
МИНУЛОГО тижня установлено новий свiтовий
рекорд української ракети. З пускової бази в
Оренбурзькiй областi український ракетоносiй
вивiв на орбiту  одночасно 33 космiчнi апарати
росiйського, українського i казахського виробниц�
тва.

У СИЛОВОМУ марафонi до "Книги рекордiв
Гiннесса" потрапила українська спортсменка Лю�
бов Черепаха, яка впродовж години  пiдняла над
головою10�кiлограмову гирю 1434 рази, тобто
14340 кiлограмiв.

ПАПА Римський  Франциск  вiдлучив  вiд Церкви
усiх членiв  мафiозних синдикатiв.

ДАНIЯ єнайдорожчою  для проживання країною
Євросоюзу, Болгарiя – найдешевшою. Такi всинов�
ки зробила статистика Євросоюзу.

АЛБАНIЯ отримала  статус країни  – кандидата
на членство  в Європейському Союзi.

У Китаї вланують  спорудити два найвищi у свiтi
хмарочоси висотою 1 кiлометр. Хмарочоси мають
символiзувати поєднане чоловiче i жiноче  начало
в їх гаронiчнiй взаємозалежностi.

ЛЮКСЕМБУРЖЦI – найбагатшi. Люксембург
посiв перше мiсце  в Євросоюзi в рейтингу  добро�
буту домогосподарств. Фактичне  iндивiдуальне
споживання у Люксембурзi майже на 40% переви�
щує  середнiй  показник  по ЄС.

ПIВДЕННОКОРЕЙСЬКI активiсти скерували в
небо до сусiдiв – КНДР 60 повiтряних куль з пакун�
ками солодощiв. В такий спосiб пiвденнi корейцi
продемонстрували пiдтримку тих, хто голодає у
Пiвнiчнiй Кореї.

У НЬЮ�ЙОРКУ на 112�му роцi  життя  помер
найстарiший за версiєю Книги Гiннесса чоловiк  у
свiтi  Александр  Iмич. Рекордсмен довголiття ро�
дом з Польшi, вчений�хiмiк.

ВЛАДА Мексики заборонила  використовувати у
цирку тварин.
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       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñ-

íèêà 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.

Залишайтеся з нами i надалi. Адже ваша передплата —
найвагомiша частка  фiнансо�вого виживання нашої з вами га�
зети. Пiдписатися на газету “Мукачево” можна у будь�якому
поштовому вiддiленнi мiста i району або безпосередньо у
редакцiї.  Вартiсть передплати – 8 грн. на мiсяць.
Вiдповiдно на  3 мiсяцi —  24 грн.; на пiвроку — 48 грн.; на
рiк — 96 грн.  Дякуємо за пiдтримку.

Редактор газети “Мукачево” В.ДВОРНИЧЕНКО.

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ  ІНДЕКС  61826

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
на газету “Мукачево”  на  друге півріччя 2014�й рік

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÊÎÌÓ  ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
6 ëèïíÿ 2014 ð  î 12.00 â³äáóäåòüñÿ âèñ-

òàâà äëÿ ä³òåé “ÏÎÏÅËÞØÊÀ”
(ª.ØÂÀÐÖÀ)7

Ó öåé æå äåíü î 17.00 –äëÿ äîðîñëèõ
âèñòàâà  ïî ï’ºñ³ Ô. Êðàììåë³íêà

 “ÂÅËÈÊÎÄÓØÍÈÉ ÐÎÃÎÍÎÑÅÖÜ”.
Êâèòêè – ó êàñ³  òåàòðó. Ëàñêàâî ïðîñèìî!

 ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²Ò ÄËß ÄÎÁÐÈÕ ÑÏÐÀÂ!
4 ëèïíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é ÷åðãîâèé –68-é Äåíü íàðîäæåííÿ äîáðå çíàíà ³

øàíîâàíà  â Ìóêà÷åâ³  ëþäèíà –
²âàí Âàñèëüîâè÷ ²ÂÀÍ×Î.

Îäèí ç  âèðîáíè÷èõ êåð³âíèê³â Ìóêà÷³âñüêîãî âåðñòàòîáóä³âíîãî çàâîäó,
à çãîäîì – êîìñîìîëüñüêèé ³ ïàðò³éíèé  ä³ÿ÷ â îáëàñò³,  íà Áåðåãâ³ùèí³,
ãîëîâà  Çàêàðïàòñüêî¿ Îáëàñíî¿ ðàäè, íàðîäíèé  äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè, ðàäíèê  ãîëîâè Ñåêðåòàð³àòó  Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ãåíêîíñóë
Óêðà¿íè  â Óãîðñüê³é Ðåñïóáë³ö³, ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì.Ìóêà÷åâà. Ëèøå
öåé äàëåêî íå ïîâíèé  ïåðåë³ê ñëóæáîâîãî ñïèñêó ². Â. ²âàí÷î  ñâ³ä÷èòü
ïðî ð³çíîá³÷í³ òàëàíòè òà íàéêðàù³ ëþäñüê³ ÿêîñò³  íàøîãî êîëåãè..

Äå á ³ êèì áè  íå ïðàöþâàâ ²âàí Âàñèëüîâè÷, â³í çàâæäè ³ âñþäè áóâ
çðàçêîì  âèñîêî¿ ïðîôåñ³éíîñò³, ïîðÿäíîñò³, äóøåâíî¿ ùèðîñò³ ³ ùåäðîñò³. Çà öå éîãî òàê ïîâàæàëè ³
ïîâàæàþòü íàø³ çåìëÿêè, ìóêà÷³âö³.

Ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâëÿºìî  Âàñ. øàíîâíèé ³ìåíèííèêó, ³  áàæàºìî ùå íà áàãàòî ðîê³â ì³öíîãî
çäîðîâÿ, çàðÿäó áàäüîðîñò³, îïòèì³çìó ³ íàñíàãè äëÿ äîáðèõ ñïðàâ, ðîäèííîãî ³ îñîáèñòîãî ùàñòÿ.

ªâãåí ÔÅÄ²Â â³ä ðàäè Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì.Ìóêà÷åâà

Минулого тижня в Чинадiєвi вiдбулася подiя, яка  вне�
сла в бiографiю цього найбiльшого у Мукачiвщинi сели�
ща не просто цiкавi i змiстовнi, але, без перебiльшення
буде сказаним, знаменнi рядки. У п’ятницю пiсляобiддя
у стiнах мiсцевого старовинного замку “Сант�Мiклош”
було знову людно. Цього разу не вiд екскурсантiв,
шанувальникiв iсторичної давнини, живопису чи висо�
кокласної музики, як тут часто так буває.

Цього разу господар замку—художник, композитор i
поет Йосиф Бартош запросив колег i односельцiв на

Ç ÍÀÐÎÄÆÅÍÍßÌ ÒÅÁÅ, “ÑÐIÁÍÈÉ ÒÀÒÓØ”!
презентацiю авторської книжки “Iлона Зрiнi. Життя i бо�
ротьба”, а також новонародженої у стiнах замку газети
“Срiбний Татуш”.

 Учасники презентації з великим iнтересом сприйняли
дарованi всiм нам творчi дарунки талановитого i невтом�
ного у творчостi вiдновлювача древнього Чинадiївського
замку. У документально�публiцистичному  нарисi “Iлона
Зрiнi...” Йосиф Бартош жваво i емоцiйно розповiдає про
легендарне, по�справжньому героїчне життя видатної
жiнки VII�VIII ст. відомої патрiотки Угорщини Iлони Зрiнi.

Це  розповiдь, яка не лише поповнює нашi знання за�
хоплюючими фактами iсторичної минувшини, а й на
прикладi життя героїчної жiнки вчить високiй духовностi,
людяностi, патрiотизму.

Приємним сюрпризом для присутнiх було отримати в
руки перший номер видрукованої у замку газети “Срiбний
Татуш”. Це здавна вимрiяне i нарештi успiшно народжене
дiтище Йосифа Бартоша. Як вiдзначив сам Йосиф, а та�
кож i присутнiй на презентацiї i щирий прихильник всiх
творчих iнiцiатив Й.Бартоша голова селищної ради Iван
Iванович Мошак заснований часопис буде сприяти опе�
ративному iнформуванню жителiв Чинадiєва про життя i
найактуальнiшi питання селища, а вiдтак духовному, куль�
турницькому вихованню людей.

Редакцiя “Мукачева” з вдячним настроєм вiтає Йо�
сифа Бартоша —автора актуальної i цiкавої книги, а
водночас i редактора новоствореної газети  з такою
плiдною дiяльнiстю i щиро бажає  нових творчих про�
ект  i успiхiв.



×åñòíûì ëþäÿì ëó÷øå âñåãî äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå îò òîëïû. (Í. Øàíäôîð).×åñòíûì ëþäÿì ëó÷øå âñåãî äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå îò òîëïû. (Í. Øàíäôîð).×åñòíûì ëþäÿì ëó÷øå âñåãî äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå îò òîëïû. (Í. Øàíäôîð).×åñòíûì ëþäÿì ëó÷øå âñåãî äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå îò òîëïû. (Í. Øàíäôîð).×åñòíûì ëþäÿì ëó÷øå âñåãî äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå îò òîëïû. (Í. Øàíäôîð). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 3 ëèïíÿ 2014 ð.
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Íåùîäàâíî øåñòåðî
çàêàðïàòö³â ñòàëè æåð-
òâàìè òîðã³âë³ ëþäü-
ìè, ÿêùî òî÷í³øå – òðó-
äîâîãî ðàáñòâà. Àäæå
âèä³â òîðã³âë³ ëþäüìè
íåìàëî. ² ïîòðàïèòè ó
íåïðèºìíîñò³ ìîæå
êîæåí ç íàñ. Íå îáî-
â’ÿçêîâî âè¿æäæàòè
íàâ³òü çà êîðäîíè Óê-
ðà¿íè…

«Ç ïî÷àòêó 2014 ðîêó
â³ää³ëîì áîðîòüáè ç
òîðã³âëåþ ëþäüìè òà
çëî÷èíàìè ïðîòè ìî-
ðàëüíîñò³ âæå  2 ñïðà-
âè íàïðàâëåíî äî
ñóäó. Êð³ì òîãî, ùå äâ³
ñïðàâè ïî òîðã³âë³
ëþäüìè çíàõîäÿòüñÿ ó
ïðîâàäæåíí³», – êàæå
íà÷àëüíèê â³ää³ëó áî-
ðîòüáè ç òîðã³âëåþ
ëþäüìè òà çëî÷èíàìè
ïðîòè ìîðàëüíîñò³
ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Çà-
êàðïàòñüê³é îáëàñò³
Þð³é Á³ãàð.

   «Ùîäî ñïðàâè ïî 6
ïîñòðàæäàëèõ â³ä òîð-
ã³âë³ ëþäüìè ó Ðàõîâ³
íàðàç³ âåäåòüñÿ
ñë³äñòâî.  Òîìó í³ÿêèõ
äåòàëåé ðîçãîëîøóâà-
òè íå ìîæåìî, îñê³ëü-

ÆÅÐÒÂÎÞ ÒÎÐÃ²ÂË² ËÞÄÜÌÈ ÌÎÆÅ ÑÒÀÒÈ ÊÎÆÅÍ

êè ðîçïîâñþäæåííÿ
³íôîðìàö³¿ ìîæå çàø-
êîäèòè ñë³äñòâó. Áóäü-
ÿêå ðîçãîëîøåííÿ ïî
ö³é ñïðàâ³ ìîæå çàâà-
äèòè íîðìàëüíîìó
õîäó ñë³äñòâà», – äîäàâ
Þð³é Á³ãàð.

Çà îö³íêàìè Ïðåä-
ñòàâíèöòâà ÌÎÌ â
Óêðà¿í³, ïîíàä 120 òè-
ñÿ÷ óêðà¿íö³â ïîñòðàæ-
äàëè â³ä ð³çíèõ ôîðì
òîðã³âë³ ëþäüìè çà êîð-
äîíîì ç 1991 ïî 2011
ðð. Çà äàíèìè äîñë³ä-
æåííÿ Äåðæàâíîãî êî-
ì³òåòó ñòàòèñòèêè Óê-
ðà¿íè 1,2 ìëí. îñ³á ó
â³ö³ 15-70 ðîê³â âïðî-
äîâæ îñòàíí³õ äâîõ ç
ïîëîâèíîþ ðîê³â
(2010 – 2012 ðð.) ïðà-

öþâàëè ÷è øóêàëè ðî-
áîòó çà êîðäîíîì, à,
çíà÷èòü, íàðàæàëèñÿ
íà ðèçèê áóòè ïîíåâî-
ëåíèìè.

Çà ñëîâàìè ²ííè Ñà-
áàäîø,ãîëîâè ÇÃÆÎ
«Âåñòà», îñê³ëüêè Çà-
êàðïàòòÿ º ïðèêîð-
äîííîþ, òðàíçèòíîþ
îáëàñòþ, ëþäè çàâæ-
äè âè¿æäæàëè ó ð³çí³
êðà¿íè, ³íø³ îáëàñò³.
«×àñòî áóëè âèïàäêè,
ùî ìîëîä³ ëþäè 16-17
ðîê³â âè¿æäæàëè
ï³äçàðîáèòè íà ïî-
äàëüøå íàâ÷àííÿ, ³
ïîòðàïëÿëè ó òðóäîâó
åêñïëóàòàö³þ. Çàçíà÷ó,
ùî «òîðã³âëÿ ëþäü-
ìè» ïðèð³âíþºòüñÿ
äî äóæå âàæêèõ çëî-

÷èí³â, – êàæå ²ííà
Ñàáàäîø.– Ïîñòðàæ-
äàë³ ìîæóòü îòðèìàòè
ñòàòóñ îñîáè, ÿêà ïî-
ñòðàæäàëà â³ä òîðã³âë³
ëþäüìè, ùî ïåðåäáà-
÷àº ô³íàíñîâó äîïî-
ìîãó â³ä äåðæàâè òà
êîìïëåêñ äîïîìîãè:
÷è òî ïñèõîëîã³÷íó,
ìåäè÷íó äîïîìîãó ÷è
òèì÷àñîâå ðîçì³ùåí-
íÿ». Ò³ëüêè 6 îñ³á íà
Çàêàðïàòò³ çà ìèíóëèé
ð³ê îòðèìàëè òàêèé
ñòàòóñ,  º ïîðóøåí³
êðèì³íàëüí³ ñïðàâè».

Äåïàðòàìåíò ñîö-
³àëüíîãî çàõèñòó íàñå-
ëåííÿ Çàêàðïàòñüêî¿
ÎÄÀ êîîðäèíóº ðîáî-
òó ç ïðîòèä³¿ òîðã³âë³
ëþäüìè ç óñ³ìà ñòðóê-

òóðàìèâ îáëàñò³, çàä-
³ÿíèìè ó ö³é ñôåð³. «ª
â³äïîâ³äíèé Çàêîí
Óêðà¿íè Ïðî ïðîòè-
ä³þ òîðã³âë³ ëþäüìè,
ÿêèé âèçíà÷àº îðãàí-
³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàñà-
äè ðîáîòè íàä ö³ºþ
ïðîáëåìîþ, – êàæå
Â³êòîð Ìàöîëà, äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòó
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
íàñåëåííÿ Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëäåðæàäì-
³í³ñòðàö³¿. – Â³äïîâ³ä-
íî äî öüîãî Çàêîíó
âæå ïðèéíÿòî Äåð-
æàâíó ö³ëüîâó ïðîãðà-
ìó ç ïðîòèä³¿ òîðã³âë³
ëþäüìè íà ïåð³îä äî
2015 ðîêó. Çã³äíî ç
ö³ºþ ïðîãðàìîþ, Êà-
á³íåò ì³í³ñòð³â ïðèé-
íÿâ ïîñòàíîâè,  ÿê³
ñòîñóþòüñÿ çàòâåðä-
æåííÿ ïîëîæåííÿ
ïðî ñòâîðåííÿ òà ôóí-
êö³îíóâàííÿ  ªäèíî-
ãî äåðæàâíîãî ðåºñò-
ðó çëî÷èí³â, ïîâ’ÿçà-
íèõ ç òîðã³âëåþ ëþäü-
ìè. ª Ïîñòàíîâè Êàá-
ì³íó, ÿê³ ðåãóëþþòü
ïèòàííÿ ïîðÿäêó
âñòàíîâëåííÿ ñòàòóñó
îñîáè, ïîðÿäîê âèï-

ëàòè îäíîðàçîâî¿ ìà-
òåð³àëüíî¿ äîïîìîãè
ëþäÿì, ÿê³ âèçíàí³
îñîáàìè, ïîñòðàæäà-
ëèìè â³ä òîðã³âë³
ëþäüìè òîùî. Òàêîæ
ïðè ÎÄÀ ìè ñòâîðè-
ëè îáëàñíó êîîðäèíà-
ö³éíó ðàäó ç ïèòàíü
ñ³ì’¿, ãåíäåðíî¿ ð³â-
íîñò³, äåìîãðàô³÷íîãî
ðîçâèòêó, çàïîá³ãàííÿ
íàñèëüñòâó ó ñ³ì’¿ òà
ïðîòèä³¿ òîðã³âë³
ëþäüìè». Çã³äíî ç³
ñòàòèñòèêîþ, ó ìèíó-
ëîìóðîö³ â îáëàñò³
ñòàòóñ îñîáè, ïîñò-
ðàæäàëî¿ â³ä òîðã³âë³
ëþäüìè, îòðèìàëè 6
ëþäåé. Ï³ñëÿöüîãîóñ³
âîíè òàêîæ îòðèìà-
ëèîäíîðàçîâó ìàòåð³-
àëüíó äîïîìîãó. Ó
2014 ðîö³  ó Çàêàð-
ïàòñüê³é îáëàñò³ ïîêè-
ùî æîäí³é ëþäèí³ íå
íàäàëè ñòàòóñ îñîáè,
ïîñòðàæäàëî¿ â³ä
òîðã³âë³ ëþäüìè.

Підготовано у рам�
ках проекту «Не про�
давай себе!» за під�
тримки Фонду сприян�
ня демократії Посоль�
ства США в Україні

Òàê, çà ñ³÷åíü-÷åðâåíü 2014
ðîêó ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ ïðàöþ-
þòü íà ñïðîùåí³é ñèñòåì³ îïî-
äàòêóâàííÿ, ïåðåðàõóâàëè äî
ñêàðáíèö³ ïîíàä 12750,6 òèñ.
ãðí. ïîäàòêó, à þðèäè÷í³ – ïî-
íàä  4246,3 òèñ. ãðí. Ç ïî÷àò-
êó öüîãî ðîêó «ºäèíùèêè»
Ìóêà÷³âùèíè ñïëàòèëè íà
845,7 òèñ. ãðí. á³ëüøå ºäèíî-
ãî ïîäàòêó í³æ ó àíàëîã³÷íî-
ìó ïåð³îä³ ìèíóëîãî ðîêó.

Ïîçèòèâíà äèíàì³êà íàäõîä-
æåíü ºäèíîãî ïîäàòêó õàðàê-
òåðíà ÿê äëÿ ïðèâàòíèõ
ï³äïðèºìö³â, òàê ³ äëÿ þðèäè÷-
íèõ îñ³á. Ïðèð³ñò íàäõîäæåíü
ïî ºäèíîìó ïîäàòêó â ïî-
ð³âíÿíí³ ç â³äïîâ³äíèì ïåð³î-
äîì ìèíóëîãî ðîêó ñêëàâ 105,2
% ç þðîñ³á òà 109 % – ç
ô³çîñ³á.

Íàäõîäæåííÿ ºäèíîãî ïî-
äàòêó íà ï³äïðèºìíèöüêó
ä³ÿëüí³ñòü º îäíèì ç äîõ³äíèõ
äæåðåë ñïåö³àëüíîãî ôîíäó
áþäæåòó. Ïëàòíèêè ì³ñòà òà
ðàéîíó ðîçóì³þòü, ùî äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíîãî

«Ñïðîùåíö³» Ìóêà÷³âùèíè
ñïëàòèëè 13 ìëí. ãðí. ªäèíîãî ïîäàòêó

ô³íàíñóâàííÿ ì³ñöåâèõ ãðîìàä
âàæëèâî ñâîº÷àñíî ñïëà÷óâà-
òè ïîäàòêè.

Çðîñòàííÿ íàäõîäæåíü ºäè-
íîãî ïîäàòêó, â³äáóâàºòüñÿ ³ çà
ðàõóíîê ðîçøèðåííÿ ìîæëè-
âîñòåé ï³äïðèºìö³â ³ ñïðîùåí-
íÿ ïåðåõîäó ç îäí³º¿ ñèñòåìè
ñïëàòè ïîäàòê³â íà ³íøó. Çîê-
ðåìà, ïðè ðåºñòðàö³¿ âëàñíî¿
ñïðàâè ïëàòíèêàì á³ëüøå íå
ïîòð³áíî çâåðòàòèñÿ äî
îðãàí³â Ì³íäîõîä³â äëÿ âçÿò-
òÿ íà îáë³ê. Äîñòàòíüî ïîäà-
òè äîêóìåíòè äåðæàâíîìó
ðåºñòðàòîðó. Â³äòåïåð ñïðî-
ùåíà é ñàìà ïðîöåäóðà ðåº-
ñòðàö³¿ ³ ïðîõîäèòü çà ïðèíöè-
ïîì «ºäèíîãî â³êíà». Íîâî-
ââåäåííÿ äîçâîëÿþòü ñóòòº-
âî ñêîðîòèòè äîêóìåíòîîá³ã ³
÷àñ á³çíåñìåí³â.

Äî òîãî æ, ñêàñîâàíî ³ ïà-
ïåðîâå ñâ³äîöòâî ïëàòíèêà
ºäèíîãî ïîäàòêó. Íàòîì³ñòü
çà áàæàííÿì ìîæíà áåçêîø-
òîâíî îòðèìàòè âèòÿã ïðî ðåº-
ñòðàö³þ ç â³äïîâ³äíîãî ðåºñò-
ðó.

Державна служба зайня�
тості готова сприяти Вашому
працевлаштуванню! Наша ад�
реса в м.Мукачево: вул.Миру,
73, тел. 3�81�82, 3�81�04, 3�
82�04, 3�81�07.

Вам обов’язково допомо�
жуть у:

· пошуку підходящої робо�
ти – тимчасової і постійної;

· отриманні інформації та
консультацій щодо сприяння
зайнятості;

· участі в громадських опла�
чуваних роботах;

· професійній підготовці,
перепідготовці і підвищенні
кваліфікації, зокрема з вида�
чею ваучера для вікової кате�
горії «45+»;

· отриманні статусу безроб�
ітного.

Якщо Ви шукаєте роботу,
зверніться до найближчого
центру зайнятості.

У державній службі зайня�
тості єдина база вакансій для
всієї України.

Усі вакансії – у вільному до�
ступі.

Реєстрація в центрі зайня�
тості проводиться незалежно
від зареєстрованого місця

Шановні кримчани,
мешканці східних областей України!

Вашого проживання або пе�
ребування.

Для реєстрації слід мати:
· паспорт громадянина Ук�

раїни (або інший документ,
що посвідчує особу);

· облікову картку платника
податків;

· трудову книжку;
· документи про освіту;
· військовий квиток (у разі

потреби).
Звертаємо Вашу увагу, що

наявність документів і реєст�
рація в центрах зайнятості
необов’язкова для отриман�
ня:

� інформації про вакансії,
навчальні заклади, підприєм�
ства, установи, організації, з
якими співпрацює служба
зайнятості;

� консультацій з питань за�
конодавства та інших питань;

� рекомендацій щодо вибо�
ру/зміни професії або на�
вчальних закладів;

� консультацій щодо пра�
цевлаштування, у тому числі
на тимчасові роботи.

