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 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ
ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³
âëàñíèêà ìàéíà.

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

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ
äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó
ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

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

ЧИСЛО доларових мiльйонерiв у свiтi збiльшилося
за рiк на 10 вiдсоткiв i складає нинi 12 мiльйонiв
чоловiк. У їх руках сконцентровано 46 трл. 200 млрд
доларiв.

ВIДСТАНЬ 51 км мiж Парижем i Лондоном, 39 км
з яких – тунелем пiд протокою Ла'Манш можна
подолати за 2 год. 15 хвилин

ДЕРЖДЕПАРТАМЕНТ США  визнав посла США в
Українi Джона Теффту  кращим серед дипломатiв i
нагородив його спецiальною премiєю.

ЖИТЕЛЬ Вiнницi Олександр Боярський  вирушив
у подорож  на велосипедi до Iндiї. Екстримал пла'
нує дiстатися  до намiченої мети через 4'5 мiсяцiв,
подолавши загалом 8 тисяч кiлометрiв. Додому
повертатиметься лiтаком.

ЗА ВИСНОВКАМИ фахiвцiв, цьогорiчний урожай
зернових в Українi може досягти рекордних 60 млн.
тонн.

ПАПА Римський  Франциск   визнав моральний
упадок в католицькiй церквi й  iснування лоббi геїв
внутрi Ватiкана.

КАНАДСЬКI вченi'генетики переконанi, що че'
рез 50 рокiв їм удасться вiдродити древнiх
мамонтiв, якi вимерли  понад 10 тисяч рокiв тому.

ГЕОЛОГИ з України, Нiмеччини i США  проа'
налiзували  мiнеральний склад  каменiв, знайде'
них у районi сибiрської рiчки Тунгуски i дiйшли вис'
новку, що вони є часткою метеорита, падiння яко'
го викликало такої сили вибух.

УКРАЇНА посiдає третє мiсце у свiтi  по кiлькостi
вживання спиртного. Торiк на кожного українсько'
го громадянина (у тому числi й дiтей) припадало
по 8 лiтрiв горiлки.

У ВЕЛИКОБРИТАНIЇ дослiдили, в армiї якої краї'
ни служать найсексуальнiшi жiнки. Виявилося – у
Румунiї.

Ці дослідження спростову-
ють поширене уявлення, що
українці дожити до пенсії ма-
ють менше шансів, ніж євро-
пейці.

Про інші цікаві встановлені факти
розповіла Лідія Ткаченко, провідний
науковий співробітник Інституту де'
мографії та соціальних досліджень
НАН України.

— Дожили до 60-ти, а далі? Як
довго живуть наші громадяни в
статусі пенсіонера за віком?

— Доживши до 60 років, чоловіки
такого віку можуть сподіватися про'
жити ще 15,2 року, а жінки — 20,3.
Тобто насправді очікувана три'
валість життя для пенсіонерів є не
тією, на яку розраховували при на'
родженні. Для чоловіків це на'
справді 75,2 року (загальна три'
валість життя пенсіонерів), а для
жінок — 80,3.

— Чи відстаємо ми за цими по-
казниками від інших країн?

— Насправді період життя наших
чоловіків у пенсійному віці не вель'
ми різниться від очікуваної трива'
лості життя чоловіків після досяг'
нення ними 60 років у країнах Бал'
тії (16 років). Різниця з нами стано'
вить менш як рік. Також за цими по'
казниками ми достатньо близькі,
наприклад, до Болгарії (16,8), Угор'
щини   (17),   Польщі (18,3), Словач'
чини (17). Тож у нас показники смер'
тності вже не так сильно різняться
від інших країн Східної Європи.

— Експерти ВООЗ кажуть, що
Україна є лідером за показника-
ми смертності. За словами украї-
нських економістів, через 10
років у нас на одного працездат-
ного громадянина припадатиме
один пенсіонер. Це так?

За останніми даними ВООЗ, вірогідність дожити до 60-річного віку в Україні
 мають 68% чоловіків та 87% жінок

— Серед європейських країн Ук'
раїна справді є лідером щодо смер'
тності. За показниками тривалості
життя ми відстаємо навіть від
більшості   країн   Латинської Аме'
рики, наприклад, Куби. І це при
тому, що вона значно бідніша за
нашу країну.

Але і в нас тривалість життя по'
чала зростати, а смертність ско'
рочуватись саме в кризовому 2009
році, коли наш ВВП упав на 15%.
Фахівці сходяться у думці, що да'
лося взнаки те, що підвищили штра'
фи для водіїв і, відповідно, змен'
шилась кількість аварій, смерт'
ність на дорогах. Також знизилась
смертність, пов'язана з алкоголем,

курінням. Крім того, впливає зрос'
тання освітнього рівня населення,
особливо молоді. Сучасні молоді
люди більше дбають про своє здо'
ров'я.

— Чому ж тоді побутує думка,
що українці не доживають до
пенсії?

— А звідки тоді в нас стільки пен'
сіонерів? їх 13,7 мільйона, або 30%
усього населення країни, тобто ко'
жен третій — пенсіонер. Близько 10
мільйонів від загальної кількості
пенсіонерів — це власне особи вже
пенсійного віку. Тому люди в нас не
лише доживають до пенсії, але до'
статньо довго живуть на пенсії.

Світлана ОЛІЙНИК

30.06  î 12.00
äëÿ ä³òåé

«Ïðèíöåñà  ³ ÷óäîâèñüêî»
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Урочисто і піднесено
відзначили традиційне
професійне свято  охо�
ронців здоров’я медпрац�
івники Мукачівського гар�
нізонного шпиталю.

З такої нагоди до них у
гості завітали кращі ко�
лективи міської художньої
самодіяльності.

У святковому концерті
виступили жіночий співо�
чий колектив «Ліра», ан�
самбль «Едельвейс», а
відкрив професійне свято
подарунком військовим

ВІДДАЛИ ШАНУ ВІЙСЬКОВИМ МЕДИКАМ
медикам співак Василь
Тельєчко  зворушливою
піснею про людей  у бі�
лих  халатах —про їх що�
денний професійний под�
виг.

Хвилюючі враження вик�
ликали у присутніх  попу�
лярні, у тому числі —на�
родні  українські пісні
«Два кольори», «Кар�
патські горянки», «Лілеї»,
а також пісні  на слова
полковника  запасу
М.Шушкевича  у виконанні
добре відомих «едель�

вейсівців» подружжя Сте�
пана і Віри  Удварі...

...В ході концерту  ша�
нованих гостей і при�
сутніх медпрацівників, у
тому числі запрошених на
урочистості  ветеранів
військової медслужби теп�
ло привітали зі святом на�
чальник лікувального зак�
ладу підполковник  медич�
ної служби Ярема Рома�
нович Бекер і його заступ�
ник з виховної роботи
майор Андрій Миколайо�
вич Сінельник. Був зачи�

таний наказ адміністрації
медзакладу  про відзна�
чення медичного персо�
налу  шпиталю.

Активну участь  у підго�
товці святкової програми
взяли Марія Рожко, Єли�
завета Кіш, Ольга
Нальман, Анна Шефер
інші  їхні колеги

Медпрацівники виска�
зали немало теплих вдяч�
них слів шановним гостям
за подарований святко�
вий настрій.

 Текст і фото
І.ДАНИЛЮКА.Фрагмент виступу

Â²ÒÀªÌÎ
Ç  ÞÂ²ËÅªÌ!

