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 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ
ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³
âëàñíèêà ìàéíà.

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

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ
äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó
ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

ПРЕМЄР�МІНІСТР Великобританії Деві Кемерон за�
явив, що  Ївросоюз повинен глибше просунутися  в ко�
лишньому СРСР – від Атлантики до Уралу.

У КИЇВСЬКОМУ патріархаті УПЦ введено посаду  пат�
ріаршого намісника, який  після смерті  Патріарха  ви�
конуватиме його обов'язки до обрання нового Патрі�
арха.

НАЙБІЛЬШИЙ дефіцит місць в дитсадка х України
зафіксовано  на Закарпатті ( 136 осіб на 100 місць).
Міністр освіти Дм. Табачник обіцяє до початку нового
навчального року створити 22 тис. нових місць у дит�
садках.

З 1 СЕРПНЯ нотаріуси  не мають права завіряти до�
кументи про купівлю�продаж нерухомості  без прове�
дення її податкової оцінки. (Читайте на сто сторінці по�
ряд).

У КИТАЇ  знову  винесено смертний вирок по звинува�
ченню  у корупції. Цього разу – колишньому міністру
залізниць Лю Чжидзаню. Лише за період з 2000�го року
за корупцію розстріляно понад 10 тисяч китайських
чиновників.

ЗА СЛОВАМИ прем'єр�міністра Д.Туска Польща не
збирається  вводити Євро до 2019�го року.

У МОСКВІ кілька молодиків у масках вчинили напад
на редакцію газети "Московский комсомолец" з  вигу�
ками " Слава Україні!","Героям слава!".

КОРОЛІВСЬКИЙ  монетний двір Великобританії
відчеканив понад 2 тисяч монет "На удачу!", які змо�
жуть отримати батьки немовлят, що народилися у один
день  разом з дитиною принца Уільямса і Кейт Міддял�
тон.

ФУТБОЛІСТ, видалений з поля під час матчу у Бра�
зилії якось нагрубив рефері, а той вихопив ножа і встро�
мив його у тіло гравцеві. Розлючені вболівальники ви�
бігли на поле і буквально розтерзали на шматки с уддю.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ
êðàñèâó, ðîçóìí³, ùèðó, äîáðî-
çè÷ëèâó, åíåðã³éíó, ïðàöüîâèòó
æ³íêó, òàëàíîâèòîãî ³ ìóäðîãî

êåð³âíèêà, äèðåêòîðà Ìóêà÷-
³âñüêîãî ïðîôåñ³éíîãî

ë³öåþ ñôåðè ïîñëóã

ÒÐÎÙÀÊ
Ìàð³þ

 ²âàí³âíó.
Äîðîãà ³ìåíèííèöå!

Ïðèéì³òü íàø³ íàéùèð³ø³ â³òàí-
íÿ ç ö³º¿ íàãîäè ³ ïîáàæàííÿ çäîðîâ’ÿ, äîáðà ³ âñ³ëÿ-
êèõ  ãàðàçä³â òà äîâãèõ ðîê³â ùàñëèâîãî æèòòÿ.

Çà ðîêîì ð³ê æèòòÿ íåâïèííî ëèíå,
Äàðóº âåñåí âåñåëêîâèé ÷àñ.
Ó öþ ïðåêðàñíó þâ³ëåéíó äíèíó
Â³òàííÿ ùèð³ Òè ïðèéìè â³ä íàñ.
Õàé äîëÿ Òîá³ øëå äîáðî ³ ùàñòÿ,
Ì³öíå çäîðîâ’ÿ, ìîðå áëàã çåìíèõ,
À ùåäð³ äí³, ìîâ ðóøíèêè êâ³ò÷àñò³
Íåõàé ùå äîâãî ñòåëÿòüñÿ äî í³ã.

Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî
ïðîôåñ³éíîãî ë³öåþ ñôåðè ïîñëóã

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ми�
нистерство юстиции Украины своим
приказом установило, что отныне нота�
риальное действие с участием физи�
ческих лиц, предметом которого явля�
ется объект недвижимого и движимого
имущества, осуществляется только при
наличии оценочной стоимости такого
имущества с целью налогообложения.
Кроме того. Кабинет министров Украи�
ны утвердил новый Порядок проведе�
ния оценки имущества для налогооб�
ложения, обязав всех, кто занимается
этой деятельностью, получить специ�
-альный сертификат. Если оценщик не
будет иметь такого документа, его вы�
воды будут считаться недействитель�
ными и нотариус откажет сторонам в
заверении сделки. Новшество вступа�

Ñ 1 ÀÂÃÓÑÒÀ ÍÎÒÀÐÈÓÑÛ ÍÅ ÈÌÅÞÒ ÏÐÀÂÀ ÇÀÂÅÐßÒÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Î ÊÓÏËÅ-ÏÐÎÄÀÆÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ÁÅÇ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÅÅ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÈ

Между тем ни один оценщик в стране до сих пор не получил сертификат на такой вид деятельности

ет в силу с 1 августа. Однако до сих
пор ни один оценщик не прошел не�
обходимого обучения и не получил
сертификат.

О нынешней ситуации в связи с вве�
дением нового порядка оценки иму�
щества с целью налогообложения
«ФАКТАМ» на условиях конфиденциа�
льинсги рассказал директор компа�
нии, занимающейся оценкой;

� На сегодняшний день новый по�
рядок оценки недвижимости при на�
логообложении не начал работать. До
сих пор мы не можем ни получить сер�
тификат для осуществления такой де�
ятельности, ни даже пройти обучение.
Связывались с одним из 22 вузов, где
должны быть занятия, но нам сооб�
щили, что обучение оценщиков пока

не проводится и сертификаты не вы�
даются. Срок такого обучения — около
двух недель, поэтому мы надеемся, что
еще успеем получить разрешение на
выполнение налоговой оценки. В про�
тивном случае с 1 августа нотариусам
придется отказываться от заверения
сделок купли�продажи недвижимости,
так как некому будет провести налого�
вую оценку.

Кроме того, сейчас в парламент вне�
сен законопроект, предлагающий из�
менить целый ряд действующих зако�
нов. В документе указаны все измене�
ния, касающиеся налоговой оценки и
механизма ее реализации. В том чис�
ле и нормы, которые до сих пор не ут�
верждены Кабинетом министров. Но
депутаты уже ушли на каникулы.

Сергей КУРГАН «ФАКТЫ»

ÏË²ÄÍÎÃÎ ² ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Ùèðî â³òàºìî ç äíåì íà-
ðîäæåííÿ ìóäðó, òàëàíîâè-
òó, íåâòîìíó, ñïîâíåíó
òâîð÷î¿ åíåðã³¿ ÿñêðàâó
ïðåäñòàâíèöþ çàêàð-
ïàòñüêî¿ øêîëè îáðàçîò-
âîð÷îãî ìèñòåöòâà

Ëàðèñó
Îëåêñàíäð³âíó

ÁÐÎÂÄ².
Ó  Çàêàðïàòò³ òà äàëåêî çà

éîãî ìåæàìè Ëàðèñó Îëåêñàíäð³âíó çíàþòü ÿê
íåîðäèíàðíó  ìàéñòðèíþ æèâîïèñó ³ ãîáåëåíó, ÿêà
ñâî¿ì íåïîâòîðíèì òàëàíòîì íåâòîìíî ïðèìíîæóº
ìèñòåöüêó ñêàðáíèöþ Ìóêà÷åâà, Çàêàðïàòòÿ, Óê-
ðà¿íè.

Áàæàºìî øàíîâí³é ³ìåíèííèö³  ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ, äóøåâíîãî ñïîêîþ, íîâèõ òâîð÷èõ óñï³õ³â,
ëþäñüêîãî òåïëà òà çàñëóæåíî¿ øàíè ùå íà áàãàòî
ðîê³â.

Ëþáëÿ÷à ðîäèíà ³ ãëèáîêî øàíóþ÷à Âàñ,
Ëàðèñî Îëåêñàíäð³âíî, ãàçåòà «Ìóêà÷åâî»!

ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
У Мукачеві відбудеться чергове засідання Громадсь�

кої ради 18.07.2013 року, у четвер, о 16.00 відбудеться
чергове засідання Громадської ради при виконавчому
комітеті Мукачівської міської ради з наступним поряд�
ком денним:

1. Про стан покрівель багатоповерхових будинків міста
Мукачево. Доповідач: Кравчук Ю.О.

2. Різне.
Одночасно просимо членів Громадської ради при ви�

конавчому комітеті Мукачівської міської ради прийти з
своїми пропозиціями щодо формування перспективно�
го плану роботи.

Голова Громадської ради  М. Гомонай
 для газети Мукачево
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ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МІСТА

МУКАЧЕВА ПРОДОВЖЕНО
Роботу по стратегічному плануванню розвитку міста Му�

качева було розпочато в ще в 2007 році. При цьому була
проведена значна робота, а саме утворені робочі групи та
дорадчий комітет з розробки стратегії, затверджені поло�
ження про їх діяльність. Спільно з активістами громадсь�
кості організували і проводили анкетування тисяч мукачівців
у їх трудових колективах за двома різновидами анкет з ме�
тою визначення міських проблем в різних напрямах еконо�
мічного та соціального стану міста.

Наразі цю роботу поновлено. У сесійній залі міськвикон�
кому голова робочої групи Ернест Нусер довів до присутніх
членів робочих груп та активістів громадськості, депутатів
мету та цілі стратегічного планування і закликав взяти ак�
тивну участь присутніх у цьому процесі. Наступне засідання
робочих груп відбудеться через два тижні, про що буде
повідомлено в засобах масової інформації.

Своє бачення майбутнього розвитку міста надсилайте у
відділ економіки міськвиконкому.

Інформація приймається за адресою:
м.Мукачево, вул. Пушкіна, 2 каб.44, т.2�20�27,
 електронна пошта:ekonom@mukachevo.net.
С.ВАСІЛЬЦЮН – начальник відділу економіки

Мукачівського міськвиконкому

Ðîçïîðÿäæåííÿì ì³ñü-
êîãî ãîëîâè â³ä 20.11.
2012 ðîêó ¹702 ñòâîðå-
íî ðîáî÷ó  êîì³ñ³þ ïî êîí-
òðîëþ çà âèêîíàííÿì
òðàíñïîðòíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà â ðîáîò³ ì³ñüêîãî ïà-
ñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.
×ëåíàìè ðîáî÷î¿ êîì³ñ³¿ º
ïðàö³âíèêè ì³ñüêâèêîíêî-
ìó, ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿,
äåïóòàòè. Ðîáîòó êîì³ñ³¿
î÷îëþº ïåðøèé çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè Åðíåñò
Íóñåð.

Â ðîáîò³ êîì³ñ³¿ áåðóòü
òàêîæ ó÷àñòü ïðåäñòàâíè-

Проведено нараду з перевізниками
пасажирських перевезень міста

êè òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Ãîëîâàâòîòðàíñ³íñ-
ïåêö³¿ â Çàêàðïàòñüê³é îá-
ëàñò³, ÂÄÀ² Ìóêà÷³âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî â³ää³ëó ÓÌÂÑ
Óêðà¿íè â Çàêàðïàòñüê³é
îáëàñò³.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâå-
äåíèõ ðåéäîâèõ ïåðåâ³ðîê
òà çâåðíåíü ìåøêàíö³â
ì³ñòà ç ïåðåâ³çíèêàìè
ì³ñòà ïðîâåäåíî íàðàäó ³
äîâåäåíî äî íèõ âèÿâëåí³
ðîáî÷îþ êîì³ñ³ºþ ðÿä îñ-
íîâíèõ íåäîë³ê³â:

- â³äñóòí³ñòü íàãëÿäíî¿
³íôîðìàö³¿ â àâòîáóñàõ;

- íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí

ñèä³íü â ïàñàæèðñüêîìó
òðàíñïîðò³.

Çà íåâèêîíàííÿ òðàíñ-
ïîðòíîãî çàêîíîäàâñòâà
ïðåäñòàâíèêîì Ãîëîâàâ-
òîòðàíñ³íñïåêö³¿ â Çàêàð-
ïàòñüê³é îáëàñò³ ñêëàäåíî
àêòè ïðî ïîðóøåííÿ
òðàíñïîðòíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà íà îêðåìèõ ïåðå-
â³çíèê³â.

Îêðåìèì ïèòàííÿì ñòî-
ÿëî ïåðåâåçåííÿ ï³ëüãîâî¿
êàòåãîð³¿ íàñåëåííÿ.

Ðîáîòà ì³ñüêîãî ïàñà-
æèðñüêîãî òðàíñïîðòó â
ì³ñò³ çíàõîäèòüñÿ íà ïîñò-
³éíîìó êîíòðîë³ âèêîíàâ-

÷îãî êîì³òåòó Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Äëÿ íàëàãîäæåííÿ ñòà-
á³ëüíî¿ òà ÿê³ñíî¿ ðîáîòè
òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ â ì³ñò³ ïðîñè-
ìî íàäàâàòè ³íôîðìàö³þ
ïðî ìîæëèâ³ ³ñíóþ÷³ íå-
äîë³êè òà ïðîïîçèö³¿ ç ïî-
êðàùåííÿ éîãî ðîáîòè äî
â³ää³ëó åêîíîì³êè ì³ñüêî¿
ðàäè.

²íôîðìàö³ÿ ïðèé-
ìàºòüñÿ çà àäðåñîþ:

ì.Ìóêà÷åâî,
âóë. Ïóøê³íà,2 êàá.44

Òåë. 2-20-27

Об этом сообщил первый замес�
титель начальника Генерального
штаба Вооруженных сил Украины
вице�адмирал Игорь Кабаненко,
передает радио «Свобода». «У нас
такие планы, чтобы в конце сле�

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2013 ГОДУ?
В конце 2013 года планируется провести последний призыв граждан Украины на срочную воинскую службу.

дующего года провести после�
дний призыв на срочную военную
службу. Уровень требований к во�
еннослужащим теперь требует
профессионального подхода и
профессиональных навыков», —

сказал вице�адмирал. Ранее пре�
зидент Украины Виктор Янукович
заявил об очередном сокращении
Вооруженных  сил  страны и со�
здании профессиональной ар�
мии.

ОБМЕЖЕНО
РУХ   ВАНТАЖІВОК

До уваги власників та водіїв автомобільного транс�
порту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням
на вісь більш ніж 7 тонн: відповідно до чинного законо�
давства України та з метою збереження автомобільних
доріг загального користування від руйнувань, у період
підвищеної температури повітря більш ніж на 28°С, на
території Закарпатської області введене тимчасове об�
меження руху даних транспортних засобів із 10 до 22
години. УДАІ УМВС нагадує водіям про обов’язковість
тримання вимог дорожніх знаків та інформаційних
щи-тів. Водіям авто здійснювати стоянку можна у таких
місцях:

Автодорога М�06 Київ�Чоп
�км 711+700 село Тишів, праворуч;
�км 719+250 село Нижні Ворота, праворуч;
�км722+100 готель «Наталі», ліворуч;
�км 765+550 Укртрансавтосервіс селище Чинадійово,
 праворуч;
�км 773+600 місто Мукачево, праворуч;
�км 788+900 стоянка «Млин», ліворуч;
�км 793+500 друге примикання до селища Середнє;
�км   808+500   авторинок   у   селі Юнчеш;
�км 828+870 стоянка «Автопорт�Чоп»;
�км 831+450 перед КПП «Тиса», ліворуч.
Автодорога М�08 місто Ужгород�КПП
«Ужгород»
� км2+100 стоянка, ліворуч.
Автодорога Н�09 Мукачево�Рахів�Богородчани�Івано�

Франківськ�Рогатин
� Львів:
� км 10+600 село Пістрялово, праворуч;
� км 60+000 перед райцентром Хуст, праворуч;
� км 64+000 об’їзна міста Хуст.

Інформація УДАІ УМВС

“Публічне акціонерне товариство “Мукачівприлад” має
намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря в зв’язку з закінченням терміну дії попе�
реднього дозволу.

Підприємство розташоване в м. Мукачево, вул. Миру, 151.
Громадські організації та окремі громадяни можуть направ�

ляти свої зауваження та пропозиції на адресу Мукачівської
міської ради на протязі 30 днів з моменту опублікування по�
відомлення.”

Это название третьего
поэтического сборника
члена литературного
объединения «Рідне сло�
во» Владимира Маслова,
презентация которого со�
стоялась 11 июля в чи�
тальном зале  Мукачевс�
кой  городской библиоте�
ки. Собралось немало це�
нителей поэзии и едино�
мышленников из литобъ�
единения.

Интересный диалог ве�
дущей Владиславы Анта�
лик с автором книги до�
полнялся, обогащался
поздравлениями и поже�
ланиями творческого
взлёта и всего наилучше�
го от сестёр и братьев по
перу. От председателя
литобъединения Михаила
Шушкевича, от прозаика и
публициста Александра
Дулишковича, а также от
Марии Иваницы, Вален�
тины Кушнир, Марьяны
Лиховид, от Богдана Слив�
чука и Михаила Герца.
Звучали песни на слова
поэта в исполнении авто�
ра, Марии Иваницы, Вя�
чеслава Журавлёва, Алек�
сандра Дулишковича.
Звучали стихи, отражаю�
щие философско�роман�
тическое мировосприя�
тие поэта. Которые дарят
покой и моей душе, рож�
дают новые мысли, эмо�
ции. Музыка нашего това�
рища, мукачевского ком�
позитора�песенника Ми�
хаила Герца, была орга�
ничной и неотъемлемой
составляющей этого
праздника.

“Ìàòåðèÿ ÷óâñòâ”

Первый и второй сбор�
ники В. Маслова были бо�
лее лёгкими, солнечно�
воздушными. А в третьем,
название которого взято
из стихотворения «Мир»,
всё больше и больше фи�
лософских рассуждений.
Он, этот третий сборник,
более сложный. Если пер�
вый и второй можно про�
читать сразу, запоем, то
с третьим дела обстоят
иначе: приходится ду�
мать, перечитывать и
вновь осмысливать напи�
санное, вникать. Володя
Маслов просто так ниче�
го не преподносит на блю�
дечке.

Главными темами сбор�
ника «Материя чувств» яв�
ляются пространство и
время, внутренний мир
человека, его чувства,
жизненные ориентиры и
мысли, а также понятие
места как предназначе�
ния в этом безграничном
пространстве движения
планет. Отдельным разде�
лом в книге представле�

на поэма «Свет и тьма», в
которой автор попытался
раскрыть сущность этих
двух понятий в контексте
вечности. Суждения его
стали более зрелыми, он
«повзрослел», однако ос�
тался человеком тонкой
души, который дарит нам
неожиданные и интерес�
ные образы, неожиданно�
неординарные повороты
мысли и философских
рассуждений.

