 04.00 Ò/ñ "Ñèí Äðàêîíà".

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 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Ïðîñïåêò Áðàçèë³¿".
15.05 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
16.00 "Ïîëå ÷óäåñ". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.40 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
18.55 "Íåõàé . îâîðÿòü". 20.00 "×àñ".
20.30, 02.05 Ò/ñ "Çàõèñò
ñâ³äê³â".22.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.15 Õ/ô "Çà âåðñ³ºþ Áàðí³".

ÑÒÁ
06.25, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.10,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³
âåñ³ëëÿ". 11.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ä³òè-
çëî÷èíö³". 12.05 Õ/ô "Ï"ÿòü ðîê³â òà
îäèí äåíü" (1). 13.55 "Ïðàâèëà æèò-
òÿ. Ìîëî÷í³ ð³êè". 15.00 "Ïðàâèëà
æèòòÿ. Ðèáíèé äåíü". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè".21.00 Ò/ñ "Çàê-

ëÿò³ äðóç³" (1). 22.25 "Äåòåêòîð
áðåõí³". 23.20 "Êóá". 00.25 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (2). 01.25 Õ/ô "Àä'þòàíò
éîãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 11"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.35
Ïîä³¿. 07.10, 23.20 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1).
09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00 Ò/ñ "Â³êòîð³ÿ" (1). 12.00,
04.30 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 19.20, 03.55 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êîâáî¿" (1).
02.00 Õ/ô "Â³ä÷àéäóøíèé" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 09.00
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00, 18.10 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 12.00 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
13.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå
ïîêîë³ííÿ" (1). 14.00, 19.10 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 16.15 Ò/ñ "Ðóäà" (1). 17.20

19.50, 00.15 Ïîãîäà. 09.00 Õ/ô "Âå-
ñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 11.10, 18.00,
19.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.30
Kids Time. 13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿".
14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 21.00 Ðåâ³çîð-2. 22.50 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð". 00.20 Ò/ñ "Ìèë³ áðå-
õóíêè" (2). 01.15 Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåé-
êà". 02.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.50, 03.30 Çîíà íî÷³. 02.55, 03.35
Óêðà¿íö³ Â³ðà. 04.40, 05.05 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 11 ×ÅÐÂÍß
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06.20, 07.20 Êðà¿íà on line. 06.30
Õóä. ô³ëüì "Óïðàâà". 59 ñ. 07.15
Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25 Åðà á³çíå-
ñó. 07.30 Äîê. ô³ëüì "Âñåíàðîäíà
àêòðèñà Í.Ñàçîíîâà". 1 ÷. 08.15
Äîê. ô³ëüì "Âñåíàðîäíà àêòðèñà
Í.Ñàçîíîâà". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.10 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.40
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 10.30 Ïîãîäà.
10.45 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà" 2ô. 1,2ñ.
12.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.55 Ò/ñ "Ñòàâ-
êà á³ëüøà çà æèòòÿ" 11,12ñ. 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.25
Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Êîíòèíãåíò. Åô³îï³ÿ
àáî ñìåðòü" ô.1. 15.50 Ò/ñ "Ñ³ìíàä-
öÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè" 3,4ñ.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.55 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.10 Ïðî ãîëîâíå. 19.45 "Ïðî
æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.55 Îô-
³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.15 Ñîö³àëü-
íå øîó "Àäðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Õóä. ô³ëüì "Ãåíå-
ðàëüñüêà îíóêà". 15 ñ. 00.15 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå.
02.10 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.40 "ÒÑÍ". 06.45, 07.15, 08.15,
09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.10 "Îñî-
áèñòèé ðàõóíîê". 08.05 "Åêîíîì³÷í³
ïîä³¿". 10.00 "Áåðíàðä" (1). 10.40
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
11.50, 12.50, 01.50, 02.40 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 4". 13.55, 14.45 "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,
04.35 "Ì³íÿþ æ³íêó - 7". 23.55 Õ/ô
"Ó ë³æêó ç âîðîãîì" (2). 03.30, 04.05
"Ìàøà ³ ìîäåë³".

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, 20.30 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â 13". 12.30 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.10
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.00 Ò/ñ "Àíþòà"
(1). 20.00, 01.20 "Ïîäðîáèö³". 23.30
Ò/ñ "Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâ³" (1).
01.50 Õ/ô "Êðèâàâèé ñïîðò" (2).
03.20 Ä/ñ "²ñòîð³ÿ Ñâ³òó".

 ICTV
06.45 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.50 Ïðîâîêàòîð. 08.45

Ó ÒÅÒà ïàðà. 19.50 Îäíà çà âñ³õ.
20.50 Â³òàëüêà. 22.00 ÒÅÒ-²íòåðíåò.
23.00 Øï³ë³â³ë³. 23.35 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.35 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³"
(3). 01.25 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 02.15
Õ/ô "Ñ³ì ðå÷åé, ÿê³ òðåáà âñòèãíóòè
çðîáèòè äî 30òè" (2).

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - "×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
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîð-
òåð. 09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
11.05, 17.55, 19.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.30, 14.35 Kids Time. 13.35 Ì/ñ
"Êà÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.50 Ò/ñ "Äðóç³".
15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 21.00 Ò/ñ
"Êóõíÿ 2". 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð".
00.30 Ò/ñ "Ìèë³ áðåõóíêè" (2). 01.25
Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåéêà". 03.00, 04.00
Çîíà íî÷³. 03.05 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ.
04.05 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Ïàñò-
êà. 04.25, 05.05 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 04.30 Ñóìíèé Ï'ºðî. 04.55 Ñî-
ëîìîí ³ Ãîäåëå.