 28 ÷åðâíÿ ñâÿòêóâàòèìå ñâ³é ïðå-
êðàñíèé þâ³ëåé ãàðíà ³ ìèëà, æèòòº-
ðàä³ñíà, äîáðà, ÷óéíà, òóðáîòëèâà
äîíå÷êà, ñåñòðè÷êà, ìàòóñÿ, ëþáëÿ-
÷à æ³íêà

ÎÑÒÐÎÂÑÜÊÀ
ÎËÅÑß  ÑÒÅÏÀÍ²ÂÍÀ
Íà íåá³ ñîíöå ÿñíî ñÿº,
² ðàéäóãîþ âèãðàº,
Òà ùàñòÿ á³ëüøîãî íåìàº,
Ñïàñèá³, Äîíþ, ùî Òè ª!
Òè ñàìà âæå ñòàëà Ìàìà,
Âñ³ ðàä³ºì ùàñòþ,
Âíóê³â íàì ïîäàðóâàëà: –
Àí³÷êó ³ Íàñòþ !
Ñïàñèá³, Äîíþ, çà îíóê³â,
² ùàñòÿ á³ëüøîãî íå òðåáà,
ß á ñâîº ñåðöå íà äîëîí³,
Çà íèõ â³ääàëà ïðè ïîòðåá³…
ß âäÿ÷íà, äîíå÷êî, çà ëàñêó,
Çà äâîõ îíó÷îê: Àíþ é Íàñòþ,
² çà ëþáîâ äî Ìàìè é Òàòà,
Òâîÿ äóøà äîáðîì áàãàòà…
Áåç Òåáå âàæêî áóëî á æèòè,
Áî ùàñòÿ ìàòåðèíñüêå â ò³ì,
Ùîá ä³òî÷îê ñâî¿õ ðîñòèòè,
Âêëîíþñÿ Áîãó, âñ³ì ñâÿòèì…
Áàæàþ ÿ Òîá³ çäîðîâ’ÿ,
Çà Òåáå Áîãó ïîìîëþñü,
Ùîá æèëè äðóæíî Âè â ëþáîâ³,
Ñâÿòèì çàñòóïíèêàì âêëîíþñü…
Â òàêèé ÷óäîâèé þâ³ëåé,
Òåáå ÿ õî÷ó ïðèâ³òàòè,
Õàé ñèëó äàñòü Òîá³ Ãîñïîäü
² áåðåæå âàñ Áîæà Ìàòè  !!!

Ç ëþáîâ’þ äî Òåáå
Ìàìà, òàòî, áðàò,

÷îëîâ³ê òà äîíå÷êè!

Â³òàºìî!
Öèìè äíÿìè ñâÿòêóº ñâîº Äåíü íàðîäæåííÿ âèñîêîïðîôåñ-

³éíèé ôàõ³âåöü, ÷àð³âíà æ³íêà, ÷óäîâà ïîäðóãà, òóðáîòëèâà äðó-
æèíà, ìàòóñÿ òà áàáóñÿ.

×ÅÐÍÅÍÊÎ
Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà.

Ùèðî â³òàºìî íàøó ³ìåíèííèöþ, áàæàºìî ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ, ùàñòÿ, ðàäîù³â ó æèòò³, ãàðíîãî íàñòðîþ, íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿, òâîð÷î¿ íàñíàãè, äîáðîãî îòî÷åííÿ òà Áîæî¿ áëàãîäàò³.

Íåõàé äóøà ó Âàñ í³êîëè íå ñòàð³º,
Íà á³ë³é ñêàòåðòèí³ áóäóòü õë³á ³ ñ³ëü,
Ñâî¿ì òåïëîì âàñ çàâæäè ñîíöå ãð³º,
Ñëîâà ïîäÿêè ëèíóòü çâ³äóñ³ëü.
Â æèòò³ íåõàé âñå áóäå, ùî ïîòð³áíî,
Áåç ÷îãî íå ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ,
Ëþáîâ, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äðóæáà
Òà â³÷íî íåñòàð³þ÷à äóøà.

Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ,
Äèòÿ÷èé âç³ðöåâèé õîðåîãðàô³÷íèé êîëåêòèâ «Îëåíêà»

ÍÎÂÈÕ ÂÀÌ
ÆÈÒÒªÂÈÕ ÓÑÏ²Õ²Â!

28 ÷åðâíÿ  ñâÿòêóº
äåíü íàðîäæåííÿ

Ï À Ê
²ìðå

Øàíäðîâè÷
– íàø ç âàìè

çåìëÿê, äîáðå â³äîìèé ìóêà÷³â-
öÿì á³çíåñìåí-ìåöåíàò, ïî÷åñíèé

ãðîìàäÿíèí  ì. Ìóêà÷åâà.
 Ùèðî ïîçäîðîâëÿºìî øàíîâà-

íîãî ³ìåíèííèêà ç õâèëþþ÷îþ
ïîä³ºþ, ðàçîì ç  óñ³ìà ìóêà÷³âöÿ-
ìè çàâäÿ÷óºìî ²ìðå Øàíäðîâè÷ó
çà ùåäðèé âíåñîê ó ñîö³àëüíèé ³
êóëüòóðíèé ðîçâèòîê ð³äíîãî ì³ñòà
³ áàæàºìî, ùîá ³ íàäàë³ Âàø æèòòº-
âèé  øëÿõ áóâ ùåäðèé äîáðîì, áà-
ãàòèé óñï³õàìè, çàõîïëþþ÷èé íî-
âèìè ïëàíàìè ³ ñïîâíåíèé îñîáè-
ñòèì ùàñòÿì.

Â³ä ³ìåí³ ì³ñüêî¿ ðàäè Ïî÷åñ-
íèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà

 ªâãåí ÔÅÄ²Â – ãîëîâà ðàäè.

Ç ÄÍÅÌ
ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!

Â÷îðà ïðåêðàñíèé æèòòºâèé þâ-
³ëåé –30-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ
â³äçíà÷èëà  ìåíåäæåð ÒçÎÂ «Àð³-
àäíà»

Ðóñëàíà Þð³¿âíà
ÁÅÇÐÓÊÎÂÀ.

Áàæàºìî  øàíîâí³é þâ³ëÿðö³
ìèðó, ðàäîñò³, ëþáîâ³ ³ çäîðîâÿ,
ñ³ìåéíîãî

Çàòèøêó ³ äîñòàòêó íà êîæåí
ïðèéäåøí³é äåíü æèòòÿ, òâîð÷îãî
äîâãîë³òòÿ.

Ç ïîâàãîþ – äèðåêòîð ÒçÎÂ
«Àð³àäíà» Ì.Äóáàíè÷.

ÑÏÀÑÈÁ² ÇÀ ÒÅ,
ÙÎ ÒÈ Ó ÍÀÑ ª!

Íàøîãî ëþáîãî ³ äîðîãîãî
ØÓÒÊÓ

Âàñèëÿ Âàñèëüîâè÷à
â³òàºìî ç 70-ð³÷íèì þâ³ëåºì!

Õàé áóäå æèòòÿ Òâîº
ñõîæå íà êàçêó,

Õàé Áîã Òîá³ âñå,
ùî Òè õî÷åø äàº.

Ñïàñèá³ çà äóøó,
ñïàñèá³ çà ëàñêó,

Ñïàñèá³ çà òå, ùî Òè ó íàñ º!
Ëþáëÿ÷³ Òåáå  ñåñòðà Ìàð³ÿ òà
¿¿ ñ³ì’ÿ òà ³íø³ áðàòè ³ ñåñòðè.

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ
ÄÎËÃÎËÅÒÈß

Çàâòðà âîëíóþùèé þâèëåé îòìå÷à-
åò â êðóãó ðîäí³õ è áëèçêèõ ëþäåé

 Òàìàðà Ïàâëîâíà
ÙÅËÊÓÍÎÂÀ.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ
íàøó þâ³ëÿðêó è æåëàåì:

Ïóñòü ðàäîñòüþ íàïîëíÿåòñÿ
äóøà, è ñòàíåò æèçíü âîëøåáíî õî-
ðîøà.

Â ãëàçàõ âñåãäà ñèÿåò äîáðûé ñâåò
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, ìíîãî-ìíîãî ëåò.

Äî÷ü, ñûí, çÿòü, íåâåñòêà,
âíóêè, ñâàõè.

ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè

â³òàº ç 65-èì Äíåì íàðîäæåííÿ ÷åñíó ³ ïðà-
öüîâèòó, ïðèâàáëèâó, ùåäðó äóøåþ æ³íêó,
ãîëîâó êîì³òåòó ðàéðàäè âåòåðàí³â ïî ðî-
áîò³ ç ìîëîääþ

Ìàð³þ ²âàí³âíó ÏÅÊÀÐ,
ÿêèé âîíà áóäå â³äçíà÷àòè

8 ëèïíÿ 2013 ð.
Øàíîâíà Þâ³ëÿðêî!

Ó öåé ñâÿòêîâèé ³ ðàä³ñíèé ë³òí³é äåíü
øèðî çè÷èìî Âàì óñ³ëÿêèõ æèòòºâèõ ãà-
ðàçä³â, ðîäèííîãî çàòèøêó ³ òåïëà, äîáðà ³
áëàãîïîëó÷÷ÿ.
Áàæàºìî Âàì çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî,
Þíàöüêî¿ ñèëè, ÿê â äîáð³ ÷àñè,
Âåñåëî¿ ï³ñí³, äîòåïíîãî æàðòó
² Ùàñòÿ çåìíîãî ç âîäè ³ ðîñè.
Õàé ñèëè Âàø³ ìíîæàòüñÿ âòðè÷³,
Çäîðîâ’ÿ ïðèáóäå, ÿê ÷èñòà ðîñà,
Ñêëàäàºì ïîäÿêó, áî Âè òîãî âàðò³,
Íåõàé ïåðåìîæå ìîëèòâà é êðàñà.

Ïî÷åñí³ âåòåðàíè Óêðà¿íè
².ÊÀ×ÓÐ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿

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

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
 Öèìè äíÿìè â³äçíà÷àþòü ñâ³é ïðåêðàñíèé
þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ  ÑÒÅÃÍÅÉ

Ìàð³àííà ²âàí³âíà –  äîöåíò  êàôåäðè îá-
ë³êó òà ô³íàíñ³â, ÑÎÁ×ÅÍÊÎ Îëåêñàíäð
Ìèõàéëîâè÷ – äîöåíò êàôåäðè ïñèõîëîã³¿.

Äîðîã³ þâ³ëÿðè! Ñåðäå÷íî â³òàºìî âàñ ç Äíåì
íàðîäæåííÿ!

Â³ä äóø³ áàæàºìî âàì äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, ðî-
äèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, æèò-
òºâîãî îïòèì³çìó, çä³éñíåííÿ óñ³õ íàéçàïîâ³òí³-
øèõ ìð³é ³ íàì³÷åíèõ çàäóì³â. Íåõàé âñå, ùî âè
ðîáèòå, ïðèíîñèòü ðÿñí³ çäîáóòêè, ðàä³ñòü, çà-
äîâîëåííÿ ³ ùàñòÿ.

Ùåäðî¿ âàì äîë³, íåçðàäëèâî¿ óäà÷³ òà Áîæî-
ãî áëàãîñëîâåííÿ âàì ³ âàøèì ñ³ì’ÿì íà ìíîã³¿
ë³òà!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé
êîì³òåò,  êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî

äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

Îò âñåé äóøè!
Â ýòè ëåòíèå äíè ïðàçäíóþò

 50-ëåòíèé þáèëåé ñîâìåñòíîé æèçíè
Ìèõàèë è Òàòüÿíà

×ÅÐÍÅÍÊÎ
Â äåíü ñâàäüáû çîëîòîé
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
È äðóæíî âàì æåëàåì
Çäîðîâüÿ è ëþáâè!
Ïóñòü ñ÷àñòüå è ïîêîé
Âàø äîì íå ïîêèäàþò!
Âîò âíóêè ïîäðàñòàþò –
Â ïîòîìêàõ æèâû âû!
È ïðîæèòûå ãîäû
Îêèíüòå äîáðûì âçãëÿäîì:
Âåäü â ðàäîñòè è ãîðå –
Âñåãäà âû áûëè ðÿäîì!
Òàê ñìåëî âäàëü øàãàÿ,
Çà ãðàíü òûñÿ÷åëåòüÿ,
Ñ íàäåæäîé è óïîðñòâîì
Æèâèòå äî ñòîëåòüÿ!

Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ,
Äåòñêèé îáðàçöîâûé õîðåîãðàôè÷íûé

êîëëåêòèâ «Îëåíêà»

ÙÀÑËÈÂÎ¯ ÒÎÁ² ÄÎË²!
Öèìè äíÿìè õâèëþþ÷å 18-ð³÷÷ÿ

â³äçíà÷èëà âèïóñêíèöÿ Ìóêà÷³âñüêî-
ãî  êîîïåðàòèâíîãî òåõí³êóìó
 ßíà ÁÀÁÓØÊ²ÍÀ

ç Ìóêà÷åâà.
Äîðîãà, ð³äíà, ìèëà ßíå÷êî!
Òåáå ìè  â³òàºìî
² äÿêóºìî Áîãó çà âñå, ùî äàº,
Íó à íàéïåðøå, ùî òè ó íàñ º.
Õàé áóäóòü ç òîáîþ çäîðîâ’ÿ ³ ñèëà,
À âäà÷à õàé áóäå áàãàòà, ùàñëèâà,
Õàé äîëÿ äàðóº äîâã³ ë³òà,
À â ñåðö³ äîâ³êó æèâå äîáðîòà.

Ìè òåáå äóæå ëþáèìî – ïðàáàáêà
Ãåðîé Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³  Ì.Ì.Ðóñèíêî, áàáêà,

ìàìà, âóéêî Ìèõàéëî
 ç ñ³ì’ºþ ç Í³ìå÷÷èíè.
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
6 (89) 27 ÷åðâíÿ 2013 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333327 ÷åðâíÿ  2013  ð.

¹ 25 (976)¹ 25 (976)¹ 25 (976)¹ 25 (976)¹ 25 (976)

ñò.

Íå ñòîëüêî ðàçäðàæàþò Áîãà ñîäåÿííûå íàìè ãðåõè, ñêîëüêî  íàøå íåæåëàíèå ïåðåìåíèòüñÿ.
(Ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò).

Ïðàâåäíi áàòüêè
ñâÿòîãî Iîàííà
Ïðåäòå÷i i Õðåñòèòå-
ëÿ Õðèñòîâà — ñâÿ-
ùåíèê  Çàõàðiÿ i éîãî
äðóæèíà ªëèçàâåòà —
äîæèëè  äî ãëèáîêî¿
ñòàðîñòi, àëå íå ìàëè
äiòåé.Îäíîãî ðàçó
Çàõàðiÿ, çäiéñíþþ÷è
ñëóæáó ó Iºðóñàëèì-
ñüêîìó õðàìi, ïîáà-
÷èâ  àðõàíãåëà Ãàâ-
ðè¿ëà, ÿêèé  ïðîâiñ-
òèâ, ùî ó íüîãî íà-
ðîäèòüñÿ  ñèí —
ïåðåäâiñíèê  î÷iêó-
âàíîãî ëþäüìè Ñïàñèòåëÿ. Çàõàðiÿ
çàñóìíiâàâñÿ ó öüîìó i áóâ ïîêàðà-
íèé — äî ÷àñó çäiéñíåííÿ  ñëiâ àð-
õàíãåëà âií áóâ âðàæåíèé ãëóõîòîþ.

Ïiñëÿ íàðîäæåííÿ íåìîâëÿòè áàòü-
êè  íàçâàëè  éîãî Iîàííîì — öå iì’ÿ
áóëî ïåðåäðå÷åíî  Çàõàði¿ àðõàíãå-
ëîì Ãàâðè¿ëîì. Çãîäîì ïiñëÿ Ðiçäâà
Õðèñòîâîãî, êîëè  öàð Iðîä, äiçíàâñÿ

ÐIÇÄÂÎ IÎÀÍÍÀ ÏÐÅÄÒÅ×I
(7 ëèïíÿ)

ïðî òå, ùî òðàïèëî-
ñÿ, i, áîÿ÷èñü  ãðÿ-
äóùîãî Ìåñi¿, íàêà-
çàâ  ïîâáèâàòè  âñiõ
ìëàäåíöiâ-õëîï÷èêiâ,
ñâÿòà ªëèçàâåòà
âòåêëà ç ñèíîì ó ïó-
ñòåëþ i âïðîäîâæ íå-
áåçïå÷íîãî ÷àñó ïå-
ðåõîâóâàëàñÿ ç íèì
ó ïå÷åði. Çàõàðiÿ,
ÿêèé  ñëóæèâ ó õðàìi
i âiäìîâèâñÿ  ïî-
ñëàíöÿì öàðÿ âiä-
êðèòè ìiñöå ïåðåõî-
âóâàííÿ ñâîãî  ñèíà,
áóâ  íèìè âáèòèé.