У найближчому центрі зай�
нятості Вам запропонують
послуги з професійної орієн�

тації.
Наші спеціалісти:
� ознайомлять Вас із зако�

нодавством у сфері праці та
зайнятості;

� поінформують про Ваші
права при пошуку роботи;

� допоможуть у виборі про�
фесії;

� нададуть рекомендації
щодо можливостей профес�
ійного навчання за сприяння
державної служби зайнятості.

Державна служба зайня�
тості всі послуги надає БЕЗ�
КОШТОВНО.

Будь ласка, за більш деталь�
ною інформацією звертайте�
ся до будь�якого зручно роз�
ташованого для Вас центру
зайнятості.

Скористайтеся безкоштов�
ними сервісами державної
служби зайнятості:
інформаційно�довідковою

телефонною системою
0�800�50�50�60

(із стаціонарного телефону)
730

(з мобільного телефону)

Інтернет�порталами:
www.dcz.gov.uaіwww.trud.gov.ua
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Позитивно  налаштовані
люди завжди притягують до
себе, а спілкування з ними
стає особливою, справж�
ньою розкішшю. Бо їх чесно�
ти є тим дорогоцінним камін�
ням, яке  виграє найяскраві�
ше тоді, коли знаходиться в
оправі скромності. Сказане
насамперед стосується  зна�
ного не лише на Мукачівщині,
але й усім  нашім краї голов�
ного економіста колгоспу
«Дружба», талановитого го�
лову колгоспу «Нове життя»,
неодноразового депутата
місцевих органів влади,
мудрого очільника Мукачі�
вської районної ради Золтана
Петровича Шуфрича, якому
наступної суботи виповнить�
ся 70 прекрасних літ. Ювіляр
переконаний, що професіона�
лізму можна навчити кожно�
го, хто того бажає. Та не мож�
на навчити щирості, чесності,
небайдужості, людяності,
захопленого блиску в очах,
який виникає тільки тоді, коли
на серці немає  ні крапельки
заздрощів…

Ті, хто знає Золтана Петро�
вича не один десяток літ, не
втомлюються дивуватися його
феєричній енергії творення
добра, працьовитості, синів�
ській відданості Землі�году�
вальниці, глибоким знанням
вирощування врожаїв, розвит�
ку тваринництва… У нього нео�
рдинарне все – і стиль мислен�
ня, і манера розмовляти, і навіть
нескореність рокам. Коли пе�
ребуває у доброму гуморі, дякує
своєму характеру, радіє, що
має свою думку, свій погляд на
життя,  і що вистачає сили ту
думку відстояти.

Робота, кожен вчинок у селі
на виду. І керівника, і трудівни�
ка. Дорожив і дорожить
З.П.Шуфрич своїм добрим іме�
нем, не шкодує зусиль для
спільної справи, цінить людей.
Вони йому віддячують тим же.
Він для них великий авторитет.
І добрий навчитель у повсяк�
денному житті. Бо Золтан Пет�
рович – справедливої душі чо�
ловік. І великий оптиміст. Усе
сподівається, що зрозуміють
керівники держави важливість
селянської праці у відновленні
порушеної  руйнівною горба�
човською перебудовою, недо�
лугими реформами  економіки,
що знайдуться зрештою світлі
уми у верхах, які збагнуть, що
тільки зігріте увагою село витяг�
не державу з прірви.

… Земля завжди була у по�
мислах його дідів, батька – Пет�
ра Шуфрича, якого за чесність і
порядність жнятинці обрали
першим головою сільради. У рік
народження його сина Золта�
на одразу  два щастя прийшли
у наш край: у жовтні, 70 років
тому,  червонозоряні воїни при�
несли  закарпатцям  визволен�
ня від фашистського понево�
лення, а наприкінці листопада
делегати обрані з усіх куточків
краю на Першому з’їзді Народ�
них Комітетів Закарпатської
України проголосили про воз�
з’єднання краю з своєю маті�
р’ю Радянською Україною. Тоді
ж, 26 листопада 1944 року, вони
прийняли дуже важливу для
долі селян краю постанову «Про
наділення селян, робітників і
службовців Закарпатської Ук�
раїни землею і лісом». За нею,
весною 1945 року 2300 беззе�
мельних і малоземельних се�
лянських господарств Мукачів�
щини безплатно одержали
5500 гектарів землі. Землю
одержали, а обробити її було
нічим. Ось і почали об’єднува�
тися бідняки у супряги. У одного
кінь, іншого плуг, у третього бо�
рона… І обробляли землю ста�
ранно, щоб мати свій хліб, кар�
топлю, кукурудзу… У березні
1947 року Петро Шуфрич писав
у міськрайонній газеті «Прапор
перемоги», що «Жнятинці вирі�
шили зібрати врожай у два рази
вищий: пшениці по 25 цент�
нерів, жита – 28, накопати кар�
топлі по 320 центнерів з гекта�
ра…». Щоб досягти таких по�
казників і днювали й ночували в
полі. Земля–матінка за турбо�
ту віддячила їм щедрим уро�
жаєм. Тут, у полі, в допомозі
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один одному й зародилися па�
ростки колективної праці, все�
сторонньо виявилася її незбо�
рима сила. Нелегко йшли до
створення колгоспу. Уже 20
сільськогосподарських  артілей
працювали  в селах Мукачівщи�
ни, аж поки у лютому 1949 року
був започаткований колгосп у
Жнятині. Артіль найменували
імені Жовтневої революції, а
першим головою її обрали Ми�
хайла Голуба. Пізніше жня�

тинський  і сусідній, горондянсь�
кий колгосп імені Жданова,  об�
’єдналися у колгосп «Дружба».

У цьому колгоспі прикипів
серцем до землі й підліток Зол�
тан Шуфрич. Що мовиться,
пройшов усі сходинки станов�
лення. Працював і причіплюва�
чем біля трактора, і комбайне�
рам допомагав… Але юнацькі
мрії його сягали далі. Бачив
колгоспні села із заасфальто�
ваними вулицями, ферми осна�
щенні молокопроводами … І
мріялося йому, що колгоспники
одержуватимуть ту зарплату,
яку заробили… Та аби мрії ста�
ли реальністю треба було бага�
то вчитись. І вчився Золтан
вперто, наполегливо, ґрунтов�
но оволодівав необхідними
знаннями. В Ужгородському
держуніверситеті на економіч�
ному факультеті,  під час занять
з аналізу господарської діяль�
ності він засвоїв на все життя
мудрі професорські слова: «То
не господар, який щодня не
рахує копійку. Цифра покаже,
куди йдеш – до добра,  чи поко�
тився вниз. Вона мов дзвінок,
вчасно повідомить, не те ро�
биться, чоловіче, терміново
вживай заходів». Ту мудру науку
головний колгоспний еко�
номіст  З.П.Шуфрич уже в 1966
році передавав студентам�
практикантам з Мукачівського
сільськогосподарського техні�
куму, які набиралися під його
керівництвом практичних на�
вичок.

Обережність, розважливість
у господарюванні – риса необ�
хідна. І Золтан Петрович  за
жодну справу не брався на�
вмання, попередньо не зважив�
ши всі «за» і «проти». В ту пору
Жнятино й Горонда постійно
змінювали своє обличчя, не�
ухильно зростали врожаї,
надої. Колгосп «Дружба» мав
3938 гектарів сільськогоспо�
дарських угідь, в тому числі 1974
гектарів орних земель, 60 гек�
тарів садів і виноградників, 930
гектарів пасовищ, на фермах
було понад 2 тисячі голів вели�
кої рогатої худоби… З року в  рік
ставав багатшим бюджет кож�
ної сім’ї, почалася масова забу�
дова… Це – закономірно. На по�
чатку сімдесятих років, коли в
колгоспі справи йшли добре,
коли земля щедро віддячила
колгоспникам за наполегливу
працю, умовив Золтан Петро�
вич тодішнього голову колгоспу
розрахуватися з трудівниками,
як належить. Так і зробили. І на�
кликали на себе біду. В колгосп
зачастили ревізори, перевіря�
ючі не лише з району, але й об�
ласті.  Порушень не знайшли.
Але усі допікали: «Де це вида�
но, щоб селянин одержав
більшу зарплатню, аніж міський
робітник!?». Тоді держава міцно
тримала село в шорах…

На щастя, і в районі, і в області
були й інші керівники, які запри�
мітили у Золтана Шуфрича
міцну, і так необхідну на селі,
добру господарську жилку, його
уважне ставлення до людей.
Таким перебував він у повсяк�
денній роботі,  завжди в активі,
не ховався за чужі спини, ніколи
і нікому, а собі в першу чергу, не
робив поблажок. Бо не вмів бути
добрим, коли бачив байдужість
до суспільних справ. Його,

Шуфричівський критерій був, і
по сьогодні є, гранично про�
стий: як покажеш себе в ділі –
така тобі й ціна. Висока мірка?
Так. Але без неї  не було б пер�
шокласного, високоорганізо�
ваного господарства, яке вий�
шло в число передових на Му�
качівщині.

І тому, коли в сусідньому селі
Дрисино справи покотилися
вниз, господарство майже по
всім показникам замикало рай�

онні зведення, у 1983 році рай�
онні власті рекомендували дри�
синцям запросити до себе на
посаду голови колгоспу саме
Золтана Шуфрича.

– У колгоспі «Дружба» мій чо�
ловік був знаний, авторитетний
головний економіст, – розпові�
дає про той непростий час його
трудової біографїї дружина
З.П.Шуфрича, Поліна Іванівна.
– А дрисинський колгосп «Нове
життя» тоді у районі пас задніх,
мав втратні галузі, мільйонні
борги, та й дисципліна там була
в загоні. Я не відмовляла чолов�
іка. Думала, усе як слід зважить,
і сам відмовиться від тої посади.
Але добре знала і його неабия�
ку наполегливість, і міцні прак�
тичні  навички сільськогоспо�
дарського виробництва, уміння
знаходити спільну мову з людь�
ми. І не здивувалася, що зустр�
ічається Золтан Петрович з го�
ловними спеціалістами дри�
синського колгоспу, рядовими
колгоспниками… Не одну без�
сонну ніч провів мій чоловік за
розрахунками, робив записи…
А на зборах, де його представ�
ляли він виступив з чіткою про�
грамою виходу господарства з
тупику. Попередив, що буде
нелегко. Дрисинці й лісковчани
труднощів не злякалися, по�
вірили у нового голову колгос�
пу, а він повірив у людей…

Найперше, що запропонував
новий голова, – весь обсяг про�
дукції рільництва, тваринницт�
ва, садівництва досягли … тре�
тиною колгоспників, які труди�
лися тут досі. Цю третину пере�
вели на сімейний  підряд. Цей
захід звів до мінімуму постійні
ризики господарювання в це�
хах під відкритим небом. Меха�
нізаторів господарства націли�
ли на кінцевий результат праці.
Та й не тільки  їх. І ще. З.П.Шуф�
рич рішуче повів боротьбу з роз�
краданнями врожаю, підвищив
дисципліну праці на всіх робо�
чих місцях. Подбав новий голо�
ва, щоб запрацювали в артілі
по�новому. Він, та його заступ�
ники зустрічалися з усіма кол�
госпниками,  в усіх підрозділах,
вели відверті розмови про май�
бутнє господарства… Таким
чином вдалося змінити не лише
психологію виробництва, а й
самого виробничника, заінте�
ресувати його робити по�ново�
му, по підвищеним нормам,
одержувати платню в залеж�
ності від виходу продукції. Як і
передбачав Золтан Петрович,
результати на добрі зміни не
забарилися. Знайшлося місце й
вивільненим колгоспникам.
Вони успішно трудилися у тар�
ному, підсобних промислів це�
хах, колгоспному цегельному
заводі… Прибутку підсобні цехи
в колгоспну касу  приносили не
менше, аніж рільництво й тва�
ринництво.

Роками, до приходу
З.П.Шуфрича тютюнництво й
вівчарство у Дрисині  вважали�
ся втратними галузями. Та коли
за вирощування тютюну взяли�
ся бажаючі сім’ї, які кожну рос�
лину пестили�леліяли, й зібра�
ли по 15,5 центнера тютюново�
го листа з гектара, колгоспна
каса поповнилася 100 тисяча�
ми карбованців прибутку. І тю�
тюнники були задоволені висо�
кими заробітками. Прибутко�

вим, високорентабельним ста�
ло й вівчарство. Настриг вовни
досяг 5 кілограмів на вівцю. А
передові чабани П.А.Пушкаш,
Е.О.Фодор, Ю.А.Пушкаш одер�
жали від 100 вівцематок по 105
ягнят. Заврожаїли, коли за
ними почали доглядати за
принципом сімейного підряду,  і
бурякові плантації.  По 750 –
800 центнерів з гектара зібра�
ли Клара Дорчі, Пірошка Нодь та
інші. А механізатори Золтан

Леврінц, Федір Баняї, Берта�
лон Горват старалися, аби на
фермах завжди був достаток
кормів. І надії одразу перевали�
ли за 4000 кілограмову відмітку.

Уже в 1987 році колгосп «Нове
життя» повністю розрахувався з
кілька мільйонними боргами,
одержав 800 тисяч карбованців
чистого прибутку. Зарплата пе�
редовиків колгоспного вироб�
ництва стала 300 й більше кар�
бованців. Для власних госпо�
дарств селяни могли придбати
племінний молодняк, у магази�
нах Дрисина й Ліскового прода�
вали молоко з ферми за со�
бівартісною ціною.

Добрі зміни самі по собі не
приходили. Усе ставалося зав�
дяки сумлінній праці дрисинців,
лісківчан. При міцній трудовій
дисципліні, особистій заінтере�
сованості, високій вимогливості
З.П.Шуфрича робота ладила�
ся, давала відчутні результати.
Голова робив усе можливе, щоб
жодна сотка землі не пустува�
ла. В колгоспі панував прямий
взаємозв’язок: колгосп – лю�
дям, люди – колгоспові. Високі
заробітки сприяли тому, що ту�
тешня молодь не поспішала до
міста. Адже в селі знаходила
роботу на будь�який смак, по
будь�якій спеціальності. Що ж
до спорту, участі в гуртках ху�
дожньої самодіяльності, то це
реалізовувалось у найкращому
в районі сільському Будинку
культури, побудованого на кол�
госпні кошти,  де було все – ве�
чори відпочинку, вшанування
трудових династій, проводів у
армію, молодіжні вечори. А
коли юнаки й дівчата мали де
знаходити роботу до душі, ви�
являти робочу кмітливість,
знайти застосування своїм та�
лантам, то чи варто було шука�
ти примарного щастя поза
рідним селом?

У 1988 році колгосп «Нове
життя» відзначав 40�річний юв�
ілей. Прибутки склали 888 ти�
сяч карбованців. П’яту частину
з них було витрачено на матер�
іальне заохочення колгосп�
ників.  У першотравневому зма�
ганні 1989 року колгосп «Нове
життя» виборов першість на
Мукачівщині й був занесений на
районну Дошку пошани.

   За рахунок колгоспу пере�
будовувалося все: школи й дит�
садки, заклади медицини,
торгівлі… Не зазнавала змін
лише будівля правління колгос�
пу. І кабінет З.П.Шуфрича нічим
не відрізнявся від інших при�
міщень контори. Якось у госпо�

дарство завітав тодішній керів�
ник обкому партії, надісланий
Києвом у наш край із сусідньої
області. Зайшовши до Золтана
Петровича в кабінет, всівшись
на простий стілець, гість для
годиться,  розпитав голову про
колгоспні справи, а відтак зау�
важив: «Кабінет голови колгос�
пу�мільйонера міг би виглядати
краще. І меблі б не завадило
мати сучасні й килимову доріж�
ку не гріх би застелити…».

Промовчав тоді З.П.Шуфрич.
Бо й  колгоспну контору звик він
вважати частиною виробницт�
ва. Із полів і садів, виноград�
ників і ферм люди йшли до го�
лови. Їм, трударям, ніколи було
перевдягатися�перевзуватися.
Йшли на пораду із своїми ви�
робничими й особистими спра�
вами, думами, болями… Насте�
ли Золтан Петрович килимів, як
радила перша особа  краю – і
від незручності наслідити,  кол�
госпники забудуть дорогу до
кабінету голови. Ні, не має пра�
ва  він, голова правління, шиком,
килимами, модними меблями
відгороджуватися від народу.

Син землі. Земносил. Цими
словами можна назвати
З.П.Шуфрича. У цих визначаль�
них словах ні тіні патетики. Він
свій обов’язок хлібороба ба�
чить у тому щоб взяти від землі
все, що вона може дати.

Господарювати розумно го�
лові, економістові за фахом,
допомагала його дружина,
Поліна Іванівна, вчений�агро�
ном.   Не раз і не два у неділю
сідала з Золтаном Петровичем
у легковик, об’їжджали поля
колгоспу «Нове життя», визна�
чала де й чим захворіли посіви,
рекомендувала яких заходів
вжити.  На той час на її плечі
повністю лягло домашнє госпо�
дарство, живність, виховання
доньки Оксанки, робота в саду
й на городі. І це при тому, що
кожен день в колгоспі «Дружба»
справлялася з нелегкими обо�
в’язками провідного агронома.
Сьогодні ювіляр добре розуміє
ціну неоднорічної жертовності
його милої дружини, Поліни
Іванівни. Бо дома він, голова
колгоспу «Нове життя» був
квартирантом. Пізно вночі при�
ходив, з вранішньою зорею
йшов з рідної хати на роботу.
Йшов і знав, що може на трудо�
вому фронті бути спокійним,
надійний домашній тил, в особі
П.І.Шуфрич, забезпечував
йому змогу трудитися на повну
силу.

Запитай тоді Золтана Петро�
вича, за рахунок чого і яким чи�
ном досягнуто високих показ�
ників.. Йому й дня не вистачило
б для відповіді. Називав би
імена передовиків… Але було б
і таке: треба самому працюва�
ти не покладаючи рук, мати в
помічниках колектив одно�
думців, а ще – постійно вчити�
ся, щоб усе нове, передове зап�
ровадити в господарстві.

   Зібрати б у столиці з усень�
ких країв держави отаких зем�
носилів�практиків нинішнього
многотрудного життя, вислуха�
ти їх поради і багато гірких не�
вдач обминули б наші села. Та�
ких як З.П.Шуфрич не треба
вчити хазяйнувати, їм треба
дати змогу робити замріяне,
задумане.

Якось тодішній голова райко�
му профспілки працівників
сільського господарства
В.М.Данканич навідався  до
Золтана Петровича з пропози�
цією поїхати в Крим підлікувати
здоров’я. Вислухав голова гос�
тя й сказав:

–Я, коли прихопить недуга,
іду в поле, Там мої найдієвіше
ліки. Тільки там я почуваю себе
по�справжньому здоровим… А
за путівку дякую. Нею скорис�

тається колгоспний ветеран,
доярка…

Коли Золтана Шуфрича об�
рали головою Мукачівського
районної ради в кабінеті не за�
сиджувався. Їздив, вникав у
справи колгоспів, радгоспів,
промислових підприємств. З
тих поїздок повертався стриво�
жений. Бачив як хвилі невігла�
ства руйнували агропромисло�
вий комплекс району, як рефор�
матори на посади голів кол�

госпів, директорів радгоспів
просувають відданих їм людей,
яким бракувало   необхідного
життєвого й виробничого досв�
іду…  Сьогодні смутком зали�
вається серце Золтана Петро�
вича, бо замість обіцяного селя�
нам раю бачить залишену, по�
кинуту напризволяще землю
густо порослу бур’янами.

   Були в ту пору й радісні дні.
Не відмовлявся від зустрічей із
студентами. Під час однієї з та�
ких спілкувань із майбутніми
агрономами Мукачівського
радгоспу�технікуму,  студентка
запитала його, як досягати ус�
піху в роботі?

   –Великий пролетарський
письменник Олексій Максимо�
вич Горький писав,  «Треба, щоб
кожен день був маленьким жит�
тям». З днів складаються місяці,
з місяців роки. А з них людське
життя. Наповнюючи кожен день
вагомим змістом, віддавайте
йому щедрою мірою свій труд,
свої знання, натхнення. Що�
денно творіть  власними рука�
ми світлу радість для свого
села, міста, краю, свого наро�
ду, для себе. Будьте  щасливи�
ми кожним днем, кожною годи�
ною, кожною хвилиною і тоді й
успіх вас не омине і слава не за�
бариться…

Сім’я для З.П.Шуфрича та
відрада, яка сил додає, від важ�
ких роздумів відволікає, акуму�
лює нову й нову енергію для
плідних справ. Ювіляр вдячний
дружині своїй, Поліні Іванівні за
розуміння, підтримку, за те, що
мало�помалу всі господарські й
домашні клопоти взяла на себе.
Радіє, що донька його Оксана
Золтанівна, нині заступник го�
лови Мукачівської райдержад�
міністрації, продовжує його
справу, турбується, щоб Мука�
чівщина була багатою, розви�
валася на ній освіта, культура…
Зятем своїм Людвигом Беньям�
іновичем Біровим не натішить�
ся, розумно веде свою справу.
Онуки – Крістіан і Олександр
дідусева надія. Від їх успіхів ра�
дістю сяє обличчя ювіляра.
Старший, Крістіан, пішов стеж�
кою дідуся, Він, випускник еко�
номічного факультету Ужго�
родського національного уні�
верситету пообіцяв 5 липня,  у
День дідусевого 70�річчя,  пока�
зати ювіляру свій диплом…

   Від імені усіх, жнятинців, го�
рондян, дрисинців, лісківчан,
хто знає, хто працював, спілку�
вався із Золтаном Петровичем
Шуфричем, широкого загалу
читачів міськрайонної газети
«Мукачево», її редакційного
колективу щиросердно вітаю
ювіляра з 70�річчям! Нехай
Ваша щира любов до рідної
землі, невичерпний патріо�
тизм,  примножує благополуч�
чя усіх, заради кого трудитеся й
сьогодні. А людська вдячність
буде найкращою нагородою
за Вашу людяність, справжній
професіоналізм. Хай  Ваша вда�
ча, оптимізм, гідність, велика
працездатність стануть запо�
рукою нових перемог. Нехай усе
добро, зроблене Вами для лю�
дей, сторицею повернеться до
Вас і Вашої родини. Хай Господь
оберігає Вас, благословляє усі
починання, дарує Вам міцне
здоров’я, активне довголіття,
особисте й сімейне щастя!