ÑÅÐÅÄÀ, 12 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.25 Åðà á³çíåñó. 07.30 Äîê. ô³ëüì
"Î.Çáðóºâ. Íåâåëèêà ïåðåðâà". 1
÷. 08.15 Äîê. ô³ëüì "Î.Çáðóºâ.
Íåâåëèêà ïåðåðâà". 2 ÷. 08.45 Êî-
ðèñí³ ïîðàäè. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.15 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.20 Êîð-
äîí äåðæàâè. 09.35 Óðÿä íà çâ'ÿç-
êó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.15 Ïîãîäà.
10.30 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà" 2ô. 3,4ñ.
12.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.40 Òåìíèé
ñèëóåò. 12.50 Ò/ñ "Ñòàâêà á³ëüøà
çà æèòòÿ" 13,14ñ. 14.55 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.00 ÏÀÐËÀ-
ÌÅÍÒÑÜÊ² ÑËÓÕÀÍÍß Ó ÂÅÐ-
ÕÎÂÍ²É ÐÀÄ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ íà òåìó:-
Ñòàí äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè â
Óêðà¿í³. 18.00 Ïðî ãîëîâíå. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ñâ³ò ñïîðòó. 18.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.10 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ "Êîáëåâî".
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 Ôåñòèâàëü ï³ñí³
"Êîáëåâî". 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20
Õóä. ô³ëüì "Ãåíåðàëüñüêà îíóêà".
16 ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20

Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ïðî ãîëîâíå. 02.10 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.20 Áëèæ÷å äî íàðîäó.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.35 "ÒÑÍ". 06.45, 07.15, 08.15,
09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.10 "Îñî-
áèñòèé ðàõóíîê". 08.05 "Åêîíîì³÷í³
ïîä³¿". 10.00 "Áåðíàðä" (1). 10.35
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
11.45, 12.50, 02.20 "Íå áðåøè ìåí³
- 4". 13.55, 14.55 "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, 05.00 "Òå-
ðèòîð³ÿ îáìàíó -2". 23.50, 04.10
"Ñåêñ - ì³ñ³ÿ - 2". 00.55 Õ/ô "Íå-
çíàéîìåöü" (2). 03.10, 03.40 "Ìàøà
³ ìîäåë³".

IÍÒÅÐ
05.30, 18.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2"
(1). 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, 20.30 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â 13". 13.20 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.00 Ò/
ñ "Àíþòà" (1). 20.00, 01.20 "Ïîäðî-
áèö³". 23.30 Ò/ñ "Îäíîãî ðàçó â Ðî-
ñòîâ³" (1). 01.50 Õ/ô "Æèâ³". 03.50
Ä/ô "Òðè äí³ Þð³ÿ Ãàãàð³íà. ² âñå
æèòòÿ".

 ICTV
06.45 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.50 Íåñåêðåòí³ ôàéëè.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.40
Ò/ñ "Äàëåêîá³éíèêè". 12.20, 13.00,
21.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.45,
20.05 Ò/ñ "×óæèé ðàéîí-2". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.05 Õ/ô "Àíòèáó-
ìåð" (2). 00.35 Êðèì³íàëüíèé îá-
ëîì. 01.30 Õ/ô "Áóìåð" (2). 03.25
Ò/ñ "Ñèí Äðàêîíà".

ÎÐÒ
07.00 Õ/ô "Êóáàíñüê³ êîçàêè". 09.10
Õ/ô "Âåñíà íà Çàð³÷í³é âóëèö³" (êîë.).
11.25 "Ìàð³ÿ Øóêøèíà. Ðîçêàæ³òü
ìåí³ ïðî ìîãî áàòüêà". 12.25, 14.15
Õ/ô "Âîíè áîðîëèñÿ çà Áàòüê³âùè-
íó". 15.50 Õ/ô "Îðäà". 18.15 "Íàä-
áàííÿ Ðåñïóáë³êè". Êðàùå. 20.00
"×àñ". 20.30 Õ/ô "Îô³öåðè" (êîë.).
22.30 Êîíöåðò Ì. Ðàñòîðãóºâà ³ ãðó-
ïè "Ëþáå".  00.20 Õ/ô "Çèìîâèé âå÷³ð
ó Ãàãðàõ". 01.50 Õ/ô "Ìàòðîñ ³ç "Êî-
ìåòè".

ÑÒÁ
07.45, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Áèòâà çà ä³òåé". 10.20 "Ç³ðêîâå æèò-
òÿ. Âèïðîáóâàííÿ áåçä³òí³ñòþ".
11.20 Õ/ô "Æ³íî÷à ðîáîòà ç ðèçèêîì
äëÿ æèòòÿ" (1). 13.55 "Ïðàâèëà æèò-
òÿ. Êîâáàñí³ îáð³çêè". 14.50 "Ïðà-
âèëà æèòòÿ. Ì'ÿñíèé âèðîê". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Çàêëÿò³ äðóç³" (1). 22.25
"Äåòåêòîð áðåõí³". 23.20 "Êóá". 00.25
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2). 01.20 Õ/ô "Àä-
'þòàíò éîãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà"
(1). 02.45 Í³÷íèé åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 11"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.20
Ïîä³¿. 07.10, 23.20 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1).
09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00 Ò/ñ "Â³êòîð³ÿ" (1). 12.00,
04.15 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êîâáî¿" (1).
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/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 09.00
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00, 18.10 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 12.00 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
13.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå
ïîêîë³ííÿ" (1). 14.00, 19.10 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 16.15 Ò/ñ "Ðóäà" (1). 17.20
Ó ÒÅÒà ïàðà. 19.50 Îäíà çà âñ³õ.
20.50 Â³òàëüêà. 22.00 ÒÅÒ-²íòåðíåò.
23.00 Øï³ë³â³ë³. 23.35 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.35 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³"
(3). 01.25 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 02.15
Õ/ô "²äåàë" (2).