Инженер по специаль�
ности, поэт – по велению
души. Автор поэтических

сборников «Мысли
души», «Звуки Вселен�
ной», «Материя чувств» –
Владимир Маслов.  Я же�
лаю ему творческого
вдохновения, новых идей,
облечённых в яркую риф�
му.

Удачи Тебе, Володя!

Александр
ДУЛИШКОВИЧ

прозаик, публицист

Газета “Мукачево”
радо приєднується до
теплих вітань і побажань
автору нової книги.

Виноград з Паланку
Влада Мукачева відновить виноградники

на Замковій горі
Охочим пропонують безкоштовно взяти в оренду по 5 —

10 соток на схилах біля старовинного Паланку. “На Замковій
горі завжди були виноградники, а яке ароматне вино ро�
били місцеві ґазди! — згадує пенсіонер Золтан Кізман, що
вже 85 років живе в будиночку під замком. — Ще й досі на
схилах гори трапляється здичавіла лоза поміж кущів та де�
рев”.

Наразі взяти ділянку під виноградник зголосилися
восьмеро виноградарів. Хоча перший врожай лоза дасть
лише на 3�й — 5�й рік.

“Розглядаємо можливість безоплатно надати в оренду
виноградарям по 5 — 10 соток землі, — каже мер Мукаче�
вого Золтан Лендєл. — На гористих крутосхилах виноград�
на лоза добре росте і щедро родить. Кожен житель Мука�
чевого та району може звернутися щодо виділення земель�
ної ділянки. Ніяких коштів вносити не потрібно. Єдина умо�
ва — бажання плекати лозу та доглядати свій виноград�
ник”.

Еліна САВИЦЬКА
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Протягом багатьох років Укр�
пошта надає послугу з виплати та
доставки грошових виплат різним
категоріям населення. Ця функція
покладена на підприємство дер�
жавою і дуже важлива в соціаль�
ному сенсі. Особливо це стосуєть�
ся громадян похилого віку, людей
з обмеженими можливостями, ма�
терів з маленькими дітьми і меш�
канців з так званих депресивних
районів. Особлива тема для обго�
ворення – це виплата пенсії на
пошті.

Весь сегмент пенсіонерів можна
умовно поділити на дві групи. І гру�
па – пенсіонери, які отримують пен�
сію понад 10 років. II – «новоспе�
ченї» пенсіонери, адаптовані до
банківських правил, баккоматів та
карток.

Так уже ведеться, що нині пере�
січний пенсіонер дещо обмежений
у своїх можливостях, як фізичних,

Я за пенсією на пошту!
так і фінансових. Досягнувши пен�
сійного віку людина полишає ак�
тивний спосіб життя та інколи
відчуває дефіцит спілкування, Бан�
ки пропонують начебто розшире�
ний спектр послуг для пенсіонерів.
Але пенсіонери зі стажем прекрас�
но знають, що листоноша, який
приносить пенсію дає не тільки
гроші, а може й хліба принести,
газети, просто розповісти останні
новини, Історично склалося, що
листоноша виконує соціальну фун�
кцію, На відмін) від листоноші бан�
ківський працівник має чітко ок�
реслені межі своєї діяльності, тож
від нього чогось більшого не вар�
то чекати. Також слід зауважити,
що не кожен пенсіонер має сили

дійти до відділення банку або най�
ближчого банкомату за умови, що
він розташований поблизу,    А що
вже казати про банки, віддалені те�
риторіально?

Пенсіонери, що обслуговуються
в поштовому відділенні отримують
ряд переваг. Важливим фактором
с наявність розгалуженої мережі
відділень поштового зв’язку, тому
послугою охоплені всі населені пун�
кти України. Для обслуговування
мешканців найвідцаленіишх ку�
точків України функціонують пере�
сувні відділення поштового зв’яз�
ку. Перевагою пошти перед банка�
ми також є безкоштовна дня клієнта
доставка, причому кожен споживач
може обрати зручну для нього

форму обслуговування – у
відділення поштового зв’язку чи
вдома. Доставка пенсії до кварти�
ри � найзручніший спосіб отриман�
ня грошей, що позбавляє клієнта
необхідності йти до банку, шукати
банкомат, стояти в черзі.

Додатковою перевагою обслуго�
вування на пошті є те, що разом з
отриманням пенсії клієнт може ско�
ристатися певним переліком по�
слуг, зокрема оформити передп�
лату на періодичні видання,
відправити кореспонденцію, опла�
тити комунальні послуги, придба�
ти товари народного споживання
тощо.

Ці незаперечні переваги Укр�
пошти часом змушують наших кон�

курентів з надання послуги діяти
не завжди прийнятними метода�
ми.

Не зайвим буде нагадати, що
особа, яка досягла пенсійного віку
мас право отримувати пенсію у
відділенні зв’язку за місцем про�
живання. У випадку коли пенсія от�
римується в банку і виявлено ба�
жання повернутися до послуг по�
шти, особа має цілком законне пра�
во перевестися на обслуговування
у поштовому відділенні. Для цього
Вам необхідно звернутися до уп�
равління Пенсійного фонду Украї�
ни за місцем проживання та пода�
ти заяву щодо переведення нара�
хування пенсії для одержання у
відділенні поштового зв’язку з до�
ставкою додому або безпосеред�
ньо в касі.

Адміністрація ЦПЗ № 1

Телефон для довідок:
5�46�39, 2�12�31

19 èþëÿ ïðàçäíóåò ñâîé äåíü
ðîæäåíèÿ ëþáèìàÿ ìàìî÷êà,

áàáóíÿ ñ ÷óòêèì ñåðäöåì è
óäèâèòåëüíîé äóøîé

Àëüáèíà

Íèêîëàåâíà

ÃÎËÎÌÁ.
Áëàãîäàðèì, ÷òî òû æèâåøü íà ñâåòå.
Íåò íèêîãî òåáÿ ìèëåå è ðîäíåé!
Òåáå æåëàåì ìíîãî ÿñíûõ äíåé,
Ïðèìè îò íàñ â ëþáâè ïðèçíàíüÿ ýòè.
Òû äîáðîòîþ íàñ ñâîåé îêðóæàåøü,
Âñåãäà âíèìàòåëüíà, çàáîòëèâà, íåæíà.
Íàâåðíîå, òû è ñàìà íå çíàåøü,
Êàê ñèëüíî íàì òâîÿ ëþáîâü íóæíà!

Äî÷ü, ñûí, âíóêè Êðèñòèàí è Âàäèì.

Öèìè äíÿìè ñâÿòêóº ñâ³é Äåíü íàðîäæåí-
íÿ â³äîìà ìóêà÷³âêà

Â³êòîð³ÿ ØÂÀÐÄÀÊ.
Â³òàºìî òåáå ç öèì ÷óäîâèì ñâÿòîì, ³ áà-

æàºìî:
Xàé ìîëîä³ñòü òâîÿ ùå äîâãî êâ³òíå,
Íåõàé óñì³øêà ñÿº íà âóñòàõ.
² ëèø õîðîøå, ëàã³äíå, ïðèâ³òíå
Òîá³ â æèòò³ ïåðåòèíàº øëÿõ.
Ùàñòÿ õàé âåñåëêîþ ñì³ºòüñÿ,
Êâ³òè êâ³òíóòü íà òâî¿ì ïóò³,
Â ðàäîñò³,çäîðîâ’¿ ñåðöå á'ºòüñÿ,
Ìð³¿ âñ³ çáóâàþòüñÿ â æèòò³!
Ç äíåì íàðîäæåííÿ!

          Ñâ³òëàíà ³ Ñåðã³é Äâîðíè÷åíêè

Ù È Ð Î
ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!

ÙÀÑËÈÂÎ¯ ÄÎË²,
ÂÇÀªÌÍÎ¯ ËÞÁÎÂ²!
20 ëèïíÿ ñòàº  íà ðóøíè÷îê ùàñòÿ çàêîõàíà

ïàðà þíèõ ìóêà÷³âö³â —

Â³êòîð³ÿ Ãåðåâè÷
³ Â³êòîð Ãîëîìá.

Â³ä óñüîãî ñåðöÿ ïîçäîðîâëÿºìî íàøèõ ìî-
ëîäÿò ç òàêîþ ñâ³òëîþ, ñâÿòêî-
âîþ ³ çâîðóøëèâîþ ïîä³ºþ
ó ¿õíüîìó æèòò³ ³ ùèðî-
ñåðäíî áàæàºìî  ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ íà
äîâã³ ðîêè ñï³ëüíîãî
æèòòÿ, â³÷íîãî êîõàí-
íÿ, Áîæî¿ áëàãîäàò³.

 Â³ä ìàìè Âàëåð³¿, ìàìè Ìàð’ÿíè,
 áàòüêà Âàñèëÿ, áðàòà ßðîñëàâà,

ð³äíèõ òà áëèçüêèõ.

Мукачівський державний університет
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

ÍÀ ÇÀÌ²ÙÅÍÍß  ÂÀÊÀÍÒÍÈÕ ÏÎÑÀÄ
ÏÐÎÔÅÑÎÐÑÜÊÎ-ÂÈÊËÀÄÀÖÜÊÎÃÎ ÑÊËÀÄÓ:
- ñòàðøîãî âèêëàäà÷à êàôåäðè ïåäàãîã³êè ìóçè÷íî¿ îñâ³òè òà âèêîíàâñü-

êîãî ìèñòåöòâà - 4 ÷îë.;
- ñòàðøîãî âèêëàäà÷à êàôåäðè ïåäàãîã³êè é ìåòîäèêè äîøê³ëüíî¿ òà

ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè – 4 ÷îë.;
- ñòàðøîãî âèêëàäà÷à êàôåäðè ô³ëîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í – 2 ÷îë.;
- ñòàðøîãî âèêëàäà÷à êàôåäðè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ – 1 ÷îë.;
         - ñòàðøîãî âèêëàäà÷à êàôåäðè òóðèçìó ³ ðåêðåàö³¿ – 1 ÷îë.;
- ñòàðøîãî âèêëàäà÷à êàôåäðè êîíñòðóþâàííÿ òà òåõíîëîã³é øâåéíèõ

âèðîá³â ³ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè – 1 ÷îë.;
- äîöåíòà êàôåäðè ãîòåëüíî-ðåñòîðàííî¿ ñïðàâè – 1 ÷îë.;
- äîöåíòà êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í – 3 ÷îë.;
- äîöåíòà êàôåäðè îáë³êó òà ô³íàíñ³â – 2 ÷îë.;
- äîöåíòà êàôåäðè ïåäàãîã³êè é ìåòîäèêè äîøê³ëüíî¿ òà ïî÷àòêîâî¿ îñâ-

³òè – 1 ÷îë.;
- äîöåíòà êàôåäðè ìàðêåòèíãó – 1 ÷îë.
Ó êîíêóðñ³ ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, ÿê³ ìàþòü â÷åíå

çâàííÿ, íàóêîâèé ñòóï³íü, ñòàæ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ó âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ ²²² – ²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ íå ìåíøå 5 ðîê³â.

Òåðì³í ïîäàííÿ çàÿâ – ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ
ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî ó÷àñòü ó  êîíêóðñ³  òà  ìàòåð³àëè  ïðî ïðåòåíäåíò³â (çàÿâà íà
³ì’ÿ ðåêòîðà, îñîáîâèé  ëèñòîê  ç  îáë³êó êàäð³â,  àâòîá³îãðàô³ÿ,  äîêóìåí-
òè ïðî îñâ³òó,  íàóêîâèé ñòóï³íü,  â÷åíå çâàííÿ,  ñïèñîê íàóêîâèõ  ïðàöü,
âèíàõîä³â,   ïóáë³êàö³é òà äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ñòàæ íàóêîâî –
ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè) ïîäàâàòè  äî   â³ää³ëó êàäð³â ÌÄÓ.

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
89600, ì. Ìóêà÷åâî, âóë. Óæãîðîäñüêà, 26, â³ää³ë êàäð³â,

òåë. (03131) 2-11-09.

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

ТОВ  «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», оголошує прилюдні торги з реалізації ареш�
тованого майна (предмет іпотеки), яке належить ВАТ Мукачівська трико�
тажна фірма «Ілона» (89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Гоголя,
24; код ЄДРПОУ: 20456794):

ЛОТ № 1: Нерухоме майно (предмет іпотеки) � комплекс будівель та
споруд загальною 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 � експериментальний цех літ. «Г�Г*» загальною площею
531,0 кв.м.; адмінкорпус літ. «Д» загальною площею 350,30 кв.м.; ремонтна
майстерня літ «Е» загальною площею 147,60 кв.м.; майстерня літ «И» загаль�
ною 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  технічної 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
сплачується на наступні реквізити: код ЄДРПОУ 36303404, р/р
26000013006122 в АТ”Сбербанк Росії” МФО 320627, Одержувач: ТОВ�
”УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП”. Остаточна оплата здійснюється на протязі 10
банківських днів, не враховуючі дня проведення прилюдних торгів (ви�
хідних та святкових днів) на депозитний  рахунок Державної виконавчої
служби України: р/р 37313006004124 в ДКСУ у м. Києві, код ЄДРПОУ
37471975, МФО 820172.

Кінцевий термін реєстрації для участі у прилюдних торгах: 07.08.2013 до
10:00 год. Реєстрація учасників відбувається за адресою: м. Київ, Броварсь�
кий пр�т, 5�И. Ознайомитися з майном  можна щодня за його місцезнаход�
женням та одержати додаткову інформацію, звернувшись до організатора
прилюдних торгів та на сайті  http://trade.informjust.ua

Прилюдні торги відбудуться 070.8.2013 об 11.00 год. за адресою Міський
ВДВС Мукачівського МРУЮ Закарпатської області, за адресою: Закарпатська
обл., м. Мукачеве, вул. Валенберга 3.

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

Довідка за телефоном: (044) 517 75 00.
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За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Шаркань Павло Габрієлович –1928 р.н.
2.Боцан Марія Михайлівна –1959 р.н.
3.Скуратовський Олександр Васильович –1945 р.н.
4.Стрижков Володимир Олександрович –1948 р. н.
5.Сідор Марія Іванівна –1944 р.н.
6.Рейті Андрій Андрійович –1948 р.н.
7.Куриця Єва Василівна –1934 р.н.
8.Павлюк Дмитро Деонизович – 1932 р.н.
9.Товт Василь Васильович –1956 р.н.
10.Пуга Верона Юріївна – 1930 р.н.
11.Стрюкова Валентина Станіславівна –1932 р.н.
12.Ахунзянов Фаріт Сабірзянович –1923 р.н.
13.Гуєнок Катерина Іванівна –1947 р.н.
14.Легельчик Іван Іванович – 1960 р.н.
15.Кобец Віталій Георгійович –1957 р.н.

Серед  високих  Карпатсь�
ких гір, під горою Кичера,
розташувалося мальвниче
село  Рекіти, що на Міжгір�
щині.  Саме тут, уже десятий
рік поспіль, проводиться
фестиваль “Рекітське Су�
зір`я”.

Уперше він відбувся у 2003
році. Ініціатором  організації
його були: Василь Федоро�
вич Тарчинець, уродженець
села Рекіти, який на той час
перебував у відпустці вдома.
За фахом – військовий ко�
респондент, автор восьми
книг та двохсерійного віде�
офільму – “Ти поклич нас
тільки, Україно”. Указом Пре�
зидента йому було присвоє�
но звання “Заслужений жур�
наліст України”.  Завдяки
“Рекітському Сузір`ю”, впер�
ше відбувся огляд робіт в
номінаціях: “Проза”, “Жур�
налістика”, “Сценічне мис�
тецтво”.

На ювілейному фестивлі
були присутні близько 350
людей, а за всі десять років
його проведення  3500. Цьо�

ÞÂ²ËÅÉÍÈÉ  ÔÅÑÒÈÂÀËÜ КАДРОВИЙ
КОНКУРС

Головне управління юс�
тиції у Закарпатській об�
ласті оголошує конкурс на
заміщення тимчасово ва�
кантної посади головного
спеціаліста Мукачівсько�
го міськрайонного управ�
ління юстиції. Вимоги:
вища юридична освіта за
освітньо�кваліфікацій�
ним рівнем «Спеціаліст»,
„Магістр”, стаж роботи за
фахом в державній службі
на посаді провідного
спеціаліста не менше 1
року або стаж роботи за
фахом в інших сферах уп�
равління не менше 3 років
навики роботи на комп»�
ютері. Термін прийняття
документів протягом ЗО
календарних днів з дня
оголошення про прове�
дення конкурсу. Додатко�
ва інформація надається
кадровою службою.

За довідками звертати�
ся: м.Ужгород, Головне
управління юстиції у За�
карпатській області, пл.
Народна 4 , 6�й поверх,
каб. № 636 тел. (222)
3�42�53.

го року  сюди приїхала  мо�
лодь не тільки з України, але
й гості з�за кордону.  Юні
таланти мали змогу ознайо�
мити членів журі з своїми
творчими доробками  у но�
мінаціях: “Журналістика”,
“Поезія”, “Проза”, “Фото”,
“Малюнок” “Авторська
пісня”, “Літературно�музич�
на композиція”.

Мені вперше випала наго�
да побувати на фестивалі, і

брати участь у номінації
“Журналістика”, та “Літера�
турно�музична композиція”.
Найважливішим  для мене
був третій день. Саме тоді
кожен з нас  представляв свої
доробки.  Готуючись до фе�
стивалю, я мала змогу не
тільки написати нарис і по�
спілкуватись, але й взяти
інтерв`ю у заслуженого жур�
наліста України – Людвига
Васильовича Бучинчика,

який дав мені декілька над�
звичайно важливих порад
для майбутнього журналіста.
Та найбільше з них мені за�
памяталась одна: “Справ�
жній журналіст, ніколи не на�
пише фальшу, а той, хто на�
пише, не є справжнім журна�
лістом.” Тепер ці слова стали
моїм життєвим дивізом.

  Навчаючись у випускно�
му класі, я вирішила продов�
жити навчання в Ужгород�
ському Національному уні�
верситеті на факультеті
“Журналістика”.  Під час пе�
ребування в Рекітах,  з кож�
ним днем   все більше й
більше розуміла, що вибір
моєї майбутньої професії є
правильним, бо мені подо�
бається спілкуватись з
людьми, бути в курсі всіх
подій, писати, подорожува�
ти.