Михайло БЕЙРЕШ,
член Національної

Спілки журналістів
України
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VIII міжнародний шаховий
ф е с т и в а л ь « М у к а ч і в с ь к е
Літо – 2014», який проходив
у нашому місті впродовж 24�
29 червня завершився. Куб�
ки – переможцям, досвід –
учасникам, слава – органі�
заторам та меценатам. Бе�
зумовно, ці три складові і
рушійні сили традиційних й
широковідомих в Україні та
світі (це без перебільшення!
– авт.) шахових змагань у
своїй єдності дозволили
фестивалю відбутися й цьо�
го непростого для нашої краї�
ни року. Звісно, факт зали�
шається фактом – хоча
шахістів і приймав готельно�
ресторанний комплекс «Інту�
рист», але іноземних ту�
ристів�гостей цього року на
фестивалі не було. Через
об’єктивні обставини, не
мали можливостей відвіда�
ти Мукачево й шахісти тих
східних областей України,
які опинились у надзви�
чайній трагічній ситуації…

«На жаль, нинішню траге�
дію подій в Україні відчуває�
мо у всьому – цьогорічний
турнір менший за чисельні�
стю та за представництвом:
ми прийняли 221 учасника
змагань з 17 областей нашої
країни. – зазначає Олек�
сандр Федів, майстер ФІДЕ,
заступник директора Мука�
чівського шахового клубу,
головний суддя «Мукачівсь�
кого літа�2014». – Хочу
відзначити, що в особливий
спосіб у цьому році вирішені
і організаційні питання.
Відверто кажучи, проведен�
ня фестивалю до останньо�
го моменту було під  знаком
питання, адже зараз фінан�
сова скрута особливо гостро
відчувається в усіх сферах
суспільного життя. І все�
таки, як одразу зауважила
центральна шахова преса:
«Рівень організації та прове�
дення шахового турніру в
Мукачеві й нині залишаєть�
ся найвищим в Україні». Цим
завдячуємо народному депу�
тату України Василю Петь�
овці, який виступив в якості
справжнього мецената, і
взяв на себе буквально всі
витрати, пов’язані з підго�
товкою та  проведенням
змагань. Також від імені
організаторів та всіх учас�
ників турніру хочу щиро по�
дякувати Василю Швардаку,
керівнику готельно�ресто�
ранного комплексу «Інту�
рист», який надав нам мож�
ливість працювати в бездо�
ганних умовах – прекрасний
інтер’єр просторої зали, де
проходив турнір, привітний
персонал, можливість відпо�
чити на терасі, обговорити
партії в затишному холі – і
все це при тому, що ми не
сплатили жодної копійки
оренди! Внесок цих двох
людей є надзвичайно зна�
чущим, і врешті решт, саме
їм ми завдячуємо тому, що
шаховий рейтинг Мукачева
та Закарпаття неухильно
зростає».

На «Мукачівське літо» тра�
диційно приїжджають і до�
рослі шахісти й діти. При�
чому організатори радіють
тому, що кількість дітей з року
в рік більшає, адже це
свідчить про перспективу
шахового спорту в Україні.
Помітивши у залі, де прохо�
див дитячий турнір, тре�
нерів Мукачівського клубу
Роберта Ороса та Аттіли
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Головна ідея, якою сучасне  суспільство повинно бути зацікавлене
в шахах – це  ідея Правил Гри.

Криштофорі, запитуємо, чи
хвилюються за своїх вихо�
ванців. «Безумовно, хоча,
звісно, й розуміємо, що
емоції тут недоречні. Але ж
пройшов рік, і хочеться ба�
чити результати нашої робо�
ти!»

Є серед учасників й ті, що
не пропустили жодного (!)
турніру в Мукачеві. Це двоє
братів�близнюків з Пусто�
мит, що на Львівщині – Ми�
кола та Дмитро Воробці. Для
хлопців став великою неспо�
діванкою той факт, що їх
відданість Мукачеву не за�
лишилась непоміченою –
вони аж ніяк не розрахову�
вали на пам’ятний презент з
цього приводу, який отрима�
ли по завершенню церемонії
нагородження призерів 29
червня.

Отже, кращими серед кра�
щих на фестивалі «Мукачі�
вське літо – 2014» стали:

Результати турніру А
Нестерець Анатолій, май�

стер спорту, м. Чернігів (7,5
очок)

Ветошко Володимир,
майстер ФІДЕ,  Львівська
обл. (7,5 очок)

Ярмистий Михайло, май�
стер спорту, м. Чернівці (6,0
очок)

Результати турніру В
Гуйван Василь, кандидат в

майстри спорту, м.Мукачево
(7,0 очок)

Воробець Микола, канди�
дат в майстри спорту, м. Пу�
стомити (7,0 очок)

Соловйов Олександр, кан�
дидат в майстри спорту, м.
Стрий (6,5 очок)

Результати турніру С
Андрій Придун, м. Львів

(8,0 очок)
Олександр Решетар, м.

Мукачево (6,5 очок)
Даніїл Мосесов, м. Львів

(6,5 очок)
Результати турніру D
Олександр Слипко, м.

Харків, (7,5 очок)
Платон Гальперін,

м.Чернівці (7,0 очок)
Максим Смирнов, м. Київ

(7,0 очок)

Результати турніру E
(Бліц)

Михайло Ярмистий, май�
стер спорту, м. Чернівці (9,0
очок)

Олег Будніков, кандидат в
майстри спорту, м.Запоріж�
жя (8,5 очок)

Єгор Богданов, кандидат в
майстри спорту, м. Херсон
(8,0 очок)

Результати турніру F
(Дитячий бліц).

Ігнат Богданов, кандидат в
майстри спорту, м. Херсон
(7,5 очок)

Юніс Баруді, кандидат в
майстри спорту, м. Одеса
(8,5 очок)

Андрій Сичевський, кан�
дидат в майстри спорту,
Львівщина (8,5 очок)

Бліц�опитування під час
завершального турніру

 «Так, справді, Мукачеву
щастить! Я давно чув про ці
змагання, нарешті приїхав з
внуком – всі очікування
справдились! Шкода, що
бракує вільного часу – хотів
би познайомитись з
містом!»

Петро МАРУСЕНКО,
міжнародний майстер,

легенда шахової журнал�
істики, м. Київ

«Дуже приємно, що у нас
знову стільки гостей! Шахи
завжди були і залишаються
мистецтвом чесної бороть�
би і чесної перемоги».

Василь ГУЙВАН,
кандидат в майстри

спорту, м. Мукачево

«Я приїхала з двома свої�
ми синами: Баруді Юнісом
та Данилом. Нам давно роз�
повідали, що шахістам  вар�
то бодай раз побувати на
фестивалі у Мукачеві. Й те�
пер я теж знаю, що це точно
правда! У нас в Одесі умови
проведення змагань аж ніяк
не краще! Словом, набирає�
мось досвіду. Й саме місто
надзвичайне. Панує атмос�
фера старовини й святкової
такої комфортності. Людей
поганих не зустріли!»

Ірина БАРУДІ,
м. Одеса

«Очень приятно и важно
то, что мы дружны! Как ни�
когда остро чувствуется
наигранность, штучность
этих политических камней
преткновения, которые бро�
сают, чтобы нас разделить.
Я привезла на турнир сына
Али – смотрите насколько
дружны наши дети! Они пре�
красно понимают друг дру�
га, несмотря на разные язы�
ки! Как же хочется добавить
ума и трезвозти политикам
современного мира! Как
было бы хорошо посадить их
за шахматную доску – пусть
бы вели баталии исключи�
тельно там.»

Нурия ВЕЛИЕВА,
г. Херсон

«Дякуємо організаторам!
Дуже дружна атмосфера,
доброзичлива. Захід та Схід
України повинні завжди бути
разом. Дай Боже, щоб бой�
ові дії припинились на�
решті… Й ніяких інших ба�
талій, окрім спортивних, у
нас не було ніколи.»

Галина ОНІЩЕНКО,
м. Одеса

«Я абсолютно не відчуваю
себе чужим тут, в Мукачеві.
Навпаки, знайшов собі чи�
мало друзів. Й взагалі, таке
враження, що я вже тут був.
Й мені здається, що цей
турнір найсильніший в Ук�
раїні».

Юніс БАРУДІ, м. Одеса

«Я дуже зрадів, що батьки
прийняли рішення їхати в
Мукачево. Ми тут разом з
братом граємо. Цікаво!
Можливо, як виросту, теж
стану тренером, як мій вчи�
тель – Колкін».

Данило БАРУДІ,
м. Одеса

«Зазвичай мій тренер на�
полягає, щоб після гри ми
розібрали партію. Але…
Мені так хотілося побачити
Ратушу та пограти у футбол
на стадіоні перед готелем,
що це правило ми поруши�
ли!»

Володимир БАЛЛА,
м. Львів

«Я  вже тепер мрію бути
гросмейстером! Дуже хо�
четься приїхати в Мукачево
ще раз. Ваш замок – диво�
вижний!»

Сергій ГАЛАПУП,
м.Тернопіль

P. S.
Як сказав у одному з інтер�

в’ю директор Мукачівського
шахового клубу Йозеф Реш:
«Що головне у шахах? Ма�
буть, як і у будь�якій справі
– любов до праці. Тож всім
нам бажаю любові до праці.
Використовуйте можливість
займатися улюбленою спра�
вою; навчайтесь і працюйте
над собою, і нехай заслуже�
не відчуття успіху стане Ва�
шим постійним супутником».

Оксана ГОЛОВЧУК
Фото:

Петро ПАРОВІНЧАК

В Мукачівській ОДПІ ГУ Міндоходів у Закар�
патській області відбулась зустріч начальника
інспекції Романа Луника з представниками бізне�
су на тему: «Новації податкового законодавства,
електронні сервіси Міндоходів».

Керівник інспекції зазначив, що діалог з платни�
ками податків є принциповою позицією Міндоходів,
бо саме на результатах двосторонньої розмови
базуються подальші кроки щодо покращення умов
ведення бізнесу, спрощення процедури адмініст�
рування платежів та наповнення бюджету. Зважа�
ючи на складні умови ведення бізнесу в економічній
та політичній ситуації, що склалась в країні, подат�
кова система потребує змін. Податківці пропону�
ють зменшити кількість податків, пільг та дозволів.
Вже на сьогодні створено Державну фіскальну
службу України, яка займатиметься питаннями по�
даткової та митної політики. Винесено на громадсь�
ке обговорення ряд важливих питань для бізнесу.
Насамперед, це проект закону про податковий ком�
проміс, який передбачає звільнення від відпові�
дальності платників податків за заниження подат�
кових зобов’язань з податку на прибуток
підприємств та податку на додану вартість за будь�
які податкові періоди до 1 січня 2014 року. Суб’єкт
господарювання під час дії податкового компромі�
су за такі податкові періоди подає відповідні уточ�
нюючі розрахунки податкових зобов’язань та спла�
чує 15% суми заниженого зобов’язання. При цьо�
му 85% такої суми вважається погашеною, штрафні
санкції не застосовуються та пеня не нараховуєть�
ся. Скористатися таким правом можна протягом
60 днів з дня набрання чинності цим законом. Впро�
вадження такої моделі компромісу між державою
та платниками податків дозволить збільшити над�
ходження коштів до бюджету. Також змінено підхо�
ди до проведення контрольно�перевірочних за�
ходів, скасовано вимоги обов’язкових донараху�
вань за наслідками перевірок. Запроваджено ри�
зикоорієнтовану систему відбору до проведення
документальних перевірок та ін.

Крім цього, в ході зустрічі проінформовано про
переваги подання звітності в електронному вигляді,
використання загальнодоступного інформаційно�
довідкового ресурсу «ЗІР», «Електронного кабіне�
ту платника податків» та функціонування сервісу
«Пульс».

Зустріч пройшла в атмосфері взаєморозуміння
та завершилася у форматі «запитання�відповіді».
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Ñ×ÀÑÒÜß ÍÀ ÌÍÎÃÈÅ ÃÎÄÛ!
Ñåãîäíÿ îòìå÷àåò ñâîé Äåíü ðîæäåíèÿ

î÷àðîâàòåëüíàÿ æåíùèíà, ìàìà, áàáóøêà,
îïûòíûé ðóêîâîäèòåëü, ãëóáîêîóâàæàåìàÿ

Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
ÏÀÏÀÇÎÂÀ.

Äîðîãàÿ Âàëåíòèíà Èâàíîâíà!
Â ýòîò âîëíóþùèé äëÿ Âàñ äåíü
æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ðà-
äîñòè, óñïåõîâ âî âñåõ Âàøèõ
äåëàõ, ñ÷àñòüÿ â äîìàøíåì
ãíåçäûøêå. Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå
Âàøè æåëàíèÿ. Ñ÷àñòüÿ íà
ìíîãèå ãîäû! Öåëóåì.

  Ñ óâàæåíèåì  Ãàëèíà.
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ñò.

Кожен випуск спеціалістів та
магістрів — знакова подія в історії
навчального закладу, своєрідний
підсумок роботи кожного члена ко�
лективу.

Потреба у створенні Мукачівсь�
кого державного університету вик�
ликана специфікою регіону та ви�
могами ринку в окремих фахівцях,
серед них: інженерно�технічних,
технологів, конструкторів, дизай�
нерів легкої промисловості, фінан�

Ì³é óí³âåðñèòåò, ÷àñîïèñ ÿ ÷èòàþ,
Ñòîð³íêó çà ñòîð³íêîþ ãîðòàþ.
Òå÷óòü ðîêè, à â íèõ – â³êè,
Äåñÿòèð³÷÷ÿ ïðîò³êàþòü...
Ç òâî¿õ ïåíàò³â äî äîì³âêè,
ßê ïòèö³ ç ð³äíîãî ãí³çäà,
Ëåòÿòü äî ìàò³íêè-çåìë³
Ùîð³ê âèïóñêíèêè òâî¿.
Ùîá ó êîìîð³ é íà ñòîë³
Áóâ õë³á ïàõó÷èé â³ä çåìë³,
Ùîá ³ äî õë³áà â íàñ áóëî.
Ùîá  âñå ó íàñ çìóæí³ëî,
Ùîá Óêðà¿íà áàãàò³ëà.

ÌÄÓ Â²ÒÀª ÑÂÎ¯Õ ÂÈÏÓÑÊÍÈÊ²Â
систів, бухгалтерів та аудиторів,
маркетологів, менеджерів,
фахівців з організації туристично�
го бізнесу, вчителів початкових
класів, вихователів дітей дошкіль�
ного віку, вчителів англійської мови
та зарубіжної літератури, практич�
них психологів, вчителів музично�
го мистецтва.

Такі спеціальності як «Початкова
освіта» та «Дошкільна освіта»
здійснюють підготовку майбутніх
вчителів, вихователів за додатко�
вими спеціалізаціями, що дає мож�
ливість випускникам легко входи�
ти в освітній простір.

Відсутність фахівців – психо�
логів на різних рівнях (в апараті
місцевих органів влади, керівниц�
тва соціальної роботи, освіти, куль�
тури та спорту) призводить до
того, що суто психологічні пробле�
ми у колективі, сім’ї вирішуються
досить складно. Випускники�пси�
хологи Мукачівського державного
університету покликані науково
дослідити і спрогнозувати розви�
ток особистості, її професійну орі�
єнтацію, забезпечити психологіч�
ний комфорт навчально�виховно�
го, виробничого процесів, виріши�
ти численні проблеми консультац�
ійної та психолого�корекційної до�
помоги населенню.

Зручне географічне положення
Закарпатської області, великий
ринок збуту цікавлять як вітчизня�
них, так і зарубіжних інвесторів в
організації бізнесу в регіоні. Стан
сучасної економічної освіти в За�
карпатті зумовлений необхідністю
переходу до нових засад форму�
вання та розвитку економічних
знань, які базуються на історико�
культурних і духовно�моральних
традиціях населення області, орі�
єнтовані на поглиблений аналіз
економічних процесів, що сприя�
ють формуванню основ соціально�
орієнтованої економіки; формуван�
ням сучасних економічних поглядів
у майбутніх економістів, що спри�
ятиме розвитку гуманізації та соц�
іалізації суспільних процесів, на�
ціональній самоідентифікації,
спрямуванню економічної діяль�
ності та підвищення рівня життя і
добробуту закарпатців; інтегра�
цією процесів навчання і вихован�
ня як складової освіти, що створю�
ють духовно�моральні засади для
формування сучасного світогляду
фахівця економічного спрямуван�
ня. Отже, зростає потреба у фінан�
систах, бухгалтерах, аудиторах,
маркетологах, менеджерах.

Мукачівський державний уні�

верситет – єдиний ВНЗ в області,
який готує фахівців для
підприємств легкої промисловості
з пошиття одягу, взуття із шкіри,
шкіргалантерейних виробів. Слід
зазначити, що в Закарпатській об�
ласті існують хороші передумови
для розвитку підприємств легкої
промисловості, в яких наявна ве�
лика кількість високотехнологічно�
го обладнання, машин та апаратів,
що потребують кваліфікованого

монтажу, обслуговування та мо�
дернізації, від яких суттєво зале�
жить продуктивність виробництва
і якість готової продукції. Тому де�
фіцит кваліфікованих фахівців, а
саме механіків виробництва, здат�
них виконувати перелічені завдан�
ня в значній мірі відчувається на
підприємствах області. Саме таких
спеціалістів готує Мукачівський
державний університет: інженер�
технолог, інженер�конструктор,
інженер�експерт, інженер�дизай�
нер, інженер�дослідник.

Закарпатська область є однією
із наймальовничіших куточків дер�
жави, має надзвичайно сприятливі
умови для розвитку практично всіх
напрямів туризму і рекреації. У цих
умовах зростає потреба у високок�
валіфікованих фахівцях, оскільки
значна кількість підприємств тури�
стично�рекреаційного комплексу

краю успішно відроджують свою
діяльність і збільшують обсяги
надання додаткових послуг.

Мукачівський державний уні�
верситет здійснює підготовку
фахівців за 13 напрямами базової
вищої освіти (ОКР «бакалавр»): тех�
нологія виробів

легкої промисловості, фінанси і
кредит, облік і аудит, маркетинг,
менеджмент, туризм, готельно�ре�
сторанна справа, дошкільна осві�

та, початкова освіта, музичне мис�
тецтво, філологія, практична пси�
хологія, інженерна механіка,  за 14
напрямами ОКР «спеціаліст»,  та 12
напрямами «магістр».

 В університеті наявна  потужна
навчально�матеріальна база, яка
відповідає всім вимогам III�IV
рівнів акредитації, що  дає підста�
ви його колективу з оптимізмом
дивитись у майбутнє.

Навчальний процес в Мукачівсь�
кому державному університеті за�
безпечують 269 осіб професорсь�
ко�викладацького складу, з них:

� 27 докторів наук та профе�
сори ;

� 94 кандидатів наук та до�
центів.

Організацію навчальної, науко�
во�методичної, наукової та вихов�
ної роботи в університеті забез�
печують факультети:

· технологічний;
· туризму і готельно�ресторанного
бізнесу;
· менеджменту та підприємництва;
· педагогічний;
· гуманітарний.

Підготовку фахівців здійснюють
16 кафедр, 11 з яких  є випускови�
ми.

Структурними підрозділами Му�
качівського державного універси�
тету є Виноградівський держав�

ний коледж та Мукачівський гума�
нітарно�педагогічний коледж, які
забезпечують підготовку фахівців
за освітньо�кваліфікаційним
рівнем «молодший спеціаліст».

 Сьогодні перед нашими випус�
книками відкриваються нові
життєві обрії, тож хай вони будуть
ясними і диплом випускника МДУ
залишається не просто документом
про вищу освіту, але й надійним
провідником на професійному
шляху, предметом гордості і зна�
ком приналежності до багатоти�
сячної  університетської родини.

Наші випускники в майбутньому
– це професіонали, які здатні кри�
тично мислити, приймати гідні та
справедливі рішення в інтересах
людини та суспільства.

Кожна людина в певний період
своєї діяльності проходить певні
етапи і набуває певного статусу. А
сьогоднішній статус випускника –
особливо важливий і відповідаль�
ний, хоч і швидкоминучий. На ши�
рокій подальшій дорозі наші ви�
пускники будуть мати можливість
здобувати інші кваліфікаційні
рівні, впевнено йти, стати хороши�
ми спеціалістами, і не забувати,
що  їх покликання – допомагати
іншим своїми знаннями та вміння�
ми.

Вручення дипломів – визначна
подія. Це остаточне підбиття
підсумків роботи викладачів та
студентів, урочисте оприлюднен�
ня результатів їхньої спільної
плідної праці. Роки навчання про�
летіли майже непомітно, і ось на�
став довгоочікуваний день, коли
випускникам  вручать заповітні
дипломи, серед яких і дипломи  з
відзнакою.

Головне для випускника �  не зу�
пинятися на досягнутому, бо ж ко�
жен фініш – це по суті старт. Тому
необхідно молодим людям напо�
легливо, впевнено крокувати до ус�
піху. Нехай знання, здобуті в МДУ,
й наступні максимальні зусилля,
чисте сумління, самоповага та без�
компромісність стануть запорукою
Ваших майбутніх перемог і гідно�
го представлення рідної альма�
матер.

Майже за двадцять років існу�
вання  університет випустив  біля
восьми тисяч випускників, які пра�
цюють в органах управління та
влади, в бізнес�структурах, у ви�
щих навчальних закладах, школах,
гімназіях тощо. Ми пишаємося на�
шими випускниками, їх успіхами та
досягненнями. Впевнені, що  наші
випускники здатні побудувати  в Ук�

раїні  конкурентну економіку XXI
століття.

Сподіваємося, що знання, отри�
мані у стінах нашого вузу,  ви зас�
тосуєте на практиці і станете ефек�
тивними спеціалістами,  здатни�
ми вирішувати актуальні питання
державного управління.

У практичній діяльності наші ви�
пускники завжди можуть розрахо�
вувати на підтримку та допомогу з
боку керівництва та викладачів ун�

іверситету, ми готові сприяти
вашій науковій діяльності, будемо
раді бачити вас у стінах  нашого
університету.

Випуск спеціалістів та магістрів
– це свято всього колективу універ�
ситету та гарний привід вислови�
ти щирі слова вдячності виклада�
чам та працівникам інституту за
плідну, творчу роботу з підготовки
висококваліфікованих фахівців.

Вони отримали диплом магіст�
ра у 2014 році

Спеціальність
«Фінанси і кредит»

1. Бонь Віталій Юрійович
2. Гуз Мілена Ігорівна
3. Дюлай Олександр Сергійович
4. Лендєл Вікторія Анатоліївна
5. Мороз Іван Федорович
6. Музика Жанна Володимирівна
7. Русин Олександра Іванівна
8. Стець Діана Омелянівна
9. Тороні Марина Іванівна
10. Трощак Віта Іванівна
11. Чулей Ігор Ігорович

Спеціальність
«Облік і аудит»

1. Байса Тетяна Сергіївна
2. Білак Наталія Михійлівна
3. Галай Еріка Василівна
4. Глагола  Наталія Василівна
5. Гладун     Вікторія Олександрівна
6. Грабар Аліна Павлівна
7. Данилович Тетяна Анатоліївна
8. Данко Юлія Юліусівна
9. Дзюзяк Василина Василівна
10. Драпієва Світлана Миколаївна
11. Зейкан Петро Іванович
12. Луцьо Кристина Сергіївна
13. Маргітич Вікторія Василівна
14. Мезеі Еніка Євгеніївна
15. Мигович Євгенія Сергіївна
16. Немеш Наталія  Іванівна
17. Ондрейка Катерина Отокарів�
на
18. Пензештадлер Діана Вікторів�
на
19. Петрище Олеся Вікторівна
20. Томінець Каріна Віталіївна
21. Томишин Роман Олександрович
22. Чубелка Лариса Василівна
23. Ференц Мирослава Йосипівна
24. Юско Альбіна Іванівна

Спеціальність «Маркетинг»

1.  Атаманюк Вікторія Василівна
2. Бабич Світлана Георгіївна
3. Близнюк Володимир Вікторович
4. Мошкола Аліна Василівна
5. Паска Брігітта Володимирівна
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У Василя Козаченка є оповідання про
службу Шевченка в Оренбурзькій фортеці.
З цього оповідання колись давно розпоча#
лось моє знайомство з поетом. Мене вра#
зила жертовність Шевченка, як він, не жал#
іючи свого життя, безоглядно поринув у бо#
ротьбу з царизмом за долю свого народу.
Мене вражає і досі його громадська пози#
ція, його любов до української історії, до
всього українського, його ненависть до во#
рогів, особливо до своїх перевертнів і ман#
куртів. Мене вражає сила духу поета, його
непохитність, а також сила поетичного та#
ланту.