«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
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 09.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.05, 17.55, 19.55
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.30, 14.35 Kids
Time. 13.35 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿".
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 22.00 Ò/
ñ "Ñâ³òëîôîð". 00.35 Ò/ñ "Ìèë³ áðå-
õóíêè" (2). 01.25 Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåé-
êà". 03.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
03.05, 04.00 Çîíà íî÷³. 03.10 Óê-
ðà¿íö³ Íàä³ÿ. 04.05 ×åìï³îí ÷åìï³-
îí³â. 04.20, 05.05 Çîíà íî÷³ Êóëü-
òóðà. 04.25 Ìàéñòåð ìóçè.

×ÅÒÂÅÐ, 13 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.15 Õóä. ô³ëüì "Ôîðìóëà ãðè". 1
ñ. 07.15 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.20
Êðà¿íà on line. 07.25 Åðà á³çíåñó.
07.30 Äîê. ô³ëüì "Â.Òåðåøêîâà. Ì³ñ
Âñåñâ³ò". 1 ÷. 08.15 Äîê. ô³ëüì
"Â.Òåðåøêîâà. Ì³ñ Âñåñâ³ò". 2 ÷.
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

Íîâèé Êàíàë

06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.50, 00.25 Ïîãîäà. 09.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.05, 17.55, 19.55 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.30, 14.35 Kids Time.
13.35 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 21.00
Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 00.30 Ò/ñ "Ìèë³ áðåõóíêè" (2).
01.25 Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåéêà". 03.00
Çîíà íî÷³. 03.05 Ñåìåðåíêè.

ÑÓÁÎÒÀ, 15 ×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»
04.40 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2" (1). 06.10
"Øóñòåð Live". 10.00 Ïðîãðàìà "Ãî-
ðîäîê". 11.00 Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé äåòåê-
òèâ". 12.50 Õ/ô "Ñëóæáîâèé ðîìàí"
(1). 16.10 Õ/ô "Äîëÿ Ìàð³¿". 18.10,
20.30 Ò/ñ "Êîæåí çà ñåáå". 20.00,
02.10 "Ïîäðîáèö³". 00.30 Õ/ô "Áó-
äèíîê íà êðàþ" (2). 02.40 Õ/ô "Ì³ñòî
ÿíãîë³â" (1).

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
06.40 Êîçèðíå æèòòÿ. 07.10, 02.55
Õ/ô "Êîñì³÷íèé äæåì". 08.50 Ç³ðêà
YouTube. 10.00 Äà÷à. 11.10 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 12.05 Çà êåðìîì.
12.35 Äèâèòèñÿ óñ³ì!. 14.15 Íåñåê-
ðåòí³ ôàéëè. 15.15 Õ/ô "Àíòèê³ëåð".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Íàâ÷³òü
íàñ æèòèè. 20.50 Õ/ô "Ïóòü". 23.05
Õ/ô "Àíòèê³ëåð Ä.Ê. Êîõàííÿ áåç
òÿìè" (2). 01.00 Õ/ô "Êàì'ÿíà äîâ-
áåøêà" (2). 04.10 Ïðî-Z³êàâå.ua.

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-
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
05.40 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè:
Íó, ïîãîäè!" (1). 06.00 Õ/ô "Â çîí³

îñîáëèâî¿ óâàãè" (1). 07.20
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 08.15 "¯ìî
âäîìà". 09.30 Õ/ô"Ïðèáîðêàííÿ
íîðîâëèâîãî" (1). 11.40 Õ/ô
"Çàêîõàíèé äî áåçòÿìè" (1). 13.45
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Æîðñòîêèé ðîìàí".
14.45 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêè-ãå¿".
15.55 "Ìîÿ ïðàâäà. Áîíè Ì.
Øàõðàéñòâî â ñòèë³ "äèñêî". 16.55
"Ìîÿ ïðàâäà. Ñâ³òëàíà Ïåðìÿêîâà.
Áóâ áè ìèëèé ïîðó÷". 18.00 Õ/ô
"Ëæåñâ³äîê" (1). 21.55 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-5. Íåâ³äîìà âåðñ³ÿ". 23.50
Õ/ô "Ïðèáîðêàííÿ íîðîâëèâîãî"
(1). 01.55 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 03.50 Ò/ñ "Êîâáî¿" (1). 07.00,
19.00, 03.30 Ïîä³¿. 07.10, 09.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 10.10 Òàºìíèö³ ç³ðîê.
11.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 11"
(1). 15.00 Õ/ô "Ðóäà" (1). 17.00, 19.20

Ò/ñ "Âèïðîáóâàííÿ
â³ðí³ñòþ" (1). 21.15 Õ/ô
"Ïðîäàºòüñÿ êèöüêà" (1).
23.25 Õ/ô "Ìîâ÷óí" (2).
01.10 Ò/ñ "Îõîðîíåöü - 2"
(2). 02.35 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ.

Ò Å Ò
07.10 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà.
08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35
Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 11.00 Ì/ñ
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä" (1).
11.25 Ì/ñ "Á³ëêà òà
Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà
ñ³ìåéêà" (1). 13.00 Ò/ñ "Âñ³
æ³íêè - â³äüìè" (1). 16.00
Õ/ô "²ñòîð³ÿ â³÷íîãî êîõàí-
íÿ, àáî Ïîïåëþøêà" (1).
18.20 Õ/ô "×îãî õî÷óòü
æ³íêè" (1). 21.05 Â³òàëüêà.
22.00 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 23.00
Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3).
01.00 Õ/ô "Áîðàò" (3).