Ïðàâåäíà ªëèçàâåòà  iç ñèíîì ïå-
ðåõîâóâàëàñÿ ó ïóñòåëi àæ äî ñâîº¿
ñìåðòi. Ñàì ñâÿòèé Iîàíí Ïðåäòå÷à
âèéøîâ ç ïóñòåëi äî ëþäåé  òiëüêè
òîäi, êîëè íàñòàâ ÷àñ ïðîïîâiäi ïî-
êàÿííÿ i ïiäãîòîâêè  ëþäåé äî ïðè-
øåñòÿ Ñïàñèòåëÿ.

Àðõ³ìàíäðèò  ÌÀÐÒÈÍIÀÍ

Àïîñòîë Ïåòðî –
ðèáàëêà iç Âiôñà¿äè,
áðàò àïîñòîëà Àí-
äðiÿ, ïîêëèêàíèé äî
àïîñòîëüñòâà ñàìèì
Iiñóñîì Õðèñòîì.
Ïiñëÿ Âîçíåñiííÿ
Ãîñïîäíüîãî âií ïåð-
øèé iç àïîñòîëiâ ðîç-
ïî÷àâ ïðîïîâiäóâàòè
â Iºðóñàëèìi ïðî âîñ-
êðåñëîãî Ãîñïîäà.
Ïîòiì ïðîïîâiäóâàâ
ªâàíãåëiº â Ñàìàði¿,
Ñiði¿, ªãèïòi òà iíøèõ
ìiñöÿõ. Âií áóâ àïîñòî-
ëîì ïåðåâàæíî ióäå¿â.
Ñâié ïîäâèã áëàãî-
âiñòóâàííÿ òðàãi÷íî çà-
âåðøèâ ó Ðèìi, äå ïiä
÷àñ Íåðîíîâîãî ãîíiííÿ
íà õðèñòèÿí  (ïðèáëèçíî
ó  67-ìó ðîöi) áóâ ðî-
çiï’ÿòèé íà õðåñòi âíèç
ãîëîâîþ.

Àïîñòîë Ïàâëî áóâ
ðåâíèì ïðèõèëüíèêîì
âiò÷èçíÿíèõ ïåðåêàçiâ çà
â÷åííÿìè ôàðèñå¿â. ×ó-
äîâî ïîêëèêàíèé ñàìèì
Iiñóñîì  Õðèñòîì, âií
ïðèéíÿâ ñâÿòå õðåùåííÿ
â Äàìàñêó i ç ãîíèòåëiâ
âiðè Õðèñòîâî¿ çðîáèâñÿ

ÑÂßÒI ÏÅÐÂÎÂÅÐÕÎÂÍI
ÀÏÎÑÒÎËÈ ÏÅÒÐÎ I ÏÀÂËÎ

(12 ëèïíÿ)

íàéáiëüø ðåâíèì  ¿¿ ïðè-
õèëüíèêîì i ïðîïî-
âiäíèêîì. Âií áiëüøå çà
âñiõ iíøèõ àïîñòîëiâ äîê-
ëàâ çóñèëü  äëÿ ñòâîðåí-
íÿ Öåðêâè Õðèñòîâî¿ i
óòâåðäæåííi Õðèñòîâî¿
âiðè ñåðåä ÿçè÷íèêiâ. Âií
çàñíóâàâ õðèñòèÿíñüêi
öåðêâè ó  Ìàëié Àçi¿.
Ãðåöi¿ i ó Ðèìi. Òóò i
ñêií÷èâ ñâié ïðàâåäíèé
æèòòºâèé øëÿõ âiä ìå÷à
ãîíèòåëiâ Õðèñòîâ¿ âiðè
â îäèí ðiê ç àïîñòîëîì
Ïåòðîì.

Îñü ÿê ïðî  àïîñòîëiâ
Ïåòðà i Ïàâëà ñêàçàâ
ºïèñêîï  Îëåêñàíäð (Ñå-
ìåíîâ-Òÿíü-Øàíñüêèé):

“Ãëèáîêà ïåðåêî-
íàíiñòü â iñòèííîñòi
ïðîïîâiäóâàíîãî
â÷åííÿ, ãëèáîêå ðî-
çóìiííÿ õðèñòèÿíñü-
êèõ iñòèí,  ñïîêiéíà
ìóæíiñòü  ñåðåä âñi-
ëÿêèõ íåáåçïåê, íå-
çâè÷àéíå çíàííÿ
ëþäñüêîãî ñåðöÿ i
âiä ïðèðîäè äàíà
ñèëà  êðàñíîìîâ-
ñòâà ïðè áëàãîäàò-
íèõ äàðàõ Ñâÿòîãî

Äóõà ñïðèÿëè íàäçâè-
÷àéíèì óñïiõàì àïîñ-
òîëiâ Ïåòðà i Ïàâëà  â
ïðîïîâiäi  õðèñòèÿíñüêî-
ãî  â÷åííÿ. Çà ñëîâàìè
ñâÿòîãî Iîàííà Çëàòîóñ-
òà, ïåðâîâåðõîâíi àïîñ-
òîëè øóêàëè áiäíîñòi
áiëüøå, íiæ ìè áàãàò-
ñòâà, ñìåðòi áiëüøå, íiæ
ìè æèòòÿ,  ñìóòêó áiëü-
øå, íiæ ìè ðàäîñòi i ìî-
ëèëèñÿ  çà âîðîãiâ áiëü-
øå, íiæ  iíøi ìîëÿòüñÿ
ïðîòè âîðîãiâ.  Îäíå äëÿ
íèõ áóëî  ñòðàøíå i íå-
áåçïå÷íå – ÿê áè íå
ñêðèâäèòè  Áîãà, à áiëü-
øå íiùî”.

Àðõiìàíäðèò
Ñèëóàí.

ÑÎÁÎÐ ÑÂßÒÈÕ ÑËÀÂÍÈÕ
 I  ÂÑÅÕÂÀËÜÍÈÕ

ÄÂÀÍÀÄÖßÒÈ ÀÏÎÑÒÎËIÂ
(13 ëèïíÿ)

Êîãäà ïîçâàë Ãîñïîäü è Öàðü,
Îñòàâèë ìûòíèöó ìûòàðü,
Îñòàâèë ñåòü ñâîþ ðûáàðü,—
Òàê ñîáðàëîñü â êîíöå êîíöîâ
Äâåíàäöàòü íèùèõ ïðîñòåöîâ,
Äâåíàäöàòü ñïóòíèêîâ Õðèñòà,
Ïðè÷àñòíèêîâ Åãî êðåñòà.
Íå çâàë áîãàòûõ Îí,
Íè Òåõ, êòî çíàòåí èëü ó÷åí,
Êòî çíàë äî áóêâû âåñü çàêîí,—
×òîá âñÿêèé âèäå — Ïðàâäó äàòü,
Ëèøü Áîæüÿ ìîæåò áëàãîäàòü.
×òî âñåõ ìóäðåé ðûáàê ïðîñòîé,
Êîãäà æèâåò â íåì  Äóõ Ñâÿòîé.

Â.Àôàíàñüåâ.