Хочу висловити подяку
всім організаторам фести�
валю, членам журі, завдяки
їх умілому проведенню май�
стер�класу, ми маємо змогу
розвивати свою творчість.

Однак, вносимо пропози�
цію, оцінюючи творчі дороб�
ки, брати до уваги окремо
роботи студентів вищих уч�
бових закладів  від учнівсь�
ких, враховуючи вікові гру�
пи.

Радує і те, що ніхто з учас�
ників не залишився непомі�
ченим. Кращих юних жур�
налістів було нагороджено
Дипломом I�II�III ступенів, а
представнику Міжгір‘я вда�
лось стати найактивнішим і
отримати найвищу нагоро�
ду – Гран�прі. З того момен�
ту, коли ви  починаєте писа�
ти те, що подобається всім,
ви перестаєте бути журнал�
істом. Із цієї хвилини ви пра�
цюєте в шоу�бізнесі. (Франк
Міллер�молодший).  Попе�
реду ще багато нового і ціка�
вого, то ж творім так, аби
потім не ховати свого облич�
чя від інших людей, як пи�
сав Франк Міллер�молод�
ший. У моїй пам‘яті фести�
валь залишиться назавжди.

Каріна БАНАЦЬКА

ОДНА ЛЮДИНА ЗАГИНУЛА,
ЧЕТВЕРО ТРАВМОВАНИХ
Зранку 5 липня у Мукачівський міськвідділ міліції

надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи
про те, що у сел. Чинадійово трапилася дорожньо�
транспортна пригода. Негайно на місце аварії виї�
хала слідчо�оперативна група та наряд ДАІ. З’ясу�
валося, що внаслідок ДТП одна людина загинула,
ще четверо отримали травми. Серед потерпілих є
й один неповнолітній. За попередніми даними, 48�
річний водій вантажівки МАЗ, виїжджаючи на голов�
ну дорогу, не надав перевагу у русі автомобілю мар�
ки «Москвич», у якому окрім водія, 17�річного місце�
вого жителя, знаходилося ще четверо пасажирів,
один з яких від отриманих травм помер. Інших учас�
ників ДТП з тілесними ушкодженнями госпіталізо�
вано у Мукачівську ЦРЛ. Водій вантажівки лише
відбувся переляком. З яких причин сталася аварія
наразі встановлюють слідчі та експерти. З’ясо�
вується також й сам факт керування транспорт�
ним засобом неповнолітнім, повідомляє співробі�
тниця Мукачівського МВ УМВС Наталія Машіко.

Занадто передчасно, так несподівано і так раптово пішов із життя добK
рий, порядний, люблячий чоловік, мудрий, турботливий батько, ніжний,
ласкавий дідусь, дуже приязний, надійний товариш, надзвичайно працьоK
витий, зразковий охоронець природи

Іван Іванович МЕДЕНЦІ.
Усе своє життя ця чуйна, добра, віддана святій Церкві людина, турбувалаK

ся, щоб усе, що Його оточує, було кращим, гарнішим, милувало зір і душу.
Для цього не шкодував ні часу, ні наполегливої праці натружених рук. Іван
Іванович був ерудованим, висококласним спеціалістом. Для всіх, з ким
спілкувався, з ким працював, був добрим порадником, помічником і друK
гом і за це здобув неабияку повагу й авторитет.

Поділяємо біль втрати з Його дружиною, недавнім відповідальним секреK
тарем газет «Прапор Перемоги» («Панорама») М.В.Меденці і висловлюємо щирі співчуття сім’ї,
рідним і близьким покійного. Вічна і світла пам’ять про Нього назавжди залишиться в наших
серцях.

Колеги�журналісти «Прапора Перемоги» («Панорами»)
і редакція міськрайонної газети «Мукачево»

Видобутий нами камінь доставляється за
адресою замовника автомобільним транс�
портом.

Доставка  відбувається протягом 2�7 днів
з моменту  вашого замовлення.

У випадку якщо вас не влаштує якість
нашого товару ви можете відмовитися від
замовлення і не прийняти ракушняк (це
ваше право) тому що авансу та передпла�
ти ми не беремо, розрахунок відбувається
на місці вигризки по факту поставки.

Природа є творцем найдосконаліших
речей, величних і не повторних шедеврів.
До таких не повторних творінь природи
належить і Кримський камінь – ракушняк. 

Камінь ракушняк утворюється в резуль�
таті спресовування раковин молюсків,
піску, вапна і безлічі різних елементів, ство�
рених природою. Утворюється він зазвичай
в мілководній зоні морів та океанів. Ракуш�
няк вже дуже тривалий період часу засто�
совується в будівництві і зарекомендував
себе як універсальний і дуже надійний ма�
теріал, що володіє унікальними властиво�
стями.

Що дивує! Камінь має властивості, які
людина до цих пір не змогла штучно відтво�
рити. Теплопровідність ракушняку дуже
низька і дозволяє каменю зберігати по�

трібну температуру в споруді, незважаючи
на навколишнє середовище. Цьому сп�
рияє його пориста структура. У будинку
зракушняку в зимовий період тепло, а в
літні, спекотні дні прохолодно.

Так само пориста структура ракушняка �
робить з нього досконалий природний
фільтр. Його пориста структура, як губка,
фільтрує всі шкідливі речовини і не дає їм
проникнути до Вас у будинок.

Ще одне перевага пористої структури
каменя, він є дуже хорошим шумоізолято�
ром і у Вашій оселі завжди буде тихо, тепло
і затишно.

Хімічний склад ракушняку особливо
дивує. Ракушняк містить морської солі.
Вони виділяють в навколишнє середовище
йод, що такий корисний для людського
організму. Так само завдяки йоду, ракуш�
няк  має абсолютно унікально властивість,
він відштовхує радіаційне випромінювання
і сам має нейтральне, що підтверджено
дослідженнями.

У будинку, побудованому з ракушняку, не
заводяться гризуни.

 Отже ракушняк, що видобувається в на�
шому кар’єрі є природнім, екологічно чис�
тим будівельним матеріалом. Позитивни�
ми властивостями ракушняка є його
легкість і висока пористість, що в поєднанні
з надзвичайною міцністю  обумовлюють
високі теплоізоляційні властивості та
надійність. Ракушняк широко використо�
вується в будівельній промисловості для
зведення будинків висотою до 3�х поверхів,
а також для будівництва перегородок ви�
сотних будинків.

Більш докладну інформацію ви можете
дізнатися на нашому сайті в розділі під на�
звою «Про Ракушняк».

Контакти: Тел.:  0984956333;
0956140068; 5K07K99

Rembudeservis.com.ua
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Це було сімдесят років
тому. У 1943�му. Але тi
ночi, тi днi кожна людина,
кожна душа, яка живе чи
жила тут, на Волині, пам’�
ятає й досi. Це — страшнi
днi i ночi. Те, що
вiдбувалося тут 70 рокiв
тому, нинi називають Во�
линською трагедiєю.

Але тут, на Волинi, нiхто
у сiльських церковках, як
“дає за упокiй”, не каже,
що то свiчечка за поляка
чи вкраїнця. За —“невин�
но убiєних” свiчечки тут
запалюють по недiлях.

Моляться тi, хто живе i
жив на Волинi, однаково
за брата рiдного по мамi�
польцi та двоюрiдного по
лiнiї тата�українця. Мо�
ляться за полякiв
Бронiцьких, сусiдiв близь�
ких, i Морозiв — сусiдiв�
українцiв дальших. За цiлi
села i цiлi “кольонiї”. Так
хутори тут називали й на�
зивають досi.

Бо рiк 1943�й то — бiль,
то — великий жаль цього
краю. Це — їх правда, що
терном поросла на моги�
лах без цвинтарiв.

Бо 1943�й то � дiти
недосповитi, то � кохання
невiнчане. То � трагедiя
двох народiв, що довго
хлiб дiлили.  По�сусiдськи.

Роки збiгли, але нiхто
навiть сьогоднi не скаже
вам, чому 70 рокiв тому
тут це було. Чому сусiд
убивав сусiда, брат —
брата? Це були якiсь
сутiнки розуму, спалах
лютi, нiчим досi не пояс�
нимої. Це був i є сором
для кожного, хто розумiє,
що призначення людини
— любити, бо так хоче Бог.

Про Волинську трагедiю
написано багато рiзного.

Драма українця й поляка
Те, що коїлося тут, на Волині, сімдесят років тому, не піддається розумінню

Україна та Польща підійшли до кульмінації складної
теми спільного минулого — 70�их роковин Волинської
різні. Польська сторона вважає 11�12 липня піком «ет�
нічних чисток з елементами геноциду, коли українські
націоналісти одночасно напали майже на 100
польських населених пунктів на Волині». Українські
історики говорять про значно меншу кількість жертв
літа 1943�го – під час «другої українсько�польської
війни». У селі Павлівці на Волині 6 липня відбулася
спільна молитва за участі релігійних діячів – на тому
самому місці, де 10 років тому польські та українські
лідери вже сказали своє «пробачаємо і просимо про�
бачення».

Перед цим у польському  Сенаті прийняли заяву щодо
Волині, в якій назвали події 70�річної давнини «етніч�
ною чисткою з елементами геноциду». Після цього 148
(!) українських народних депутатів, «регіоналів» і ко�
муністів, звернулися до польського Сейму, – аби той
визнав Волинську різню «геноцидом польського наро�
ду». Українські провладні депутати підспівали крайнім
правим польським колам... «Польське суспільство з
подивом сприйняло звернення українських депутатів»,
– заявив українець за походженням, депутат Сейму
Мирон Сич. «Здивований цим, як і українська меншина
у Польщі. У польському суспільстві велике здивуван�
ня, що в такій ситуації частина депутатів Верховної
Ради стає проти процесу примирення між Україною і
Польщею. Якщо говоримо про геноцид.., то потрібно
враховувати, що до злочинів вдавалися обидві сторо�
ни», – сказав Сич.

Колишні президенти Леонід Кучма і Олександр Квас�
нєвський звернулися у спільній заяві до громадян двох
країн. Закликали зробити все, аби пам’ять про жертв
минулих конфліктів не стала приводом для погіршен�
ня відносин між двома народами.

Óêðà¿íö³ âáèâàëè ïîëÿê³â. Æîðñòîêî, ëþòî.
Ïîëÿêè âáèâàëè óêðà¿íö³â. Ëþòî, æîðñòîêî. 

Над ключовим питанням:
“чому i за що?” досi спе�
речаються iсторики. І
сперечатимуться ще дов�
го — однiєю з найбiльших
в iсторiї людських тра�
гедiй i досi спекулюють
нечистi на сумлiння полi�
тики.

Тiлькi тi, що пережили
все, не дiлять нiчого. Не
рахують убитих. Не дiлять
їх на українцiв i полякiв.

Але сьогоднi, 70 рокiв
потому, я хочу розповiсти
вам не про те, скiльки за�
гинуло з польської i
скiльки з української сто�
рони. Я хочу розповiсти
про людей, яких у тi
страшнi часи не було ба�
гато.

Про людей, якi своїми
вчинками дали нам при�
клад, що означає любити.
Любити, коли платою за
це є смерть. Любити, коли
за це — ненавидять. Лю�
бити, коли ти залишаєш�
ся сам проти всiх.

...При в’їздi до Охнiвки
стоїть хрест загиблим. По
всiй Волинi такi хрести. З
надписами i без. Бабу
Євгенiю кличуть у селi
Геня або Баєрка за
дiвочим прiзвищем. Бабу
Геню ноги болять, лежить.
Питає, чия я буду i дякує
Боговi, що сама ще до
вбиральнi з лiжка встане.
В оселi охайно i бiдно. Тут
по всiх селах так.

“Мирно ми жили. Разом
всi, файно. Так було: хата
українцiв, сусiдня — хата
полякiв, i знову одна чи двi
українськi, тодi — знову
поляки. Говорили i украї�
нською, i польською.

Було таке, що українець
тiльки польською гово�
рить, а поляк — тiльки ук�

раїнською. Я до костьолу
бiльше ходила, бо там
лавки стояли, всi сiдають,
то менi так подобалося.
Камiнська там така була
— вiночки нас, дiтей, вчи�
ла плести. Та в селах на
те нiгди й уваги не зверта�
ли, хто ти за паспортом:
поляк чи вкраїнець? А
потiм, хай Господь про�
щає, — чорт помило кинув
i, закотлувалося всьо...

Побили стiльки народу в
нашому селi, дитино,
страшно, як побили — то
те, що я бачила й пам’я�
таю. А хто втiк — зостався
живий”.

Замовкає старенька
Геня. Кашель мучить тiло,
натомлене пережитим. —
Мама каже: дiти, смерть
пiдходить, ходiмо з хати.
Як втiкали — нужда, вошi
як нiготь лазили.

I знову — мовчанка. Там,
мої спiврозмовники — у
минулому. У тих страш�
них днях, де в агонiї вiйни
люди здавали iспит на
людянiсть.

— Як то все почалося,
отi вбивства? Ви ж
розповiдаєте, що було все
в селi добре. Що поляки з
українцями дружньо жили,
хлiбом дiлилися. То що ж
сталося, що в один день
люди змiнилися? В один
день то було? — питаю.

— Нi. Потрошки. Спер�
шу Iвана Мороза вбили,
потiм, здається
Бронiцьких з двома хлоп�
цями. Там тiльки мен�
шенький — Збишек вряту�
вався. Всiх вбито, хата го�
рить, а вiн зо п’ять лiт мав
— в льонi цiлу нiч сидiв, а
потiм до сусiдiв прийшов.
Тi його забрали й переда�
ли родинi, аби сховали.
Якби не Петро Чемерай�
да, то й нас з мамою пе�
ребили б. Де б вона
втiкла, братик ще в пелен�
ках був.

— А хто такий Чемерай�

да? — допитуюся.
— Та наш, в селi жив.

Жiнка його вкраїнською не
говорила, а пироги такi
пекла, я не могла їх на�
їстися. То вона на дверi
дивиться, аби нiхто не
йшов, i просить мене ба�
гато не їсти, бо ж не мож�
на голодному стiльки їсти.

— То ви в Чемерайди
жили? — перечiкую бабин
кашель.

— Нi, не жили — ми там
ховалися, — терпляче по�
яснює.

Тут не кажуть поляк, ук�
раїнець — називають всiх
поiменно, за прiзвищами
й прiзвиськами. Тут не го�
ворять — “рятував”, а —
спасав, спасали, спаса�
лися. Тi слова звучать ча�
сто. I ще тут  вiдсутнє сло�
во — подвиг. Натомiсть
часто звучить — людяний.

— Як чули, що хтось йде,
то втiкали в поля, в снiги.
В погребi сидiли. Холод
був такий, що пелюшки
замерзали, мама
вiдривала. — Баба Геня
питає, чи помiтила я, що
бiля хати нема криницi
близько. Каже, не любить
криниць, бо в тi страшнi
часи дiтей туди кидали.

— А скiльки у Чемерай�
ди в хатi душ ховалося? —
знову питаю. Питаю про ту
людину, яка цiною власно�
го життя рятувала iнших.

— А Бог його знає, ди�
тино. Я ж мала була, на�
лякана. Пам’ятаю, що ба�
гато — так багато, що в
хатi пройти не годен було,
скрiзь лежали й стояли. I
того воза, де нас, дiтей, як
маку, так тiсно сидiли, —
Геня якось разом згадує
замерзлi пеленки брати�
ка i Чемерайду.

— Вiн спасав людей,
розумiєте? Спасав. Вiн
так казав: “Того пальця
врiжеш — болить i, того
врiжеш — болить”, — ци�
туючи свого рятiвника пе�

реходить на iншу мову.
Скiльки рокiв мав Петро
Чемерайда, бабуся не па�
м’ятає. Пам’ятає, що дру�
жину вiн кликав Фелею, i
вона вчила її шити крават�
ки з кораликiв, такi
кольоровi.

Про Петра Чемерайду,
ще не старого чоловiка, в
Охнiвцi я почую ще не раз.
Ще не один раз прiзвище
цього чоловiка буде суп�
роводжуватися коротким
словом — “спасав”.

...І знову слухаю спога�
ди.

“Дядька мого рiдного,
Iвана, жiнку Надю i двох
дiтей — забили. З меншою
Нiною я ходив до школи.
Ще був Льоня. Бугайчуки
вони писалися. А тато з
дядьком були на фронтi.
У тiтки Надi таке волосся
файне було. Я пам’ятаю,
вона сидить в хатi,
розчiсує косу й каже до
мами: “Буде з мене гар�
ний труп?” Мама сварить
її, а на ранок їх побили.
Всiх. Хата горiла. Ми
втiкаємо, а нас було в
мами троє, всi малi, одне
на руках. То ми до Конд�
рацьких втiкли, вони нас
заховали, — згадує свою
дитячу Голгофу Євген
Чеснович. У 43�му йому
було сiм рокiв.

— То хто були тi
Кондрацькi, котрi вас ря�
тували? — допитуюся.

— Як хто? То ж сусiди
нашi! I вони нас не ряту�
вали, а — спасали, хова�
ли. Бо якби не сховали, то
нас були б забили, — по�
яснює. — То ми в них тро�
хи пересиджували в льосi,
в стодолi, в хатi. Трохи хо�
вали нас Камiнськi, то теж
нашi сусiди, а тодi вже
іншi вивезли зi села на
возi.

— А якщо б вас знайшли
в Камiнських чи Конд�
рацьких, то вбили б?

— Всiх вбили б. I їх, i нас.
Як ми були в Камiнських,
то за нами прийшли вже з
рушницями, ми в другiй
кiмнатi сидимо, а дочка
Камiнських каже: тут
нiкого немає — то нашi
всi, нашi. I спасла нас так.
А потiм ще нас до родичiв
Чемерайди возили i там
ховали. Двi недiлi ми там
жили. I раз приходить один
зi зброєю, а господиня
просить його, аби нас не
вбивав, бо то грiх. I не вбив.

...У селi Вижгiв, що попiд
Бугом, старенькi, що вже
є останнiми свiдками цiєї
страшної трагедiї двох
народiв, ще розкажуть вам
iсторiю про священика
Миколу Покровського.
Вбито його було. Дружину
священика Марiю з двома
юними доньками вели до
рiки. Розстрiлювати. Ця
iсторiя про людське мило�
серддя вже стає леген�
дою, що живе в
навколишнiх селах.