02.20 Õ/ô "Ñàìîçâàíö³" (1).

«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

04.45 Ì/ñ "Ìàéñòåð Ìåíí³". 06.10
Êàáð³îË³òî. 08.10, 10.00 Ðåâ³çîð 2.
11.55 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 13.40
Ëþäè ÕÅ. 14.00 Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ.
14.40 Ôàéíà Þêðàéíà. 15.10 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 16.55 Õ/ô "Òåîð³ÿ
çìîâè". 19.45 Õ/ô "Ïîãîíÿ". 22.00
Õòî çâåðõó?- 2. 23.50 Õ/ô "Çàë³çíå
íåáî" (2). 01.55 Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåé-
êà". 02.40, 03.40 Çîíà íî÷³. 02.45
Óêðà¿íö³ Ëþáîâ. 03.45 Äæåðåëà
Â³ò÷èçíè. 04.00 Áðàò³º ³ äðóæèíî.
04.15 Çà ëèòîâñüêî¿ äîáè. 04.30
Äèêå ïîëå. 04.45, 05.40 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 04.50 Êàòåðèíà Á³ëîêóð
Ïîñëàííÿ.

ÍÅÄ²Ëß, 16 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

09.15 Ïîäîðîæóé ñâ³òîì ç Þ.Àêó-
í³íîþ. 09.40 Îêîëèöÿ. 10.10 Êðîê
äî ç³ðîê. 10.50 Ìàþ ÷åñòü çàïðî-
ñèòè. 11.35 Øåô-êóõàð êðà¿íè.
12.25 Ðîÿëü â êóùàõ. 12.55 Õòî â
äîì³ õàçÿ¿í? 13.15 Áëèæ÷å äî íà-
ðîäó. 13.45 Çîëîòèé ãóñàê. 14.20
Êóìèðè ³ êóìèð÷èêè. 14.45 Ïîãî-
äà. 14.50 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ.
15.50 Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ. 16.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 16.50 Ñëî-
â'ÿíñüêèé áàçàð-2012. 20.40 Ãîëîâ-
íèé àðãóìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.55
Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäåðàö³é. Ìåê-
ñèêà-²òàë³ÿ. 23.50 Åðà á³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 00.15 Ïîãîäà. 00.20 Îë-
³ìï³éñüêèé âèêëèê. 00.55 Ôóòáîë.
Êóáîê Êîíôåäåðàö³é. ²ñïàí³ÿ-Óðóã-
âàé. 03.00 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
03.05 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 03.40 Ñâ³ò
íàâêîëî íàñ.

 Êàíàë «1+1»
06.20 "Âåëèê³ ïåðåãîíè". 07.50
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò +".
09.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 10.15,
10.40 Ì/ñ "Ëþäèíà - ïàâóê.
Ùîäåííèê ñóïåðãåðîÿ" (1). 11.00
"Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì". 12.00
"Ñìàêóºìî". 12.35 "Êðàñóíÿ çà
äâàíàäöÿòü ãîäèí". 13.30, 14.30,
15.30, 16.30 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè -
3". 17.30 Õ/ô "Íà ãà÷êó" (1). 19.30
ÒÑÍ: "Òñí-òèæäåíü". 20.15 Õ/ô
"Êâèòîê íà Âå´àñ". 22.10 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 23.10 "Ùî? Äå? Êîëè?
Ç³ðêîâ³ â³éíè". 00.20 Õ/ô "Øê³ðà, â
ÿê³é ÿ æèâó" (3). 02.20 Õ/ô "Ä³ì

 ICTV
05.30 Ñâ³òàíîê. 06.35, 07.35 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, 16.40 Ò/ñ "Äà-
ëåêîá³éíèêè". 12.20, 13.00, 21.55 Ò/
ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.45, 20.05 Ò/ñ "×ó-
æèé ðàéîí-2". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.05 Õ/ô "Ï³æìóðêè" (2). 01.10 Ïðî-
âîêàòîð. 02.00 Õ/ô "Áóìåð-2" (2).
04.00 Ò/ñ "Ñèí Äðàêîíà".

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
05.15 "×óæ³ ïîìèëêè. Êîõàííÿ ê³ëëå-
ðà". 06.05 Õ/ô "Æ³íî÷à ðîáîòà ç ðè-
çèêîì äëÿ æèòòÿ" (1). 08.15, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.55 Õ/ô "Ï³ä Âåëèêîþ Âåäìåäè-
öåþ" (1). 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâè-
íè". 20.00 Ìîÿ ïðàâäà. Áîíè Ì.
Øàõðàéñòâî â ñòèë³ "äèñêî". 20.55
"Ìîÿ ïðàâäà. Ñâ³òëàíà Ïåðìÿêîâà.
Áóâ áè ìèëèé ïîðó÷". 22.25 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Æîðñòîêèé ðîìàí". 23.20
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêè-ãå¿". 00.35 Õ/ô
"Êîõàííÿ íà ñ³í³" (1). 02.35 Õ/ô "Àä-
'þòàíò éîãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà"
(1). 03.50 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 11"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.30
Ïîä³¿. 07.10 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 09.20,
13.00, 17.20, 20.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Â³êòîð³ÿ" (1). 12.00 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35 Ùèðî-
ñåðäå 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). 01.30 Ò/ñ
"Ïîä³ÿ" (2). 03.50 Ò/ñ "Êîâáî¿" (1).