Òàðàñ Øåâ÷åíêî ³ éîãî âïëèâ íà ìîº æèòòÿ
Тарас Шевченко двісті років тому бачив

те, що багато українців не бачать і зараз.
Поету випала доля представляти усю Украї#
ну, бути візитівкою нашого народу, уповно#
важеного і від мого імені говорити з усім
світом і Господом Богом. Тарас Шевченко –
це лакмусова смужка, для перевірки кож#
ного, чи здорова, а чи гнила у нього душа.
Шевченко – це тест на патріотизм, на лю#
бов до України, це прояв нашого сумління,
це честь і гордість моя і кожного українця#
патріота.

Ярослав СІЧ

1.Кіреєва Єва Олександрівна – 1949 р.н.
2.Сможаниця Арност Михайлович – 1928 р.н.
3.Чізмар Золтан Мигальович – 1941 р.н.
4.Кривицький Юрій Васильович – 1940 р.н.
5.Гаджега Микола Васильович – 1953 р.н.
6.Балог Агнета Олександрівна – 1974 р.н.
7.Горват Ганна Василівна – 1936 р.н.
8.Штайн Шоламон Давидович – 1948 р.н.
9.Тороні Вітя Васильович – 1953 р.н.
10.Гасинець Ганна Іванівна – 1925 р.н.
11.Нагаєв Сергій Інокентійович – 1953 р.н.
12.Дудаш Роман Вікторович – 1982 р.н.
13.Маргіта Ласло Петерович – 1939 р.н.
14.Переста Олена Іванівна – 1938 р.н.
15.Петричко Володимир Йосипович – 1976 р.н.
16.Білинець Ірина Іванівна – 1956 р.н.
17.Сайник Ілона Золтанівна – 1944 р.н.
18.Новожилов Олег Вікторович – 1956 р.н.
19.Воробканич Ганна Петрівна – 1928 р.н.
20.Денис Магдалина Василівна – 1961 р.н.
21.Кампо Олексій Федорович – 1932 р.н.
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За даними міського Комбінату благоустрою.

Хотілося б прочитати у газеті,
кого у нас  хоронять державним
коштом і на основі якого юридичF
ного документа (З  вдячністю,
ваш читач В. Горняк).

Кабінет Міністрів України затвердив
поря-док проведення безплатних похо#
ронів померлих або загиблих грома#
дян, які мають особливі (у тому числі й
трудові) заслуги перед Батьківщиною,
а також учасників бойових дій.

Щоб не було плутанини, відзначимо,
що у даному випадку термін «особливі
заслуги» вживається стосовно тих лю#
дей, які мають право у відповідності з
Законом «Про статус ветеранів Вели#
кої Вітчизняної війни, гарантії їх соц#
іального захисту» і «Про основні прин#
ципи соціального захисту ветеранів

праці та інших громадян похилого віку».
Адже у нас в країні деякі люди отриму#
ють пенсії#надбавки за особливі зас#
луги перед Україною. Ці виплати регу#
люються іншим законом. І на перечис#
лених у ньому громадян положення двох
вищевказаних законів не поширюєть#
ся.

Отже, рішення Кабміну, про яке йде
мова, стосується: Героїв Радянського
Союзу; повних кавалерів ордена Сла#
ви; осіб, нагороджених чотирма і
більше медалями «За відвагу»;

Героїв Соціалістичної Праці; Героїв
України; повних кавалерів ордена Тру#
дової Слави; учасників бойових дій.
Зокрема, люди, які візьмуть на себе
турботу про похорони людини, що має
особливі заслуги, або учасника бойо#
вих дій, зможуть безплатно замовити

транспорт (один автокатафалк і один
автобус), ритуальні предмети (у тому
числі домовину), два вінки з траурни#
ми стрічками, їм також не доведеться
платити за організацію похоронів, про#
ведення ритуалу, послуги могильщиків
або кремацію. Крім того, для людей,
маючих особливі (в тому числі трудові)
заслуги перед Батьківщиною, переба#
чено безоплатне спорудження надгро#
б’я у відповідності з затвердженим
зразком.

В цілому вартість безплатно наданих
послуг не повинна перевищувати се#
редні ціни у регіоні. Забезпечити
організацію безплатних похоронів для
вказаних категорій людей зобов’яза#
но обласні держадміністрації. Дана по#
станова вступила у дію з 1 січня 2005
року.

ÊÎÃÎ ÕÎÐÎÍßÒÜ ÄÅÐÆÀÂÍÈÌ ÊÎØÒÎÌ?

Мукачівська райрада ветеранів України висF
ловлює глибоке співчуття голові ради КАЧУРУ
Івану Дмитровичу з приводу тяжкої непоправної
втрати – смерті порядної, працьовитої, привітної
дружини

Марії  Василівни
Ми щиро поділяємо Ваше горе і передаємо

слова співчуття й підтримку Вам і Вашим рідним.
Нехай земля їй буде пухом, а Господь прийме її
душу в Царство небесне.

Мукачівська райрада
ветеранів України

ЕКСТРІМ
ПРИЙШОВ У ТАБІР

Ó ìàëüîâíè÷îìó êóòî÷êó ìóêà÷³âùèíè
ñ.Ë³ñàðíÿ â³äíîâëþþòü ñâî¿ ñèëè ó÷í³ çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ øê³ë îçäîðîâ÷îãî òàáîðó «Ìð³ÿ».

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìàëèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð
äî ä³òåé ïðè¿õàëè ïðàö³âíèêè ì³ñüêîãî öåíòðó òó-
ðèçìó, åêñêóðñ³é, êðàºçíàâñòâà ³ ñïîðòó. Ðàäî çó-
ñòð³÷àëè ä³òè ³ ïðàö³âíèêè òàáîðó áàæàíèõ ãîñ-
òåé. Àäæå áàãàòî ðîê³â ïîñï³ëü ïðàö³âíèêè òó-
ðèñòè÷íîãî çàêëàäó íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü êîæ-
íîìó ä³ñòàòè äîçó àäðåàë³íó, äîëàþ÷è åêñòðå-
ìàëüíèé øëÿõ çà äîïîìîãîþ ìîòóçîê ³ ñïåöñïî-
ðÿäæåííÿ ÷åðåç áóðõëèâèé ïîò³ê. Áàæàþ÷èõ äî-
ëàòè ïåðåøêîäó ó äâîõ íîì³íàö³ÿõ – ó íàâ³ñí³é
ïåðåïðàâ³ òà çà äîïîìîãîþ ïàðàëåëüíèõ ìîòó-
çîê – áóëî äóæå áàãàòî, ÿê ñåðåä ä³òåé òàê ³ äî-
ðîñëèõ. Òàê³ çìàãàííÿ áóëè ïðîâåäåí³ ì³æ çàãî-
íàìè òàáîðó. Ïðèêëàä ùîäî ïîäîëàííÿ ïåðåøêîä
íà ðàä³ñòü âñ³ì ïðèñóòí³ì ïîêàçàëà äèðåêòîð
òàáîðó «Ìð³ÿ» Ãàííà Ôåäîð³âíà Òîïèëêî, ÿêà,
îäÿãíóâøè ñïåöñïîðÿäæåííÿ, ïåðøà ïîäîëàëà
äèñòàíö³þ. Âñ³ ä³òè ³ç çàäîâîëåííÿì äîëàëè ïå-
ðåøêîäè, ïðîÿâëÿþ÷è ñì³ëèâ³ñòü, ñèëó âîë³, íà-
ïîëåãëèâ³ñòü òà ðàä³ñòü â³ä óñï³øíî¿ ïåðåïðàâè
÷åðåç áóðõëèâó ð³÷êó.

Ñâÿòî çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ çàê³í÷èëîñü
ñâÿòêîâèì îá³äîì, ÿêèì ïðèãîùàëè ïðèñóòí³õ
êóë³íàðè òàáîðó.

Âîëîäèìèð ÌÈÕÀÉËÎÂ.

Правоохоронці Му#
качева долучились до
створення і відкрит#
тя спортивного залу
для дітей соціально
незахищених кате#
горій. Неповнолітні
віком до 16 років ма#
ють змогу безкош#
товно займатись
спортом у залі, об#
ладнаному сучасни#
ми тренажерами.

З ініціативи гро#
мадської організації «Рідне Мукачево» у мікрорайоні «Паланок»
цими днями відбулось урочисте відкриття та освячення спорт#
залу для неповнолітніх мукачівців. Ідея створення закладу на#
лежить керівнику організації  Роберту Іванчо,  який зазначив, що
мета відкриття спортзалу – допомогти дітям проводити вільний
час не на вулиці, а з користю в спортзалі.

Заклад має дві зали, обладнані різними тренажерами. Цікаво
проводити дозвілля у закладі зможуть як зовсім маленькі му#
качівці, так і дорослі. Зі слів активістів, які долучились до благо#
родної справи, у залі постійно працюватиме тренер, який підбе#
ре для всіх охочих програму для заняття спортом.

Проте основна увага буде зосереджена на дітях з проблем#
них сімей. Робота з такими дітьми – нелегка праця, що вимагає
індивідуального підходу і сталості. Зараз діти матимуть змогу
займатись спортом у теплих обладнаних залах, що замінить їм
вулицю,  сигарети та алкоголь.

Під час відкриття і освячення Архієпископом Мукачівським і Ужгородським Владиком Феодором, бажаючих
першим стати за спортивний тренажер – було немало. Дітвора була неймовірно рада новому спортзалу. Як
зауважили правоохоронці, які так само активно займаються спортом, вони сподіваються, що цей запал у
неповнолітніх мукачівців не згасне, адже, як кажуть у народі: «У здоровому тілі – здоровий дух».

Наталія МАШІКО, Мукачівський МВ УМВС

ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ МУКАЧІВЦІВ
ВІДКРИЛИ НОВИЙ СПОРТЗАЛ
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Öèìè òåïëèìè ë³òí³ìè äíÿìè ñâÿòêóº Äåíü íàðîä-
æåííÿ íàø êîëåãà, ìåíåäæåð

ÐÓÑÈÍ Â³òàë³é Äìèòðîâè÷
Äîðîãèé íàøèé ³ìåíèííèê, ïðèéìè â³ä íàñ ùèð³

â³òàííÿ ó öåé ñâÿòêîâèé äåíü: ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
ñ³ìåéíî¿ çëàãîäè, ïàëêîãî êîõàííÿ, ùèðèõ ³ â³ðíèõ
äðóç³â, äóøåâíîãî ñïîêîþ, ãàðìîí³¿, äîáðà, îïòèì³-
çìó, íàñíàãè, ïðîôåñ³éíèõ óñï³õ³â ó ðîáîò³, êàð’ºð-
íîãî ðîñòó, áëàãîïîëó÷÷ÿ òà Áîæîãî áëàãîñëîâåí-
íÿ.

Íåõàé êîæíà ìèòü áóäå ïîâíà íàä³¿
² íåõàé ïîùàñòèòü çä³éñíèòè óñ³ ñâî¿ ìð³¿!
Óäà÷³, íàòõíåííÿ é äóõîâíîãî ðîñòó,
Õàé áóäå â æèòò³ óñå ëåãêî òà ïðîñòî!
Õàé ìàëþº äîëÿ ç áóäí³â ñâÿòî!

Ç ïîâàãîþ,
Êîëåêòèâè ÏÏ «Êëóá Áóõãàëòåð³â», ÏÏ «Àóäèò»

Ç ÞÂ²ËÅÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌ!
Êîëåêòèâ ÇÒÌÐ “Ë³ñ³âíèê”

ùèðî â³òàº ç 35-ð³÷÷ÿì â³ä  äíÿ
íàðîäæåííÿ  ñâîãî øàíîâàíî-
ãî êîëåãó ïî ìèñëèâñòâó

ÒÐÈÊÓÐÀ
Ìèðîñëàâà

Âîëîäèìèðîâè÷à.
Øàíîâíé  þâ³ëÿðå,  çíàþ÷è

Âàøó äîáðîïîðÿäí³ñòü, ùèð³ñòü òà ÷óéí³ñòü  äî ëþ-
äåé, õî÷åòüñÿ  ïîáàæàòè  Âàì  íàéäîðîæ÷å — ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ, ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ, ìèðó ³ çëàãîäè â
ð³äíîìó äîì³, çàäîâîëåííÿ ³  ðàäîñò³ â³ä ð³äíèõ, äðóç³â
à òàêîæ Áîæî¿ áëàãîäàò³.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Â ýòè èþëüñêèå äíè ñâîé ïðå-

êðàñíûé 75-ëåòíèé þáèëåé îòìå-
÷àåò ÷óäåñíàÿ æåíùèíà, íåæíàÿ
ìàìà, ëàñêîâàÿ áàáóøêà, âåð-
íàÿ ñóïðóãà

ÊÎÌÎÍÈ
Ìàòèëüäà

 Ãàøïàðîâíà
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿ-

þò î÷åíü ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ôåðè, äî÷êè, çÿòüÿ,
âíóêè è âíó÷êè è âíó÷àòûé çÿòü.

Ñ þáèëååì, ìèëàÿ, ðîäíàÿ –
Ìàìî÷êà ëþáèìàÿ ìîÿ,
Òû æèâè ëèøü òîëüêî, äîðîãàÿ,
Ïîòîìó, ÷òî î÷åíü âñåì íóæíà!
Ïîòîìó, ÷òî òû âñåãî äîðîæå,
Äëÿ íàñ âòîðîé ïîõîæåé íåò,
Áóäü æå òû êðàñèâîé è ñ÷àñòëèâîé
Åùå ìíîãî- ìíîãî äîëãèõ ëåò!

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!

ÐÎÊÀÌ  ÍÀÏÅÐÅÊ²Ð!
Äðóæíÿ ðîäèíà òà ñóñ³äè  ïî

äà÷³ ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâëÿþòü
ç þâ³ëåéíèì Äíåì  íàðîäæåííÿ

ÁÎÁÈÍÖß Ìèõàéëà
Ôåäîðîâè÷à!

 Øàíîâíèé þâ³ëÿðå! Ùèðî áà-
æàºìî  Òîá³ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
çàâæäè ñïîðòèâíîãî ñàìîïî÷óò-
òÿ,   îïòèì³çìó, íàñíàãè äî æèòòÿ,
é íàäàë³ íàïåðåê³ð ðîêàì çàëèøà-

òèñÿ  òàêèì åíåðã³éíèì, ùèðèì ³ òóðáîòëèâèì  äî
ñâîº¿  ñ³ì’¿, ùåäðèì  íà äîáðî  ³  áëàãîä³éí³ñòü.

ВИСЛОВЛЮЮ  ЩИРУ  ПОДЯКУ
Працівнику  магазину “Тканини” на вулиці Дос�

тоєвського Гудивку Михайлу Павловичу за небай�
дужість та  чуйне ставлення  до клієнтів магазину у
наш такий непростий і не дуже лагідний час.

З великою вдячністю мукачівка,
пенсіонерка Еліна Скрипник

ВОДОКАНАЛ ЗАПЛАТИТЬ
ЗА ШКОДУ

Жінка, що півроку прожила в помешканні без води,
відсудила у водоканалу 10 тисяч гривень

Три роки тому, у травні 2011�го, представники кому�
нального підприємства припинили надавати послугу з
водовідведення в одному з помешкань на вулиці Дже�
рельній в Івано�Франківську.

Власниця квартири заборгувала водоканалу 394
гривні 33 копійки і не мала можливості погасити цей
борг. Півроку, аж до грудня, жінка змушена була якось
обходитися без води. Для того щоб бодай попрати чи
скупатися, вона мусила їздити до своїх родичів у село
Голинь Калуського району.

Зрештою, її терпець урвався, і вона подала до суду
на водоканал. За заподіяну їй моральну шкоду, яка ви�
явилася у нервовій напрузі через стресову ситуацію
та в погіршенні стосунків із мешканцями будинку, по�
зивачка вимагала заплатити їй 20 тисяч гривень.

Нещодавно Івано�Франківський міський суд част�
ково задовольнив позов боржниці і присудив випла�
тити половину тієї суми, яку вона вимагала, — 10 тисяч
гривень.

“Суд вважає, що за чинним в Україні законодавством
за невчасне внесення споживачем платежів за надані
послуги він несе відповідальність суто шляхом сплати
пені, — оголосив у рішенні суддя Івано�Франківського
міського суду Володимир Барашков. — Наявність прав
у підприємства, що здійснює водопостачання, припи�
няти подачу води населенню жодним нормативно�пра�
вовим актом України не передбачена, відповідно, дії
КП “Івано�Франківськводоекотехпром” є протиправ�
ними”.

Âèøèâàíêà – íàö³îíàëüíà ñâÿòèíÿ, ÿêà íåñå â
ñîá³ äóõîâíå áàãàòñòâî, âèñîêó ìóäð³ñòü ³ òðàäèö-
³éíèé çâ’ÿçîê áàãàòüîõ ïîêîë³íü – ÿêèé íå ïåðåðè-
âàºòüñÿ â³êàìè. Âèøèâàíêó ïåðåäàþòü ç ðîäó â
ð³ä, çáåð³ãàþòü ÿê áåçö³ííó ðåë³êâ³þ. Çà ôîðìîþ
– öå á³ëà, âèãîòîâëåíà ç ëüíÿíîãî ÷è êîíîïëÿíîãî
ïîëîòíà äîìàøíÿ ðîáîòà. Âîíà – º ñèìâîëîì çäî-
ðîâ’ÿ ³ êðàñè, ùàñëèâî¿ äîë³ ³ ðîäèííî¿ ïàì’ÿò³,
ëþáîâ³ ³ â³ðíîñò³.

Öåðêîâíå øèòòÿ – óí³êàëüíèé ³ ñóòî ñïåöèô³÷-
íèé âèä äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà. ßêùî âè çàé-
äåòå â Õðàì Ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè Ïðîðîêà
Áîæîãî ²ëë³ â ñåëèù³ ×èíàä³ºâî, òî íå çìîæåòå
â³äâåñòè î÷åé â³ä ê³ëüêîñò³ âèøèòèõ Áîãîñëóæáî-
âèõ ïðåäìåò³â, òàëàíîâèòî¿ ìàéñòðèí³ ìåøêàíêè
ñàìîãî ×èíàä³ºâà Â³ðè Þð³¿âíè ÏÅÒÐÈ×ÊÎ. Öÿ
æ³íêà – ñïîâíåíà âåëèêîþ ëþáîâ’þ ³ äîáðîòîþ
äî Ãîñïîäà Áîãà, ¿¿ âåëè÷ äóõó, ï³äíåñåíèé íàñòð³é,
ñóìë³ííà ïðàöÿ âèñâ³òëåí³ â ¿¿ ïîëîòíàõ.

Îñü ³ íåçàáàðîì, 5 ëèïíÿ, íàøà ìàéñòðèíÿ â³äçíà-
÷àòèìå ñâ³é 60-ð³÷íèé þâ³ëåé. ² ç íàãîäè ö³º¿ âèç-
íà÷íî¿ äàòè Â³ðà Þð³¿âíà ï³äãîòóâàëà äâ³ êàðòèíè:
Çàðâàíèöüêà Áîæà Ìàòè òà Áîæå Ìèëîñåðäÿ, ÿê³
ïîäàðóº çíîâó äî Õðàìó. Çðîáëåí³ ïîëîòíà ïî-
ì³ñòÿòü ó ðàìêè ³ ïîäàðóþòü Õðàìîâ³, äå Îòåöü
Âîëîäèìèð çðîáèòü îñâÿ÷åííÿ ³ íàäàñòü ¿ì íàëåæ-
íîãî ì³ñöÿ.

Ñï³ëêóþ÷èñü ç òàëàíîâèòèì ìàéñòðîì, ÿ çðîçó-
ì³ëà, ÿêà öå âàæêà òà êðîï³òêà ïðàöÿ, ùî ïîòðåáóº
áàãàòî òåðï³ííÿ, óâàãè, í³æíîñò³ ³ âèòðàò…Ó öüî-
ìó ¿é äîïîìàãàº ¿¿ âåëèêà ðîäèíà. Çà ùî ¿ì ³ ùèðà
âäÿ÷í³ñòü. Àäæå òðèâàë³ñòü òàêèõ ðîá³ò çàéìàº
áëèçüêî òðüîõ ì³ñÿö³â. Äëÿ òîãî, ùîá ðîáîòè áóëè
âèêîíàí³ áåçäîãàííî, ïîòð³áíî çíàòè ¿õ ñõåìàòè-
êó, ÿêó íàøà ãåðî¿íÿ øóêàº ³ç æóðíàë³â «Óçîðè
âèøèâîê» ì. Òåðíîï³ëü.

Â³ðà Þð³¿âíà ñïîä³âàºòüñÿ, ùî ¿¿ òàëàíò íå çãàñ-
íå, áî ó ¿õí³é ðîäèí³ «äèíàñò³þ âèøèâîê» ïðî-
äîâæèòü îíó÷êà ªâãåí³ÿ, ÿêà óæå äîïîìàãàº â
ðîáîò³ áàáóñ³. ² ñïðàâä³, òàëàíòè ïîòð³áíî ïðèìíî-
æóâàòè ³ âèõîâóâàòè ç ðàííüîãî äèòèíñòâà. Îñü
òîä³ ³ áóäå âèäíî ïîæèíàííÿ ñâî¿õ ïëîä³â.

Òîæ äîçâîëüòå, ïîâàæíà þâ³ëÿðêî, ïðèâ³òàòè Âàñ
³ ïîáàæàòè Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ íà äîâã³ ðîêè
áåç çóïèíêó, çåìíèõ ðàäîù³â æèòòÿ, ðîäèííîãî
áëàãîïîëó÷÷ÿ, ÿñíîãî íåáà ³ òåïëà, ìèðó ³ äîáðà
Âàø³é ðîäèí³. Òâîð³òü ùå áàãàòî ë³ò, õàé ó ñåðö³
Âàøîìó âèðóº ðàä³ñòü òà ëþáîâ, à âì³ë³ ðóêè õàé
íå çíàþòü âòîìè.

Äî öèõ òåïëèõ ïðèâ³òàíü ïðèºäíóºòüñÿ ³ âñÿ Âàøà
ðîäèíà ÷îëîâ³ê Þð³é Äàíèëîâè÷, ñèíè Þð³é ³ Ðî-
ìàí, íåâ³ñòêà Ìàð’ÿíà, îíóêè Âëàäèñëàâ òà ªâãå-
í³ÿ, ð³äí³ òà áëèçüê³, ³ âñÿ âäÿ÷íà Öåðêîâíà ãðîìà-
äà.

   Íèçüêèé Âàì óêë³í íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!
Åä³òà ÑÎÔ²ËÊÀÍÈ×

Ôîòî àâòîðà

ЗА ПОРУШЕННЯ
ПРАВИЛ ПАРКУВАННЯ
БУДУТЬ ШТРАФУВАТИ

Президент України підпи�
сав закон №1283�VII «Про
внесення змін до деяких за�
конодавчих актів України
щодо паркування транспор�
тних засобів», яким встанов�
лено адміністративну відпо�
відальність за порушення
правил паркування транс�
портних засобів.

Так, за несплату водієм транспортного засобу
вартості послуг з користування майданчиками для
платного паркування, обладнаними паркувальними
автоматами або автоматичними в’їзними та виїзними
терміналами, тягне за собою накладення адмінштрафу
в розмірі від 8 до 12 неоподатковуваних мінімумів до�
ходів громадян (136 �204 грн.).