— Стоять мати з тими
дiтками на колiнах, авто�
мата їм приставили до го�
лови, моляться, просять у

Бога прощення. I їх не
пострiляли. Пiдняв авто�
мата, пустив чергу в небо,
а їм: “Втiкайте!”

...В селi Кашiвка Марiя
Балабаїха врятувала вiд
смертi малу дитину. Виро�
стила за свою, видала
замiж. Якось сусiди сказа�
ли, що чужа вона Бала�
баїсi. Тiльки заплакало
дитя i сказало, що має
маму Марiю за рiдну.

У селi Ягiдному на
обiйстi — могила. Там в
однiй могилi — четверо.
Три жiнки з роду Глов i
їхнiй рятiвник — Янек.
Янек був з iншого “табо�
ру”. Вiн прийшов з тими,
котрi вбивали. Але роди�
на Глов усе життя молила�
ся i просила в Бога спо�
кою його душi.

Вiталiя Сурмача заб�
рав до себе Корнiй Пили�
п’юк. Мав своїх четверо,
п’ятим узяв. Ховав хлоп�
чину вiд усiх. Рятував. I
брат Корнiя, Тарас, пере�
ховував. У клунi по ночах
клали спати дитину помiж
худобини. Спасли...

— Яка рiзниця, чи ти по�
ляк чи українець? — Iван
Пилип’юк схилився на
цiпок. — То ж все — люди.
Як прийшов до нас Мар�
целько, став на порозi i
каже до тата: “Що, Грицю,
не впустиш мене тепер до
хати? Маємо боятися
один одного?” А батько
каже: “Що ж ти, сусiде,
таке говориш? Чи маю я
тебе, сусiда, боятися чи
до хати не впустити? Як
заб’ють — то заб’ють всiх
разом. Марцелько жив у
нас зо двi недiлi. В стодолi
трохи ховали, трохи в хатi.
Потiм i вiн пiшов за Буг.

Згадують люди 1943�й.
Кажуть, що то був страш�
ний час, дурний.

Тут сьогодні не просять
прощення — тут живуть iз
прощенням. Моляться за
живих, тих, кого немає, i
тих, хто народиться. За
те, щоб нiколи й нiде не
повторилося те, що було
тут, на Волинi, 70 рокiв
тому.

Бо 1943�й — то був iспит
на милосердя. Час, коли
людина стояла перед ви�
бором: вiдчинити дверi
сусiдовi, щоб врятувати
його з дiтками вiд наглої
смертi, чи не впустити їх
на порiг?

То був iспит, найжор�
стокiший з усiх: вiдчиниш
дверi, рятуючи, знайдуть
— уб’ють усiх. I не було на
тому порозi вже нi поля�
ка, анi українця. На тому
порозi складали люди
iспит на людянiсть.

...Пишучи цi рядки, я
свiдомо не називала
нацiональностей. Бо тут,
на Волинi, де вiдбулася
страшна трагедiя, немає
рiзницi, кого було вбито —
чи поляка, чи українця.
Кажуть: вбито невинну
душу.  А тих, хто рятував,
називають коротко: то
була Людина.

Свiтлана МАРТИНЕЦЬ
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Первое свидание девушка

на-значила кавалеру в родном
селе Чинадиево, что в 12 кило�
метрах от Мукачево. Не зная,
чем поразить воображение из�
балованного заграничного гос�
тя, Татьяна показала ему руи�
ны местного замка и призна�
лась, что давно мечтает вос�
становить его. Иосиф обвел
взглядом изъеденные време�
нем и дождями каменные сте�
ны. “Теперь это будет нашей
общей целью”, — улыбнулся
мужчина.

— В 1999 году, когда я впер�
вые увидел Сент�Миклош, там
находился склад автобазы, —
говорит 56�летний Иосиф Бар�
тош. — Казалось, все стены
старинного дворца пропахли
бензином. Мы с Татьяной про�
брались туда, обманув сторо�
жей. Благо Таня знала тайную
тропу, которой пользовалась
местная ребятня. Я шел по за�
валенной мусором лестнице
замка и испытывал жгучий стыд:
как можно было довести до та�
кого? Почему мы, украинцы, не
ценим свою историю? Я объез�
дил всю Европу, видел, как там
трясутся над каждой древней
постройкой. А у нас...

Мы забрались на второй
этаж, в комнату, из окна кото�
рой открывался удивительный
вид. У меня аж дух захватило!
Начал расспрашивать Татьяну
об истории замка: кто его по�
строил? кто здесь жил?

—  А я ничего не знала, —
вступает в беседу 46�летняя Та�
тьяна Бартош. — Мой отец рас�
сказывал, что прежние хозяева
оставили замок много лет на�
зад, и память о них стерлась. В
советское время здесь разме�
щалась воинская часть, потом
здание отдали автобазе. Мне
было больно видеть замок заб�

Татьяна и Иосиф — единственная на Украине пара,
которая своими силами ремонтирует средневековый замок

Чинадиевский замок Сент�Миклош (или замок Святого Николая) непос�
тижимым образом привлек к себе, а затем связал воедино судьбы Татья�
ны и Иосифа Бартош. Например, Иосиф до сих пор не может объяснить,
что позвало его, успешного и признанного в Европе художника, уехавшего
за рубеж работать, обратно в Украину, в 1999 году он вдруг отказался от
выгодных заказов и вернулся в Мукачево. А буквально через несколько дней
встретил свою будущую жену Татьяну.

рошенным, хотелось спасти
его. И вдруг Иосиф говорит:
“Нельзя позволить замку погиб�
нуть. Давай что�то делать”. В
тот момент я едва не запрыга�
ла от радости, как девчонка.

— Для начала мы с Татьяной
создали проект восстановле�
ния замка, — продолжает
Иосиф. — Однако во всех ин�
станциях, куда обращались,
нас откровенно высмеивали. В
Закарпатском областном сове�

те меня испытывали на проч�
ность года полтора. Я ходил
туда по нескольку раз в неде�
лю: убеждал, просил, требо�
вал... Наконец, в 2001 году нам
позволили взять замок в арен�
ду. И тут же появилась новая го�
ловная боль: где найти сред�
ства на восстановление? Я
очень переживал: справлюсь ли
с этой задачей? Но однажды во
сне мне явилась старушка�мо�
нахиня и сказала: “Ничего не

бойся. Деньги будут”.
Так и вышло: деньги на�

шлись! Точнее, я придумал спо�
соб, как их зарабатывать. Стал
организовывать международ�
ные благотворительные пленэ�
ры (от фр. en plein air — “на от�

крытом воздухе”, живописная
техника изображения объектов
при естественном свете и в ес�
тественных условиях. — Авт.),
а деньги, вырученные от прода�
жи художественных работ, тра�
тил на восстановление замка.
Если раньше я держал в руках
только кисть для рисования, то
теперь осваивал новые про�
фессии: инженер, каменщик,
столяр, маляр... Сначала сво�
ими руками отремонтировал

крышу, потом занялся восста�
новлением первого этажа.

Параллельно мы с Татьяной
по крупице собирали сведения
о нашем замке. Перечитывали
исторические хроники, летопи�
си, дневники вельмож. И нео�

жиданно выяснили: стены зам�
ка хранят память об одной из
самых драматических историй
любви в средневековой  Евро�
пе!

— Сент�Миклош был постро�
ен в 1403 году венгерским ба�
роном Питером Тереньи как
форпост на случай нападения
турок, — рассказывает Иосиф
Бартош. — В этом месте пере�
секались сразу несколько важ�
ных путей, включая торговый и
паломнический. Замок также
служил местом сбора налогов
за пользование окрестными
дорогами.

В течение полутора веков
Сент�Миклош сменил множе�
ство хозяев: это были извест�
ные в те времена трансильван�
ские, словацкие, австрийские
аристократы. Рядом с замком
построили часовню и гробницу,
под ним — развитую систему
подземных ходов. Один из хо�
дов протяженностью более де�
сяти километров выводил оби�
тателей замка в лес, где можно
было легко укрыться от врагов.
В середине XVII века Сент�Мик�
лош стал собственностью вен�
герской княгиги Илоны Зрини,
вдовы наследного правителя
Трансильвании Ференца Рако�
ци. Эта женщина владела боль�
шим состоянием и, кроме

Але це стосується тільки тієї
спадщини або подарунка, який
отримано від батьків, чоловіка
або дружини, дітей, у тому числі
усиновлених.

Об’єкти спадщини (подарунки), отри�
мані від членів сім’ї першого ступеня спо�
ріднення, опо-датковуються за нульовою
ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Особами, відповідальними за сплату
податку до бюджету, є спадкоємці та ті,
хто отримав по-дарунок. Дохід успадко�
ваного чи подарованого майна у межах,
що підлягає оподаткуванню, зазначаєть�
ся в річній податковій декларації, крім
спадкоємців та обдарованих, які отрима�
ли у спадщинучи подарунок об’єкти, що
оподатковуються за нульовою ставкою по�
датку.

У випадку отримання спадщини (пода�

НАШІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ОТРИМАЛИ СПАДЩИНУ
АБО ДАРУНОК

— МОЖЕТЕ ЇХ НЕ ДЕКЛАРУВАТИ

рунків), які оподатковуються за нульовою
ставкою, або об’єктів спадщини (пода�
рунків), з яких було спла-чено податок під
час їх оформлення, подавати річну подат�
кову декларацію про майновий стан і до�
ходи не потрібно.

Спадщину, отриману від осіб, які не є
членами сім’ї першого ступеня споріднен�
ня, необхідно зазначити у річній подат�
ковій декларації про доходи. Задеклару�
вати це необхідно до 1 травня. Така спад�
щина оподатковується за ставкою 5%, а
податок сплачується до 1 серпня.

Якщо спадщину або подарунок отрима�
но від спадкодавця, який не є громадя�
нином України, то такий дохід незалежно
від ступеня споріднення оподатковується
за ставкою 15% (17%) залежно від вар�
тості отриманого об’єкта.

Відділ взаємодії зі ЗМІ
та громадськістю ДПС

у Закарпатській області.

Ó ÍÀÑ ÇÀÐÎÁËßÞÒÜ
ÍÀÉÌÅÍØÅ

Çàêàðïàòö³ îòðèìóþòü íàéìåíø³ â Óêðà¿í³
çàðïëàòè ³ ïîëîâèíó ñ³ìåéíîãî äîõîäó ïðî¿äàþòü.

ßêùî ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà ïî Óêðà¿í³ çà òðàâåíü ñêëàëà 3253
ãðí., òî íà Çàêàðïàòò³ — óñüîãî 2,5 òèñ. ãðí., ïîâ³äîìëÿº Äåðæàâíà
ñëóæáà ñòàòèñòèêè.

Ñåðåä çàêàðïàòö³â íàéá³ëüø³ çàðïëàòè ó ñï³âðîá³òíèê³â àâ³àö³éíî¿
ãàëóç³ — ïîíàä 11 òèñ. ãðí. íà ì³ñÿöü. Ó ïðàö³âíèê³â ô³íàíñîâèõ ³
ñòðàõîâèõ óñòàíîâ — 6,6 òèñ, òðàíñïîðòíî¿ ñôåðè — 4,1 òèñ. ãðí., à
íàéìåíøà çàðïëàòíÿ ó ñï³âðîá³òíèê³â ïîøòè òà â ñ³ëüñüêîìó ãîñïî-
äàðñòâ³ — òðîõè á³ëüøå ÿê 2,4 òèñ. ãðí.

ßê ïîâ³äîìèëà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó îáñòåæåíü óìîâ æèò-
òÿ äîìîãîñïîäàðñòâ ÃÓÑ Ëþáîâ Êîãó÷, ùîì³ñÿ÷íî ìàéæå ïîëîâèíó
ñâî¿õ äîõîä³â çàêàðïàòö³ âèòðà÷àþòü íà õàð÷óâàííÿ. Íàéá³ëüøå — íà
ì’ÿñî òà ì’ÿñîïðîäóêòè (441,15 ãðí.), ìîëîêî, ñèð ³ ÿéöÿ — 337,48
ãðí., íà õë³á, áîðîøíî òà ìàêàðîíè ç êðóïàìè — 313,12 ãðí., îë³þ òà
æèðè (ñàëî, ìàñëî òîùî) — 182,90 ãðí.

Åë³íà ÑÀÂÈÖÜÊÀ
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Сент�Миклоша, еще 24 замка�
ми.

В то время венгерский народ
мечтал освободиться от влас�
ти правящей австрийской дина�
стии Габсбургов и постоянных

нападений турок. А для этого
нужны были хороший полково�
дец и, как сейчас говорят, спон�
сор восстания. С этой целью в
Сент�Миклоше организо-вали
встречу 39�летней Илоны Зри�
ни и 25�летнего полководца,
графа Имре Тёкёли. Встреча
была тайной, ведь Илона была
католичкой, а граф — протес�
тантом, воевавшим против Ав�
стрийской империи. Узнай кто�
нибудь, что Зрини встречается
с врагом империи, разразился
бы скандал.

Однако стоило заговорщикам
увидеть друг друга, все предо�
сторожности были забыты.
Бесстрашный лидер венгерс�
ких повстанцев мгновенно по�
терял голову. Его можно понять:
о красоте Илоны слагали ле�
генды. Неожиданно для себя
самого вместо заготовленной
для переговоров речи граф Тё�
кёли произнес пламенное при�
знание в любви. Красавица
Илона ответила взаимностью.

Через месяц влюбленные
снова встретились в замке и
решили пожениться. Однако
против их брака выступила Со�
фия Батори, мать ее покойного
мужа. Женщина понимала, что
этот брачный союз может при�
вести к победе протестантов.
Пожилая графиня изо всех сил
пыталась разорить невестку. К
счастью для влюбленных, вско�
ре свекровь Илоны скончалась.
Пара немедленно повенчалась

в Мукачевском замке “Пала�
нок”, который тоже принадле�
жал Зрини. Был устроен гран�
диозный свадебный пир, длив�
шийся восемь дней. Жить суп�
руги остались там же.

Едва австрийский король Ле�
опольд узнал об этой свадьбе,
он объявил Илону Зрини вне
закона. В ответ Имре Тёкёли
начал собирать войска для по�
хода против Австрии. Он также
хотел заручиться поддержкой
турок, но те потребовали оста�
вить им залог — любимого сына
Илоны. Естественно, граф не
мог выполнить подобное тре�
бование, и турки заточили его в
тюрьму в Измире.

Перед поездкой на перегово�
ры к возможным союзникам
Имре Тёкёли велел жене беречь
замок. Илона привезла сюда
140 пушек и три года успешно
отбивала атаки австрийцев на
Паланок. Это была необыкно�
венная женщина! Она доско�
нально знала 15 языков, искус�
ство, медицину, фортифика�
цию. Французский король Лю�
довик XVI был влюблен в нее до
безумия и называл Илону “са�
мой красивой и самой храброй
женщиной в Европе”.

Тем временем Имре Тёкёли
нашел способ посылать люби�
мой из темницы зашифрован�
ные письма. Прочесть их мог
лишь специально обученный
слуга, которого граф, предчув�
ствуя беду, приставил к Илоне.
Узнав об этом,австрийский ге�
нерал нашел способ подкупить
слугу. Однажды женщине пере�
дали очередное послание от
мужа: “Все кончено. Надежды
нет. Сдавай замок”. На самом

деле граф писал: “Не сдавай�
ся. Держись до последнего”.

На следующий день Илона
Зрини подписала акт капитуля�
ции и сдала грамоту атнаме —
самое высокое признание чес�
ти, доблести и мужества в Ос�
манской империи. Грамоту
Илоне в свое время вручил сул�
тан Махмет IV. Это первый и
единственный случай в миро�
вой истории, когда женщина
получила подобную награду.
Опекуном детей Илоны, а зна�
чит, и хозяином ее несметных
богатств стал король Лео�
польд. Княгиню сослали в мо�
настырь. Лишь через много лет
она получила разрешение пе�
реехать к своему мужу в Измир.
Они прожили вместе меньше
года: летом 1703�го Илона
скончалась, ей было 60. А че-�
рез два года умер и граф Имре
Тёкёли...

— Я не верю в мистику, — го�
ворит Иосиф Бартош. — Но сон
видел, это факт. Наш замок
хранит чье�то присутствие. Так
утверждают все посетители
Сент�Миклоша, особенно жен�
щины. К слову, это повлияло и
на наши с Татьяной отношения.
По мере того как мы сантиметр
за сантиметром восстанавли�
вали стены, менялись и наши
чувства друг к другу.

Однажды я посмотрел на
Таню другими глазами. До это�
го она была для меня другом,
партнером, товарищем по борь�
бе. И вдруг я увидел, что рядом
со мной красивая, нежная, за�
ботливая женщина.

—  А можно я расскажу, как
все было? — включается в раз�
говор Татьяна, глядя с улыбкой
на мужа. — Когда мы встрети�
лись, мне было уже за трид�
цать. Но я не спешила с выбо�
ром спутника жизни. Все жда�
ла Его, единственного. Помню,
первый раз увидела Иосифа, и
мое сердце на долю секунды
остановилось. Через несколь�
ко дней мы встретились на пле�
нэре. Иосиф галантно, как
джентльмен, уступил мне доро�
гу, поздоровался: “Добрый
день!” Он произнес эту фразу с

такой любовью, что у меня му�
рашки по спине забегали. И...
до сих пор бегают.

Супруги Бартош уже не могут
подсчитать, сколько денег, вре�
мени и сил они вложили в свое
детище. Но результат налицо:
за 12 лет полностью отремон�
тировали первый этаж замка,
воссоздали до мельчайших де�
талей комнату княгини Илоны
(благо подробное описание со�
хранилось в исторических хро�

никах), открыли в замке музей
древностей. Сейчас в Чинади�
ево приезжают туристы со все�
го мира. Иосиф лично проводит
экскурсии по замку для всех
желающих. В последнее время
сюда зачастили... влюбленные
пары. Они едут со всех уголков
Украины, чтобы обвенчаться
или провести церемонию реги�
страции брака в комнате кня�
гини Илоны Зрини.

Максим Шоренков – відомий композитор та піаніст.
Член спілки композиторів України. Він є автором та зас�
новником нової техніки звуковидобування "SHORENKOV
THREADS".Нагороджений стипендією Міністра Культури
Польської Республіки.  Його музика звучить у спектаклях
та кінострічках по всій Європі, окремі твори відзначені пре�
міями, серед яких премії Лондона та Нью�Йорка. Він є
автором музичних композицій для сучасних виконавців,
які стали лауреатами міжнародних премій. Дипломант
міжнародних конкурсів, регулярно виступає в кращих за�
лах України та на прославлених сценах Європи.