ÏÅÒÐIÂ ÏIÑÒ
Ïåòðiâ ïiñò ðîçïî÷èíàºòüñÿ ÷åðåç

òèæäåíü ï³ñëÿ Äíÿ Ñâÿòî¿  Òðîéöi,
òîáòî  ç 2-¿ ñåðìèöi ïî Ï’ÿòèäåñÿò-
íèö³. Ïåòðiâ ïiñò íåñóâîðèé, âïðî-
äîâæ íüîãî  (êðiì ñåðåäè i ï’ÿòíèöi)
äîçâîëÿºòüñÿ  âæèâàííÿ ðèáè.
Çàêií÷óºòüñÿ âií  12 ëèïíÿ, â äåíü
ñâÿòèõ àïîñòîëiâ  Ïåòðà i Ïàâëà,
çâiäñè i éîãî íàçâà — Ïåòðiâ.

Îñü äåÿêi äóìêè   ñâÿòèõ ïðî êî-
ðèñòü ïîñòà.

 + Æèâiò — öå íàéáiëüø íåâiðíèé
ó äîãîâîðàõ ñîþçíèê. Öå — êîìî-
ðà, ÿêà íi÷îãî íå çáåðiãàº. ßêùî
áàãàòî â íüîãî âêëàäåíî, òî ïîãàíå
â ñîái óòðèìóº, à âêëàäåíîãî íå
çáåðiãàº.

 + Ñêiëüêè âiäíiìåø âiä òiëà,
ñòiëüêè  âiääàø  ñèëè äóøi. (Ñâò.
Âàñèëié Âåëèêèé).

 + Ñâò. Iîàíí Çëàòîóñò  ïîðiâíþº
òiëî ç ðîçÿðåíèì êîíåì, çàõîïëþ-
þ÷èì äóøó, íåïðèáîðêàíiñòü  ÿêîãî
ñëiä óãàìîâóâàòè çìåíøåííÿì ¿æi: i
äëÿ öiº¿ ìåòè  ãîëîâíèì  ÷èíîì i
âñòàíîâëåíèé ïiñò.

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

Ñâÿòèé ïðåïîäîáíèé
Ñåðãié Ðàäîíåçüêèé,
âñiº¿ Ðóñi ÷óäîòâîðåöü,
íàðîäèâñÿ â ñiì’¿ ðîñ-
òîâñüêèõ áîÿð Êèðèëà i
Ìàði¿ i áóâ  íàçâàíèé
Âàðôîëîìåºì.

Â äâàäöÿòü òðè ðîêè
áóâ ïîñòðèæåíèé ó ìîíà-
õè. Âiäðiçíÿâñÿ iñòèííèì
áëàãî÷åñòÿì, ãëèáîêîþ
ìîëèòîâíiñòþ i ñóâîðîþ
âèìîãëèâiñòþ äî ñåáå.
Çàñíóâàâ Òðîéöå-Ñåðãi¿â
ìîíàñòèð. Â 1380-ìó
ðîöi áëàãîñëîâèâ ñâÿòî-
ãî  áëàã. âåë. êíÿçÿ
Äèìèòðiÿ Äîíñüêîãî íà
Êóëèêîâñüêó áèòâó i
ïåðåäðiê ïåðåìîãó íàä

ÑÂßÒÈÉ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÈÉ
ÑÅÐÃIÉ ÐÀÄÎÍÅÇÜÊÈÉ

(18 ëèïíÿ)

ò à ò à ð î - ì î í ã î ë à ì è .
Íèì âèõîâàíî áàãàòî
ó÷íiâ, ÿêi íåñëè  ñâiò
ºâàíãåëüñüêî¿ ïðîïîâiäi ó
íàéáiëüø âiääàëåíi ìiñöÿ
çåìëi Ðóñüêî¿, çàñíîâóþ-
÷è òàì  ìîíàñòèði.

Ïðåïîäîáíèé Ñåðãié
Ðàäîíåçüêèé âøàíî-
âóºòüñÿ  ÿê  çàñòóïíèê
çåìëi Ðóñüêî¿, íàñòàâíèê
ìîíàøóþ÷èõ, ïîêðîâè-
òåëü  ðóñüêîãî âî¿íñòâà
i äiòåé, áàæàþ÷èõ äîñÿã-
òè  óñïiõiâ ó íàâ÷àííi.
Ùîðîêó òèñÿ÷i ïàëîì-
íèêiâ, ó òîìó ÷èñëi  i âiä
Çàêàðïàòòÿ, âiäâiäóþòü
Òðî¿öüêî-Ñåðãiºâó Ëàâðó,
ùîá  ïðåêëîíèòèñÿ  äî
ìîùåé  ïðåïîäîáíîãî
Ñåðãiÿ Ðàäîíåçüêîãî,
çöiëèòèñÿ  âiä  íåäóãiâ i
îòðèìàòè  äóõîâíó ñèëó
íà çàâòðàøíié äåíü æèò-
òÿ.

Iºðåé ÄÀÍÈ¯Ë.

ÍÀ ØËßÕÓ ÄÎ ÂÎÖÅÐÊÎÂË²ÍÍß
ßê ïîäàâàòè çàïèñêè ïðî ïîìèíàííÿ ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ

 «î çäðàâèè»  ³ «î óïîêîåíèè».
Äóæå âàæëèâî ïåðåä Áîæåñòâåííîþ Ë³òóðã³ºþ ïîäàâàòè çàïèñêè íà ïðî-

ñêîì³ä³þ («ïðîñêîì³ä³ÿ» — ïî-ãðåöüêè «ïîäàííÿ»). Ï³ä ÷àñ ïðîñêîì³ä³¿ ñâÿ-
ùåíèê, ÷èòàþ÷è çàïèñêè ç ³ìåíàìè, âèéìàº ÷àñòèíêè ³ç ïðîñôîðè, ÿê³ ï³ñëÿ
çä³éñíåííÿ ïåðåòâîðåííÿ õë³áà ³ âèíà â Ò³ëî ³ Êðîâ Õðèñòîâ³ çàíóðþþòüñÿ â
÷àøó ç³ Ñâÿòèìè Òà¿íàìè ç ÷èòàííÿì ìîëèòâè: «Îòìûé, Ãîñïîäè, ãðåõè ïî-
ìèíàâøèõ çäå Êðîâèþ Òâîåþ ÷åñòíîþ, ìîëèòâàìè ñâÿòûõ Òâîèõ».

Çä³éñíåííÿ öüîãî ñâÿùåííîä³éñòâà äóøàì ëþäåé, ÿê³ ïîìèíàþòüñÿ â çà-
ïèñö³, ïîäàºòüñÿ áëàãîäàòü Ñâÿòîãî Äóõà, ÿêà î÷èùóº â³ä ãð³õ³â, óêð³ïëþº íà
øëÿõó äîáðî÷èíñòâà æèâèõ ³ ïîäàº ðàä³ñòü ïîìåðëèì.

Ïðîòîäèÿêîí Àíàòîë³é.
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Ñîãðåøèòü – äåëî ÷åëîâå÷åñêîå, íî âî ãðåõå áûòü è ëåæàòü –  äèàâîëüñêîå. (Ñâò. Òèõîí Çàäîíñêèé).

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»  íå
âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ãîñ-
ïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî

âií âàì áiëüøå íå ïîòðiáåí
— ïîäàðóéòå éîãî iíøèì

ëþäÿì.

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI
ÑÂßÒÀ Ó ËÈÏÍ² 2013 ð.

1. (Ïí.) – Áîãîëþáñüêî¿ iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði. Ïî÷à-
òîê Ïåòðîâîãî ïîñòó.

2. (Âò.) – Àïîñòîëà  Ióäè (áðàòà Ãîñïîäíüîãî). Ñâò.
Iîàííà, àðõiºï. Øàíõàéñüêîãî i Ñàí-Ôðàíöèñüêîãî. Ñâò.
Iîâà, ïàòðiàðõà Ìîñêîâñüêîãî i âñiº¿ Ðóñi.

6. (Ñá.) – Âîëîäèìèðñüêî¿ (Êèºâî-Âèøãîðîäñüêî¿)
iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði. Ñîáîð Âîëîäèìèðñüêèõ ñâÿòèõ.