Паркування транспортних засобів на місцях, при0
значених для безоплатного паркування транспорт�
них засобів, особами, які не мають відповідних пільг,
тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспор�
тних засобів від 15 до 18 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (255�306 грн.).

Порушення посадовими особами суб’єктів гос0
подарювання, які утримують майданчики для парку�
вання транспортних засобів, визначених правилами
паркування транспортних засобів вимог щодо розмі0
щення та функціонування майданчиків для парку0
вання � від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів (340�
510 грн.).

Необладнання майданчиків для платного парку0
вання транспортних засобів паркувальними авто0
матами, автоматичними в’їзними та виїзними тер0
міналами або іншими засобами контролю за оплатою
послуг паркування � штраф на посадових осіб від 30 до
40 неоподатковуваних мінімумів (510�680 грн.), ті ж по�
рушення повторно протягом року – від 60 до 100 неопо�
датковуваних мінімумів (1020�1700 грн.).

Вартість послуг з користування майданчиками для
платного паркування встановлюється за кожну годину
паркування згідно з тарифом, встановленим органом
місцевого самоврядування відповідно до порядку фор�
мування цих тарифів, затвердженого Кабінетом
Міністрів України.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем
його опублікування.

За матеріалами Мукачівської ОДПІ
ГУ Мін доходів у Закарпатській області

Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ Â²ÊÓ!
6 ëèïíÿ ñâ³é ï³ââ³êîâèé þâ³ëåé  â³äçíà÷àòèìå

ÃÎËÎÌÁ Îëüãà Þð³¿âíà –
 â÷èòåëü ìóçèêè  Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ìóçè÷íî¿

øêîëè.
Ñåðäå÷íî ïîçäîðîâëÿºìî þâ³ëÿðêó
Æåëàåì Òåáå áëàãîïîëó÷èÿ
Â  êàæäûé  óãîë äîìà,
Çäîðîâüÿ â êàæäûé îðãàí,
Çàðïëàòû  â êàæäûé êàðìàí!
À åùå ìîðå óäà÷è ó ìîðÿ,
Ñ÷àñòüÿ  ëè÷íîãî, íàëè÷íîãî è áåçíàëè÷íîãî,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, óäà÷è âî âñåì!

 Â³ä øîâãîðèí³ Ãîëîìá Âàëåð³¿ òà Â³êòîðà

Ó Â³ðè Þð³¿âíè
ÏÅÒÐÈ×ÊÎ – þâ³ëåé!



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

     Терміново продається зе�
мельна ділянка під забудову—
54 сотини у смт. Воловець у ту�
ристично�курортній зоні,  по�
ряд хвойний ліс, два гірсько�
лижні підйомники, залізниця,
підведено всі комунальні ко�
мунікації.
Ціна 15 тис у.о. Можливий торг.

Зверт. 0663776845.

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

     Продається  будинок (400
кв.м.) у с.Верх. Коропець (потре�
бує капремонт) поряд з трасою
коло дендрарiя i 15 сотин землi,
є водна свердловина, газ, елект�
рика.               Тел.: 050�2371942;

 0630791570.

     Продається будинок  (95
кв.м.) у центральнiй частинi
мiста , 3 кiмн. ванна, туалает ок�
ремо, кухня,  госппримiщення.
5,5 сотин землi.

Т.: 0502371942; 0630791570.

     Продається земельна ділян�
ка  під забудову 0,15 га за адре�
сою – Мукачівський район, с.
Страбичево, вул. Борканюка (12
км. від Мукачева). Ціна за домо�
вленістю.

Тел.: +380688178758 (Ігор).

     Продається будинок по вул.
Тимiрязєва. Є лiтня кухня,
господарськi прибудови, парник,
сад, огород та 13,5 сотин землi.
Цiна 60 тис у.о.

Тел: 050�90�90�968.

     Продається  будинок, особняк
87 кв.м. в центральній частині міста.
Тел.: 095 897 0591

     Продається земельна дiлянка пiд
забудову  площею 7,5 сот. у районi Чер�
воної гори. Цiна договiрна.

Зверт. 050�6727266
     Продається земельна ділянка  пл.

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

  Зверт. 095�8610797.
     продається  земельна дiлянка

30 сотин пiд забудову у Паланку на
вул 50�рiччя Перемоги, 17 з усiма
документами. На дiлянцi: бутовий
камiнь  i щебiнь. Т. 050�665�64�66.

     Продається земельна дiлянка
11 сотин пiд комерцiю на вул.
Кооперативнiй напроти ринку "ГIД".
Зверт. 050�6656466.
     Продам торгову точку на ринку

“Росвигово”, 24 кв.м. Єдіючий бізне.
тел.: 097 677 99 89
     Візьму в оренду  офісне приміщен�

ня  до 25 кв.м. площею з ремонтом.
Зверт. 098�1508076.
     Здається в оренду під комерційну

діяльність 22 кв. м на вул. Яр Мудро�
го,15�6.  Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мукачеві

на вул. Духновича та в старому Пасажі
з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здаються в оренду приміщення під

склад 100 кв.м по вул. Крилова, 15�А,
біля елеватора.  Тел.: 050 671 3737.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  торго�

ву площу у магазині «Універсам�Тарту»
на вул. Данченко,2� а у Росвигові.
Зверт.: 050�5530508

Мукачівська кондитерська
фабрика пропонує у довгот�
ривалу оренду офісні, ви�
робничі та допоміжні при�
міщення і територію підпри�
ємства. Конт.тел.        5�49�
68 0503264871

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.

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

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

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

  Êîìåðö³ÿ

     Продается  или разменивается  1,5
комнатная квартира, дворового типа,
огороженна я  мет.оградой  на ул.
Мира, 65. кв. 5. Обр. 5�47�68
     Продаєтся 1�кімнатна квартира

(38,9 кв. м.) в чеському напівособняку
з високими стелями по вул. Червоно�
армійській, біля МДУ. Є сад і 4 сотки
землі. Тел. 093 243 68 32 (після 17.00)
     Квартира 1�кімн. квартира по вул.

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

Тел.: 066 024 25 24. (15 тис. у.о.).
     Продається 2�кімнатна квартира

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

Росвиговi з усiма зручностями.
Тел.: 0505875385.

      Продається 2�кiмнатна квар�
тира на 3�му поверсі в р�ні Рос�
вигова. Паркет, металопласти�
кові вікна, дерев’яні двері, плит�
ка, домофон. Ціна договірна.

Тел.: 0501329799.

     Разменяю 3�х комнатную квар�
тиру в 9�єтажном доме на 6�м
єтаже в районе “Пентагон” на Крым,
Симферополь  с. Чистенькое.

Тел.: 066 537 59 18.

     Продається 2�кімн. квартира
(62 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. Ціна
договірна.

Т. 095�4604332, 0954751346.

     Продається 2�кiмнатна квартира в
Ужгородi на проспектi Свободи пло�
щею 44 кв.м. на першому поверсi. З
усiма комунальними зручностями  , є
пiдвал. Або розмiнюється  на 2�кiмн.
квартиру в Мукачевi в районi Росвиго�
ва з доплатою. Цiна за домовленiстю.
Зверт.: 0507454577.

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

Зверт. по тел.  096 639 06 96.

     Продається 3�кiмнатна квартира  в
цегляному бцдинку на вул. Сеченова
(50 кв. м.) автономне опалення. Цiна
договiрна

Зверт. 095�3552378; 0955672745.
     Продається будинок цегляний у два

поверхи (80 вiдсоткiв готовностi) на
центарльнiй вулицi  с.Iванiвцi (5 км вiд
Мукачева). Цiна за домовленiстю.

Тел. 099�7323657.
     Продається будинок  (3 кімна�

ти)на центральній вулиці  с. Негрова
на Іршавщині. Є газ, електрика, вода
(колодязь), літня кухня з прибудо�
вами, 37 сотин землі. Все привати�
зоване. Автобус до Мукачева (20
км.) кожну годину. Дзвонити до 22
год. Тел.:0660872146
     Продається або розмінюється  бу�

динок на  центральній вулиці села
Кальник загальною площею 148  кв.м.
(земел. ділянка, госп. прибудови,
вода, газ. Тел . 0509660977.
     Продається добротний будинок

з гаражем та прибудовами в с.
Нижній Коропець по вул. Горького. 25
сотин землі, всі комунікації.

Тел.: 095 337 64 50.

     Продається будинок на вул.
Ів. Франка пл. 100 кв. м.,   6 сотин
землі. Ціна за домовленістю.

Тел. 0955128177

     Продається  2�поверх.  будинок
в смт. Чинадієво по вул. Духновича.
15 сот землі, всі комунікації, виног�
радник, фруктові дерева. Ціна 35
000 у.о. (торг).    Тел.: 099 771 94 55.

     Продается 3�етажній котедж
общ. площадью 450 кв. м. , распо�
ложенный в г. Хусте на приватизи�
рованном земельном участе пл. 10
соток. Имеются все комунальные
коммуникации. Цена договорная.
Обращ. 099�37�72542.

     Продам, або здам у найм
умебльований будинок в с. Клю�
чарки сімейній парі на договірних
умовах.

Звертатися 050�2733765.

  Îðåíäà

     ТЕРМІНОВО продається мета�
левий волгівський гараж. Ціна до�
говірна. тел.: 5�47�86, 066 591 23 83.
     Ïðîäàºòüñÿ øâåéíà ìàøèíêà

«Ç³íãåð» (ç íîæíèì ïðèâîäîì). Òåë:
093-036-42-28.

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.

     Продаються  кiмнатнi квiти
(великi)  по 50 грн за штуку.

Зверт. 3�54�96.

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

  Ðîáîòà

Продаються промислові дво�
хігольні роликові швейні ма�
шини Minerva в хорошому
стані.  Тел.: 050 101 38 96;

063 848 63 10

Здам в оренду на вул. Яр. Муд�
рого (ближче до центру міста) оф�
існе приміщення 45 кв. м. на друго�
му поверсі 2 кабінети з  кондиціо�
нерами та коморка (придатне під
будь�який  вид діяльності) за ціною
2000 грн. на місяць.

Тел. 0663858222

     Продається б/у письмен�
ный стол. Тел.: 2�23�14.

  Êóïëþ

ТЕРМІНОВО:
набираємо зварювальників,
токарів, працівників на заводи,
швачок, столярів, поварів,опіку�
нок, робітників на м’ясокомбі�
нати, теплиці та на сезонні с/х
роботи.
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

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

     ТЕРМІНОВО візьму на проживання одну
особу або сімейну пару в окрему кімнату (в
кімнаті є телевізор і холодильник) оплата
договірна. Тел. 098 578 5440, 098 958 2867.

 Допоможемо Вам вигідно зняти або зда�
ти в оренду квартиру в Мукачеві. Тел. 066�
0728915
     Здається  у найм на тривалий строк

3�кімнатна квартира  на Першотрав�
невій набережній умебльована з побу�
товою технікою. Зверт. 050�4336274.

ПРОДАЄТЬСЯ ДОБРЕ
ДОМАШНЄ ВИНО,
МИНУЛОРІЧНОГО

УРОЖАЮ, ЧЕРВОНЕ. ПО 10
ГРН ЗА 1 ЛІТР .

ЗВЕРТАТИСЯ  050�1727567

     Продаються: сталь листо�
ва 1,55х1,44х1,5 мм; труба газо�
ва 3х50х4 мм (1 шт);
3,50х50х4мм (1 шт); 4х40х5 мм
(2 шт); 4х32х3мм (1 шт); блоки
бетонні 75х20х11 см (10 шт)
плитка бетонна 20х20х2 см (90
шт) піч “Перемога” (цегляна топ�
ка, бачок, духовка).

Т.: 066 822 74 07.

     Продається колючий дріт 3
бухти по 50 м. Звертатися по
тел.:066 052 92 76.

Здається приміщення під
масажний кабінет в центрі
міста. Звертатися по тел.:
050 9369849, 050 560 05 75

     Продається дублянка чор�
но�червоного кольору. Натураль�
на. Розмір 36�38, на ріст 165�
175. В дуже хорошому стані. Теп�
ла. З великим комірем. Ціна 1750
грн. Тел.: 050 8855557.

     Є в наявності глина 75
кубометрів. Самовивіз. Ра�
йон Росвигово.

Тел.: 050 829 62 81

     Продається чоловіча демі�
сезонна шкіряна куртка з черво�
но�білими вставками. В хорошо�
му стані. Розмір XXL. Ціна 1545
грн. Тел.: 050 8855557

  Àâòî

88888
ñò.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

     Продається кольоровий телевізор
LG Electronics/пс, екран 70 см по діаго�
налі. Ціна договірна.  Тел. 5�71�75

Комплексний ремонт квар�
тир та офісів за доступними
цінами (шпаклівка, фарбу�
вання, гіпсокартон, плитка).

Тел.0955771283

ВIКНА металопластиковi WDS,
KBE та РОЗСУВНI АЛЮМIНIЄВI
СИСТЕМИ для балконiв.

Знижки  до 45% Натяжнi стелi
(Нiмеччина, Францiя). Вул. Духно�
вича, 27, оф.5.

Звертатися 095�6140068

БРИГАДА СПЕЦIАЛIСТIВ
ВИКОНАЄ

роботи по євроремонту квартир,
офiсiв пiд “ключ”. Будiвництво
котеджiв з “нуля”, даховi та фасаднi
роботи. Зверт,: 095�6140068,
0984956333

      Продається “Волга” � 2410 у
хорошому стані. Тел.: 050 10 12 599.
      Продається автобус «ПАЗ»—

3205�07 у доброму стані і «Мерсе�
дес» пасажирський (19 місць).

Тел.: 050 67 28 067.
      Продається автомобіль Ford

Courier 1996 р.в., 1.8 дизель, короб�
ка – механіка, салатового кольору.
На ходу. Ціна 18 000 грн. (торг).

Тел.: 099 197 43 37.

ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ РО�
БОТУ бригади спеціалістів
(3�5 чоловік) по комплексно�
му євроремонту та будівниц�
тву котеджів.

Тел.: 095 614 00 68

     продається телевізор LG
Electronics PS новий у робочому
станІ. Екран по діагоналі 70 см. Ціна
договірна. Тел.: 5�71�75

ПОТРІБНІ КВАЛІФІКОВАНІ
ПЕРУКАРІ ТА МАНІКЮРНИЦІ.

Зверт. 050�9277937,
 0509660977.

     Здається в оренду частково умеб�
льована 2�кімнатна квартира з авто�
номним опаленням  в Росвигові.

Тел. 0502650432.

РОБОТА В ЧЕХІЇ
ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК:

ВИРОБНИЦТВО
СКЛАДИ

БУДІВНИЦТВО
ГОТЕЛІ

М’ЯСОКОМБІНАТ
ПРАЛЬНЯ

Оплата згідно кваліфікації.
Безкоштовно забезпечуємо

житлом, допомагаємо з оформ�
ленням візи.

Приймаємо з угорським пас�
портом.

Тел: +380984106105
+420723936471

 Скайп: workintense.chust

РОБОТА В ЧЕХІЇ.
Пропонуємо роботу на складі
Безкоштовно забезпечуємо

житлом.
Платимо 70�90 Крон / год.

Початок роботи по домовле�
ності.

Приймаємо з угорським
паспортом.

Тел.+380984106105 или
скайп: workintense.chust      Продається  бібліотека “Все�

мирной литературы” по договірній
ціні. Зверт. 5�47�68.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

ПОВАР, ПІЦЕРІСТ,
БАРМЕН ОФІЦІАНТ
в заклад на вул. Маргітича

(Московська)

Тел.: 0506609440

     Продается кошеня “Бри�
танець” 3�х місячне. Ціна 1000
грн.  Тел.0506609440

Продається  б/к у хорошому станi
деревяний стiл �парта для школя�
ра ( цiна�300 грн.). Звертатися: 099�
7293571.
     Продается стальной провод

диметром  2 и 2,5  мм. Цена –11
грн за 1кг.

Обращ. 099�0037225.
     Продается мягкая часть (ме�

бельный  уголок)  размером 2,50
на 1,9 м. Новый . Тел. 0502450305

ДОПОМАГАЮ  ОФОРМИТИ
ГОТІВКОВИЙ КРЕДИТ

до 15000 грн.
Без  довідки про доходи та
поручителя.   0955468916

     Куплю будинок в Мукачеві
або передмісті або розміняю на
простору 3�х кімнатну квартиру
нового планування з євроремон�
том в цегляному будинку в р�ні
“Черьомушки”.

Тел.: 096 432 67 99.

ПОТРIБНI НА РОБОТУ:
мийщики, шиномонтажники,

бармени.
Зверт.: 050�1556950.

Рекламне агенство шукає
дизайнера на повний робо�

чий день. Вимоги: знання
Photoshop, CorelDRAW,

Illustrator.
Звертатись:

2�14�76, 050 281 60 26 з
9.00 до 18.00 в робочі дні.
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1) Продається будинок по вул. Кубанська, пл. 125 м.кв., 6
сот землі,  потребує ремонту, ст. ціна 44000 у.од. тел.
0661543416

2) Продається земельна ділянка 7 сот (14*50) по вул. Чер�
воноармійська, позаду 7 училища,cт ціна 23000 ум.од. тел.
0661543416

3) Продається земельна ділянка 10 сот в с. Павшино біля
АЗС "Маркет" поруч траса, ст. ціна 9500 у.од. тел. 0661543416

4) Терміново продається однокімнатна квартира, по вул..�
Грушевського, пл..20м.кв, є автономне опалення,всі комуніка�
ціі.ст.ціна 12000ум.од. можливий  торг.

5) Терміново продається 3 км. квартира пл.58 м.кв., 5 по�
верх по вул. Закарпатська, середній стан, ст. ціна 22000 у.од.
0509425800 можливий торг.

6) Продається 2 км. квартира на 2 поверсі в р�ні Пентагон,
автономне опалення, металопластикові вікна, ст. ціна 30000
у.од., торг. Еел. 0661543416

7) Продається земельна ділянка 17 сот з нежилим при�
міщенням по вул. Миру, ст. ціна 65000 у.од. тел. 0509425800

8) Продаються складські приміщення пл. 1200 м.кв. по вул.
Пряшівська об'їзна на ділянці 39 сот( земля в оренді) ст. ціна
22000 у.од. тел. 0661543416

9) Продається земельна ділянка 10 сот в с. Н.Коропець
мальовниче місце, під лісом, поруч новобудови, є газ, елект�
рика,   ст. ціна 12000 у.од. торг, 0509425800

10)Здаються в оренду офісні приміщення по вул. Пушкіна
пішохідна зона ( у дворі )пл. 25 м.кв., або 45 м.кв. 0509425800

11)Грошові позики під заставу без довідки про доходи
0661543416

12)Продається цегляний напів особняк 60 кв.м., 7 сот землі,
що потребує ремонту в  с. Ключарки  при центральній дорозі,
ст. ціна    8500 у.од. тел. 0661543416

13)Терміново продається кімната пл..16 м. кв, в гуртожитку,
(приватна власність) , в кімнаті є вода, каналізація. Ст..ціна
5500 ум.од. можливий торг. Тел..0661543416

14)Терміново продається  гараж в кооперативі "Жигулі", по
вул..Павліка Морозова. Гараж великий, утеплений,облашто�
ваний, знизу великий підвал.ст.ціна 3000 ум.од, можливий торг.
тел. 0509425800

15)Продаються дві земельні ділянки, в Лісарні, біля річки,в
котеджному містечку, по 8.5 сотки,+природоохоронна зона не
менше 15 соток, ціна по домовленості. 0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ПАТ «Мукачівському завоуд ЗБВіК»
 терміново потрібні на роботу:

�водiй автомашини "КАМАЗ", "МАЗ�МАН" категорiя
� C, Е.

�слюсар�ремонтник (деревообробних верстатiв,
кранiв);

�верстатники дервообробних верстатiв (посвiдчення
або ПТУ);

�формувальники  залiзобетонних виробiв;
�рамник (пилорами Р�63);

�рамник стрiчковоє пили;

� токарь
�електрогазозварник  ручного зварювання;

�машинiст  козлового, мостового, баштового кранiв;

�стропальник (посвiдчення);
�iнженер виробничо�планового вiддiлу (освiта – вища,

стаж роботи).Квалiфiкацiя за дипломом – iнженер�тех�
нолог, iнженер�будiвельник);

�iнженер�технолог дервеообробної дiльницi (освiта
вища, стаж роботи); квалiфiкацiя за дипломом – iнженер
лiсового господарства);

�головний бухгалтер, бухгалтер (освiта – вища, стаж
роботи), квалiфiкацiя  за дипломом – бухгалтерський
облiк, програма � 1с).

За довідками звертатися за адресою:
М. Мукачево, вул. Духновича, 105. Тел. 2615685,

завод ЗБВіК біля переїзду.

Тел.: 050 432 14 41; 050 372 3096

WWW.OLCOM.BIZ

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     Вважати недійсним  втрачений студентський кви�
ток АК № 09684911 студентки  технологічного факультету
денної форми навчання  Мукачівського Державного Уні�
верситету  на прізвище Ворон Лілія Степанівна.
     Втрачені Дозволи  Австрії  №№  001734, 001735,

001736,001737   та дозволи  Словаччини №№ 033394508,
03394509, видані  в ПВД "Чоп" 12.05.2014  р. вважати
недійсними
     Загублене Свідоцтво про право власності на неру�

хоме майно  ( домоволодіння)  в с. Обава, вул. Окружна.№
28, виданого на підставі рішення   Обавської  сільради  №
9 від 24.11.2006 р.,   гр. Терпай Ользі  Георгіївні  вважати
недійсним.
     Втрачений паспорт ВО 562616 виданий Мукачів�

ським МВ УМВС України 23.02.1999 р. на ім’я Кічка
Дьордь Іштванович, вважати недійсним.

ПРО ОГОЛОШЕННЯ
КОНКУРСУ

Мукачівська районна державна адміністрація відповідно до
статті 15 Закону України ,,Про державну службу" оголошує кон�
курс на заміщення вакантних посад:

�  завідувача  сектору з питань опіки, піклування, усиновлен�
ня та сімейних форм виховання дітей служби у справах дітей
Мукачівської райдержадміністрації (тимчасово, на період відпу�
стки для догляду за дитиною  основного працівника);

�  завідувача сектору кадрів відділу організаційно�кадрової
роботи апарату Мукачівської райдержадміністрації (тимчасо�
во, на період відпустки для догляду за дитиною  основного пра�
цівника);

� спеціаліста І категорії сектору контролю апарату Мукачі�
вської райдержадміністрації (тимчасово, на період відпустки
для догляду за дитиною  основного працівника);

� спеціаліста І категорії відділу охорони здоров'я Мукачівсь�
кої райдержадміністрації (тимчасово, на період відпустки для
догляду за дитиною  основного працівника).

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади завіду�
вача сектору з питань опіки, піклування, усиновлення та сімей�
них форм виховання дітей служби у справах дітей Мукачівської
райдержадміністрації (тимчасово, на період відпустки для дог�
ляду за дитиною  основного працівника) запрошуються грома�
дяни України, які мають вищу освіту відповідного професійного
спрямування за освітньо�кваліфікаційним рівнем магістра або
спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі на ке�
рівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом не
менше 5 років, досконале володіння державною мовою, осно�
вами діловодства, основними принципами роботи на комп'ю�
тері, знання ,,Цивільного кодексу" та ,,Сімейного кодексу".