Ò Å Ò
06.30 Òåëåïóçèêè. 07.00 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³-
êîì. 08.25 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë - áóðóí-
äó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 09.00 Ò/ñ
"Ðàíåòêè" (1). 10.00, 18.10 Ò/ñ "Âñ³
æ³íêè - â³äüìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Òà,
ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
13.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210.
Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1). 14.00 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 16.15 Ò/ñ "Ðóäà" (1). 17.20
Äîñâ³äîñ. 19.10 Îäíà çà âñ³õ.
20.50 Â³òàëüêà. 22.00 Ó ÒÅÒà â
²íòåðíåò³. 23.00 Øï³ë³â³ë³. 23.35 Ò/
ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.00 Õ/ô "Êðèê
3" (3). 02.00 Õ/ô "²äåàëüíèé ÷îëîâ³ê"
(1).

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

"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 12.00 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
13.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå
ïîêîë³ííÿ" (1). 14.00, 19.10 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 16.15 Ò/ñ "Ðóäà" (1). 17.20
Ó ÒÅÒà ïàðà. 19.50 Îäíà çà âñ³õ.
20.50 Â³òàëüêà. 22.00 ÒÅÒ-²íòåðíåò.
23.00 Øï³ë³â³ë³. 23.35 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.35 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³"
(3). 01.25 Õ/ô "Ò³íü âàìï³ðà" (2).
03.35 Äî ñâ³òàíêó.

«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 ³íòåðâ'þ" (ïî-
âòîð). 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 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîê/ñ. 17:50 - Ì/ô. 18:00 -
"Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 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

06.00, 16.50 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äîíüêè". 06.45, 07.10,
07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿.
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.50, 00.30 Ïî-
ãîäà. 09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
11.05, 17.55, 19.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.30, 14.35 Kids Time. 13.35 Ì/ñ
"Êà÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.50 Ò/ñ "Äðóç³".
15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 21.00 Ò/ñ
"Êóõíÿ 2". 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð".
00.35 Ò/ñ "Ìèë³ áðåõóíêè" (2). 01.25
Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåéêà". 03.00 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 03.05, 03.50 Çîíà
íî÷³. 03.10 Ï³ä çíàêîì á³äè. 04.00
Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Òÿãàð ìîâ-
÷àííÿ. 04.15 Ïåðåòâîðåííÿ. 04.30,
05.05 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.35
SOLO-MEA.
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07.15 Êðà¿íà on line. 07.30 Åðà á³çíå-
ñó. 07.35 Äîê. ô³ëüì "ª.Âåñíèê. Âñå
íå òàê, ÿê ó ëþäåé". 1 ÷. 08.15 Äîê.
ô³ëüì "ª.Âåñíèê. Âñå íå òàê, ÿê ó
ëþäåé". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.10 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.35 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.40 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 10.30 Êîíòðîëüíà
ðîáîòà. 10.50 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà" 2ô.
8,9ñ. 12.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.55 Ò/ñ
"Ñòàâêà á³ëüøà çà æèòòÿ" 15,16ñ.
14.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.00 Ïåðøà Ì³æíàðîäíà á³çíåñ-êîí-
ôåðåíö³ÿ "Óêðà¿íà òà ïàðòíåðè".
17.05 Ò/ñ "Ñ³ìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé
âåñíè" 7ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.05 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ "Êîáëåâî".
19.35 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê.
20.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 20.45 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.00 Ô³íàë Ì³æíàðîäíîãî êîí-
êóðñó ìîëîäèõ òàíöþðèñò³â ªâðî-
áà÷åííÿ 2013. 22.30 Ñâ³òëî. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Õóä. ô³ëüì
"Ôîðìóëà ãðè". 2 ñ. 00.15 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
04.50 "ÒÑÍ". 06.45, 07.15, 08.15,
09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.10 "Îñî-
áèñòèé ðàõóíîê". 08.05 "Åêîíîì³÷í³
ïîä³¿". 10.00 "Áåðíàðä" (1). 10.30
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
11.40, 12.45, 04.05 "Íå áðåøè ìåí³ -
4". 13.45, 14.45 "Êðàñóíÿ çà äâà-
íàäöÿòü ãîäèí". 15.45 "100 000 çà
ïðàâäó". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 3" (1). 20.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â
2013". 22.05 Õ/ô "Íà ãà÷êó" (1). 00.05
Õ/ô "²íòåðä³â÷èíêà" (2). 02.45 Õ/ô
"Ìèñëèâö³ çà ñêàðáàìè" (2). 04.40
"Ðåìîíò +".

IÍÒÅÐ
04.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì". 05.30, 18.10 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð 2" (1). 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 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 13". 12.30 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì 2". 13.20 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.00
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30 "Øóñòåð Live". 00.40
Ò/ñ "Îï³âäí³, íà ïðèñòàí³" (1).

08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.10 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.30 Êíèãà.ua. 09.55 Ò/ñ
"Ðîêñîëàíà" 2ô. 5-7ñ. 12.30 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 12.50 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
13.30 Ïåðøà Ì³æíàðîäíà á³çíåñ-êîí-
ôåðåíö³ÿ "Óêðà¿íà òà ïàðòíåðè".
14.35 Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Êîíòèíãåíò.
Åô³îï³ÿ àáî ñìåðòü" ô.2. 15.00 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.25
Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Êîíòèíãåíò. Åô³îï³ÿ
àáî ñìåðòü" ô.3. 15.55 Ò/ñ "Ñ³ìíàä-
öÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè" 5,6ñ.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 Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Õóä. ô³ëüì "Ôîð-
ìóëà ãðè". 1 ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå.
02.10 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.15 "ÒÑÍ". 06.45, 07.15, 08.15,
09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.10 "Îñî-
áèñòèé ðàõóíîê". 08.05 "Åêîíîì³÷í³
ïîä³¿". 10.00 "Áåðíàðä" (1). 10.35
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
11.45, 12.50, 02.10, 03.00, 04.55 "Íå
áðåøè ìåí³ - 4". 13.55, 14.50 "Êðà-
ñóíÿ çà äâàíàäöÿòü 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
"Ïåêåëüíà êóõíÿ-3". 00.30 Õ/ô "Ìèñ-
ëèâö³ çà ñêàðáàìè" (2). 03.50, 04.20
"Ìàøà ³ ìîäåë³".