7. (Íä.) – Âñiõ ñâÿòèõ â çåìëÿõ Ðóñi ïðîñiÿâøèõ. Ðiçäâî
÷åñíîãî ñëàâíîãî Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷i i Õðåñòèòåëÿ
Ãîñïîäíüîãî Iîàííà.

8. (Ïí.) – Áëãâ. êí Ïåòðà i êí.Ôåâðîíi¿, Ìóðîìñüêèõ
÷óäîòâîðöiâ.

9. (Âò.) – Òèõâiíñüêîº iêîíè Áîæîº Ìàòåði.
11. (×ò.) – Ïðï. Ñåðãiÿ i Ãåðìàíà  Âàëààìñüêèõ

÷óäîòâîðöiâ. Iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði, iìåíîâàíî¿ "Òðîå-
ðó÷èöà".

12. (Ïò.) – Ñëàâíèõ  i âñåõâàëüíèõ ïåðâîâåðõîâíèõ
àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà.

14. (Íä.) – Áåçñðiáíèêiâ Êîñìè i Äàìiàíà, ùî ó Ðèìi
ïîñòðàæäàëè. Ñîáîð  Îäåñüêèõ  ñâÿòèõ.

15. (Ïí.) – Ïîêëàäåííÿ  ÷åñíî¿ ðèçè Ïðåñâÿòî¿
Áîãîðîäèöi  ó Âëàõåðíi.

17. (Ñð.) – Áëãâ. âåë. êí. Àíäðiÿ Áîãîëþáñüêîãî. Ïðï.
Àíäðiÿ Ðóáëüîâà, iêîíîïèñöÿ. Ñòðàñòîòåðïöiâ öàðÿ
Ìèêîëàÿ II, öàðèöi òà iõ äiòåé.

18. (×ò.) – Çíàéäåííÿ ÷åñíèõ ìîùåé ïðï. Ñåðãiÿ,
iãóìåíà Ðàäîíåçüêîãî. Ïðì÷ö. âåë. êí. ªëèçàâåòè òà
iíîêèíi Âàðâàðè.

21. (Íä.) – ßâëåííÿ iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði ó ìiñòi
Êàçàíi.

24. (Ñð.) –  Ðiâíîàï. Îëüãè, âåë. êíÿãèíi Ðóñüêî¿, ó
ñâÿòîìó õðåùåííi – ªëåíè.

26. (Ïò.) – Ñîáîð Àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà.
28. (Íä.) –  Ïàì’ÿòü ñâÿòèõ  îòöiâ  øåñòèõ   Âñåëåí-

ñüêèõ ñîáîðiâ. Ðiâíîàï.âåë. êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, ó Ñâÿ-
òîìó Õðåùåííi – Âàñèëiÿ. Êîí÷èíà ïðï. Iîâè Óãîëü-
ñüêîãî. Ñîáîð  Êè¿âñüêèõ ñâÿòèõ. Äåíü Õðåùåííÿ Ðóñi.
Äåíü òåçîiìåíèòñòâà Áëàæåííiéøîãî  ìèòðîïîëèòà
Êè¿âñüêîãî i âñiº¿ Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà, Ïðåäñòîÿòåëÿ
Óêðà¿íñüêî¿  Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè.

30. (Âò.) – Ñâÿòîãiðñüêî¿ iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði.

ÍÀÑÒÀÍÎÂÈ ÑÈÍÓ
Çàäóìàéñÿ òè, ñèíî÷êó,
Çàäóìàéñÿ, ñèíå,
ßêùî Áîãó òè íå ñëóæèø,
Òîäi òè çàãèíåø.
Ïåðåä Áîãîì òè ïîêîðèñÿ,
Ñòàíü Éîìó ñëóæèòè,
Òî äàñòü òîái Ãîñïîäü Áîã íàø
Ó äîáði âñå æèòè.
Õîäè, ñèíå, òè äî öåðêâè
Â íåäiëüêó é ó ñâÿòà,
Òî ïîëó÷èø òè îò Áîãà
Ìèëîñòi áàãàòî.
Äàñòü òîá³ Áîã ìèëîñòèâèé
Â ñiì’¿ ìèð i çëàãîäó,
Ïiñëÿ æèçíè òè ïîëó÷èø
Âiä Áîãà íàãðàäó.
I òàê, ñèíå, ó÷è äiòîê
Ñâî¿õ êàæäîäíåâíî,
Ùîá äiòî÷êè òåæ ìîëèëèñü
I Áîãó ñëóæèëè.
Ùîáè Áîãó ïîêîðÿëèñü,
I Áîãó ñëóæèëè,
Ùîá óñi ìè îò Áîãà
Öàðñòâî íàñëiäèëè.

Îëüãà ÏÀÂËÞÊ,
ñ. ßáëóíiâêà Õóñòñüêîãî ð-íó.

Ìè ç âàìè âæå ÷óëè iç Ñâÿ-
òîãî ªâàíãåëiÿ, ùî äëÿ òîãî,
ùîá  ââiéòè â Öàðñòâî Íåáåñ-
íå, íåîáõiäíî ìàòè øëþáíèé
îäÿã. Âæå ãîâîðèëè, ùî öåé
îäÿã äëÿ  äóøi çøèâàºòüñÿ ç
âàøèõ ñïðàâ. ßêi æ öå äîáði
ñïðàâè, iç ÿêèõ çøèâàºòüñÿ
îäÿã äëÿ äóøi?

Ìè ç âàìè ïîãîâîðèìî  ïðî
öå, ùîá íàì çíàòè, ÿêi ñïðàâè
íàì íåîáõiäíî ðîáèòè.

Äî òàêèõ ñïðàâ âiäíî-
ñÿòüñÿ: äîáðî÷åñíiñòü, ïðà-
âåäíiñòü, âiðà, ëþáîâ, ñòðàõ
Áîæèé, áëàãî÷åñòÿ, ñîêðó-
øiííÿ ó ãðiõàõ, ïëà÷, ÷èòàííÿ
Áîæèõ Ïèñàíü, ìèëîñòèíÿ, äó-
õîâíà i òiëåñíà ÷èñòîòà,
òåðïiííÿ, ñòðèìàíiñòü, ïîñ-
òiéíiñòü ó áëàãîäiÿííÿõ,

Íà êîðèñòü äóøåâíó

ÎÄßÃ ÄËß ÄÓØI
ïðèëåæíiñòü,  áëàãîãîâiííÿ,
ïîêàÿííÿ, âiääàëåííÿ âiä çëà,-
ïàì’ÿòü  ïðî ñìåðòü, ïðàöÿ,
òåðïiííÿ â ñòðàæäàííÿõ, ïiñò,
âäîâîëåííÿ ìàëèì ó æèòòi, íå-
óòðóäæåííÿ iíøèõ, øàíîá-
ëèâiñòü,  óíèêíåííÿ  õâàëüáè,
ñðiáíîëþáñòâà, ïiäêîðåííÿ íà-
ñòàâíèêàì, íàïîëåãëèâà ìî-
ëèòâà, ñóõî¿äiííÿ, ÷èñòîòà
äóøi, òóðáîòà ëèøå çà áîæå-
ñòâåííå, âiäñóòíiñòü çàöiêàâ-
ëåíîñòi, íåçàñóäæåííÿ, ïðî-
ùåííÿ áîðãiâ, ïñàëìîñïiâè,
êîëiíîïîêëîíiííÿ, ñìóòîê çà
Áîãîì, êðàñà äóøi, ñïiâ÷óòòÿ,
áëàãîëþáñòâî, ïðèâiòíiñòü,
äîáðîòà, ðîçñóäëèâiñòü,
ùèðiñòü, äóõîâíà ðàäiñòü,
ââi÷ëèâiñòü, ëþäèíîëþá-
ñòâî,ñïîâiäíèöòâî, áåðåæ-

ëèâiñòü, ðîçóì, ðîçóìíå
âiäâiäàííÿ ñâÿòèõ ìiñöü, ñàìî-
çíèùåííÿ, ñëóõàííÿ Áîæîãî
ñëîâà ó ðîçìîâàõ, áîãîëþá-
ñòâî, áëàãiñòü, ÷åñíiñòü,
ñîâiñíiñòü, ëàñêàâiñòü, ïîñ-
ëóøëèâiñòü, çãîâîðëèâiñòü,
ïðèâiòíiñòü, îáõiäëèâiñòü,
çäiéñíåííÿ äîáðèõ ñïðàâ òàé-
êîì, ëàãiäíiñòü, ïîâàãà äî ñâî¿õ
ñïðàâ, ñëiâ, ïî÷óòòiâ, äóìîê,
íåìîæíà íiêîãî êðèâäèòè i
êðèâäèòèñÿ ñàìîìó.