Останнім часом несприятливі по�
годні умови (шквальний вітер, сильні
зливові дощі з грозами тощо) зумо�
вили значну кількість пошкоджень
ліній електропередач та іншого енер�
гетичного обладнання, що в свою
чергу створює підвищену небезпеку
ураження електричним струмом на�
селення. За таких умов, внаслідок до�
торкання до проводів, пошкоджених
негодою ліній електропередач, поча�
стішали випадки електротравматиз�
му серед населення краю, в тому
числі із смертельним наслідком.

Щоб уникнути смертельних
електротравм, категорично забо�
роняється:
 наближатись до обірваних про�

водів ближче 8 метрів;
 У   залазити   на   опори   по�

вітряних   ліній   електропередач,

ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ВІД УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ

тим   більше намагатись зняти елек�
тропровід;
 У    відчиняти двері та проника�

ти в трансформаторні підстанції;
   дозволяти дітям залазити на де�

рева, що ростуть під проводами
ліній електропередавання;

У   зводити будь�які будови,  скла�
дати дрова,  солому тощо, розпалю�
вати багаття від проводами елект�
роліній і повітряними вводами бу�
динків;
 У   кидати дріт або будь�які інші

предмети на проводи повітряних
ліній електропередач;
  встановлювати металеві сто�

янки для телевізійних антен поблизу
ліній електропередач;
 У розташовувати ігрові май�

данчики, а також: проводити ігри під
повітряними лініями, запускати по�
вітряних зміїв поблизу повітряних

ліній та гратися біля електричних ус�
танов.

Пам’ятайте!
Усунення пошкоджень ліній елект�

ропередач та іншого енергетичного
обладнання повинно виконуватися
виключно оперативно�виїзними
бригадами району електричних ме�
реж.

Водночас, у разі виявленні обірва�
них або провислих проводів, по�
шкодження опор або небезпеки їх
падіння, пошкодження кабелів та
інших об’єктів і елементів електрич�
них ‘ мереж, просимо Вас негайно
повідомити про це диспетчерську
службу Мукачівського міського рай�
ону електричних мереж.

Також наголошуємо, що Правила�
ми охорони електричних мереж (по�
вітряні і кабельні мережі до і вище
1000 В, трансформаторні підстанції

(ТП) визначені охоронні зони у виг�
ляді земельної ділянки і повітряного
простору, обмежених вертикальни�
ми площинами, що віддалені по
обидві сторони лінії від крайніх про�
водів:
 для ліній напругою до 1 кВ � 2 м;
 для ліній напругою до 20 кВ � 10

м;
 для ліній напругою до 35 кВ � 15

м;
 для ліній напругою до 110 кВ �

20 м;
 для підземних кабелів � по 1 м в

обидва боки від крайніх кабелів;
 для трансформаторних

підстан�цій, розподільчих пунктів і
пристроїв – на відстані 3 м від ого�
рожі або споруди.

Телефон диспетчерської служ�
би Мукачівського МРЕМ: (03131)

2�30�41, 2�40�11.

28
2000

Сент�Міклош

телефон для довідок: 050 673 85 94



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

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

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

Тел. 095�1912128.
     Продаються магазини у Мука�

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

Зверт. 050 504 86 34.
     Здається в оренду приміщення

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

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

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

    Тел. 095 484 58 82.

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

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

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

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

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

Тел. 0975500127,
0501357373

мунікації, виноградник, фрук�
тові дерева. Ціна 35 000 у.о.
(торг).    Тел.: 099 771 94 55.

     Продается 3�єтажній ко�
тедж общ. площадью 450 кв. м. ,
расположенный в г. Хусте на
приватизированном земельном
участе пл. 10 соток. Имеются все
комунальные коммуникации.
Цена договорная.

Обращ. 099�37�72542.

     Продам, або здам у найм  умеб�
льований будинок в с. Ключарки
сімейній парі на договірних умо�
вах. Звертатися 050�2733765.
     В селі Обава на центральній

вулиці продається приватизована
земельна ділянка 0,25 га під забу�
дову. Довідки тел.: 095�840�40�13.
     Продається в Мукачеві (в рай�

оні пивзаводу)  будинок цегляний
з усіма комунальними зручностя�
ми і господарськими будівлями з
загальною земельною ділянкою 10
сотин. Звертатися 3�64�40, 050�
523�08�50.

     На околиці Мукачева(3 км.)  в
Ст. Давидкові, у  500 метрах від
траси Київ�Чоп  2 спарених
ділянки (20 сотин). Одна ділянка
забудована, друга – для перс�
пективного будівництва. У бу�
динку – 3 окремі кімнати, дві
кухні, ванна, комора, веранда,
підвал, у дворі – колодязь, кана�
лізація, електрика, газ, великий
сад, ловгош, виноградник. Ціна
– договірна.Зверт 050 17 17 572.

     Продається двохкімнатний бу�
динок  з присадибною ділянкою в
с. Кольчино. Тел.: 7�10�32.
     Продається недобудований  2�

поверховий будинок (156 кв. м) у
смт. Кольчино по вул. Ше�
лестівській. Із земельною ділянкою
20 сотин, виноградник, сад. Стар�
това ціна 30 тис у.о.
Звертатися по тел. 066�00�46�326.

     Продається приватизована
ділянка 10 сотин в урочищі "Шай�
би" біля  лісу. Тел: 050�71�99�704,
2�27�41 Володя.
     Продається  ДЕШЕВО(!) жит�

ловий будинок в урочищi Ловач�
ка; 0,03 га приватизованої
дiлянки, виноградник, фрукто�
вий сад.

  Т.: 050�6714841.
     Продається приватизована  зе�

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

пл. 0,6 га для садівництва або під
забудову в районі  вул. Великогір�
ної  (недалеко від дороги та комун�
ікацій).   Зверт. 095�8610797.
     продається приватизована зе�

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

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

ділянка під забудову у селі Рако�
шино. Комунікації поряд. Тел. 050�
1010969.
     земельна ділянка під забудову

10 сотин в районі Паланку, "нульо�
вий" фундамент. Всі дозвільні до�
кументи. Ст. ціна 15 тис. у.0.
Звертатися 4�26�02, 063�8024888.
     Продається земельна ділянка

з дачним будинком  в районі уро�
чища "Ловачка" (поряд з пекар�
нею). Ціна договірна . Звертатися
тел.. 2�32�95, 0�95�8413436.
     Продається у Ключарках зе�

мельна ділянка близько 6  сотин  з
фундаментом у  сусідстві з цент�
ральною магістраллю, є всі комун�
ікації. Зверт. 050�6850�818.
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  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

  Ðîáîòà

     Ïðîäàºòüñÿ 1-ê³ìí. êâàðòèðà
íîâîãî ïëàíóâàííÿ, 39 êâ ì. íà âóë.
Ðóñüê³é íà 4-ìó ïîâåðñ³ 5-ïîâåð-
õîâîãî áóäèíêó. Ï³äãîòîâëåíà äî
ºâðîðåìîíòó. Çâåðò. 0660242524.
     Продається  дешево 1�кімнат�

на квартира (5х6 м.), кухня, сарай,
огород  в Берегові на вул. І. Фран�
ка, 59�4 «А» (біля кінотеатру, неда�
леко від басейну. Подробиці –по те�
лефону 097�7383936, 066�0561825.
     Квартира 1�кімн. квартира по

вул. Руська  на 4�му поверсі 5�ти
поврехового будинку, 41 кв. м., два
балкони, нове планування, встав�
лені вікна, двері, нова електропро�
водка.

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

усіма комунальними зручностями
у центральній межі міста з горо�
дом і палісадником на 1�кімнатну
з усіма зручностями (крім вул.
Франка) з незначною доплатою.

Звертатися 050�9141031
     Продається 2�кімнатна квар�

тира  50 в. м. на 5�му поверсі 9�
поверхового будинку  в районі пе�
дінституту.  Вікна – на тиху зелену
зону.       В квартирі – паркет, ка�
хель, домофон. Ціна 26 тис. у.о.

Дзвонити 099 946 37 90
      Продається  2�кімн. квартира

у цегляному будинку на 3�му по�
версі, космет. Ремонт. Тел. 050�
7626384.
     Продається  квартира– 37 кв.

м. на другому поверсі цегляного
будинку в районі "Пентагона".

Т. 050�9847337.

     Продається 2�кімн . квар�
тира  (58 кв. м.) на другому
поверсі  цегляного будинку  у
центрі міста  на вул.Яр.Муд�
рого. 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 квар�

тира  в Мукачеві  на вул. Одеській,
4�й, 2 поверх 4�поверхового будин�
ку. Дах надійно критий. Автономне
опалення, металопластикові вікна і
нові двері. Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.

     Продається або розмі�
нюється на 2�х кімнатну квар�
тиру  будинок 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.
квартира на 3 поверсі 40 м.кв., се�
редній стан, стартова ціна 13500
у.е.  Тел. 0661543416
     будинок в центрі Мукачева за�

гальною пл. 230 кв.м. і житловою�
170  кв.м., земельна ділянка 4 со�
тини, є гараж, господарські при�
міщення. Стартова ціна 190 тис .
у.о.  Тел. 099�34�62800
     Продається особняк 10 м на 10

м, 3�кімнатний з усіма комуналь�
ними зручностями по вул. Л. Шев�
цової,3. Плюс – літня кухня з кімна�
тою, 7сотин землі. Тел.066�4670618.
3�94�72.
     Продається добротний бу�

динок з гаражем та прибудова�
ми в с. Нижній Коропець по вул.
Горького. 25 сотин землі, всі
комунікації. Тел.: 095 337 64 50.
     Продається добротний буди�

нок з гаражем та господарськими
прибудовами в  Нижньому Коропці
по вул. Горького, 25 сотин землі, всі
комунікації. Зверт. 095�3376450
(Оксана).
     Продається  2�поверх.  бу�

динок в смт. Чинадієво по вул.
Духновича. 15 сот землі, всі ко�

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

  Îðåíäà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Òîâàðè òà ïîñëóãè

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

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

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

     КУПЛЮ старий патіфон,
грамофон  в робочому стані.

Тел. 0505886199.

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

слюсарі, сантехніки, елект�
рики на постійне місце

роботи. Інформація
по тел. 0509425800.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099�3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

РЕСТОРАН ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

Кухаря�мангальщика, офіціанта,
прибиральницю.

Тел. 0992423969.

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

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

Тел.:095�6140068.

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.

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

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

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

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

Тел. 0505545543.
 Допоможемо Вам вигідно зняти

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

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

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в ново�

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

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

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

  Êóïëþ

ПОТРІБЕН
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

Керівник відділу
(турист. діяльність).

Вимоги: досвід роботи в
сфері туризму, порядність,
чесність, вміння спілкуватися з
людьми, володіння 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.
Мукачево.

     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.

ЗАПРОШУЮ  НА РОБОТУ
ДИСПЕТЧЕРА АВТОТАКСІ

Звертатися
 0509892444.

     Продається меблева «стінка»
для вітальні (4 метри), у відмінно�
му стані, а також диван, письмо�
вий стіл. Звертатися  по тел. 050�
372�21�04.
     Продам торгову «точку» біля

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

Зубівська  сільська рада  ого�
лошує конкурс на заміщення
вакантної посади головного
бухгалтера сільради на час дек�
ретної відпустки .

Звертатися по тел. 4�24�88

ШУКАЮ майстра замастити
дах по «коньку».

Дзвонити 2�32�95. 0958413436

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

КОНСУЛЬТАЦІЇ
З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

тел. 066 007 17 12

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

Тел.: 066 923 66 50.

ШУКАЮ РОБОТУ
Інженера з охорони праці, на�

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

Зверт. 050�130�8894.



ПАТ «Мукачівському заводу ЗБВіК»

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

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

біля з/д переїзду) Тел.: 2-15-85

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

Тел.: 0979249555, 0956140068, 5�03�29

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

Тел.: 0979249555, 0956140068, 5�03�29

 Візи в країни Східної та Західної Європи. Екскурсії
по Україні. Гарантія домовленостей згідно договору.

Тел.: 095 614 00 68, 097 924 95 55

Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999918 ëèïíÿ 2013 ð.

¹ 28 (979)¹ 28 (979)¹ 28 (979)¹ 28 (979)¹ 28 (979)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

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

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

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

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

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

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

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

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

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

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

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

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

товлення склопакетів.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачене  пенсійне посвідчення на прізвище Белалов

Олексій Володимирович, видане Берегівським Пенсійним фон�
дом у  2003 р., вважати недійсним.

Фірма заготовляє: картон, старі книжки,
газети, пластикові пляшки, пластмасу,
склобій (віконне скло, пляшкове) склотару
різного об'єму металолом(чорний,кольо�
ровий). Тел.0984956333 ; 0956140068



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

28 (979)28 (979)28 (979)28 (979)28 (979)
 10 10 10 10 10 18 ëèïíÿ  2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Íåíàâèñòü ìîæíà óñïàäêóâàòè, êîõàííÿ – í³êîëè. (Áåðòîëüä Àâåðáàõ)Íåíàâèñòü ìîæíà óñïàäêóâàòè, êîõàííÿ – í³êîëè. (Áåðòîëüä Àâåðáàõ)Íåíàâèñòü ìîæíà óñïàäêóâàòè, êîõàííÿ – í³êîëè. (Áåðòîëüä Àâåðáàõ)Íåíàâèñòü ìîæíà óñïàäêóâàòè, êîõàííÿ – í³êîëè. (Áåðòîëüä Àâåðáàõ)Íåíàâèñòü ìîæíà óñïàäêóâàòè, êîõàííÿ – í³êîëè. (Áåðòîëüä Àâåðáàõ)

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

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

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

ÄÅÏÎÇÈÒÍ² ÂÊËÀÄÈ
ÍÀÑÅËÅÍÍß

ÀÊÖ²ß!!!

ÀÊÖ²ß!!!

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

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 22 ËÈÏÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

09.20 Áåç öåíçóðè. 09.45 Ãîëîâíèé
àðãóìåíò. 10.10 Íåõàé Âàì áóäå
êîëüîðîâî! 11.40 Ñâ³òëî. 12.00 Õàé
ùàñòèòü. 12.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30
Íàø ñïîðò. Äî 20-ð³÷÷ÿ îë³ìï³éñü-
êîãî äåáþòó Óêðà¿íè. 13.40 Ïðàâî
íà çàõèñò. 14.00 Òåìíèé ñèëóåò.
14.10 Â³êíî â Àìåðèêó. 14.30 Æèò-
òÿ íà ð³âíèõ. 14.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 14.50 Ò/ñ "×îðíà ðàäà"
1-3ñ. 17.15 Àãðî-News. 17.30
Ñ³ëüðàäà. 17.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.05
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.25
Åêîíîì³÷íà ïåðñïåêòèâà. 18.35
Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ.  18.55 Äî-
ðîñë³ ³ãðè. 19.45 Êðèâå äçåðêàëî.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.30 Êðèâå äçåðêàëî. 22.50
Ïîãîäà. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóí-
äà óäà÷³. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.20 Õóä. ô³ëüì "×àêëóíêà". 6 ñ.
00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Òèæäåíü. 02.35 Ñ³ëüðàäà. 02.50
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!

Êàíàë «1+1»
06.00, 08.05 Õ/ô "Ïîùàñòèòü ó êî-
õàíí³". 07.05, 19.30 "ÒÑÍ". 07.40
"Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 08.00 "Îñî-
áèñòèé ðàõóíîê". 10.20, 17.10 Ò/ñ
"Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
12.15 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.15
"Íå áðåøè ìåí³ -  4".  14.15
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.20 Ò/
ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 20.15 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé" (1). 22.20 "Ãðîø³".
23.25, 03.20 Ò/ñ "Áîðäæ³à - 2" (3).
00.30, 05.20 Ò/ñ "Êåäð ïðîñòðîì-
ëþº íåáî" (2). 01.30 Õ/ô "Ä³ëîâà
æ³íêà".

IÍÒÅÐ
05.30 Õ/ô "²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº
ïðîôåñ³þ". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00 Íîâèíè. 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 12.20 Ò/ñ "Ìàìà áóäå
ïðîòè". 14.05 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 15.00 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.50 "Æäè ìåíÿ".
18.05 Õ/ô "Ë³ñîâå îçåðî". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Áóäèíîê á³ëÿ
âåëèêî¿ ð³÷êè". 23.20 Ä/ô "Áîãäàí
Ñòóïêà. Çàáóäüòå ñëîâî "ñìåðòü".
00.30 Õ/ô "Âîä³é äëÿ Â³ðè" (2). 02.15
Ò/ñ "Ì³é ëàñêàâèé ³ í³æíèé ìåíò".

 ICTV
06.25, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 10.10 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 10.20 Õ/ô "Ïîë³öåéñüêà àêà-
äåì³ÿ-7: Ì³ñ³ÿ ó Ìîñêâ³". 12.00,
13.00, 22.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.40, 20.05 Ò/ñ "Ñàìîòí³é âîâê".
16.35 Õ/ô "Åï³äåì³ÿ ñòðàõó". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.10 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 23.05 Õ/ô "Çëî÷èííà êðîâ"
(2). 00.55 Õ/ô "Äèê³ñòü-2" (2). 02.35
Õ/ô "Ö³íà óñï³õó" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 03.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!".
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.45

ñ "Áóäèíîê á³ëÿ âåëèêî¿ ð³÷êè".
12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 13.20 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.55 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.55 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 16.55,
04.50 Ò/ñ "Ïîðöåëÿíîâå âåñ³ëëÿ".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 23.20 Ò/ñ "Çâî-
ðîòíèé á³ê ì³ñÿöÿ" (2). 01.25 Õ/ô
"Ïîñåðåäíèêè". 03.05 Õ/ô "Âîä³é äëÿ
Â³ðè" (2).

 ICTV
05.25 Ñâ³òàíîê. 06.30, 07.40 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.40 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ïðîâîêàòîð.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.10
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.30
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00, 22.00 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.40,
20.05 Ò/ñ "Ñàìîòí³é âîâê". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.05 Õ/ô "Òàêòè÷íà
ñèëà" (2). 00.55 Ñòîï-10. 01.50 Õ/ô

"Çëî÷èííà êðîâ" (2). 04.10 Ò/ñ "Ñèí
äðàêîíà".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 03.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.45
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 01.30 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Ïðîñïåêò Áðà-
çèë³¿". 15.10 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åí-
íÿ". 16.05 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 00.30 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!". 19.00, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Âèõîäæó òåáå øóêàòè 2". 22.55
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.30 Ò/ñ "Çàêîí
çâîðîòíîãî ÷àð³âíèöòâà".