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади завіду�
вача сектору кадрів відділу організаційно�кадрової роботи апа�
рату Мукачівської райдержадміністрації (тимчасово, на період
відпустки для догляду за дитиною основного працівника) зап�
рошуються громадяни України, які мають вищу освіту відповід�
ного професійного спрямування за освітньо�кваліфікаційним
рівнем магістра або спеціаліста,  стаж роботи за фахом на дер�
жавній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж
роботи за фахом не менше 5 років, досконале володіння дер�
жавною мовою, основами діловодства та кадрового адмініст�
рування,  основними принципами роботи на комп'ютері.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціа�
ліста І категорії сектору контролю апарату Мукачівської рай�
держадміністрації (тимчасово, на період відпустки для догляду
за дитиною  основного працівника) запрошуються громадяни
України, які мають вищу освіту відповідного професійного спря�
мування за освітньо�кваліфікаційним рівнем спеціаліста, без
вимог до стажу роботи, досконале володіння державною мо�
вою, основами діловодства, основними принципами роботи на
комп'ютері.

Для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціа�
ліста І категорії відділу охорони здоров'я Мукачівської райдер�
жадміністрації (тимчасово, на період відпустки для догляду за
дитиною  основного працівника) запрошуються громадяни Ук�
раїни, які мають вищу освіту відповідного професійного спря�
мування за освітньо�кваліфікаційним рівнем спеціаліста, без
вимог до стажу роботи, досконале володіння державною мо�
вою, основами діловодства, основними принципами роботи на
комп'ютері.

Особи які бажають взяти участь у конкурсі, подають до кон�
курсної комісії такі документи:

1. Заяву встановленого зразка щодо участі у конкурсі.
2. Заповнену особову картку (форма П�2 ДС) з відповідними

додатками.
3. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см.
4. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, при�

своєння вченого звання, присудження наукового ступеня.
5. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання

фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаче�
ною Законом України  “Про засади запобігання і протидії ко�
рупції".

6. Копію документа, який посвідчує особу.
7. Медичну довідку про стан здоров'я за формою, затверд�

женою МОЗ.
8. Письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.
9. Копію військового квитка (для військовослужбовців або

військовозобов'язаних).
10. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.
11. Довідку про допуск до державної таємниці (у разі його

наявності).
Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно

своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (ха�
рактеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи  приймаються  протягом 30 календарних  днів з
дня опублікування   оголошення   про  конкурс за  адресою: м.
Мукачево,   вул. Горького, 21  каб. 314.  Довідки за  тел.: 2� 35�91.

  О.ЧЕКАН, керівник апарату
районної адміністрації
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"Ïîäðîáèö³". 22.35 Ò/ñ "Îäåñà-
Ìàìà". 01.20 Ò/ñ "Æèòòÿ, ÿêîãî
íå áóëî" (1). 02.45 Ìóëüòô³ëü-
ìè. 03.10 Ä/ñ "Ëåãåíäè áàí-
äèòñüêî¿ Îäåñè"

 ICTV
04.20 Ò/ñ "Ì³é áàòüêî äàº ïåð-
öþ". 04.45 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 04.50 Ôàêòè. 05.25
Ñâ³òàíîê. 06.25 Ò/ñ "Òàêñ³".
06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.30,
08.00, 12.30, 13.15 Ò/ñ "Ñà-
ìîòí³é âîâê". 07.45, 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 07.55, 09.10, 13.10
Ñïîðò. 09.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.15, 16.40 Ò/ñ
"Óáèâ÷à ñèëà". 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.00, 16.15 Ò/ñ
"Ïëàòèíà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.15 Ò/ñ "²ðæà". 22.10 Õ/ô
"Äåííà âàðòà" (2). 01.05 Ò/ñ
"Ïîñë³äîâíèêè". 01.50 Õ/ô
"Ìåí³ íå áîëÿ÷å" (2). 03.30 Ò/
ñ "Â³äüîìñüêå ëåçî"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.10 "Æèòè
çäîðîâî!" 12+. 10.05, 03.00
"Ìîäíèé âèðîê". 11.15, 20.45 Ò/
ñ "Äåïàðòàìåíò" 16+. 12.50
"Ñë³ä" 16+. 13.25 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.15 "Ôàçåíäà". 14.40 "Ó
íàø ÷àñ" 12+. 15.25 "Âîíè òà
ìè" 16+. 16.10, 01.10 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà" 16+. 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 16+.
19.00, 00.20 "Íåõàé ãîâîðÿòü"
16+. 20.00 "×àñ". 22.25 Ò/ñ "Êðà-
ñóíÿ" 12+. 23.15 Í³÷í³ íîâèíè.
23.25 "Ç³íà¿äà Êèð³ºíêî. "Çëà
íå ïàì'ÿòàþ, îáðàç íå òðèìàþ"

ÑÒÁ
05.00 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Ä³ä
Ìîðîç òà Ñàíòà Êëàóñ: áèòâà
çà Íîâèé Ð³ê". 05.45, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 07.20, 18.30 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.00 Õ/ô "Á³íãî-Áîíãî" (1).
11.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 11.55, 00.25 "Çâàæåí³
òà ùàñëèâ³ - 3". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.10
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè",. 21.00 Ò/ñ "Ñàìàðà" (1).
22.35 "Õàòà íà òàòà". 04.00
Í³÷íèé åô³ð

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).

07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.05 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Ò³ëüêè ïðî ëþáîâ" (1). 12.00,
19.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 18.00 Ò/ñ "Òðè ç³ðêè" (1).
20.50, 03.40 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1).
22.50 Ôóòáîë. ×Ñ 2014. 1/2
ô³íàëó. 01.00 Âåëèêèé ôóòáîë.
02.45 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 10.00 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1).
08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êîìàí-
äà" (1). 10.55 ªðàëàø. 12.00 Ò/
ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
14.00 Â³òàëüêà. 15.00, 21.00
Êðà¿íà Ó. 15.55 Äàéîø ìîëîäü-
îæ!. 17.20, 22.00 17+. 17.45,
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 18.10,
20.35, 22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 19.05 Ðîçñì³øè êîì³êà.
22.30 6 êàäð³â. 23.20 Îäíà çà
âñ³õ. 00.15 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-
òóá'à. 01.35 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ.
02.25 Ðàé, ãóäáàé. 03.10 Òåî-
ð³ÿ çðàäè. 03.55 Ç íî÷³ äî ðàí-
êó

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - ïðî-
äîâæåííÿ ïðîãðàìè "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 11:50
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë . 14:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 14.45 -
Òåëåñåð³àë. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-

øóêó ä³òåé". 05.15 "Òåëåìàãà-
çèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2" (1). 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20, 20.40 Ò/ñ "Âï³çíàé
ìåíå, ÿêùî çìîæåø". 11.15,
12.25 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.40,
14.20, 04.10 Ä/ñ "Ëåãåíäè ðà-
äÿíñüêîãî ðîçøóêó". 14.50 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.50 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 18.10 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "Ïîêè
ñòàíèöÿ ñïèòü" (1). 20.00,
04.45 "Ïîäðîáèö³". 22.35 Ò/ñ
"Îäåñà-Ìàìà" (2). 01.20 Ò/ñ
"Æèòòÿ, ÿêîãî íå áóëî" (1).
02.50 Ìóëüòô³ëüìè. 03.10 Ä/ñ
"Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåñè"

 ICTV
04.05 Ôàêòè. 04.40 Ñâ³òàíîê.
05.40, 08.00 Ñâîáîäà ñëîâà.
07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
07.55, 09.10, 13.10 Ñïîðò.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 09.55, 16.45 Ò/ñ "Óáèâ÷à
ñèëà". 12.00, 13.15 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.45 Ò/ñ
"Ñàìîòí³é âîâê". 14.40, 16.15
Õ/ô "Íåäîñÿæíèé". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.15 Ò/ñ "Ä³çíàâà÷-
2". 22.10 Õ/ô "Í³÷íà âàðòà" (2).
00.45 Ò/ñ "Ïîñë³äîâíèêè".
01.30 Õ/ô "Óãîäà" (2). 02.55 Ò/
ñ "Â³äüîìñüêå ëåçî"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.10 "Æèòè
çäîðîâî!" 12+. 10.05, 03.00
"Ìîäíèé âèðîê". 11.15, 20.30 Ò/
ñ "Äåïàðòàìåíò" 16+. 12.50
"Ñë³ä" 16+. 13.25 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.15 "Ôàçåíäà". 14.40 "Ó
íàø ÷àñ" 12+. 15.25 "Âîíè òà
ìè" 16+. 16.10, 01.00 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà" 16+. 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05 "Äåíü
ñ³ì'¿, ëþáîâ³ òà â³ðíîñò³". Ñâÿò-
êîâèé êîíöåðò. 20.00 "×àñ".
22.10 Ò/ñ "Êðàñóíÿ" 12+. 23.00
Í³÷í³ íîâèíè. 23.10 "Íàòàëÿ
Ãâîçäèêîâà. Ëþáèòè - îçíà÷àº
ïðîùàòè". 00.05 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü" 16+. 02.05 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 16+

ÑÒÁ
05.10 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Äåâ-
ÿòü æèòò³â òåðîðèñòà Áëþìê³-
íà". 06.00, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 07.40, 18.30 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.10 Õ/ô
"Ïðîùàííÿ" (1). 11.10, 20.05
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 12.00, 00.25 "Çâàæåí³ òà
ùàñëèâ³ - 3". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 21.00 Ò/ñ "Ñà-
ìàðà" (1). 22.35 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 03.50 Í³÷íèé
åô³ð

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.15, 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.15 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Ò³ëüêè ïðî ëþáîâ" (1). 12.00,
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 18.00 Ò/ñ "Òðè ç³ðêè" (1).
21.00, 04.35 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1).
23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/ñ "Ìåí-
òîâñüê³ â³éíè 7" (1). 03.00 Õ/ô
"Ìåðçëà çåìëÿ" (2).

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 10.00 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1).
08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êîìàí-
äà" (1). 10.55 ªðàëàø. 12.00 Ò/
ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
14.00 Â³òàëüêà. 15.00, 21.00
Êðà¿íà Ó. 15.55 Äàéîø ìîëîäü-
îæ!. 17.20, 22.00 17+. 17.45,
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 18.10,
20.35, 22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 19.05 Ðîçñì³øè êîì³êà.
22.30 6 êàäð³â. 23.20 Îäíà çà
âñ³õ. 00.15 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-
òóá'à. 01.35 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ.
02.25 Ðàé, ãóäáàé. 03.10 Òåî-
ð³ÿ çðàäè. 03.55 Ç íî÷³ äî ðàí-
êó

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - ïðî-
äîâæåííÿ ïðîãðàìè "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .

äîáðå" (1). 12.10, 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 13.05 Ò/ñ
"ÎÑÀ" (1). 18.00 Ò/ñ "Òðè ç³ðêè"
(1). 21.00 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1). 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Õ/ô "Ìåðçëà
çåìëÿ" (2). 01.30 Ïðîô³ëàêòèêà
ïåðåäàâàëüíîãî óñòàòêóâàííÿ

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 10.00 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1).
08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êîìàí-
äà" (1). 10.55 ªðàëàø. 12.00 Ò/
ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
14.00 Â³òàëüêà. 15.00, 21.00
Êðà¿íà Ó. 15.55 Äàéîø ìîëîäü-
îæ!. 17.45, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
18.10, 20.35, 22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 19.05 Ðîçñì³øè êîì³-
êà. 22.00 17+. 22.30 6 êàäð³â.
23.20 Îäíà çà âñ³õ. 00.15 Íàä-
òî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 01.35 ×îð-
ò³âíÿ ùîäíÿ. 02.25 Ðàé, ãóäáàé.
03.10 Òåîð³ÿ çðàäè. 03.55 Ç íî÷³
äî ðàíêó

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòó-
ä³î". 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30
- Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7 äí³â"
(ïîâòîð). 11.05 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿ-
ãàº". 12.25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 14:00 - Ìóëüòô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
14.45 - Òåëåñåð³àë. 15:40 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 16.40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì.
17.50 - Ìóëüòô³ëüì. 18.15 - Ò/ñ
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.25 -  "Ñïîðò
×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 21:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 21.55 - " Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -
Òåëåñåð³àë. 22:50 - Òåëåñåð³-
àë. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.25, 06.15 Kids Time. 05.30,
06.20 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè".
06.40, 08.10, 15.55, 19.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 07.05 Ò/ñ "Ëàñò³â-
÷èíå ãí³çäî". 10.15 Õ/ô "Êîðîò-
êå çàìèêàííÿ 2". 12.30 Õ/ô
"²íñïåêòîð Ãàäæåò". 14.05 Õ/ô
"Ôëàááåð". 18.00, 02.25 Ðåïîð-
òåð. 18.20, 23.00 Àáçàö!. 22.00
Ò/ñ "Ìîëîä³æêà". 23.55 Ò/ñ
"Êîðîòêèé êóðñ ùàñëèâîãî æèò-
òÿ" (3). 01.00 Õ/ô "Õëîïö³" (2).
02.30 Ò/ñ "Êðîê çà êðîêîì".
03.15, 04.10 Çîíà íî÷³. 03.20
Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³. 03.50
Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Ïàñò-
êà. 04.15 Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³
(Ô³ëüì Äðóãèé)

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 8 ËÈÏÍß
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 09.00, 21.00, 05.25 Ï³äñóìêè
äíÿ. 10.00 Ä/ô "Êè¿âñüêà ñòà-
ðîâèíà. Ñâ³ò ìèñòåöòâà.Î.Âåð-
òèíñüêèé. Ìàéñòåð ³ëþçîðíèõ
ñâ³ò³â". 10.40 Ä/ô "Ó ïîøóêàõ
Ãðåö³¿". 12.25, 02.25 Ò/ñ "Ìîí-
òåÊð³ñòî" 66ñ. (1). 13.40 Ä/ô
"Çîëîòà åðà ñàóíäòðåê³â".
14.40 Euronews. 15.15 Áðèô³íã
Êàáì³íó Óêðà¿íè. 15.25 ×àñ-×.
16.05 Õ/ô "Çà÷àðîâàí³ íàçàâæ-
äè". 19.00 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò
ñâ³òó-2014. 21.45 Ôóòáîëüíà
ñàìáà. 22.55 Ôóòáîë.×åìï³î-
íàò ñâ³òó-2014.1/2 ô³íàëó (W57-
W58). 01.20 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 01.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.10 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà.
04.05 Àëõ³ì³ÿ êîõàííÿ 20ñ..
04.45 Íåõàé âàì áóäå êîëüîðî-
âî!

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.45, 05.45
"ÒÑÍ". 10.00, 10.30 Ì/ô
"Àëàää³í" (1). 10.55 "Ø³ñòü
êàäð³â". 11.30 "²ëþç³ÿ áåçïåêè.
Íå âñå êîòó ìàñëÿíà". 12.35,
13.35 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2".
14.30, 01.50 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Ôàòìàãþëü" (1). 20.30 Ò/ñ "Âå-
ðîí³êà: âòðà÷åíå ùàñòÿ". 21.30,
22.30 Ò/ñ "Ñåðöå íå êàì³íü"
(1). 00.05, 03.35 Ò/ñ "×îðíà
ñòð³ëà" (2). 05.10 "Ñëóæáà ðîç-

10:55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð).
11.05- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 11:50
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
14.45 - Òåëåñåð³àë. 15:40 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.20 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë  . 17.50 -
Ìóëüòô³ëüì. 18:15 -  Ò/ñ "Ìîº
ñåðöå íàïîëÿãàº". 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19:35 -  Âå÷³ðíÿ
êàçêà    . 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 21.30 - Íîâèíè "×àñ".
22.00 - Òåëåñåð³àë. 22.50 - Òå-
ëåñåð³àë . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòó-
ä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.25, 06.10 Kids Time. 05.30,
06.15 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè".
06.35, 08.10, 19.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 07.00, 18.00, 02.30 Ðå-
ïîðòåð. 07.05 Ò/ñ "Ëàñò³â÷èíå
ãí³çäî". 09.10, 16.00 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 11.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.00, 22.00
Ò/ñ "Ìîëîä³æêà". 18.20, 23.00
Àáçàö!. 23.55 Ò/ñ "Êîðîòêèé
êóðñ ùàñëèâîãî æèòòÿ" (3).
01.00 Õ/ô "Ìàëåíüêèé Ìàí-
õåòòåí". 02.35 Ò/ñ "Êðîê çà êðî-
êîì". 03.20, 04.20 Çîíà íî÷³.
03.25 Íàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî-
ãî ê³íî. 04.25 Ïîäîðîæ ó âòðà-
÷åíå ìèíóëå. 04.55 Ïîðòðåò,
íàïèñàíèé ãëèáèíîþ
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06.00 Øóñòåð LIVE. 06.45,
07.15, 08.15 Ñïîðò. 06.55,
07.25, 08.25, 09.55, 11.25,
12.10, 14.30, 23.25 Ïîãîäà.
07.00, 08.00, 15.00 Íîâèíè.
07.30 Åðà á³çíåñó. 07.35, 23.30
Íà ñëóõó. 08.30 Ïàñïîðòíèé
ñåðâ³ñ. 08.35 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00, 21.00, 05.25 Ï³äñóìêè
äíÿ. 10.00 Âêëþ÷åííÿ ç Êàá³íå-
òó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 10.25 Ä/
ô "Óêðà¿íñüêà Ãåëüñ³íñüêà
ñï³ëêà - âåêòîð âèçíà÷åíî".
11.55 Ìóëüòô³ëüì "Ñàí ×à
Êîó". 12.25, 02.20 Ò/ñ "ÌîíòåÊ-
ð³ñòî" 67ñ. (1). 13.40 ßê Âàøå
çäîðîâ'ÿ?. 14.40 Euronews.
15.15 Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿-
íè. 15.25 ×àñ-×. 16.00 Ôóòáîë-
.×åìï³îíàò ñâ³òó-2014.1/2 ô³íà-
ëó (W57-W58). 18.00 Ôóòáîëü-
íà ñàìáà. 19.00 Ôóòáîë. ×åìï-
³îíàò ñâ³òó-2014. 21.40 Öèêë ä/
ô "Íåîãîëîøåíà â³éíà. Çàïèñ-
êè äîêóìåíòàë³ñòà" Ô.5 "26
òðàâíÿ. Äîáðîï³ëëÿ. Êðàìà-
òîðñüê". 22.05 Ä/ô "Êè¿âñüêà
ñòàðîâèíà. Ñâ³ò ìèñòåöòâà.
Â.Ãîðîäåöüêèé. Âåæà ³ç ñëîíî-
âî¿ ê³ñòêè". 22.50 Ìåãàëîò.
22.55 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00, 00.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
00.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.10 Â ãîñòÿõ
ó Ä.Ãîðäîíà. 04.00 Ä/ô "Ðîçóì,
âò³ëåíèé ó çâóê ÷àð³âíèé". 04.45
Íåõàé âàì áóäå êîëüîðîâî!

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 01.00, 04.05,
05.45 "ÒÑÍ". 10.00, 10.35 Ì/ô
"Àëàää³í" (1). 10.55 "Ø³ñòü
êàäð³â". 11.30 "²ëþç³ÿ áåçïåêè.
Õòî â³äïîâ³ñòü çà áàçàð".
12.30, 13.30 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-
ðàìè - 2". 14.30, 02.25 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1).
20.30 Ò/ñ "Âåðîí³êà: âòðà÷åíå
ùàñòÿ". 21.30, 22.30, 23.45 Ò/
ñ "Ñåðöå íå êàì³íü" (1). 01.25,
04.25 Ò/ñ "×îðíà ñòð³ëà" (2).
05.10 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
05.15 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2" (1). 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20, 20.40 Ò/ñ "Âï³çíàé
ìåíå, ÿêùî çìîæåø". 11.15,
12.25 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.40,
14.20, 04.10 Ä/ñ "Ëåãåíäè ðà-
äÿíñüêîãî ðîçøóêó". 14.50 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.50 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 18.10 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "Ïîêè
ñòàíèöÿ ñïèòü" (1). 20.00, 04.45

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 7 ËÈÏÍß
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 15.15 Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿-
íè. 15.25 Â³êíî â Àìåðèêó.
16.00, 19.00 Ôóòáîë. ×åìï³î-
íàò ñâ³òó-2014. 18.00 Ä/ô
"ªâðîïà. Äàë³ áóäå...". 21.00,
05.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.40 Öèêë
ä/ô "Íåîãîëîøåíà â³éíà. Çà-
ïèñêè äîêóìåíòàë³ñòà" Ô.4 "25
òðàâíÿ. Äîíåöüê". 22.10 Ä/ô
"Êè¿âñüêà ñòàðîâèíà. Ñâ³ò ìè-
ñòåöòâà. Î.Âåðòèíñüêèé. Ìàé-
ñòåð ³ëþçîðíèõ ñâ³ò³â". 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 00.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
00.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.20 ßê öå?.
02.45 Êíèãà.ua. 03.10 Â ãîñòÿõ
ó Ä.Ãîðäîíà. 04.05 Àëõ³ì³ÿ êî-
õàííÿ 19ñ.. 04.50 Íåõàé âàì
áóäå êîëüîðîâî!