IÍÒÅÐ
04.50, 12.30 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 05.30,
18.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð 2" (1).
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, 20.30 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â 13". 13.20 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.00 Ò/
ñ "Àíþòà" (1). 20.00, 01.20 "Ïîäðî-
áèö³". 23.30 Ò/ñ "Îäíîãî ðàçó â Ðî-
ñòîâ³" (1). 01.50 Õ/ô "Ëþäèíà - íå-
âèäèìêà" (2). 03.30 Ä/ô "Òðè äí³
Þð³ÿ Ãàãàð³íà. ² âñå æèòòÿ".

 ICTV
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, 16.40
Ò/ñ "Äàëåêîá³éíèêè". 12.20, 13.00,
21.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.45,
20.05 Ò/ñ "×óæèé ðàéîí-2". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.05 Õ/ô "Áóìåð-2"
(2). 01.10 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 02.05
Õ/ô "Àíòèáóìåð" (2). 03.25 Ò/ñ "Ñèí
Äðàêîíà".

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 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Ïðîñïåêò Áðàçèë³¿".
15.05 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
16.00 "Âåñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ!". 18.55 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.00 "×àñ" .20.30 Õ/ô "Òóðåöüêèé
ãàìá³ò". 00.15 Ì³æíàðîäíèé ìóç.
ôåñòèâàëü "Á³ë³ íî÷³ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà". Äåíü 1-é. 02.05 Õ/ô "Òþòþ-
íîâèé êàï³òàí".

ÑÒÁ
05.30 "×óæ³ ïîìèëêè. Îñòàííÿ
â³äïóñòêà "í³ìöÿ". 06.15, 15.55 "Âñå
áóäå äîáðå!" 08.00, 18.20 "Íåéìî-
â³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.45
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³ çðàäè". 10.45
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ìàìèí³ ñèíî÷êè".
11.50 Õ/ô "Êîõàííÿ íà ñ³í³" (1). 13.55
"Ïðàâèëà æèòòÿ. Ñìà÷íî äî ñìåðò³".
14.55 "Ïðàâèëà æèòòÿ. Âóëè÷íà
îòðóòà". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 21.00 Ò/ñ "Çàêëÿò³ äðóç³"
(1). 22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³". 23.20
"Êóá". 00.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2).
01.25 Õ/ô "Àä'þòàíò éîãî ïðåâîñõî-
äèòåëüñòâà" (1). 02.40 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 11"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.20
Ïîä³¿. 07.10, 23.20 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1).
09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00 Ò/ñ "Â³êòîð³ÿ" (1). 12.00,
04.15 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êîâáî¿" (1).
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/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 09.00
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00, 18.10 Ò/ñ

ñòðàõ³â" (3). 03.40 Õ/ô
"²íòåðä³â÷èíêà" (2).

IÍÒÅÐ
05.00, 11.10 Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé äå-

òåêòèâ". 06.30 Õ/ô "Ñëóæáîâèé ðî-
ìàí" (1). 09.30 "Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñüêîãî". 10.10 "Îðåë ³
Ðåøêà. Êóðîðòíèé ñåçîí". 14.00 Ò/
ñ "Îï³âäí³, íà ïðèñòàí³" (1). 18.00,
21.00 Ò/ñ "Íå æàëêóþ, íå êëè÷ó, íå
ïëà÷ó". 20.00 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
23.00 Õ/ô "Çîëîò³ íåáåñà". 01.00
Ò/ñ "Êîæåí çà ñåáå".

 ICTV
06.20 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
06.40 Äà÷à. 07.15 Õ/ô "Àíòèê³ëåð".
10.30 Ëåãê³ ãðîø³. 11.00 Êîçèðíå
æèòòÿ. 11.40 Ìóëüò îñîáèñòîñò³.
12.10 Íàâ÷³òü íàñ æèòèè. 14.05 Õ/ô
"Ñòð³òðåéñåðè". 16.35 Õ/ô "Ïóòü"
.18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.30 Çàìî÷åí³.
20.35 Õ/ô "Õîòàáè÷". 22.50 Õ/ô
"Ï³æìóðêè" (2). 01.05 Ò/ñ "Òàêñ³".
02.00 Õ/ô "×àñ æóðáè ùå íå íàñòàâ"
(2). 03.35 Õ/ô "Êàì'ÿíà äîâáåøêà"
(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
05.35 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè:
Íó, ïîãîäè!, Êðîêîäèë Ãåíà è ×åáó-
ðàøêà" (1). 07.20 Õ/ô "Õ³ä ó
â³äïîâ³äü" (1). 09.00 "¯ìî âäîìà".
10.10 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.05
Ò/ñ "Çàêëÿò³ äðóç³" (1). 15.00 Õ/ô
"Ëæåñâ³äîê" (1). 19.00 "Áèòâà åêñò-
ðàñåíñ³â". 20.00 "Îäèí çà âñ³õ".
21.55 Õ/ô "Zolushka. ru" (1). 00.05
Õ/ô "Çàêîõàíèé äî áåçòÿìè" (1).
02.05 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Êîâáî¿" (1). 06.50 Ïîä³¿.
07.10 Íàéðîçóìí³øèé. 09.00
Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿
åêðàí³â. 11.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
13.50 Õ/ô "Ïðîäàºòüñÿ êèöüêà" (1).
16.00, 20.00 Ò/ñ "Ó ð³÷êè äâà áåðåãè"
(1). 19.00, 03.50 Ïîä³¿ òèæíÿ. 21.00,
22.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 23.00
Comedy Woman. 00.00 Comedy
Club. 01.00 Õ/ô "Ñò³é! Àáî ìîÿ ìàìà
áóäå ñòð³ëÿòèìå" (1). 02.25 Ò/ñ
"Îõîðîíåöü - 2" (2). 04.35 Õ/ô "Ðóäà"
(1).