ÑÒÁ
06.20, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.05,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.40 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Æèòòÿ
ï³ñëÿ ñàìîãóáñòâà". 10.35 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ïðèðå÷åí³ íà ñàìîòí³ñòü".
11.40 Õ/ô "Æ³íî÷à ³íòó¿ö³ÿ" (1). 14.05
"Ãîð³ëêà. ²ñòîð³ÿ âñåðîñ³éñüêîãî
ïîõì³ëëÿ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íî-
âèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åê-
ñòðàñåíñè". 21.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-
5 ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 22.25
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Êîíòðàêò íà ëþáîâ".
23.25 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 00.25
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2). 01.20 Õ/ô "Äí³
Òóðá³íèõ" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Ìàìî, ÿ ê³ëåðà ëþáëþ"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 04.00 Ïîä³¿.

"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 01.30 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Ïðîñïåêò Áðà-
çèë³¿". 15.10 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åí-
íÿ". 16.05 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 00.30 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 19.00, 02.05 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Âèõîäæó òåáå øóêàòè 2". 22.55
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.30 Ò/ñ "Çàêîí
çâîðîòíîãî ÷àð³âíèöòâà".

ÑÒÁ
06.30, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.15,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Êîõàííÿ áåç
øòàìïó". 10.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ï³äêàáëó÷íèêè çà âëàñíèì áàæàí-
íÿì". 11.45 Õ/ô "Íåðîçóìíà ç³ðêà"
(1). 13.45 "Ãîð³ëêà. ²ñòîð³ÿ âñåðîñ-
³éñüêîãî çàñò³ëëÿ". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè" .19.55 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 21.00
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-5 ç Ïàâëîì Êîñò³-
öèíèì". 22.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Æèò-
òÿ ï³ñëÿ ñàìîãóáñòâà". 23.25 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â". 01.25 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (2). 02.15 Õ/ô "Äí³ Òóðá-
³íèõ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
14.00, 17.20, 22.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Ïëàòèíà 2" (1). 15.40,
02.45 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00,
04.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 19.20, 03.40 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ
"Ñë³ä. Õ³ì³êè" (2). 21.00 Ò/ñ "Ñë³ä.
Ìàñêè" (2). 23.00 Õ/ô "Öàð ñêîðï³-
îí³â 2: Ñõîäæåííÿ âî¿íà" (2). 01.10
Õ/ô "Òðåìò³ííÿ çåìë³" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë -
áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè". 09.10 Ò/ñ
"Ðàíåòêè". 10.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü
ç ïðèâèäàìè". 14.00 Ò/ñ "Áåâåðë³
Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ". 14.50
Áîãèíÿ øîï³íãó. 17.10 Ó ÒÅÒà ïàðà.
18.00 Ìîäó íàðîäó. 19.00 Ò/ñ "Êðåì".
20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.00, 22.25
ÒÅÒ-²íòåðíåò. 21.25 Âåëèêà ð³çíèöÿ.
23.00 Äóðíºâ+1. 23.35 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.00 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³ 3"
(3). 02.40 Îäíà çà âñ³õ.

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

Íîâèé Êàíàë
06.10 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 06.50, 07.40
Ò/ñ "ßê ñêàçàâ Äæèì". 07.30, 19.00
Ðåïîðòåð. 07.35, 19.15, 01.00 Ïîãî-
äà. 08.50 Õ/ô "Ïîìñòà ïóõíàñòèõ".

10.45 Õ/ô "Áóíòàðêà". 13.05, 14.10
Kids Time. 13.10 Ì/ñ "Àëàää³í". 14.35
Ò/ñ "Äðóç³". 15.35 Ò/ñ "Êàäåòñòâî".
16.35 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 19.20 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 21.00 Ðåâ³çîð 2. 22.55
Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2). 01.05 Ò/ñ
"Êóï³äîí". 01.55 Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåé-
êà".

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 23 ËÈÏÍß
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07.20 Åðà á³çíåñó. 07.30 Äîê. ô³ëüì
"Î.Äàëü. Ì³æ ìèíóëèì ³ ìàéáóòí³ì".
1 ÷. 08.15 Äîê. ô³ëüì "Î.Äàëü. Ì³æ
ìèíóëèì ³ ìàéáóòí³ì". 2 ÷. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.40 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 10.40 Íå-
õàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 11.50
Êîíòðîëüíà ðîáîòà. 12.15 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.25 Êðîê äî ç³ðîê. 13.10 Õ/ô

"Òàðàñ Øåâ÷åíêî". 15.00 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.10 Ò/ñ "×îðíà
ðàäà" 4-6ñ. 17.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.10
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.25
Åêîíîì³÷íà ïåðñïåêòèâà. 18.35 Êðè-
âå äçåðêàëî. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 "Ìåëîä³ÿ
äâîõ ñåðäåöü". Â. òà Ñ. Á³ëîíîæêè.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Õóä. ô³ëüì
"×àêëóíêà". 7 ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.35 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. Äàéäæåñò. Êðà-
ùå çà ð³ê. 02.15 Star-øîó.

Êàíàë «1+1»
07.40 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 08.00
"Îñîáèñòèé ðàõóíîê". 08.05 "Ïîâíå
ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 3".
09.05 Ò/ñ "Òðîõè íå ïðè ñîá³" (1).
10.10 "Ø³ñòü êàäð³â". 10.25, 17.20
Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
12.25 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.25 "Íå
áðåøè ìåí³ - 4". 14.30 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.35 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³
îäíà í³÷" (1). 20.15 Ò/ñ "Ñêë³ôî-
ñîâñüêèé" (1). 22.20 "Ì³íÿþ æ³íêó -
5". 00.00, 02.35 Ò/ñ "Áîðäæ³à - 2"
(3). 01.05, 04.40 Ò/ñ "Êåäð ïðîñòðîì-
ëþº íåáî" (2).

IÍÒÅÐ
05.30 Õ/ô "Ë³ñîâå îçåðî". 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10, 20.30 Ò/

07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
13.00, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Ïëàòèíà 2" (1). 12.00 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü. Õðåñò íà ê³íî".
15.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 19.20, 04.20 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "²íòåðíè"
(1). 21.00 Íîâà õâèëÿ â Þðìàë³
2013. Â³äêðèòòÿ. 00.30 Ò/ñ "Ãëóõàð.
Ïðîäîâæåííÿ" (1). 02.15 Õ/ô "Öàð
ñêîðï³îí³â 2: Ñõîäæåííÿ âî¿íà" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë -
áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè". 09.10 Ò/ñ
"Ðàíåòêè". 10.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü
ç ïðèâèäàìè". 14.00 Ò/ñ "Áåâåðë³
Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ". 14.50
Áîãèíÿ øîï³íãó. 17.10 Ó ÒÅÒà ïàðà.
18.00 Ìîäó íàðîäó. 19.00 Ò/ñ "Êðåì".
20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.00, 22.25
ÒÅÒ-²íòåðíåò. 21.25 Á³éö³âñüêèé
êëóá. 23.00 Ò/ñ Ñåêñ ³ ì³ñòî (2).
00.00 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³ 3" (3). 00.50
Õ/ô "Îäíîãî ÷óäîâîãî äíÿ". 02.30
Îäíà çà âñ³õ. 02.55 Äî ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ" . 9:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
"×ÀÑ"  . 10:55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïî-
âòîð). 11.05- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ
.11:50 - Äîê/ñ.. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -"×ÀÑ" . 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - "×ÀÑ"
. 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.. 16:30 -
"×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ.  . 17.50 -  Ì/
Ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ". 19:35
-  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î". 21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.00 -
Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.10, 22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 06.50,
07.40 Ò/ñ "ßê ñêàçàâ Äæèì". 07.30,
19.00 Ðåïîðòåð. 07.35, 19.15, 01.15
Ïîãîäà. 08.50 Õ/ô "Îñòàíí³é áîéñ-
êàóò". 11.00, 16.50, 21.00 Ò/ñ "Òà-
òóñåâ³ äî÷êè". 13.20, 14.25 Kids
Time. 13.25 Ì/ñ "Àëàää³í". 14.50 Ò/
ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî".
19.20 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 23.10 Ò/ñ "Çàê-
ðèòà øêîëà" (2). 01.20 Ò/ñ "Êóï³äîí".
02.05 Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåéêà".
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 09.25 Ïðàâîñëàâíà åíöèêëîïåä³ÿ.
10.30 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!
11.45 Êîðäîí äåðæàâè. 12.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 12.20 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
13.00 Ä/ô "Øëÿõ Äàî, àáî ìèñòåö-
òâî â³÷íîñò³". 14.00 Õ/ô "×åêàé íà
ìåíå". 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 15.35 Ò/ñ "×îðíà ðàäà" 7-9ñ.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 18.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10 Star-
øîó. 20.55 Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30
"Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöü". Â. òà Ñ.
Á³ëîíîæêè. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 23.20 Õóä. ô³ëüì "×àêëóíêà". 8
ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.05 Ôîëüê-music.
03.15 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß.
03.35 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!
04.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 04.45
Õ³ò-ïàðàä.

Êàíàë «1+1»
07.40 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 08.00
"Îñîáèñòèé ðàõóíîê". 08.05 "Ïî-
âíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü
- 3". 09.05 Ò/ñ "Òðîõè íå ïðè ñîá³"
(1). 10.15 "Ø³ñòü êàäð³â". 10.35,
17.20 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äî-
äîìó" (1). 12.30 "Çí³ì³òü öå íåãàé-
íî". 13.30, 04.15 "Íå áðåøè ìåí³ -
4". 14.35 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
15.40 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1).
20.15 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé" (1).
22.20 "Òåðèòîð³ÿ îáìàíó". 23.25,
02.15 Ò/ñ "Áîðäæ³à - 2" (3). 00.30,
05.05 Ò/ñ "Êåäð ïðîñòðîìëþº íåáî"
(2).

IÍÒÅÐ
05.30, 16.55, 04.40 Ò/ñ "Ïîðöåëÿ-
íîâå âåñ³ëëÿ". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00 Íîâèíè. 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 20.30 Ò/ñ "Áóäèíîê á³ëÿ
âåëèêî¿ ð³÷êè". 12.20, 03.40 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.55 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.55 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 20.00 "Ïîäðî-
áèö³". 23.20 Ò/ñ "Çâîðîòíèé á³ê ì³ñÿ-
öÿ" (2). 01.30 Õ/ô "Ïàòðóëüíèé" (2).
02.55 Ä/ñ "Ëþäñòâî: íàøà ³ñòîð³ÿ"

5ñ.

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.50 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.10 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.40 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00, 22.00 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.45 Ò/ñ "Ñà-
ìîòí³é âîâê". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.05 Ò/ñ. "Ñàìîòí³é âîâê" Ô³íàë.
23.05 Õ/ô "Çáèòîê" (2). 01.10 Êðèì-
³íàëüíèé îáëîì. 02.05 Õ/ô "Òàêòè÷-
íà ñèëà" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 03.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!".
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.45
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 01.30 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Ïðîñïåêò Áðà-
çèë³¿". 15.10 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åí-
íÿ". 16.05 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 00.30 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 19.00, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Âèõîäæó òåáå øóêàòè 2". 22.55
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.30 Ò/ñ "Çàêîí
çâîðîòíîãî ÷àð³âíèöòâà".

ÑÒÁ
06.35, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.20,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Êîí-
òðàêò íà ëþáîâ". 10.55 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ìàëåíüê³ ç³ðêè âåëèêîãî øîó".
11.55 Õ/ô "Äî÷êà" (1). 13.55 "ÆÅÊ -
ïîòðîøèòåëü. ²ñòîð³ÿ âñåðîñ³éñüêî-
ãî îáìàíó". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íî-
âèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åê-
ñòðàñåíñè". 21.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-
5 ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 22.25
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ñìåðòåëüí³ ðîçâà-
ãè". 23.20 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
00.20 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2). 01.20
Õ/ô "Äí³ Òóðá³íèõ" (1). 02.30 Í³÷íèé
åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.00 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
13.00, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Ïëàòèíà 2" (1). 12.00 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü. Áåç ðîäèíè".
15.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 19.20, 03.20 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "²íòåðíè"
(1). 21.00 Íîâà õâèëÿ â Þðìàë³
2013. ²íîçåìí³ õ³òè. 23.50 Ò/ñ "Ãëó-
õàð. Ïðîäîâæåííÿ" (1). 01.35 Ò/ñ
"Óñï³õ-2" (1). 03.55 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 04.45 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë -
áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè". 09.10 Ò/ñ
"Ðàíåòêè". 10.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü
ç ïðèâèäàìè". 14.00 Ò/ñ "Áåâåðë³
Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ". 14.50
Áîãèíÿ øîï³íãó. 17.10 Ó ÒÅÒà ïàðà.
18.00 Ìîäó íàðîäó. 19.00 Ò/ñ "Êðåì".
20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.00, 22.25
ÒÅÒ-²íòåðíåò. 21.25 Á³éö³âñüêèé
êëóá. 23.00 Ò/ñ Ñåêñ ³ ì³ñòî (2).
00.00 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³ 3" (3). 00.50
Õ/ô "Áëîíäèíêàìè íå íàðîäæóþòü-
ñÿ" (2). 02.20 Îäíà çà âñ³õ. 02.45
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 - "×ÀÑ"  .
11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ. 11:50 -
Äîê/ñ.. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/
ñ. . 14:00 -  Ì/Ô. 14:30 - "×ÀÑ" .
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.. 16:30 -
"×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ.  17.50 -  Ì/
ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ". 19:25
-  "Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 20.00 - "Ë³êàðñü-
êà òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð). 20.45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà
â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30 -
"×ÀÑ". 21.55 -  "Ñïîðò ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22.50 -
Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.10, 21.55 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 06.50,
07.45 Ò/ñ "ßê ñêàçàâ Äæèì". 07.30,
19.00 Ðåïîðòåð. 07.35, 19.15, 01.05
Ïîãîäà. 08.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
10.55, 17.45, 21.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 13.15, 14.20 Kids Time. 13.20
Ì/ñ "Àëàää³í". 14.45 Ò/ñ "Äðóç³".
15.45 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 19.20 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 23.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêî-
ëà" (2). 01.10 Ò/ñ "Êóï³äîí". 02.00,
02.50 Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåéêà".

×ÅÒÂÅÐ, 25 ËÈÏÍß
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06.15 Äîê. ô³ëüì "Âåëèê³ áèòâè.
Ãåòòèñáóðã". 07.15 Åðà áóä³âíèöò-
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

11.40 Õ/ô "Íåéìîâ³ðí³ ïðèãîäè
³òàë³éö³â â Ðîñ³¿" (1). 13.50 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ó ïîëîí³ áàòüê³âñüêî¿ ñëàâè".
14.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ìèñëèâèö³ çà
÷óæèìè ÷îëîâ³êàìè". 15.50 "Ìîÿ
ïðàâäà. Òàºìíèöÿ êîì³ñàðà Êàòàí³"
(1). 16.55 "Ìîÿ ïðàâäà. Âëàäèñëàâ
Ãàëêèí. Ïîìèëêà ö³íîþ â æèòòÿ".
18.00 Õ/ô "×àñ ùàñòÿ" (1). 20.10 Õ/ô
"×àñ ùàñòÿ-2" (1). 22.10 Õ/ô "Òàì,
äå æèâå êîõàííÿ" (1). 00.15 Õ/ô³
"Ñòåðåæèñü àâòîìîá³ëÿ" (1). 03.30
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.10 Ïîä³¿. 07.50,
09.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00 Òàºì-
íèö³ ç³ðîê. Þðìàëà - Ç³ðêîâèé êîñ-
ìîäðîì. 11.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ".
13.00, 05.45 Õ/ô "Ó ãîíèòâ³ çà ùàñ-
òÿì" (1). 16.40, 19.20 Ò/ñ "Àíäð³éêî"
(1). 21.00 Íîâà õâèëÿ â Þðìàë³

2013. Ïðåì'ºðà. 23.50 Ò/ñ "Ìàìî, ÿ
ê³ëåðà ëþáëþ" (1). 01.40, 03.30 Ò/ñ
"Îõîðîíåöü" (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÷". 11.05 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä". 11.30 Ì/ô "Ïåðåïîëîõ ó Ã³ìà-
ëàÿõ". 13.20 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè".
16.05 Êîðîëåâà áàëó 3. 17.20 Õ/ô
"Ï³äíÿòè ïåðèñêîï". 19.15 Õ/ô "×î-
ëîâ³ê çà âèêëèêîì" (2). 21.05 Õ/ô
"×îëîâ³ê çà âèêëèêîì 2" (2). 23.00
Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³ 3" (3). 01.00 Õ/ô
"Ä³òè êóêóðóäçè 666. ²ñààê ïîâåð-
íóâñÿ" (3). 02.20 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:05 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - Ì/Ô.
10:30 -  "×àñ". 10:55 -  "Ñïîðò ×àñ".
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - "Òî÷êà çîðó"
(ïîâòîð). 12:00 - Äîê/ñ. 12:25 - "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
- Êîíöåðò. 18.25 - "Æèòòºâèé
ïðîñò³ð". 19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:30
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - "×àñ".
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35
- Õ/ô . 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

04.45 Ì/ñ "Ô³íåñ ³ Ôåðá". 06.35 Àôå-
ðèñòè. 08.10, 10.00 Ðåâ³çîð 2. 12.20
Õòî çâåðõó? 22.00 Õòî çâåðõó?-2
(2). 23.55 Õ/ô "Îë³ãàðõ" (2). 02.25 Õ/
ô "Ïðîäàâåöü". 03.45 Ò/ñ "Äðóæíà
ñ³ìåéêà".