Ñþäè æ âiäíîñÿòüñÿ  äîãëÿä
çà õâîðèìè, ãîñòèííiñòü äëÿ
áëàãî÷åñòèâèõ ëþäåé, öåðêîâ-
íå ïîõîâàííÿ  ïîìåðëèõ ó
áiäíîñòi, âòiøåííÿ ó ñêîðáîòi,
äîïîìîãà òèì, õòî âïàâ ó
âiä÷àé, ïîïåðåäæåííÿ ïðî íå-
áåçïåêó, ïîæåðòâà íà õðàì i

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

Çàïèòàííÿ: — ×è ìîæíà õðåñòèòè
äiòåé áåç õðåùåíèõ áàòüêiâ?

Âiäïîâiäü: — Ó âèïàäêó ñìåðòíî¿ íå-
áåçïåêè  áåç õðåùåíèõ áàòüêiâ õðåñòè-
òè  äèòèíó ìîæíà, àëå õðåùåíèìè
áàòüêàìè  íå ïîâèííi áóòè  ðiäíi áàòü-
êî ÷è ìàòè. Íå ìîæóòü áóòè  õðåùåíè-
ìè áàòüêàìè ëþäè  íåõðåùåíi, ÷îëîâiê
i æiíêà  äëÿ îäíiº¿ äèòèíè, íå ïðàâîñ-
ëàâíi, àáî òàêi, ÿêi  ïåðåáóâàþòü  â
îìàíi i áðåõíi. Àäæå ÿê âîíè çìîæóòü
âèõîâàòè, íàâ÷èòè ïðàâîñëàâíié âiði
ñâî¿õ õðåñíèêiâ?

Çàïèòàííÿ: — ×è òðåáà õðåñòèòè
â  öåðêâi äiòåé   ïiñëÿ  òîãî, ÿê âîíè
â ìiðó îáñòàâèí áóëè îõðåùåíi íå
ñâÿùåíèêîì, à ïðîñòî âiðóþ÷îþ

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

     Çàïèòóºòå  – âiäïîâiäàºìî

ëþäèíîþ?
Âiäïîâiäü: — Çäiéñíþâàòè  õðåùåí-

íÿ ìèðÿíàì  äîçâîëåíî  òiëüêè ó âèíÿò-
êîâèõ âèïàäêàõ (ïðè íåáåçïåöi äëÿ æèò-
òÿ). Ïiñëÿ òîãî, îáîâ’ÿçêîâî ñëiä ïðè-
âåñòè ëþäèíó  äî öåðêâè, äå  ñâÿùåíèê
ïðî÷èòàº âñå  íåîáõiäíå  ïî ÷èíó Õðå-
ùåííÿ, à òàêîæ  äîïîâíèòü  Õðåùåííÿ
Òà¿íñòâîì  Ìèðîïîìàçàííÿ, ÿêå ìèðÿ-
íèí çäiéñíþâàòè íå ìîæå.

Çàïèòàííÿ:  — ßê çáiëüøèòè ìî-
ëèòîâíå ïðàâèëî?

Âiäïîâiäü: — Â ìiðó íàáóòòÿ ìîëè-
òîâíîãî äîñâiäó, êîëè ó âàñ ç’ÿâèòüñÿ
áàæàííÿ çáiëüøèòè  âàøå ìîëèòîâíå
ïðàâèëî, âè  ìîæåòå, âçÿâøè íà öå
áëàãîñëîâiííÿ äóõiâíèêà, äîáàâèòè äî

ðàíiøíüîãî àáî âå÷iðíüîãî ïðàâèëà  àáî
â iíøèé ÷àñ  ÷èòàííÿ ïñàëìiâ  iç
Ïñàëòèði, êàíîíiâ àáî  àêàôiñòiâ i îáî-
â’ÿçêîâî (íà öå íå âèìàãàºòüñÿ  îñîá-
ëèâîãî áëàãîñëîâiííÿ)  ÷èòàííÿ îäíiº¿
àáî äåêiëüêîõ ãëàâ ªâàíãåëiÿ.

Êðiì ÷èòàííÿ êàíîíi÷íèõ ìîëèòâ, âè
ìîæåòå çâåðòàòèñÿ äî Áîãà i ç ìîëèò-
âîþ, âèìîâëåíîþ ñâî¿ìè ñëîâàìè, òîá-
òî ðîçïîâiñòè  Éîìó  ïðî âàøi ïðîáëå-
ìè i ïîòðåáè, ïðîñèòè íåîáõiäíî¿ âàì
äîïîìîãè.

Çàïèòàííÿ:  — Íà ùî äîçâîëÿºòü-
ñÿ ãíiâàòèñÿ?

Âiäïîâàiäü: – Ãíiâàòèñÿ äîçâîëÿºòü-
ñÿ  òiëüêè íà ñâî¿ ãðiõè, íà ñâî¿ íåðî-
çóìíi äóìêè i íà ñàìèé ñâié ãíiâ.

ÌÀÐÈÍÎÂÀÍÍÀß ÖÂÅÒÍÀß ÊÀÏÓÑÒÀ
Êàïóñòó ðàçáèðàþò íà îòäåëüíûå íåáîëüøèå ñîö-

âåòèÿ è 3 ìèí âàðÿò èõ â êèïÿùåé âîäå, â êîòîðóþ
äîáàâëåíû ñîëü è ëèìîííàÿ êèñëîòà. Îòâàðíóþ êàïó-
ñòó óêëàäûâàþò â ïîäãîòîâëåííûå ñòåêëÿííûå áàíêè
è çàëèâàþò ãîðÿ÷èì (íå ìåíåå 90°Ñ) ðàñòâîðîì ñîëè
(20 ã ñîëè íà 1ë âîäû) â ñîîòíîøåíèè 60% êàïóñòû è
40% ðàññîëà. Çàïîëíåííûå áàíêè íåìåäëåííî óêóïî-
ðèâàþò.

     Ïðàâîñëàâíàÿ êóõíÿ

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

áàãàòî iíøèõ ñïðàâ.
Òåïåð íàì çðîçóìiëî, iç ÷îãî

çøèâàºòüñÿ  øëþáíèé îäÿã äëÿ
äóøi,— iç ðiçíèõ äîáðèõ
ñïðàâ. I òîäi íàñòóïàº äëÿ íàñ
Öàðñòâî Íåáåñíå, à ³íàêøå  ìè
ìîæåìî òóäè  íå ïîòðàïèòè.
Îñü ÿê ñêàçàíî  ïðî öå ó
ªâàíãåëi¿: “Öàðü, âîéäÿ ïî-
ñìîòðåòü âîçëåæàùèõ, óâèäåë
òàì  ÷åëîâåêà, îäåòîãî íå â
áðà÷íóþ îäåæäó è ãîâîðèò
åìó: äðóã! êàê òû  âîøåë ñþäà
íå â áðà÷íîé îäåæäå?

Îí æå ìîë÷àë. Òîãäà ñêàçàë
öàðü ñëóãàì: ñâÿçàâ åìó ðóêè
è íîãè, âîçüìèòå åãî è áðîñüòå
âî òüìó êðîìåøíóþ: òàì áó-
äåò ïëà÷ è  ñêðåæåò çóáîâ...”
(Ìô. 11-13).