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). 11.45 Ì/ô "Òàðçàí ³
Äæåéí" (1). 13.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 15.00 Îäíà çà âñ³õ.
16.30 Õ/ô "×îãî õî÷óòü æ³íêè" (1).
19.00 Êîðîëåâà áàëó 3. 20.00 Áàð-
Äàê. 21.05 Â³òàëüêà. 22.00 ÒÅÒ-
²íòåðíåò. 23.00 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³"
(3). 01.00 Õ/ô "Ïðàâäà ïðî êîò³â ³
ñîáàê" (2). 02.35 Õ/ô "Ö³ëóþ÷è Äæå-
ñ³êó Ñòåéí" (1).

 «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

 06.45 Êàáð³îË³òî. 07.45 Öåðêâà
Õðèñòîâà. 08.00 Óðàëüñüê³ ïåëü-
ìåí³. 09.35 Ì/ô "Ô³íåàñ ³ Ôåðá ó
äðóãîìó âèì³ð³". 11.05 Ïåäàí-Ïðè-
òóëà Øîó. 12.55 Õòî çâåðõó?- 2.
14.45 Õ/ô "Òåîð³ÿ çìîâè". 17.25 Õ/ô
"Ïîãîíÿ". 19.50 Õ/ô "Ñòèðà÷" (2).
22.00 Õ/ô "Çàêîíè ïðèâàáëèâîñò³".
00.00 Õ/ô "²íôîðìàòîð". 02.05 Ò/ñ
"Äðóæíà ñ³ìåéêà". 02.50, 03.55 Çîíà
íî÷³. 02.55 Çàïîð³æñüêà Ñ³÷. Âèòî-
êè. 03.10 Çîðÿíèé ÷àñ êîçàòñòâà.
03.25 Êîçà÷÷èíà ðó¿íà. 03.40 Òàì
íà ãîð³ ñ³÷ ³äå. 04.00 Êîçàöüêèé
ôëîò.
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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
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Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 15
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 10
     äiâ÷àòîê – 5
     îäðóæèëîñÿ –

18 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 4 ïàðè;
ïîìåðëî – 15 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî

ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Постарайтеся уника�
ти неясних ситуацій.
Скористайтеся  допо�

могою друзів, близьких ро�
дичів, колег по роботі. Ви з
легкістю зможете налагоди�
ти контакти, розташовувати
до себе потрібних і цікавих
людей.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Ви зможете вирі�
шити досить значні
проблеми у  найне�

формальнішій обстановці.
Перед вами розгорнуть пер�
спективи нових можливос�
тей.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Не упустите
шанс, що надасть вам
доля, скористайтеся

ним, і вам обов'язково пове�
зе в справах. Ваші плани поч�
нуть здійснюватися, якщо ви
вже почали діяти.

РАК  (22.06�23.07).
Найважливішими для
вас стануть відносини
з начальством і коле�

гами. Нові знайомства мо�
жуть перерости в міцну і над�
ійну дружбу. Ви  зможете ос�
таточно позбутися від
ілюзій і оман.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Будьте обережні, не
піддавайтеся спокусі
піддати жорстокій

критиці все і усіх. Особливо
небезпечно буде нападати
на колег по роботі.

ДІВА (24.08�23.09).
Ваш успіх на роботі
буде багато в чому за�
лежати від прикладе�

них зусиль. Постарайтеся
бути особливо уважним у
словах і вчинках, помилки в
даній ситуації будуть непри�
пустимі.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Ваші мети і заду�
ми варто маскувати
від навколишніх,  тоді

все складеться щонайк�
раще. Вам необхідно бути го�
товим до розумних  комп�
ромісів.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Не намагай�
теся переконати на�
вколишніх зрозуміти

вас і ввійти у ваше положен�
ня. Вирішувати свої пробле�
ми вам доведеться  само�
стійно. Не варто афішувати
свої плани на майбутнє.

СТРІЛЕЦЬ  (23.11�
21.12). Начальство
буде настроєне до
вас прихильно, варто

скористатися цим моментом
для залучення уваги до своєї
персони. Вам можуть запро�
понувати нову, досить перс�
пективну посаду. Виявіть
прихильність до близьких.

КОЗЕРІГ (22.12�20.
01). Вам представить�
ся можливість знайом�
ства з впливовими

людьми, здатними внести
приємні зміни у ваше життя.
Робота може поглинути
більшу частину вашого часу і
уваги.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Зробіть що�
небудь для себе і сво�
го майбутнього. Вас

може порадувати цікава
інформація, що відкриває
перед вами нові можливості.
На очі начальству краще не
попадатися, можливий
конфлікт, якщо ви будете
упиратися у своїх оманах.

РИБИ (20.02�20.03).
Бажано тримати в
таємниці свої найб�
лижчі плани. Вам

прийдеться нелегко, але
знайте, що за невдалою сму�
гою на вас чекає поліпшення
стану.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 10.06.13 – 16.06.2013

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

– Ïàïà, à ïðàâäà, ÷òî
ñòàðûé äðóã ëó÷øå íîâûõ
äâóõ?