ÍÅÄ²Ëß, 28 ËÈÏÍß
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07.05 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 07.35 Òîê-
øîó "Äðóæèíà". 09.00 Óðî÷èñòà
Áîæåñòâåííà ë³òóðã³ÿ ó Êèºâî-Ïå-
÷åðñüê³é Ëàâð³. 11.00 Óðî÷èñòà
Áîæåñòâåííà ë³òóðã³ÿ ó Âîëîäè-
ìèðñüêîìó ñîáîð³. 13.00 Øåô-êó-
õàð êðà¿íè. 13.50 Îêîëèöÿ. 14.15
Êðîê äî ç³ðîê. 15.10 ßê Âàøå çäî-
ðîâ'ÿ? 16.00 Çîëîòèé ãóñàê. 16.25
Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 17.15 Áëèæ-
÷å äî íàðîäó. 17.45 Ùîäåííèê Äåô-
ë³ìï³àäè. 18.00 Ñëîâî ðåã³îíàì.
18.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 18.55
Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè.
Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Øàõòàð" (Äîíåöüê)
- "×îðíîìîðåöü" (Îäåñà). 19.45 Ó
ïåðåðâ³: Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 "Ò³ëüêè ìóçè-
êà". ßí Òàáà÷íèê. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà á³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèê-
ëèê. 23.55 Òîê-øîó "Äðóæèíà".
01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 01.40 Îêî-
ëèöÿ. 02.05 Õ³ò-ïàðàä. 02.50
Êíèãà.ua. 03.10 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Ãîëäô³íãåð" (1). 07.50
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò +".

"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ñòîï-10. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.10 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.30 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00, 21.55 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.05 Ò/
ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.05 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³.
00.00 Õ/ô "Ìà÷åòå" (2). 02.00 Õ/ô
"Ä³ì ñîíöÿ, ùî ñõîäèòü" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.45 "²ñòè-
íà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.15
Ò/ñ "Ïðîñïåêò Áðàçèë³¿". 15.10 "×å-
êàé íà ìåíå". 16.05 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45
"Ëþäèíà ³ çàêîí". 18.55 "Ïîëå ÷ó-

äåñ". 20.00 "×àñ". 20.30 "Îäèí â
îäèí!" Íà á³ñ!. 23.45 "Ì³ñüê³ ï³æî-
íè". "Õüþ Ëîð³: Âíèç ð³÷êîþ". 00.45
Õ/ô "Íåçâè÷àéí³ ïðèãîäè Àäåëü
Áëàí-Ñåê". 02.25 Õ/ô "Ê³ò ó ì³øêó".
03.50 "Äîêè âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
05.55, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 07.05 Ò/ñ "Äèøè ç³ ìíîþ"
(1). 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
19.50 "Ìîÿ ïðàâäà. Òàºìíèöÿ êîì³-
ñàðà Êàòàí³". 20.55 "Ìîÿ ïðàâäà.
Âëàäèñëàâ Ãàëêèí. Ïîìèëêà ö³íîþ
â æèòòÿ". 22.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ó
ïîëîí³ áàòüê³âñüêî¿ ñëàâè". 23.25
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ìèñëèâèö³ çà ÷ó-
æèìè ÷îëîâ³êàìè". 00.25 Õ/ô "Êîñ-
òÿí³êà. ×àñ ë³òà" (1). 03.55 Í³÷íèé
åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.10 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
13.00, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Ïëàòèíà 2" (1). 12.00 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü. Ä³àíà Ãóðöüêà: ÿ
âñå áà÷ó". 15.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàí-
íÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 19.20, 03.30 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00
Íîâà õâèëÿ â Þðìàë³ 2013. Òâîð-
÷èé âå÷³ð Ë.Àãóò³íà. 00.20 Õ/ô
"Mamma Mia!" (1). 02.15 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü".

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë -
áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè". 09.10 Ò/
ñ "Ðàíåòêè". 10.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè". 14.00 Ò/ñ "Áå-
âåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ".
14.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 17.10 Äîñâ-
³äîñ. 17.35 Â³òàëüêà. 17.50 4 âåñ³-
ëëÿ. 19.00 Ò/ñ "Êðåì". 20.00 Äàéîø
ìîëîäüîæ! 21.00, 22.25 ÒÅÒ-²íòåð-
íåò. 21.25 Á³éö³âñüêèé êëóá. 23.00
Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.00 Õ/ô
"Ïîâñòàëèé ç ïåêëà 5: Âîãíÿíà
ïð³ðâà" (3). 01.45 Õ/ô "Ïåëþñòêè
íàä³¿".

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

Íîâèé Êàíàë

06.10, 21.55 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 06.55,

Ò/ñ "Óñï³õ-2" (1). 03.55 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü".

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë -
áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè". 09.10 Ò/ñ
"Ðàíåòêè". 10.10 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 12.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü
ç ïðèâèäàìè". 14.00 Ò/ñ "Áåâåðë³
Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ". 14.50
Áîãèíÿ øîï³íãó. 17.10 Ó ÒÅÒà ïàðà.
18.00 "Ìîäó íàðîäó". 19.00 Ò/ñ
"Êðåì". 20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!
21.00, 22.25 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 21.25
Á³éö³âñüêèé êëóá. 23.00 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.00 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³ 3"
(3). 00.50 Õ/ô "Çäîõíè" (2). 02.15
Îäíà çà âñ³õ.

«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".
10.55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - " Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ..
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- "×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà òîð-
áèíêà" (ïîâòîð). 13:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ" (ïîâòîð). 14:00 - Ì/Ô.
14:30 - "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 -
Äîê/ñ. 16:30 - "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ.
17:50 - Ì/Ô. 18:00 - "Ùîäåííèê çäî-
ðîâ'ÿ" (ïðÿìèé åô³ð). 19:00 -  "×ÀÑ".
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - " Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç
"Ì- ñòóä³î". 21:30 - "×ÀÑ". 22:05 - Ò/
ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.10, 21.55 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð".
06.55, 07.40 Ò/ñ "ßê ñêàçàâ Äæèì".
07.30, 19.00 Ðåïîðòåð. 07.35,
19.15, 01.05 Ïîãîäà. 08.50 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 10.55, 17.45, 21.00 Ò/
ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 13.15, 14.20
Kids Time. 13.20 Ì/ñ "Àëàää³í".
14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 19.20 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 23.00
Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2). 01.10 Ò/ñ
"Êóï³äîí". 02.00, 02.50 Ò/ñ "Äðóæ-
íà ñ³ìåéêà". 02.45 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé.
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 08.15 Äîê. ô³ëüì "Ì.Ãîëóá. ß íå
ï³äó". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.35 Òîê-øîó
"Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 10.25 "Ñåê-
ðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ.
11.00 Óðî÷èñò³ ç³áðàííÿ ç íàãîäè
1025-¿ ð³÷íèö³ Õðåùåííÿ Ðóñ³. 12.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.40 Õ/ô "Îñòàíí³é
äîâ³ä êîðîë³â" 1, 2ñ. 15.05 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15 Õ/ô "Îñ-
òàíí³é äîâ³ä êîðîë³â" 3, 4ñ. 17.40
Åêîíîì³÷íà ïåðñïåêòèâà. 17.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.05 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.20 "Íàäâå÷³ð'ÿ"
ç Ò. Ùåðáàòþê. 19.20 Óêðà¿íñüêà
ï³ñíÿ ðîêó. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Ôîëüê-
music. 22.30 Íàçóñòð³÷ Äåôë³ìï³-
àä³ 2013. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-
êóíäà óäà÷³. 23.00, 00.00 Ï³äñóì-
êè. 23.20 Õóä. ô³ëüì "×àêëóíêà". 10
ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.50
Êëóá ãóìîðó. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.05 Îêîëèöÿ. 02.30 Õ³ò-ïàðàä "Íà-
ö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì).

   Êàíàë «1+1»
06.55, 19.30 "ÒÑÍ". 07.40 "Åêîíîì-
³÷íà ïðàâäà". 08.00 "Îñîáèñòèé ðà-
õóíîê". 08.05 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåí-
íÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 3". 09.05 Ò/ñ
"Òðîõè íå ïðè ñîá³" (1). 10.15, 17.15
Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
12.15 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.20,
02.05 "Íå áðåøè ìåí³ - 4". 14.25,
02.55 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
15.30 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷". 20.15
"Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013". 22.10 Õ/ô
"Ìîÿ ñóïåðêîëèøíÿ" (2). 00.15 Õ/ô
"Ðîá³í Ãóä" (1). 03.45 Õ/ô "Òàðáî-
çàâð" (1).

IÍÒÅÐ
05.30, 16.55, 04.05 Ò/ñ "Ïîðöåëÿ-
íîâå âåñ³ëëÿ". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00 Íîâèíè. 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10 Ò/ñ "Áóäèíîê á³ëÿ âå-
ëèêî¿ ð³÷êè". 12.20, 03.10 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.55 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.55 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 20.00, 01.55 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Ò/ñ "Â î÷³êóâàíí³ êî-
õàííÿ". 00.20 Õ/ô "Çàðó÷íèöÿ 2".
02.25 Ä/ñ "Ëþäñòâî: íàøà ³ñòîð³ÿ".

 ICTV
05.25 Ñâ³òàíîê. 06.25, 07.40 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.35 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ

âà. 07.20 Åðà á³çíåñó. 07.30 Äîê.
ô³ëüì "Ñ.Íèêîíåíêî. Î, âåçóí÷èê!".
1 ÷. 08.15 Äîê. ô³ëüì "Ñ.Íèêîíåí-
êî. Î, âåçóí÷èê!". 2 ÷. 08.45 Êî-
ðèñí³ ïîðàäè. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.40 Êíèãà.ua. 10.00 Àóä³ºíö³ÿ.
Êðà¿íè â³ä À äî ß. 10.35 Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî! 11.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.10 Õ/ô "Ïàñòêà" 1-3ñ. 15.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.35 Õ/
ô "Ïàñòêà" 4, 5ñ. 17.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
18.05 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 18.25 Åêîíîì³÷íà ïåðñïåêòè-
âà. 18.30 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ.
19.00 Êðèâå äçåðêàëî. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.30 "Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöü". Â.
òà Ñ.Á³ëîíîæêè. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.20 Õóä. ô³ëüì "×àêëóíêà". 9 ñ.
00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.05  ßê öå? 02.30
Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 02.45 Ïîäîðîæóé
ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ. 03.10 Æèòòÿ
íà ð³âíèõ. 03.25 Äîêè áàòüêè
ñïëÿòü. Ìóëüòô³ëüì. 03.35 Íåõàé
Âàì áóäå êîëüîðîâî! 04.35 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé.

     Êàíàë «1+1»
07.40 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 08.00
"Îñîáèñòèé ðàõóíîê". 08.05 "Ïîâíå
ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 3".
09.05 Ò/ñ "Òðîõè íå ïðè ñîá³" (1).
10.15 "Ø³ñòü êàäð³â". 10.35, 17.10
Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
12.25 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.25,
04.20 "Íå áðåøè ìåí³ - 4". 14.25
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.30 Ò/ñ
"Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 20.15 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé" (1). 22.20 "Íà
íîæàõ". 23.30, 02.20 Ò/ñ "Áîðäæ³à -
2" (3). 00.35, 05.10 Ò/ñ "Êåäð ïðî-
ñòðîìëþº íåáî" (2). 03.10, 03.45
"Ìàøà ³ ìîäåë³".

IÍÒÅÐ
05.25, 16.55, 04.40 Ò/ñ "Ïîðöåëÿ-
íîâå âåñ³ëëÿ". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00 Íîâèíè. 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 20.30 Ò/ñ "Áóäèíîê á³ëÿ
âåëèêî¿ ð³÷êè". 12.20, 03.45 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.55 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.55 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 20.00 "Ïîäðîáèö³".
23.20 Ò/ñ "Çâîðîòíèé á³ê ì³ñÿöÿ" (2).
01.30 Õ/ô "Îáëè÷÷ÿ òåðîðó" (3).
03.00 Ä/ñ "Ëþäñòâî: íàøà ³ñòîð³ÿ".

 ICTV
05.25 Ñâ³òàíîê. 06.25, 07.40 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.35 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ïðîâîêàòîð.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.10
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.30
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00, 21.55 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.40 Ò/
ñ "Ñàìîòí³é âîâê". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè".
23.05 Õ/ô "Ä³ì ñîíöÿ, ùî ñõîäèòü"
(2). 00.50 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 01.45
Õ/ô "Çáèòîê" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 03.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.45
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 14.15 Ò/ñ "Ïðîñïåêò Áðàçèë³¿".
15.10 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
16.05 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ!". 19.00, 02.05 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Âèõîäæó òåáå øóêàòè 2". 22.50 Ò/ñ
"Çàêîí çâîðîòíîãî ÷àð³âíèöòâà".
23.50 Õ/ô "²êîíà". 01.10 "Âèñîöüêèé.
"Îò ³ çáóâàºòüñÿ âñå, ùî ïðîðî-
÷èòüñÿ...".

ÑÒÁ
06.20, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.05,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.45 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ñìåð-
òåëüí³ ðîçâàãè". 10.40 "Ç³ðêîâå æèò-
òÿ. Ä³òè-àêòîðè". 11.45 Õ/ô "ÊîñòÿÍ-
³êà. ×àñ ë³òà" (1). 13.50 "ÆÅÊ - ïî-
òðîøèòåëü-2. ²ñòîð³ÿ âñåðîñ³éñüêî-
ãî îáìàíó". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íî-
âèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åê-
ñòðàñåíñè". 21.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-
5 ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 22.25
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Äîïèòèñÿ äî ñëà-
âè". 23.25 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
00.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2). 01.20
Õ/ô "Äîðîãà äîäîìó" (1). 02.45
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.00 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
13.00, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Ïëàòèíà 2" (1). 12.00 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü. ÄÍÊ äëÿ Ë³çè".
15.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 19.20, 03.20 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "²íòåðíè"
(1). 21.00 Íîâà õâèëÿ â Þðìàë³
2013. Êîíöåðò ÷ëåí³â æóð³. 23.50 Ò/
ñ "Ãëóõàð. Ïðîäîâæåííÿ" (1). 01.35

07.40 Ò/ñ "ßê ñêàçàâ Äæèì". 07.30,
19.00 Ðåïîðòåð. 07.35, 19.15, 01.10
Ïîãîäà. 08.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
11.00, 17.50, 21.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 13.15, 14.20 Kids Time. 13.20
Ì/ñ "Àëàää³í". 14.45 Ò/ñ "Äðóç³".
15.45 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 19.20 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 23.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêî-
ëà" (2). 01.15 Ò/ñ "Êóï³äîí". 02.00 Ò/
ñ "Äðóæíà ñ³ìåéêà".
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07.55 Ïðèñâÿòè ñåáå ôóòáîëó!
08.15 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 08.25
Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 09.05 Æèòòÿ
íà ð³âíèõ. 09.25 Ïðàâîñëàâíèé
â³ñíèê. 10.00 Ìîëåáåíü íà ÷åñòü

Õðåñòèòåëÿ Ðóñ³ íà Âîëîäèìèðñüê³é
ã³ðö³. 10.45 Õ/ô "×åêàé íà ìåíå".
12.30 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 13.25 Â
ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 14.25 Çîëîòèé
ãóñàê. 14.50 Star-øîó. 16.30 Óêðà¿-
íñüêà ï³ñíÿ. 17.10 Ùîäåííèê Äåôë-
³ìï³àäè. 17.30 Áåç öåíçóðè. 18.00
Êîíöåðò äî Äíÿ Õðåùåííÿ Ðóñ³.
20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.20 Êîíöåðò Äî Äíÿ Õðåùåííÿ
Ðóñ³. 23.10 Ô³ëüì-êîíöåðò "Ì.Áàñ-
êîâ. ß ç ìóçèêîþ íàâ³êè çàðó÷å-
íèé". 00.40 Êëóá ãóìîðó. 01.20
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 01.25
Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45 Ôîëüê-music.
03.40 Êîíòðîëüíà ðîáîòà.

Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Ðîá³í Ãóä" (1). 07.15,
19.30 "ÒÑÍ". 08.00 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ". 09.00 "Õòî òàì?". 10.00 Ì/ô "Åíãð³
Áåðäñ". 10.05 Õ/ô "Òàðáîçàâð" (1).
11.55, 05.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2:
²íä³ÿ". 13.10 Õ/ô "Ôë³êà" (1). 15.05
"Ø³ñòü êàäð³â". 16.30 "Âå÷³ðí³é Êè¿â
- 2013". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà - 3".
20.00 "Îïåðàö³ÿ êðàñà". 22.00, 03.30
Õ/ô "Øåð³" (2). 00.00 Õ/ô "Ãîëäô³í-
ãåð" (2). 02.00 Õ/ô "Ìîÿ ñóïåðêî-
ëèøíÿ" (2).

IÍÒÅÐ
05.40 Ò/ñ "Ïîðöåëÿíîâå âåñ³ëëÿ".
06.25 Ò/ñ "Â î÷³êóâàíí³ êîõàííÿ".
09.55 Ïðÿìà òðàíñëÿö³ÿ Áîãîñëóæ-
³ííÿ íà Âîëîäèìèðñüê³é ã³ðö³. 10.40
Ä/ô "Õðåùåííÿ". 11.40 Õ/ô "Êàâêàçü-
êà ïîëîíÿíêà, àáî íîâ³ ïðèãîäè
Øóðèêà". 13.35 Õ/ô "Ëþáîâ³ ö³ëþ-
ùà ñèëà". 15.50, 20.30, 02.15 Ò/ñ "ß
ïðèéäó ñàìà". 20.00 "Ïîäðîáèö³".
22.30 Ò/ñ "Âðÿòóâàòè ÷îëîâ³êà".

ICTV
05.20 Ñâ³òàíîê. 06.25 Êîçèðíå æèò-
òÿ. 06.55 Õ/ô "Íîâîð³÷íà â³äïóñò-
êà". 08.50 Ç³ðêà YouTube. 10.00
Äà÷à. 11.05 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ.
12.05 Çà êåðìîì. 12.45 Ðîç³ãðàø.
13.10 Çàìî÷åí³. 14.45 Âåñåë³ ³ñòîð³¿.
15.05 Õ/ô "Íàñêð³çí³ ïîðàíåííÿ".
17.10 Õ/ô "Îáëàäóíêè". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 19.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. Ï³äñóìêè. 19.55 Õ/ô "Ì³ñòî
çëîä³¿â". 22.40 Õ/ô "Êóð'ºð" (2). 00.35
Õ/ô "Óáèâö³ íà çàì³íó" (2).

ÎÐÒ
06.15 Õ/ô "Âåðáóâàëüíèê". 07.45
"Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè". 08.00
"Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!". 08.45
"Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15 "Ñìàê".
09.55 "Ìàð³àííà Âåðòèíñüêà. Êîõàí-
íÿ ó äóø³ ìîº¿". 11.15 "²äåàëüíèé
ðåìîíò". 12.10 "Àáðàêàäàáðà". 14.05
Ò/ñ "Ñïàäùèíà". 15.15 Äî þâ³ëåÿ
Â. Áàñîâà. "Äóðåìàð ³ êðàñóí³".
16.15 "Óãàäàé ìåëîä³þ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.15 "Ôîðò Áîÿðä".
18.55 "Âåñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 20.00
"×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³".
22.10 "ÊÂÊ". Ïðåì'ºð-ë³ãà. 23.55 Ò/ñ
"Åëåìåíòàðíî". 02.20 Õ/ô "Ö³ëóþòü-
ñÿ çîð³". 03.30 "Ïîëå ÷óäåñ".