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.45, 05.35
"ÒÑÍ". 10.00, 10.35 Ì/ô
"Àëàää³í" (1). 10.55 Õ/ô "×î-
ëîâ³ê íà ãîäèíó". 12.55 Õ/ô
"Êâàðòèðàíòêà". 14.50 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1).
20.30 Ò/ñ "Âåðîí³êà: âòðà÷åíå
ùàñòÿ". 21.30, 22.30 Ò/ñ "Ñåð-
öå íå êàì³íü" (1). 00.05 Ò/ñ
"×îðíà ñòð³ëà" (2). 01.50 Õ/ô
"Çåëåíèé øåðøåíü" (2). 03.45
Õ/ô "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè - 3" (1).
05.05 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2" (1). 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20, 12.25 Õ/ô "ß áóäó
÷åêàòè òåáå çàâæäè". 13.45,
14.20, 03.45 Ä/ñ "Ëåãåíäè ðà-
äÿíñüêîãî ðîçøóêó".  15.15
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 16.10 "Æäè
ìåíÿ".  18.10 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü" (1) .
20.00, 04.25 "Ïîäðîáèö³" .
20.40 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå, ÿêùî
çìîæåø". 22.35 Ò/ñ "Îäåñà-
Ìàìà" (2). 01.20 Ò/ñ "Æèòòÿ,
ÿêîãî íå áóëî" (1). 02.45 Ä/ñ
"Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåñè"

 ICTV
07.55, 09.10, 13.10 Ñïîðò.
09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 10.05 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.35,
13.15, 16.15 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ
Ñóïåðìåíà". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 16.40 Õ/ô "×îðíà
áëèñêàâêà". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.30 Ä³ñòàëî!. 21.20
Ñâîáîäà ñëîâà. 00.15 Õ/ô
"Îäèíàê" (2). 02.10 Ò/ñ
"Â³äüîìñüêå ëåçî". 03.40 Ò/ñ
"Ì³é áàòüêî äàº ïåðöþ"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ".  09.10
"Æèòè çäîðîâî!" 12+. 10.05,
03.00 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³" 16+. 12.55
"Ñë³ä" 16+. 13.25 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.15 "Ôàçåíäà". 14.40 "Ó
íàø ÷àñ" 12+. 15.25 "Âîíè òà
ìè" 16+. 16.10, 01.00 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà" 16+. 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"  16+.
19.00, 00.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü"
16+. 20.00 "×àñ".  20.30 Ò/ñ
"Äåïàðòàìåíò" 16+. 22.10 Ò/
ñ "Êðàñóíÿ" 12+. 23.00 Í³÷í³
íîâèíè. 23.10 "²íøèé Àíäð³é
Ìÿãêîâ"

ÑÒÁ
05.35 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Îëå-
íà Áëàâàòñüêà: ó çìîâ³ ç äóõà-
ìè". 06.20, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.05, 18.30 "Íåéìîâ-
³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.05
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ñëàâà â îáì³í
íà ðîäèíó". 10.05, 00.25 Õ/ô
"Íàé÷àð³âí³øà òà íàéïðèâàáëè-
â³øà" (1). 11.40 Õ/ô "Öå ì³é ñî-
áàêà" (1). 13.20, 20.05
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 14.20 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 21.00 Ò/ñ "Ñàìàðà"
(1). 22.35 "Âàã³òíà ó 16". 23.30
"Äîíüêè-ìàòåð³". 02.05 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.40 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 09.00, 15.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.15,
14.00, 15.20, 17.10 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.00 Õ/ô "Ïîâ³ð, âñå áóäå

àë  . 17.50 -  Ìóëüòô³ëüì.  18:15
-  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -
"Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà   .
20.00 - "Ìàºø ïðàâî" . 20.45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 -  "Ñïîðò
×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Òåëåñåð³àë. 22.50 - Òå-
ëåñåð³àë. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.25, 06.15 Kids Time. 05.30,
06.20 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè".
06.35, 08.10, 11.00, 19.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè".  07.00, 18.00,
02.55 Ðåïîðòåð. 07.05 Ò/ñ
"Ëàñò³â÷èíå ãí³çäî".  09.10,
16.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëè-
âà". 15.00, 22.00 Ò/ñ "Ìîëîä³-
æêà".  18.20, 23.00 Àáçàö!.
23.55 Ò/ñ "Êîðîòêèé êóðñ ùàñ-
ëèâîãî æèòòÿ" (3). 01.00 Õ/ô
"Çâè÷êà îäðóæóâàòèñü" (2).
03.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
03.05 Ò/ñ "Êðîê çà êðîêîì".
03.50, 04.45 Çîíà íî÷³. 03.55
Çàãóáëåíèé ðàé. 04.50 Øàíóé-
òå ìàéñòð³â çàìîëîäó

×ÅÒÂÅÐ, 10 ËÈÏÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.35 Åðà á³çíåñó. 07.40,
23.30 Íà ñëóõó. 08.30 Ïàñïîð-
òíèé ñåðâ³ñ.  08.35 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.00, 21.00, 05.25
Ï³äñóìêè äíÿ. 10.00 Õ/ô "Ñîí-
öå ó õìàðàõ".  11.55 Êîðäîí
äåðæàâè. 12.25, 02.20 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî" 68ñ. (1). 13.40
"Íàäâå÷³ð 'ÿ"  ç  Ò.Ùåðáàòþê.
14.40 Euronews. 15.15
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè.
15.25 ×àñ-×. 16.00, 18.55 Ôóò-
áîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó-2014.
18.05 Ä/ô "×àéíà êóëüòóðà".
21.40 Öèêë ä/ô "Íåîãîëîøå-
íà â³éíà. Çàïèñêè äîêóìåíòà-
ë³ñòà" Ô.6 "Áàòàëüéîí "Àçîâ".
22.10 Ä/ô "Êè¿âñüêà ñòàðîâè-
íà. Ñâ³ò ìèñòåöòâà. Î.Åê-
ñòåð".  22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 00.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 00.25 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.15 Õ/ô "Âåòåðèíàð" 1ñ. .
04.45 Íåõàé âàì áóäå êîëüî-
ðîâî!

     Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 01.00, 04.10,
05.45 "ÒÑÍ". 10.00, 10.35 Ì/ô
"Àëàää³í" (1). 10.55 "Ø³ñòü
êàäð³â". 11.30 "²ëþç³ÿ áåçïåêè.
Í³òðàòè". 12.30, 13.30 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 2". 14.30, 02.20 Ò/
ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëà-
íà - 2" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 17.10 Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1).
20.30 Ò/ñ "Âåðîí³êà: âòðà÷åíå
ùàñòÿ". 21.30, 22.30, 23.45 Ò/ñ
"Ñåðöå íå êàì³íü" (1). 01.20,
04.30 Ò/ñ "×îðíà ñòð³ëà" (2).
05.15 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõ-
òàðà 2"  (1) .  07.00,  07.30,
08.00,  08.30,  09.00,  12.00,
14.00, 17.45 Íîâèíè. 07.15,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì".  09.20,  20.40 Ò/ñ
"Âï³çíàé ìåíå, ÿêùî çìîæåø".
11.15,  12.25 Ä/ñ  "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.40, 14.20, 04.10 Ä/ñ
"Ëåãåíäè ðàäÿíñüêîãî ðîçøó-
êó" .  14.50 "Ñóäîâ³  ñïðàâè".
15.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 18.10
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü" (1). 20.00, 04.45 "Ïîä-
ðîáèö³" .  22.35 Ò/ñ  "Îäåñà-
Ìàìà". 01.15 Ò/ñ "Æèòòÿ, ÿêî-
ãî íå áóëî" Çàêëþ÷íà ñåð³ÿ
(1). 02.40 Ìóëüòô³ëüìè. 03.05
Ä/ñ "Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿
Îäåñè"

 ICTV
04.50 Ôàêòè. 05.30 Ñâ³òàíîê.
06.30 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.30, 08.00,
12.30, 13.10 Ò/ñ "Ñàìîòí³é
âîâê". 07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 07.55, 09.10, 13.05 Ñïîðò.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.15, 16.35 Ò/ñ "Óáèâ÷à
ñèëà". 12.45, 15.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.00, 16.15 Ò/ñ "Ïëàòè-
íà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.15
Ò/ñ "²ðæà". 22.15 Õ/ô "Ñåñòðè".
00.00 Ò/ñ "Ïîñë³äîâíèêè".
00.50 Õ/ô "Ò³ëî, ÿê äîêàç" (2).
02.30 Ò/ñ "Â³äüîìñüêå ëåçî"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
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ñò.

    (íà 07.07.2014 - 13.07.2014 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.10 "Æèòè
çäîðîâî!" 12+. 10.05, 03.00
"Ìîäíèé âèðîê". 11.15, 20.30 Ò/
ñ "Äåïàðòàìåíò" 16+. 12.50
"Ñë³ä" 16+. 13.25 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.15 "Ôàçåíäà". 14.40 "Ó
íàø ÷àñ" 12+. 15.25 "Âîíè òà
ìè" 16+. 16.10 "Íàîäèíö³ ç óñ³-
ìà" 16+. 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
18.05, 02.05 "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ!" 16+. 19.00 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü" 16+. 20.00 "×àñ". 22.10
Ò/ñ "Êðàñóíÿ" 12+. 23.05 Í³÷í³
íîâèíè. 23.15 "Òàìàðà Ñè-
íÿâñüêà. Ñâ³òëî ìîãî êîõàííÿ"
12+. 00.10 Ì³æíàðîäíèé ìóçè÷-
íèé ôåñòèâàëü "Á³ë³ íî÷³
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà". Äåíü 1-é
12+

ÑÒÁ
05.10 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Þð³é
Êîíäðàòþê: òàºìíèöÿ ï³äêî-
ðåííÿ Ì³ñÿöÿ". 05.55, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 07.40, 18.55
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.10 Õ/ô "Çäðàñòóéòå Âàì!".
11.10, 20.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 12.05, 00.25
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 21.00 Ò/
ñ "Ñàìàðà" (1). 22.35 "Äàâàé
ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ". 03.50
Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.15, 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.15 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Ò³ëüêè ïðî ëþáîâ" (1). 12.00,
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 18.00 Ò/ñ "Òðè ç³ðêè" (1).
21.00, 03.50 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1).
23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/ñ "Ìåí-
òîâñüê³ â³éíè 7" (1). 03.00 Ùè-
ðîñåðäå ç³çíàííÿ

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 10.00 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ"
(1). 08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êî-
ìàíäà" (1). 10.55 ªðàëàø.
12.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³"
(1). 14.00 Â³òàëüêà. 15.00,
21.00 Êðà¿íà Ó. 15.55 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 17.20, 22.00 17+.
17.45, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
18.10, 20.35, 22.50 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 19.05 Ðîçñì³-
øè êîì³êà. 22.30 6 êàäð³â.
23.20 Îäíà çà âñ³õ. 00.15 Íàä-
òî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 01.35
×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 02.25 Ðàé,
ãóäáàé. 03.10 Òåîð³ÿ çðàäè.
03.55 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 10.55 -  "Ñïîðò ×àñ"
(ïîâòîð). 11:05 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿ-
ãàº". 11:50 - Äîêóìåíòàëüíèé
ñåð³àë. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  "Ìàºø ïðàâî". 13:45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ" (ïîâòîð). 14:00
- Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 14:45 -
Òåëåñåð³àë. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â..
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë. 17:50 - Ìóëüòô³ëüì. 18:15
- Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -Ê³íoâå÷³ð
ç "Ì- ñòóä³î". 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:05 - Òåëåñåð³àë.
22:50 - Òåëåñåð³àë. 23:50 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.25, 06.15 Kids Time. 05.30,
06.20 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè".
06.35, 08.10, 19.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 07.00, 18.00, 02.55 Ðå-
ïîðòåð. 07.05 Ò/ñ "Ëàñò³â÷èíå
ãí³çäî". 09.10, 16.00 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 11.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.00, 22.00
Ò/ñ "Ìîëîä³æêà". 18.20, 23.00
Àáçàö!. 23.55 Ò/ñ "Êîðîòêèé
êóðñ ùàñëèâîãî æèòòÿ" (3).
01.00 Õ/ô "Çàëèøàéñÿ ñèëü-
íèì" (2). 03.00 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé. 03.05 Ò/ñ "Êðîê çà
êðîêîì". 03.50, 04.50 Çîíà
íî÷³. 03.55 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ 1÷.
04.55 Ãåîðã³é Íàðáóò. Æèâ³
êàðòèíè

Ï’ßÒÍÈÖß, 11 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00, 21.25 Øóñòåð LIVE.
06.50, 07.15, 08.15 Ñïîðò.
06.55, 07.20, 08.20, 09.55,
12.10, 14.30, 18.00, 18.40,
00.25 Ïîãîäà. 07.00, 08.00,
15.00 Íîâèíè. 07.25 Åðà á³çíå-
ñó. 07.30, 00.30 Íà ñëóõó.
08.30 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ.
08.35 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00,
21.00, 05.35 Ï³äñóìêè äíÿ.
10.00 Õ/ô "Çàêîõàéìîñü".
12.25 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 69ñ.
(1). 13.35 Ä/ô "Àëåí Áàøóíã.
Ñòâîðåííÿ ìð³ ¿".  14.40
Euronews. 15.15 Áðèô³íã Êàá-
ì³íó Óêðà¿íè. 15.25 ×àñ-×.
16.00, 18.55 Ôóòáîë. ×åìï³î-
íàò ñâ³òó-2014. 18.05 Ä/ô "Êè¿-
âñüêà ñòàðîâèíà. Ñâ³ò ìèñòåö-
òâà. Ìîäåëü ñâ³òó áðàò³â Òîá-
³ëåâè÷³â". 00.00, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 01.20 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóí-
äà óäà÷³. 01.25 Ôîëüê-music.
02.15 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 69 ñ.
(1). 03.05 Õ/ô "Âåòåðèíàð"
2ñ.. 04.45 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò.
Ùåðáàòþê

   Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 05.20 "ÒÑÍ".
10.00, 10.35 Ì/ô "Àëàää³í" (1).
10.55 "Ø³ñòü êàäð³â". 11.30
"²ëþç³ÿ áåçïåêè. Øàõðà¿".
12.35, 13.35, 03.40, 04.25
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 14.30,
01.50 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 2" (1). 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ôàòìà-
ãþëü" (1). 20.30 "Âå÷³ðí³é Êè¿â
- 2014". 22.30 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
23.35 Õ/ô "Ë³íêîëüí äëÿ àäâî-
êàòà" (2). 05.05 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2" (1). 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå,
ÿêùî çìîæåø". 11.15, 12.25 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.40, 14.20 Ä/ñ
"Ëåãåíäè ðàäÿíñüêîãî ðîçøó-
êó". 14.50 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 18.10
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü" (1). 20.00, 04.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.40, 04.40 Ò/ñ
"Ñíàéïåðè. Êîõàííÿ ï³ä ïðè-
ö³ëîì". 01.05 Õ/ô "Ïîñåðåäíè-
êè". 02.45 Ìóëüòô³ëüìè. 03.20
Ä/ñ "Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿
Îäåñè"

 ICTV
04.20 Ò/ñ "Ì³é áàòüêî äàº ïåð-
öþ". 04.45 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 04.50 Ôàêòè. 05.30 Ñâ³òà-
íîê. 06.30 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.35, 08.00 Ò/
ñ "Ñàìîòí³é âîâê". 07.45, 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 16.45 Ò/ñ
"Óáèâ÷à ñèëà". 11.35 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.10 Ä³ñòà-
ëî!. 14.10, 16.15 Ò/ñ "Ïëàòèíà".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 20.15 Ò/ñ
"²ðæà". 22.10 Õ/ô "Ï³æìóðêè" (2).
00.20 Ò/ñ "Ïîñë³äîâíèêè".
01.15 Õ/ô "Äèêà îðõ³äåÿ" (2).
03.05 Ò/ñ "Â³äüîìñüêå ëåçî"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íî-
âèíè. 04.05, 08.15 "Äîáðîãî
ðàíêó". 08.40 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 09.10 "Æèòè çäîðîâî!"
12+. 10.05 "Ìîäíèé âèðîê".
11.15 Ò/ñ "Äåïàðòàìåíò" 16+.
12.50 "Ñë³ä" 16+. 13.25 "×àñ
îá³äàòè!". 14.15 "Ôàçåíäà".
14.40 "Ó íàø ÷àñ" 12+. 15.25
"Âîíè òà ìè" 16+. 16.10 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà" 16+. 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.00 "Ïîëå
÷óäåñ" 16+. 18.55, 20.30 "Òî÷í-
³ñ³íüêî". 20.00 "×àñ". 22.25
Ì³æíàðîäíèé ìóçè÷íèé ôåñòè-
âàëü "Á³ë³ íî÷³ Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà". Äåíü 2-é 12+. 00.20 Õ/ô "Íà
Ìóðîìñüê³é äîð³æö³" 16+. 01.45
Õ/ô "Àëüîøê³íà ëþáîâ". 03.10
Õ/ô "Àåðîïîðò ç³ ñëóæáîâîãî
âõîäó"

ÑÒÁ
06.05 Õ/ô "Ñàìîòíº ïëàâàííÿ"
(1). 07.45 Õ/ô "Ï³ðàòè ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ" (1). 09.15, 18.55 "Íåéìî-
â³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.30
Õ/ô "Ì³é ãåíåðàë" (1). 18.00,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 20.05,

08.25 Ì/ñ "Ãóô³ òà éîãî êîìàí-
äà" (1). 09.00 Ì/ô "Ìàøà ³
âåäì³äü" (1). 09.15 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 10.20 Õ/ô "Ïîíà¿õàëè
òóò". 14.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â -
2014". 16.30, 20.15 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êî-
ì³êà - 5". 19.30 "ÒÑÍ". 22.20 Õ/
ô "Ðåä- 2" (2). 01.00 Õ/ô
"Çäàºòüñÿ, ÿ êîõàþ ñâîþ äðó-
æèíó" (3). 06.20, 02.25 Õ/ô "Ïðè-
ãîäè äåíèñà êîðàáëüîâà" (1).
03.50 Õ/ô "Ë³íêîëüí äëÿ àäâî-
êàòà" (2). 05.45 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ñíàéïåðè. Êîõàííÿ
ï³ä ïðèö³ëîì". 08.00 "Øêîëà
äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî".
08.30 "Ãîðîäîê". 09.30 "Íîâè-
íè". 10.00 Õ/ô "Íåéìîâ³ðí³ ïðè-
ãîäè ³òàë³éö³â ó Ðîñ³¿" (1).
12.10, 02.15 Ò/ñ "²ëþç³ÿ ùàñòÿ".
16.15 "Ì³æíàðîäíèé ôåñòè-
âàëü ãóìîðó "Þðìàëà 2013"".
17.55, 20.35 Ò/ñ "Âîíà íå ìîã-
ëà ³íàêøå". 20.00 "Ïîäðîáèö³".
22.35 Õ/ô "Ñë³ïå ùàñòÿ" (1)

ICTV
04.30 Ò/ñ "Ì³é áàòüêî äàº ïåð-
öþ". 04.55 Ôàêòè. 05.30 Ñâ³òà-
íîê. 06.15 Õ/ô "×îòèðè òàêñè-
ñòè ³ ñîáàêà". 08.20 Ç³ðêà
YouTube. 09.30 Äà÷à. 10.00
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 10.50 Õ/ô
"Ñåñòðè". 12.35, 13.00 Ò/ñ
"Ä³çíàâà÷-2". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.50, 20.10 Ò/ñ "²ðæà".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.15 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
22.10 Õ/ô "Îñòàíí³é ãåðîé" (2).
00.05 Õ/ô "Ïåðåâåðòåíü ó ïî-
ãîíàõ" (2). 01.45 Õ/ô "Ò³ëî, ÿê
äîêàç" (2). 03.20 Ò/ñ "Â³äüîìñü-
êå ëåçî".

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
05.10 Õ/ô "Ó ñìóç³ ïðèáîþ"
12+. 06.35 Õ/ô "×îðíèé ñí³ã 2"
16+. 08.05 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþá-
ëåíà!". 08.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ".
09.15 "Ñìàê" 12+. 09.50 "Ñîñî
Ïàâë³àøâ³ë³. "×åêàº íà òåáå
ãðóçèí..." 12+. 10.45 "Ñì³øàðè-
êè. Íîâ³ ïðèãîäè". 11.15 "²äå-
àëüíèé ðåìîíò". 12.25 "Íàðîä-
íà ìåäèöèíà". 13.20 Õ/ô "Íå-
ï³ääàòëèâ³". 14.40 "Âèøêà" 16+.
16.25, 17.15 Õ/ô "Êàëèíà ÷åð-
âîíà" 16+. 17.00 Âå÷³ðí³ íîâè-
íè. 18.35 "Äâ³ ç³ðêè". 20.00
"×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³"
16+. 22.00 Ì³æíàðîäíèé ìóçè÷-
íèé ôåñòèâàëü "Á³ë³ íî÷³
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà". Ô³íàë 12+.
23.30 Õ/ô "Á³ëå ñîíöå ïóñòåë³"
16+. 00.55 Õ/ô "Îñòð³â" 16+.
02.35 Õ/ô "Ëþäèíà ç àêîðäåî-
íîì"

ÑÒÁ
06.35 Õ/ô "Ìîðîçêî" (1). 08.05
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 09.00
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 10.15
"Õàòà íà òàòà". 12.10 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 14.05 Õ/ô
"Ñïàäêîºìèöÿ" (1). 18.00 Õ/ô
"Ìàìî÷êà ìîÿ" (1). 21.35
"Âàã³òíà ó 16". 22.35 "Äîíüêè-
ìàòåð³". 23.30 "Äàâàé
ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ". 01.10 Õ/
ô "Êàðíàâàëüíà í³÷" (1). 02.30
Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 02.05 Ïîä³¿. 07.15,
09.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 11.00 Õ/ô
"Ëþáîâ ç ïðîá³ðêè" (1). 13.10
Ò/ñ "Íàõàáà" (1). 17.15, 19.40
Ò/ñ "×îòèðè ïîðè ë³òà" (1).
22.50 Ôóòáîë. ×Ñ 2014. Ìàò÷
çà 3-º ì³ñöå. 01.00 Âåëèêèé
ôóòáîë. 02.45 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³
â³éíè 7" (1).

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Äðóç³ íàçàâæäè"
(1). 07.30 Áàéäèê³âêà. 08.30 Ì/
ñ "Ñì³øàðèêè" (1). 09.00 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05
Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1). 10.35 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1).
11.15 Ì/ô "Ïðèãîäè áðàòèêà
êðîëèêà" (1). 12.30 Õ/ô "Áðå-
ìåíñüê³ ìóçèêàíòè" (1). 13.35
Õ/ô Ùàñòè, ×àðë³. Ê³íîùîäåí-
íèê ïîäîðîæ³ (1). 15.00, 02.10
Õ/ô "Ë³òî, ïëÿæ, ê³íî!" (1).
16.35 Õ/ô "Ä³òè- øïèãóíè 4:
Êðàä³¿ ÷àñó" (1). 18.10 Õ/ô
"ßëèíêè 2" (1). 20.00 Ðîçñì³øè
êîì³êà. 21.50, 00.35 Óðàëüñê³
ïåëüìåí³. 22.45 6 êàäð³â.
01.20 Ä³â÷àòà çðîçóì³þòü.
03.40 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë
. 8:30 - Íîâèíè "×àñ". 9:05 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10
"Ô³òíåñ-ðàíîê äëÿ ïàíÿíîê".
9:30 - Ìóëüòô³ëüì. 10:30 -  Íî-

âèíè "×àñ". 10:55 -  "Ñïîðò
×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- "Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 -
Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 14:30 - Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 18.30 - ïðîãðàìà "Æèò-
òºâèé ïðîñò³ð". 19:00 - Íîâèíè
"×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:05 -  Òåëåñåð³àë. 21:30 -
Íîâèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð
ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.30 Ì/ñ "Ìèñëèâö³ íà ïðè-
âèä³â". 06.10 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³
Òâ³ò³".  07.35 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³". 10.50 Õ/ô "Òîì ³
Äæåðð³: Ðîá³í Ãóä ³ ìèøà-âå-
ñåëóí". 12.00 Õòî çâåðõó-1.
15.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 18.40
Ôåíîìåí. 23.45 Ëþäè Õå.
01.10 Õ/ô "Çàâæäè ãîâîðè
"Òàê" (2). 03.00, 04.05, 05.10
Çîíà íî÷³. 03.05 Àõ íå ãîâîð³òü
ìåí³ ïðî ëþáîâ.... 03.45 Ìà-
ð³ÿ ³ Ìàðôà. 04.10 Íàéêðàù³...
Ñåðåä ïîâèòóõ. 04.25 Çåìö³.
04.40 ×è ïîâåðíåòüñÿ ë³êàð?.
04.55 Áëàãîä³éíà ìåäèöèíà.
05.15 Ñê³ôè (ñâ³ä÷åííÿ òà
âåðñ³¿)

ÍÅÄ²Ëß, 13 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00,  07.10,  08.00,  09.00,
11.35,  14.10,  16.35,  17.40,
19.55,  00.55 Ïîãîäà.  06.05
Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 06.40 Êðîê
äî ç³ðîê. 07.15, 08.45 Ñïîðò.
07.30 Ãóìîðèñòè÷íèé êëóá
"Çîëîòèé ãóñàê". 08.00 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 09.30 Õ/ô "Êîí-
ôóö³é". 11.55, 04.05 Ôîëüê-
music. 13.20, 01.45 Ò/ñ "Ìîí-
òåÊð³ñòî"  71ñ.  (1) .  14.35,
02.35 Õ/ô "Îñòàíí³é êîðäîí"
2ñ.. 16.50 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäî-
íà. 17.55 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò
ñâ³òó-2014.  Ìàò÷ çà òðåòº
ì³ñöå (L61-L62). 20.00, 01.25
Ï³äñóìêè äíÿ. 20.20 Ôóòáîë.
×åìï³îíàò ñâ³òó-2014. Öåðå-
ìîí³ÿ çàêðèòòÿ.  20.45 Ôóò-
áîëüíà ñàìáà. 21.55 Ôóòáîë.
×åìï³îíàò ñâ³òó-2014. Ô³íàë
(W61-W62). 00.30 Åðà á³çíå-
ñó.  Ï³äñóìêè.  01.20 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 05.10 Íåõàé
âàì áóäå êîëüîðîâî!.