– Äà, ñûíîê. À âîò ñ ïîä-
ðóãàìè âñå íàîáîðîò.

Â âîåíêîìàòå  íà ïðè-
çûâíèêà ïîñìîòðåëè òàê,
÷òî îí ìãíîâåííî ðåøèë
îòäàòü äîëã Ðîäèíå.
Ïðè÷åì – íàëè÷íûìè...

– Ìîÿ äåâóøêà ðàíüøå
âñå âðåìÿ äóìàëà, ÷òî ÿ
åé èçìåíÿþ. Ïîøëà ê áàá-
êå, ïðèâîðîæèëà ìåíÿ... È
òåïåðü äóìàåò, ÷òî ÿ åé
íå èçìåíÿþ...

Ñêîëüêî íè ïðèâîäèëà
æåíà ëþáîâíèêîâ, ñêîëü-
êî íè ïðÿòàëà  èõ â øêàô
è ïîä êðîâàòü, à ìóæ  òàê
è íå âåðíóëñÿ èç êîìàíäè-
ðîâêè.

Àíåñòåçèîëîã ëåòèò â
îòïóñê. Âäðóã ñòþàðäåñ-
ñà îáúÿâëÿåò:

– Åñòü ëè ñðåäè ïàññà-
æèðîâ àíåñòåçèîëîã?

Ñðî÷íî ïðîéäèòå ê 12-
ìó ìåñòó.

Ïîäõîäèò, à òàì  ìóæèê
âîäêó  ïî ñòîïêàì ðàçëè-
âàåò.

– Âû êòî? – ñïðàøèâà-
åò àíåñòåçèîëîã.

– Õèðóðã. Íå ïðèâûê ÿ,
ïîíèìàåøü,  ïèòü áåç
àíåñòåçèîëîãà!

Âñåóêðàèíñêèé ñóááîò-
íèê – ýòî äåíü, êîãäà òå,
êòî íèêîãäà íå ìóñîðèò,
óáèðàþò çà âñåìè îñ-
òàëüíûìè.

– Òû çíàåøü, ÷òî  ÿ äó-
ìàþ ïðî æåíèòüáó?

– À òû æåíàò?
– Äà.
– Òîãäà çíàþ.

ÎÎÎÎÎáà-íà!

ПОРЕЗАЛИСЬ, И В РАНКУ
ПОПАЛА ЗЕМЛЯ

Самое главное – промыть и продезинфицировать
ранку и ни в коем случае не ковырять грязными рука�
ми! Промывать можно с мылом или просто холодной
водой. Потом обязательно обработать антисептиком,
смазать йодом и наложить пластырь. Если ранка глу�
бокая (например, случайно наступили на гвоздь), то
промыть нужно тоже, а вот перекись тут не поможет,
она может остановить только небольшое, капиллярное
кровотечение. Поэтому рану забинтовать. И лучше все
же съездить в травмпункт.

Что иметь в аптечке: трехпроцентную перекись во�
дорода, антибактериальные салфетки или пузырек с
антибактериально жидкостью, йод (можно зеленку в
виде маркера), пластырь,  бинт. Мелкие порезы мож�
но заклеить медицинским клеем БФ�5.

КСТАТИ
Занозу можно попытаться извлечь из пальца с

помощью скотча. Если боитесь иголок, то попро�
буйте размочить ранку в горячей соленой воде –
щепка выйдет гораздо легче.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Джолин ВАН ВУГТ
Изобретательница из Ав@

стралии создала унитаз на
колесах и умудрилась раз@
вить на нем рекордную (для
таких устройств) скорость
–75 км/час!

Такую надо сразу пригласить
в Украину. Нашему автопрому
такие специалисты ох как нуж�
ны!

Мрія 23@річноїдівчини –
важити 190 кг

Теммі Юнг зі США, яка має 23 роки
і  важить 100 кг, мріє важити 190 кг,
аби стати найважчою моделлю в
Інтернеті. Юнг навіть дозволяє своє!
му 28!річному другу Йогану Уберме!
ну заливати їй через шланг молочні
коктейлі з морозивом, аби отрима!
ти в день необхідні 5000 калорій.

ДЕНЬ вона починає з гігантської вафлі,
покритої і вершковим сиром і беконом з ковбасою. Потім Юнг вирушає на обід в
“Макдональдс”, де їсть  кілька гамбургерів. Протягом дня вона перекушує бутер�
бродами з вершковим сиром, а на вечерю їсть  піцу чи готує страви мексикансь�
кої кухні. Після цього на ніч Теммі поглинає кілька літрів молочних коктейлів з
морозивом. Фахівці кажуть, що дівчина свідомо псує собі здоров’я заради незро�
зумілої мети...

ÄÎÐÎÃI ÍÀØI
×ÈÒÀ×I, ÄÐÓÇI!

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

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

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

Пiдписатися на газету “Мукачево”
можна у будь�якому поштовому
вiддiленнi мiста i району або безпо�
середньо у редакцiї.

Вартiсть передплати – 8 грн. на
мiсяць. Вiдповiдно на 3 мiсяцi —
24 грн.; на пiвроку — 48 грн.; на
рiк — 96 грн.
Дякуємо за пiдтримку.

Редактор газети “Мукачево”
В.ДВОРНИЧЕНКО.

9.06 î 12.00 äëÿ ä³òåé
«Ïàí Êîöüêèé»

Òîãî æ äíÿ  î 17.00
äëÿ äîðîñëèõ – «Êîíêóðñ».

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²

Р О З К Л А Д
руху пасажирських поїздів

по  станції Мукачево з нового графіку 2013/2014р.