ÑÒÁ
06.00, 02.05 Õ/ô "Ä³â÷èíà áåç
àäðåñè" (1). 07.35 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 08.35 "¯ìî âäîìà".  09.40
Õ/ô "Ñòåðåæèñü àâòîìîá³ëÿ" (1).

09.00 "Ëîòî-Çàáàâà". 10.00
Ìóëüòô³ëüì. 11.00 "Íåä³ëÿ ç
Êâàðòàëîì". 12.00, 04.45
"Ñìàêóºìî". 12.45 "Ø³ñòü êàäð³â".
13.10, 14.15, 15.25 Ò/ñ "Áåç ñë³äó".
16.30, 01.15 Õ/ô "Êóïëþ äðóãà".
18.30, 20.00 Õ/ô "ß áóäó æèòè" (1).
19.30, 02.45 ÒÑÍ. 23.10 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 00.15, 05.10 "Áàãàò³ òåæ
ïëà÷óòü". 03.20 "Îïåðàö³ÿ "Êðàñà".

IÍÒÅÐ
05.15, 16.00, 20.25, 02.50 Ò/ñ "ß

ïðèéäó ñàìà". 06.45 Ä/ô "Äðóãå
Õðåùåííÿ Ðóñ³". 08.45 Áîæåñòâåí-
íà ë³òóðã³ÿ ó Ñâÿòî-Óñïåíñüê³é Êèº-
âî-Ïå÷åðñüê³é Ëàâð³. Ïðÿìà òðàíñ-
ëÿö³ÿ. 11.00 "Øàëåíå âåñ³ëëÿ".
12.00 Ò/ñ "Âðÿòóâàòè ÷îëîâ³êà".
20.00, 02.25 "Ïîäðîáèö³". 22.25 Ò/ñ
"Ñïðîáà Â³ðè".

 ICTV
 06.45 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 07.40
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.10
Äà÷à. 09.15 Îñíîâíèé ³íñòèíêò.
09.45 Ðîç³ãðàø. 10.30 Ëåãê³ ãðîø³.
11.00 Êîçèðíå æèòòÿ. 11.30 Ìàêñè-
ìóì â Óêðà¿í³. 12.25 Íàâ÷³òü íàñ
æèòè!. 14.30 Õ/ô "Îáëàäóíêè". 16.20
Õ/ô "Ì³ñòî çëîä³¿â". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.00 Çàìî÷åí³. 20.05 Õ/ô
"Âáèòè Á³ëëà. Ô³ëüì ïåðøèé" (2).
22.20 Õ/ô "Âáèòè Á³ëëà. Ô³ëüì äðó-
ãèé" (2). 01.05 Ò/ñ "Òàêñ³". 02.20 Õ/ô
"Êóð'ºð" (2).

ÎÐÒ
07.00 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí". 07.45
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 09.35
"Äîêè âñ³ âäîìà". 10.30 "Ôàçåíäà".
11.15 Ä/ô "Â³éíà íà ìîðå". 12.20 Õ/
ô "Âèïàäîê ó êâàäðàò³ 36-80". 14.00
"Ê-278. Çàëèøèòèñÿ â æèâèõ". 15.05
Õ/ô "72 ìåòðà". 17.40 "Âèøêà". Ô³íàë.
20.00 "×àñ". 20.15 "Óí³âåðñàëüíèé
àðòèñò". 22.10 Õ/ô "²íøå íåáî". 01.05
Ò/ñ "Åëåìåíòàðíî". 01.50 Õ/ô "Ðîñ-
³éñüêèé ñóâåí³ð".

ÑÒÁ
06.40, 02.25 Õ/ô "Ì³ì³íî" (1). 08.35
"¯ìî âäîìà". 09.45 "Êàðàîêå íà Ìàé-
äàí³". 10.45 Õ/ô "×àñ ùàñòÿ" (1).
12.55 Õ/ô "×àñ ùàñòÿ-2" (1). 15.00
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-5 ç Ïàâëîì Êîñò³-
öèíèì". 19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
20.00 Õ/ô "Îé, ìà-ìî÷-êè!" (1). 22.10
Õ/ô "Ïðèâ³ò, ê³íäåð!" (2). 00.40 Õ/ô
"Íåéìîâ³ðí³ ïðèãîäè ³òàë³éö³â â
Ðîñ³¿" (1). 04.00 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.10 Õ/ô "Ó ãîíèòâ³ çà ùàñòÿì" (1).
09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî. Ìàêñèì
Àâåð³í. 10.00 Ãåðî¿ åêðàíà.
Êîõàííÿ-ç³òõàííÿ. 11.00 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ". 14.50 Õ/ô "Ñìîê³íã ïî-
ðÿçàíñüêè" (1). 16.50 Õ/ô "Êëóø³, àáî
Íåéìîâ³ðí³ ïðèãîäè ðîñ³ÿí ó
Ïàíàì³" (1). 19.20 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).
21.00 Íîâà õâèëÿ â Þðìàë³ 2013.
Çàêðèòòÿ. 00.00 Comedy Woman.
01.00 Comedy Club. 01.50 Õ/ô
"Äèòñàä³âñüêèé ïîë³öåéñüêèé" (1).
03.55 Õ/ô "Í³êóäè á³ãòè" (2).

Ò Å Ò
07.10 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Ë³ëî
³ Ñò³÷". 10.40 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä". 10.55 Ì/ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè".
11.15 Ì/ô "Ïðàâäèâà ³ñòîð³ÿ êîòà â
÷îáîòÿõ". 13.05 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 15.50 Õ/ô "Áàôô³ - âèíè-
ùóâà÷êà âàìï³ð³â". 17.45, 20.15 4
âåñ³ëëÿ. 19.00 Êîðîëåâà áàëó 3.
21.40 Â³òàëüêà. 23.00 Ò/ñ "Õîäÿ÷³
ìåðö³ 3" (3). 01.00 Õ/ô "Ä³òè êóêó-
ðóäçè 7. Àïîêàë³ïñèñ" (3). 02.25 Äî
ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè
"×àñ".9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:05 - "Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè
"×àñ" . 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Õ/ô. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Ì/Ô. 18:30 - Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20:20 - "7 äí³â". 21.15 - "Æèò-
òºâèé ïðîñò³ð". 22:00 - Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô . 01.00 - Í³÷
ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

06.50 Àôåðèñòè. 07.45 Öåðêâà Õðè-
ñòîâà. 08.00 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³.
09.35 Õòî çâåðõó?-2. 11.30 Ïåäàí-
Ïðèòóëà-Øîó. 13.30 Ò/ñ "Âîðîí³-
íè". 16.00 Õ/ô "Áóíòàðêà". 18.00 Õ/
ô "Ïîìñòà ïóõíàñòèõ". 19.50 Õ/ô
"Îñòàíí³é áîéñêàóò" (2). 22.00 Õ/ô
"Êîðîëü âå÷³ðîê" (2). 00.00 Õ/ô "Çà-
ãóáëåíå ìàéáóòíº". 01.50 Õ/ô "Ìàï-
ïåòè ç êîñìîñó" .03.10, 04.15 Çîíà
íî÷³. 03.10 Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé.
04.15 Áëàãîñëîâëÿþ ³ ìîëþñÿ.
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ОВЕН (21.03�20.
04). Ви будете зустрі�
чатися з потрібними
людьми, і пізнавати

багато цікавого і корисного
для себе. Активно справляю�
чись з проблемами навко�
лишніх, не забувайте про
рішення своїх питань.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Ви виявитеся
щасливі як ніколи.
Можуть виникнути

проблеми, пов'язані з гос�
трою нестачею часу. Тільки
не приймайте поспішних
рішень, щоб потім не шкоду�
вати.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Ви багато
чого встигнете зроби�
ти і навіть одержите
зримі плоди діяль�

ності, відчувши користь і мо�
ральне задоволення від
бізнесу. Ви починаєте завой�
овувати лідерські позиції.

РАК (22.06�23.07).
Подумайте про зміну
способу заробітку або
хоча б про зміну поса�

ди. на вас чекає удача в спра�
вах, імовірний грошовий
прибуток. Начальство від�
значить ваші пропозиції.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Найважливіше для
вас – зосередженість
і вміння опинятися в

потрібному місці в потрібний
час. Майже всі дела будуть
успішними і будуть сприяти
поліпшенню вашого матері�
ального становища.

ДІВА (24.08�23.09).
Ваша рішучість і ак�
тивність дозволять
здійснитися  більшій

частини ваших планів і за�
думів. Важливо правильно
вибудувати взаємини з на�
чальством.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Вам будуть вда�
ватися практично всі
дела, за що б ви не
бралися. Постарай�

теся зберігати гарні відноси�
ни з начальством, тому що від
нього може залежати рішен�
ня декількох ваших проблем.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Ваш життє�
вий успіх буде зале�
жати від загальної

упевненості в тому, що все
йде добре. Попереду чудо�
вий період, повний приємних
сюрпризів і несподіванок,
ваше настрій негайно покра�
щиться.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Вам необхід�
но запастися витрим�
кою і терпінням. Від
вас будуть потрібні

зібраність і сумлінність. Відда�
ючи багато чого, можна очі�
кувати, що і намість ви бага�
то чого одержите.

КОЗЕРІГ (22.12�20.
01). Не варто нікому
розкривати таємну
інформацію. Поста�

райтеся завершити незакін�
чені справи. Вам не пере�
шкодить споглядальність і
гармонія

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Можливі кон�
фліктні ситуації на ро�
боті. Прислухайтеся
до голосу інтуїції, і ви

виявитеся в потрібний час у
потрібному місці. Можлива
вагомий прибуток  від
спільного бізнесу з енергій�
ними партнерами.

РИБИ (20.02�20.
03). Вам можуть зап�
ропонувати справу,
перспективну тільки
на перший погляд. Си�

туація зміниться і дозволить
зробити ривок у справах. Не
варто намагатися вирішува�
ти кілька важливих справ од�
ночасно.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 22.07.13 – 28.07.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺
Шелли Мюллер, пылкая дамочка,

еще не остывшая от недавней це�
ремонии бракосочетания, подбро�
сила на машине нового супруга до
работы, смачно поцеловала его в
губы и, не удержавшись, на проща�
ние слегка распахнула блузку, про�
демонстрировав мужу свою грудь.

Это интимное действо увидел
также и проезжавший мимо таксист
по имени Тим Вегас. Залюбовав�
шись женскими прелестями, Тим
отвлекся и с разгону влетел на сво�

ем автомобиле в первый этаж стояв�
шего рядом здания госпиталя, попав
прямо в стоматологический кабинет.
В это самое время в кабинете врач
Памела Клесик орудовала бормаши�
ной во рту некоего Брайана Корко�
рана. От внезапного появления авто�
мобиля в кабинете Памела подпрыг�
нула на месте, и работающая борма�
шина воткнулась несчастному пациен�
ту в десну. Брайан рефлекторно сомк�
нул челюсти и откусил  стоматологу
два пальца. А в ту же самую секунду от

разрушенной стены госпиталя отде�
лился один из кирпичей и засветил
Шелли – виновнице всего этого спек�
такля и любительнице демонстриро�
вать свою грудь – прямо по голове.

Жертвами легкой эротики стали:
Шелли Мюллер — травма головы, Тим
Вегас – легкие телесные поврежде�
ния, Брайан Коркоран — изуродован�
ные десны, и Памела Клесик — два
ампутированных пальца. К счастью, на
этот раз все обошлось без летально�
го исхода.

ÛÛÛÛÛ
☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 19
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 9
     äiâ÷àòîê – 10
     îäðóæèëîñÿ –

10 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 14 ïàðè;
ïîìåðëî – 15 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÆÅÐÒÂÛ ËÅÃÊÎÉ ÝÐÎÒÈÊÈ

10 ÏÐÈ×ÈÍ ËÞÁÈÒÈ ØÎÊÎËÀÄ
1. Шоколад — гарний антиоксидант, він допомагає змен�

шити рівень холестерину в крові та сприяє поліпшенню ро�
боти серцево�судинної системи. Лікарі не рекомендують
відмовлятися від шоколаду навіть під час дієти.

2. Шоколад містить речовини, які позитивно впливають
на жіночу гормональну секрецію. Саме тому багато жінок
відчувають потребу в шоколаді перед початком критичних
днів.

3. На відміну від інших солодощів, шоколад містить анти�
септичну речовину, яка придушує дію бактерій, котрі утво�
рюють зубний камінь.

4. У шоколаді зазвичай міститься 0,4% алкалоїду теобро�
міну. Це безпечна доза, що надає продукту здатність зніма�
ти втому і повертати бадьорість.

5. Шматочок темного шоколаду допомагає зберігати
підвищену концентрацію уваги протягом двох годин.

6. Шоколад багатий на мікро— і макроелементи — залі�
зо, магній, калій, марганець, мідь, цинк — необхідні для ак�
тивної життєдіяльності нашого організму.

7. Шоколад збільшує вироблення в головному мозку серо�
г таніну, гормону гарного настрою та ендорфінів, що викли�
кають почут�I тя ейфорії.

8. У шоколаді немає консервантів, він здатен зберігатися
десять років і при цьому лише трохи "сивіє", вкриваючись
білястим нальотом цукру і натуральних жирів.

9. Шоколад входить до переліку продуктів непорушного
запасу на випадок надзвичайних подій, і все тому, що неве�
ликою його кількістю можна відновити сили.

10. Ученими�дієтологами доведено: помірне вживання
шоколаду продовжує життя, в середньому, на рік.

17.07  î 12.00 äëÿ ä³òåé

«Ê³çîíüêà»

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
– Íà îõîòå ìåäâåäÿ

âñòðåòèë. Òåïåðü  õîæó
òîëüêî íà óòêó,÷òî ìåä-
ñåñòðà ïðèíîñèò.

Ïàðëàìåíò  óòâåðäèë
äâà çàêîíà "Íå óáèâàé",
"Íå óêðàäè".Ñåé÷àñ èäåò
ðàáîòà íàä ïîïðàâêàìè.

– Î Ðæåâñêîì.
– Ïîðó÷èê, âàøå ñàìîå

áåçóìíîå æåëàíèå? Ó
ìåíÿ íèêîãäà íå áûëî ðî-
äîâîãî ïîìåñòüÿ… À òàê
õî÷åòñÿ  åãî ïðîïèòü!..

Æåíà:
– Ñåãîäíÿ äâàäöàòàÿ

ãîäîâùèíà  íàøåé ñâàäü-
áû, êàê ìû åå îòìåòèì?

Ìóæ:
– Ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ.

– Èòàê, Èâàí Èâàíîâè÷,
Âû ðåøèëè íå åõàòü â
Ñî÷è.

– Íåò. Â ýòîì ãîäó ìû
íå åäåì â ßëòó.

Â Ñî÷è ìû íå  åçäèëè â
ïðîøëîì ãîäó.

Æåíà ñ ëþáîâíèêîì â
ïîñòåëè. Âäðóã çâîíîê.

 Æåíà:
– Ìóæ ïðèøåë!
Ëþáîâíèê:
– Íàêîíåö-òî!

– Ðåáå, ïî÷åìó  âñå ñ÷è-
òàþò, ÷òî åâðåè ñòðàø-
íî áîãàòû?

– Äîëæíî áûòü, ïîòî-
ìó, ÷òî åâðåè ðàñïëà÷è-
âàþòñÿ çà  âñå.

– Çíàåøü, Õàèì, ñ òâî-
åé æåíîé ñïÿò âñå, êîìó
íå õî÷åòñÿ.

– Çíàåøü, Çÿìà, ÿ èõ
ïîíèìàþ, ìíå òîæå íå õî-
÷åòñÿ.

Æåíùèíà ïðèõîäèò ê
âðà÷ó:

– Äîêòîð, ñåé÷àñ â
ìîäå ìàëåíüêèé áþñò, à
ó ìåíÿ áîëüøîé, ÷òî äå-
ëàòü?

– Äîíàøèâàéòå.

☺ ☺ ☺

«Купуйте квитки на пошті та подорожуйте
з комфортом!»

Закарпатська дирекція УДППЗ “Укрпошта”
пропонуємо Вам, відмовитись від

слів «бронювання», «замовлення».
У будь�якому відділені Укрпошти всі бажаючи

мають можливість купити
квиток з відкладеним друком. В такому квитку

зазначені всі необхідні реквізити квитка: номер
поїзда, вагон, місце у вагоні, час відправлення

та прибуття, час перебування в дорозі
та вартість квитка.

Звертаємо Вашу увагу, що Ви купуєте саме
квиток, хоч і з відкладеним друком, який в будь�
який час, навіть за 5 хв. до відправлення поїзда,

без черги та доплати
Вам роздрукують в касі Укрзалізниці

Працівники Укрпошти оформлять квиток за
декілька хвилин. Наявна база вільних квитків в

Укрпошті повністю аналогічна базі Укрзалізниці.
Квиток можна придбати і у будь�якому відділенні

поштового зв’язку. Детальну інформацію про
послугу  Ви можете отримати у будь�якому
відділенні поштового зв’язку області або на

сайті: www.ukrposhta.com.
Ми завжди раді бачити Вас у відділеннях

поштового зв’язку Укрпошти !!!
телефон для довідок: 2�34�03; 5�46�39

У МУКАЧЕВІ БЛІЦУВАЛИ...
Тільки но завершилися

спортивні баталії тради�
ційного шахового фести�
валю «Мукачівське літо», як
вже наступної неділі в ша�
ховому клубі міста над ла�
торицею відбувся черго�
вий турнір — чемпіонат
міста з блискавичних
шахів. 26 спортсменів бо�
ролися за звання кращо�

го бліцора. На дистанції із семи турів довго лідирував
тандем Владислава Тіби та Аттіли Кріштофорі. Зустріч
фаворитів відбулася у шостому турі. Переконлива пе�
ремога дозволила Владиславу вибороти звання цьо�
горічного чемпіона Мукачева з блискавичної гри. Дру�
ге місце – у його головного конкурента, а третє у Андрія
Вачилі.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ
ТА ГОСТІ НАШОГО КРАЮ!

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³
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