 Êàíàë «1+1»
 08.25 Ì/ñ "Ãóô³ òà éîãî
êîìàíäà" (1). 09.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 10.10 "ÒÑÍ".
11.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 5:
²íäîíåç³ÿ". 12.05 "Ìàøèí³
êàçêè. Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
12.45, 03.30 Õ/ô "Áóäèíîê
âåëèêî¿ ìàòóñ³" (1). 14.40,
21.00 "Ì³é ìàëþê çìîæå". 15.55
"Ì³íÿþ æ³íêó ". 17.30 "Ðîçñì³øè
êîì³êà - 5". 18.30 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿" - "Êðåìë³âñüêà
ðîäèíà". 19.30, 05.25 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 22.10 Õ/ô "×àñ" (2).
00.25 Õ/ô "Êàçàíîâà" (2). 04.55
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.00 Õ/ô "Íåéìîâ³ðí³ ïðèãî-
äè ³òàë³éö³â ó Ðîñ³¿" (1). 06.35
"Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãó-
ìîðó "Þðìàëà 2013"". 08.00
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 09.00 "Øêî-
ëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî.
Íåâ³äêëàäíà äîïîìîãà". 09.30
"Íåä³ëüí³ íîâèíè". 10.00 "Îðåë
³ Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó". 11.05
"Ñóñ³ä íà îá³ä". 12.05, 01.35
Õ/ô "Æèòòÿ ï³ñëÿ æèòòÿ". 14.05
Õ/ô "Ñë³ïå ùàñòÿ". 18.00,
21.55 Ò/ñ "Âîíà íå ìîãëà ³íà-
êøå". 20.00, 03.50 "Ïîäðîáèö³
òèæíÿ". 23.50 Õ/ô "Ì³öíèé
øëþá". 03.00 "Ãîðîäîê"

 ICTV
04.05 Ò/ñ "Ì³é áàòüêî äàº ïåð-
öþ". 04.25 Ôàêòè. 04.55 Òàêñ³.
05.20 Êîñìîíàâòè. 06.05 Àíåê-
äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 06.45
Ç³ðêà YouTube. 07.55 Äèâè-
òèñü óñ³ì!. 09.50 Õ/ô "Êàðàòå-
ïàöàí". 12.35, 13.00 Ò/ñ "Ïëà-
òèíà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 20.25 Õ/ô "Ãîäèí-
íèêàð". 22.15 Õ/ô "Ï³æìóðêè"
(2). 00.40 Õ/ô "Îñòàíí³é ãåðîé"
(2). 02.15 Ò/ñ "Êàðàäàé". 03.50
Ò/ñ "Ì³é áàòüêî äàº ïåðöþ"

ÎÐÒ
04.05, 09.30 "Äîêè âñ³ âäîìà".

05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
05.10 "Ìèõàéëî Ïóãîâê³í. Ãî-
ëîâíèé ãåðîé äðóãîãî ïëàíó".
06.00 Õ/ô "×îðíèé ñí³ã 2" 16+.
07.35 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí"
16+. 08.05 "Çäîðîâ'ÿ" 16+. 09.10
"Íåïóòí³ íîòàòêè" 12+. 10.15
"Ôàçåíäà". 10.45 "Ñì³øàðèêè.
Ï³í-êîä". 11.15 "Ñë³äàìè âåëè-
êèõ ðîñ³éñüêèõ ìàíäð³âíèê³â".
12.05 "Ì³é ðîäîâ³ä". 12.45 Õ/ô
"Áóäüòå ìî¿ì ÷îëîâ³êîì". 14.10
"Ùî? Äå? Êîëè?". 15.05
"Óí³âåðcàëüíèé àðòèñò". 16.40
"Õâèëèíà ñëàâè" 12+. 18.05
"ÊÂÊ". Âèùà ë³ãà 16+. 20.00
Íåä³ëüíèé "×àñ". 21.30 Õ/ô
"Ì³é øëÿõ" 16+. 23.50 Õ/ô "×åò-
âåðòèé" 12+. 01.00 Õ/ô "Äâî-
ðÿíñüêå ãí³çäî". 02.50 "Ïîëå
÷óäåñ" 16+

ÑÒÁ
06.15 Õ/ô "Ñ³ì íÿíüîê" (1).
07.25 Õ/ô "Êàðíàâàëüíà í³÷"
(1). 09.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
10.45 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
11.40 Õ/ô "Ñàìàðà" (1). 15.15
Õ/ô "Ìàìî÷êà ìîÿ" (1). 19.00
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 20.30
"Âiêíà-Íîâèíè" Ñïåöðåïîð-
òàæ". 21.00 Õ/ô "Ìàìà íàïðî-
êàò" (1). 22.50 Õ/ô "Æ³íî÷à
³íòó¿ö³ÿ" (1). 01.05 Õ/ô "×èñòå
íåáî" (1). 03.00 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.45 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 06.20
Ïîä³¿. 07.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê.
07.55 Ò/ñ "Íàõàáà" (1). 12.00 Ò/
ñ "Òðè ç³ðêè" (1). 15.50 Ò/ñ
"×îòèðè ïîðè ë³òà" (1). 19.00,
02.05 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.45 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 21.50 Ôóòáîë. ×Ñ
2014. Ô³íàë. 00.00 Âåëèêèé
ôóòáîë. 03.25 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³
â³éíè 7" (1).

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Ïðèãîäè áðàòèêà
êðîëèêà" (1). 07.30 Áàéäèê³âêà.
08.30 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè" (1).
09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ"
(1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î,
âïåðåä!" (1). 10.35 Ì/ñ "Ô³êñè-
êè" (1). 11.10 Ì/ô "Ìåäîâèé
ïåðåïîëîõ" (1). 11.55 Ì/ô "Øêî-
ëà ìîíñòð³â. 13 áàæàíü" (1).
13.15 Õ/ô "Ñí³ãîâ³ ïðèãîäè öó-
öåíÿò Ñàíòè" (1). 14.45 Õ/ô
"Ä³òè- øïèãóíè 4: Êðàä³¿ ÷àñó"
(1). 16.15 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
17.05 Êîðîëåâà áàëó. 18.00
Êðà¿íà Ó. 20.00 Ðîçñì³øè êîì³-
êà. 21.50, 00.35 Óðàëüñê³ ïåëü-
ìåí³. 22.45 6 êàäð³â. 01.20
Ä³â÷àòà çðîçóì³þòü. 02.10 Õ/ô
"Äåâ-ÿòà áðàìà" (2). 04.20 Ç
íî÷³ äî ðàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
. 8:30 - Íîâèíè "×àñ". 9:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
"Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè
"×àñ" . 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- Õóäîæí³é ô³ëüì. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Ìóëüòô³ëüì.
18:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóì-
êîâèé âèïóñê "7 äí³â". 21.15 -
"Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 22:00 -
Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 -
Õóäîæí³é ô³ëüì . 01.00 - Í³÷ ç
Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.30, 03.00, 04.00, 05.00 Çîíà
íî÷³. 05.35 25-é êàäð. 05.40 Ì/
ñ "Ìèñëèâö³ íà ïðèâèä³â".
06.45 Ì/ô "Ñêóá³ Äó. Àáðàêà-
äàáðà Äó". 08.00 Õ/ô "Ëþáà, ÿ
çá³ëüøèâ äèòèíó". 09.45 Õ/ô
"Áàãàòåíüêèé Ð³÷÷³".  11.40
Ôàéíà Óêðàéíà. 13.50 Õòî çâåð-
õó-1. 15.45 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
18.40 Øîóìàñòãîóîí. 00.35 Õ/
ô "Ñ³ì æèòò³â" (2). 03.05 Áëà-
ãîñëîâëÿþ ³ ìîëþñÿ. 03.30
Âîëÿ â³äõîäèòü ç áîÿìè. 03.45
Âåëèêèé çëàì. 04.05 Äèêå
ïîëå. 04.15 Çàïîð³æñüêà Ñ³÷.
Âèòîêè. 04.30 Êîçà÷÷èíà ðó¿-
íà. 04.45 Òàì íà ãîð³ ñ³÷ ³äå.
05.05 Êîçàöüêèé ôëîò.

22.35 Õ/ô "Ñïàäêîºìèöÿ" (1).
00.45 Õ/ô "Çäðàñòóéòå Âàì!".
02.30 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.15, 13.10 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00, 02.15 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê
ç Óêðà¿íîþ. 09.15, 14.00, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Ò³ëüêè ïðî ëþáîâ" (1). 12.00,
19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 18.00 Ò/ñ "Òðè ç³ðêè" (1).
21.00, 03.50 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1).
23.30 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7"
(1). 03.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 10.00 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ"
(1). 08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êî-
ìàíäà" (1). 10.55 ªðàëàø.
12.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³"
(1). 14.00 Â³òàëüêà. 15.00 Êðà¿-
íà Ó. 15.55 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
17.15, 19.05 Ðîçñì³øè êîì³êà.
18.10, 22.30 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 20.00 Õ/ô "ßëèíêè 2" (1).
21.45 6 êàäð³â. 23.20 Õ/ô "Äåâ-
ÿòà áðàìà" (2). 01.35 ×îðò³âíÿ
ùîäíÿ. 02.25 Ðàé, ãóäáàé.
03.10 Òåîð³ÿ çðàäè. 03.55 Ç
íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - ïðî-
äîâæåííÿ ïðîãðàìè "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 12.00
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14.00 -  " Ê³íîìà-
ã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" êî-
ðîòêèé âèïóñê. 14:45 -  Òåëå-
ñåð³àë. 15:40 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
17.50 - Ìóëüòô³ëüì. 18:10 - Ò/
ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -
"Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 -"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé
åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð".  21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 21:55 - ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ". 22:00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Òåëåñåð³àë .
22:55 - Òåëåñåð³àë. 23:50 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.25, 06.15 Kids Time. 05.30,
06.20 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè".
06.35, 08.10, 11.00, 19.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 07.00, 18.00, 01.35
Ðåïîðòåð. 07.05 Ò/ñ "Ëàñò³â÷è-
íå ãí³çäî". 09.10, 16.00 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 15.00 Ò/ñ
"Ìîëîä³æêà". 18.20, 04.30 Àá-
çàö!. 22.00 Õ/ô "Çàâæäè ãîâîðè
"Òàê" (2). 00.00 Õ/ô "Âåëèê³
íåïðèºìíîñò³". 01.40, 02.30,
04.05 Çîíà íî÷³. 01.45 Ãåîðã³é
Íàðáóò. Æèâ³ êàðòèíè. 02.00
Ìîëüôàð. 02.35 Ñëîâî ³ ç³ëëÿ.
02.50 Ñâ³ò Þð³ÿ Äðîãîáè÷à.
03.05 Ðîçêâ³ò óêðà¿íñüêîãî
ê³íî. 04.10 25-é êàäð

ÑÓÁÎÒÀ, 12 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

  07.30 Ä/ô "Ïðèðå÷åíèé íà
ëþáîâ". 08.05 Øóñòåð LIVE.
11.30 ßê öå?. 12.00 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í. 12.35 Êíèãà.ua. 13.20,
02.00 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 70ñ.
(1). 14.40, 02.50 Õ/ô "Îñòàíí³é
êîðäîí" 1ñ.. 16.55 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà. 18.00 Ïðåì'ºðà. Ä/
ô "Áëóêàþ÷à ç³ðêà ²ñààêà Áà-
áåëÿ". 18.55 Ôóòáîë. ×åìï³î-
íàò ñâ³òó-2014. 21.00, 01.30
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.45 Ôóòáîëü-
íà ñàìáà. 22.55 Ôóòáîë. ×åìï-
³îíàò ñâ³òó-2014. Ìàò÷ çà òðåòº
ì³ñöå (L61-L62). 00.55 Ãóìîðè-
ñòè÷íèé êëóá "Çîëîòèé ãóñàê".
01.20 Ìåãàëîò. 01.25 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 04.30 ßê Âàøå
çäîðîâ'ÿ?. 05.20 Íåõàé âàì
áóäå êîëüîðîâî!

Êàíàë «1+1»
06.20, 02.25 Õ/ô "Ïðèãîäè Äå-
íèñà Êîðàáëüîâà" (1). 08.00,
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ОВЕН (21.03�20.04).
Поспішить реалізову�
вати свої таємні мрії,
для цього відкриті

блискучі перспективи. Нові
знайомства й зустрічі вияв�
ляться плідними. Вам дове�
деться доводити начальству,
що ви здатні на багато чого.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Зберігайте
емоційну рівновагу
щоб уникнути втрат.

Поїздки та відрядження бу�
дуть вдалими, дозволять вам
превстигнути в справах. Не
упустіть можливість для
сходження кар'єрними схо�
дами.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). З'явиться
можливість виявити
свої найкращі якості.
Через розбіжності з

начальством можливі про�
блеми на роботі. Постарай�
теся завершити початі спра�
ви та поки не покладати на
себе нових обов'язків.

РАК (22.06�23.07). У
вас усе буде виходити
легко, як би саме со�
бою, так що поста�

райтеся не упустити такий
сприятливий шанс, подаро�
ваний вам долею. Задово�
лення принесе навіть рутин�
на робота.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Постарайтеся в най�
ближчі дні не з'ясову�
вати відносин з  на�

чальством і рідше попадай�
теся йому на очі. Стежте за
своїми словами.

ДІВА (24.08�23.09).
Імовірна подія, що
с п р и я т л и в о
відіб'ється на вашій
долі. Можливість

удачі дуже велика. При
спілкуванні з колегами нама�
гайтеся розповідати про
себе поменше.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Тиждень доб�
ре підходить для
творчості та кар'єри.

Ваша працездатність здивує
навколишніх, і навіть, можли�
во, отримає нагороду. Тим не
менш, особисті відносини за�
раз краще не з'ясовувати.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Ви будете не�
похитні в прояві влас�
ної волі і інтенсивні в

прагненнях, а всі дні вияв�
ляться заповнені активністю,
несподіваними зустрічами
та сприятливими обставина�
ми. Близькі вам люди будуть
зі всіх сил намагатися допо�
могти вам .

СТРІЛЕЦЬ  (23.11�
21.12). Нічого знач�
ного бажано не вжи�
вати, зміни зараз ні
до чого доброго не

приведуть. Зосередьтеся
винятково на службових
справах. На вас може очіку�
вати приємна звістка.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Продовжуйте
працювати і ваш про�
фесійний успіх забез�

печить вам гідне існу�
вання та моральне задово�
лення. Можливі цікаві  ділові
пропозиції, для їхньої реалі�
зації ви можете сміливо роз�
раховувати  на підтримку
друзів.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Не поспішай�
те будувати наполе�
онівські плани, будьте

скромніше та тримайте свої
задуми в секреті, тоді у вас
буде більше шансів їх реалі�
зувати.

РИБИ (20.02�20.03).
Досить напружений
період, так що озб�
ройтеся терпінням і

зібраністю. Будьте обережні
й уникайте будь�яких аван�
тюр, вони можуть  принести
непоправні втрати.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 07.07.14 – 13.07.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 20
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 10
     äiâ÷àòîê – 10
     îäðóæèëîñÿ –

5 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàð;
ïîìåðëî – 21 îñîáà.

Ë.ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

Ïîñëå êàæäîãî ïðàç-
äíèêà äâå áåäû – ýòî
çåðêàëî è âåñû...

×òîáû ïîìèíêè áûëè
äåéñòâèòåëüíî ãðóñ-
òíûìè, èõ íóæíî äå-
ëàòü áåçàëêîãîëüíû-
ìè.

– Ïî÷åìó âû õîòèòå
ðàçâåñòèñü ñ ìóæåì?

– Ó íàñ ðàçíûå ðåëè-
ãèîçíûå  âçãëÿäû.

– À ïîêîíêðåòíåå?
– Îí íå ïðèçíàåò

ìåíÿ áîãèíåé.

Ñóäüÿ ñïðàøèâàåò
ìóæà:

– Êàæäûé âå÷åð, âîç-
âðàùàñü äîìîé, âû îá-
íàðóæèâàëè  â øêàôó
äðóãîãî ìóæ÷èíó?

– Äà.
– È ýòî ñòàëî ïðè÷è-

íîé  âàøèõ ðàçíîãëà-
ñèé ñ  æåíîé?

– Äà! Âåäü ÿ íå ìîã
òàì ïîâåñèòü ïèäæàê.

Äóðàêîâ íà ñâåòå
ìàëî, íî ðàññòàâëåíû
îíè òàê ãðàìîòíî,
÷òî âñòðå÷àþòñÿ íà
êàæäîì øàãó.

"Äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ!
Ìîæíî çàìåíèòü äèê-
òîðøó ïðîãðàììû íî-
âîñòåé ñ 5-ì ðàçìåðîì
ãðóäè íà äðóãóþ – ñ
1-2, à òî ìû íå âñå íî-
âîñòè ïîíèìàåì".

– ×òî  òàêîå "êîí-
òðàñòíûé äóø"? Ýòî
êîãäà âû âûõîäèòå èç
ñàóíû, à âàñ  âñòðå÷à-
þò åå ìóæ è âàøà
æåíà.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Допомогу при народ�
женні чи то першої, чи то
третьої дитини виплачува�
тимуть в єдиному розмірі

У перший день липня
набирає чинності Закон
“Про запобігання фінан1
сової катастрофи та
створення передумов
для економічного зрос1
тання в Україні”.

Ним передбачено чима�
ло нововведень для моло�
дих мам. Зокрема, допо�
могу при народженні чи то
першої, чи то третьої ди�
тини виплачуватимуть в
єдиному розмірі. Водно�
час скасовується до-по�
мога з догляду дитини до
З років.

— Допомогу при народ�
женні виплачуватимуть у
розмірі, що не буде зале�
жити від того, яка за ра�
хунком дитина в сім’ї —
перша, друга, третя.

Призначатимуть фіксо�
вану допомогу в розмірі 41
280 гривень. Одноразово
виплачуватимуть 10 320
гривень, решта — протя�
гом наступних 36 місяців
однаковими частинами
(860 грн. на місяць).

До речі, з 1 липня
збільшується і розмір до�
помоги при усиновленні
дитини. її будуть призна�
чати як допомогу при на�
родженні дитини, вона та�
кож становитиме 41 280

41 280 ãðèâåíü — é àí³ êîï³éêè á³ëüøå

гривень.
— Які ще новації при1

готували для мам?
— Зауважу, що діти, на�

роджені до ЗО червня
2014 року, отримувати�
муть допомогу за старим
законом, — каже Максим
Щербатюк, юрист Украї�
нської Гельсінської спілки
з прав людини. — Зага�
лом скасовується такий
вид, як допомога з догля�
ду дитини до 3 років. До�
помоги при народженні
дитини та з догляду дити�
ни після досягнення нею
трирічного віку об’єднано
в один вид — допомогу
при народженні дитини.

Тобто допомога з догля�
ду дитини до 3 років із 1
липня скасована. Але,
крім осіб, яким призначе�

на допомога при народ�
женні першої дитини (на�
родженої до 30 червня
2014 р.), що виплачуєть�
ся 24 місяці. На наступ�
них 12 місяців їм буде
призначена така допомо�
га після досягнення дити�
ною трирічного віку — у
розмірі 130 гривень.

Поясню на прикладі.
Якщо жінка має дитину
1,5�річного віку, вона й
далі отримуватиме допо�
могу при народженні в
тому розмірі, який їй при�
значили. А от допомогу з
догляду дитини до З років
вона отримуватиме ще 12
місяців, але не довше,
аніж дитині виповниться З
роки.

Тобто жінка з
01.07.2014 року ще шість

місяців (до 2�річчя дитини)
буде отримувати допомо�
гу при народженні, допо�
могу з догляду дитини їй з
01.07.2014 року припи�
нять виплачувати, і коли
дитині буде 2 роки й закін�
читься виплата допомогу
при народженні, їй ще 12
місяців плататимуть допо�
могу з догляду у розмірі
130 гривень.

—  Що передбачають
внесені змінило Закону
“Про збір та облік єди1
ного внеску на загально1
обов’язкове державне
соціальне страхуван1
ня”?

Ж М. Щербатюк:
—  Жінкам зараховува�

тимуть у страховий стаж
період отримання допо�
моги при народженні дити�
ни. Зважаючи на те, що з 1
липня її виплачуватимуть
36 місяців, зарахують три
роки стажу.

 Відрахування до Пенс�
ійного фонду за осіб, які
доглядають дитину до до�
сягнення нею трирічного
віку та, відповідно до зако�
ну, отримують допомоги з
догляду дитини до досяг�
нення нею трирічного віку
та/або при народженні ди�
тини, проводитимуть орга�
ни соцзахисту за рахунок
коштів держбюджету.

Леся ЯСИНЧУК

ПРО МІСЦЕ ДЛЯ СНУ
Деякі вчені стверджують: якщо у ліжку в людини

голова звернена на північ або схід, то магнітні поля
землі впливають на неї добре – відбувається нор�
малізація біополя людини.

Дуже цікаві правила диктує популярне нині дав�
ньокитайське мистецтво жити в гармонії з приро�
дою – феншуй. Спеціалісти феншуй вважають, що
кожен аспект нашого життя перебуває під впли�
вом руху планет. І щоб мати спокійний міцний сон,
важливо старанно вибрати місце для спальні. До�
рослим і людям похилого віку більше підійде при
цьому орієнтація вікнами на захід, завдяки тому,
що в кімнату будуть проникати м’які промені сон�
ця, що заходить. А дітям краще вибрати помеш�
кання з вікнами на схід, де багато радісного яск�
равого ранкового світла.

Спати — в прохолодному помешканні
Звичайно, втомлена людина може заснути в

будь�яких, навіть малокомфортних  умовах. Та
гігієністи стверджують, що спати найздоровіше в
помешканні, де температура не перевищує 16�18
градусів тепла. Невеличке зниження температу�
ри сприяє засинанню, а підвищення – пробуджен�
ню.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä
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Двое австралийских ученых, на�
правлявшихся на международную
научную конференцию в Техасе,
прилетели в Украину. В Одессе они
поняли, что им нужно было попасть
в одноименный город в США.

Как сообщает одесский телеканал
АТВ, австралийцы отправились на
Западный университетский буль�
вар, однако их поиски не увенчались
успехом.

В Одесском национальном уни�

ÀÂÑÒÐÀËÈÉÑÊÈÅ Ó×ÅÍÛÅ ÏÐÈËÅÒÅËÈ ÍÅ ÍÀ ÒÎÒ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ, ÎØÈÁÈÂØÈÑÜ ÎÄÅÑÑÎÉ
верситете имени Мечникова приез�
жим объяснили, что они ошиблись не
только адресом и страной, но даже
континентом. Скорее всего, ошибку
допустил австралийский клерк, кото�
рый заказывал билеты, допускает те�
леканал.

Одесса – город в США, располо�
женный в западно�центральной час�
ти штата Техас, окружной центр окру�
га Эктор. Известен как центр нефте�
добывающей и нефтеперерабатыва�

ющей промышленности, также в го�
роде выступает успешная футбольная
команда.

Еще более прискорбный случай
произошел в 2006 году с молодым
немцем. Отправляясь к возлюблен�
ной австралийке в Сидней, он пере�
путал буквы «у» и «i», заказывая би�
лет, и попал в Сидней в США. Там при
температуре воздуха на 30 градусов
ниже ожидаемой он осознал свою
ошибку.