Ïðîòî³åðåé
Âàëåíòèí Ìîðäàñîâ.

ÍÅ ÄÀÉ ÌÅÍI, ÁÎÆÅ!

Íå äàé ìåíi, Áîæå,
×óæîãî õîòiòè,
Ëþáîâi íå ìàòè,
Äîáðó íå ðàäiòè!

Íå äàé ìåíi, Áîæå,
Ñåðöå êàòóâàòè,
Ùî Òè çàïîâiâ íàì
Íå äàé çàáóâàòè.

Â. ÃÎÌÎÍÀÉ,
ñ. Âiëüõîâèöÿ,

Ìóêà÷iâñüêîãî ðàéîíó.

17 ËÈÏÍß— äåíü ïàì’ÿò³ ïðï. ÀÍÄÐIß
ÐÓÁËÜÎÂÀ, IÊÎÍÎÏÈÑÖß

òà ÑÒÐÀÑÒÎÒÅÐÏÖIÂ ÖÀÐß ÌÈÊÎËÀß II,
ÖÀÐÈÖI ÎËÅÊÑÀÍÄÐÈ ÒÀ ̄ Õ ÄIÒÅÉ

Ñâÿòèé Àíäðié Ðóáëüîâ áóâ çíàìåíèòèì ïðàâîñëàâíèì
iêîíîïèñöåì. Ñïî÷àòêó âií áóâ ìîíàõîì  Òðî¿öå-Ñåðãiºâîãî ìîíàñ-
òèðÿ, ïîòiì Ñïàñî-Àíäðîíiêîâî¿ îáèòåëi. Ó íüîãî ç ÷àñîì ïðîÿâèëè-
ñÿ  íåàáèÿêi çäiáíîñòi  äî iêîíîïèñó. Iêîíè  Àíäðiÿ Ðóáëüîâà ùå çà
éîãî æèòòÿ  áóëè  âèñîêî îöiíåíi ñó÷àñíèêàìè. Âåðøèíîþ æ éîãî
ìàëÿðñüêî¿ òâîð÷îñòi  áóëà iêîíà “Òðîèöà”, ÿêà áóëà íàïèñàíà  äëÿ
Òðî¿öèíî¿ öåðêâè  Òðî¿öå-Ñåðãiºâîãî ìîíàñòèðÿ, à çàðàç  çíàõîäèòü-
ñÿ â Òðåòÿêiâñüêié êàðòèííié ãàëåðå¿ ó Ìîñêâi.

Ïî-çëîäiéñüêè óáèòi
áiëüøîâèêàìè ó 1918-ìó ðîöi
¯õ Iìïåðàòîðñüêi Âåëè÷íîñòi
ñâÿòi öàðñòâåííi ñòðàñ-
òîòåðïöi Ãîñóäàð iìï. Ìèêîëàé
II i Ãîñóäàðèíÿ iìï. Îëåêñàíä-
ðà, ¿õ Àâãóñòiéøi äiòè  ñèí Îëåê-
ñàíäð, äîíüêè Îëüãà, Òåòÿíà,
Ìàðiÿ, Àíàñòàñiÿ, à òàêîæ ¿õíi
áëèçüêi îñîáè i ñëóãè ïðåä-
ñòàâëåíi  äî ëèêó  ñòðàñ-
òîòåðïöiâ íà àðõiºðåéñüêîìó
ñîáîði â 2000-ìó ðîöi.

Äî ðå÷i, ãðóïà ïàëîìíèêiâ âiä
Çàêàðïàòòÿ 15-17 ëèïíÿ öüîãî
ðîêó  âiçüìå ó÷àñòü ó õðåñíîìó
õîäi òà iíøèõ óðî÷èñòèõ çàõî-
äàõ ó ªêàòåðèíîáóðçi (Ðîñiÿ) ç
íàãîäè 95-ði÷÷ÿ çàãèáåëi
öàðñüêî¿ ñiì¿.

 Ïiäãîòóâàâ Iîàíí Ìîíàñòèðñüêèé.
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ÍÀØÀ ÀÍÊÅÒÀ

«ÇÁÈÐÀÉÌÎ ÑÊÀÐÁÈ Â ÄÓØ²  ÑÂÎ¯É»
Вона миловидна, життєрадісна, порядна, чесна, красива, інтелектуальна, сучасна ділова  жінка�

керівник, громадський діяч, із серйозним ставленням до життя і свого місця в ньому. З твердими
переконаннями, що кожна людина приходить у цей світ з власною місією. Бо кожному дається
можливість додати щось індивідуальне і неповторне, збагатити його, змінюючи на краще своїми
думками, словами, вчинками. Багаторічний директор Мукачівської централізованої бібліотечної
системи, голова міськкому профспілки працівників культури, кавалер "ордена Княгині Ольги",
шанована в нашому краї Ольга Андріївна СТАДНИК, впевнена, що мрії здійснюються, адже всі наші
успіхи – то є здійснення мрій, проблеми вирішуються – якщо того прагнути по�справжньому, з
умінням та бажанням бачити все красиве довкіл себе. А красиве те, на що ми дивимося з любов'ю.
І цієї любові нашій сьогоднішній гості міськрайонки "Мукачево" не бракує, бо змалку плекає в
серці своїм живі паростки добра, й здається, що вона сама з'явилася в цьому світі, аби зробити
його добрішим, теплішим, світлішим, аби прикрасити собою – своїми хорошими думками, вчинка�
ми, душевним ставленням до людей, аби спонукати до того інших.

– Як Ви самі представилися
б нашим читачам?

– Я – Ольга Андріївна Стадник �
донька дуже порядних батьків�
інтелігентів, які над усе любили
свою роботу, щиро вірили в Бога
й дітей тому вчили. А ще мама не
переставала наставляти  нас:
"Будьте чесними з людьми, і не
робіть їм біди. Чиніть добро усім,
хто того потребує". Такою й вихо�
вали мене, і сьогодні дітей і внуч�

ку тому вчу.
– Ваш улюблений колір, за�

пах, продукт, напій?
– Зелений, жовтий, оранжевий…

Люблю усі теплі, життєдайні ко�
льори, які звеселяють душу. Обо�
жнюю весняні запахи: аромат кон�
валій, бузку, лаванди, аромат зе�
леного яблука. І гречаного меду.
Улюблений напій – вино "Шардо�
не" й домашній бузиновий сироп.

– Чим для Вас пахне дитин�
ство?

– Учнівськими зошитами, які
мама приносила цілими пачками
і виправляла до пізньої ночі по�
милки в них. А неділя пахла свіжи�
ми голубцями і фанками. Осінь
запам'яталася свіжим ароматом
сливового лекварю, звареного у
великому мідному казані…

– Щастя  –  це ... що? Ви щас�
лива людина?

– Це коли ти потрібен –  і юний
і старий. Коли знаєш, що тебе
чекає вдома сім'я – здорові діти і
чоловік – щирий друг і надійний
помічник. Це коли тобі дякують за
роботу. Це коли маєш кому повіда�
ти про свої маленькі прикрощі,
маєш з ким поділитися своїми тає�
мницями, і коли ти в скруті не про�
сиш допомоги, а тобі її пропону�
ють… Це – коли в колі сім'ї, чи
друзів, тобі хочеться прошепоті�
ти: Боже, яка я щаслива! У такі хви�
лини я надзвичайно щаслива…

– У чому Ви бачите сенс жит�
тя?

– Ніхто не стає хорошою люди�
ною випадково. Всьому доброму,
що є у мені я завдячую батьківсь�
кому вихованню і книгам. Моя
мама була вчителькою і привчила
мене змалечку любити книгу. А
гарна книга, за словами Джозефа
Аддісона, – це подарунок, запові�
даний людям. Я прочитала таких
гарних, повчальних книжок сотні.
Після закінчення середньої шко�
ли № 2 імені Т.Г.Шевченка мама
дуже хотіла, щоб я поступила в
Ужгородський державний універ�
ситет. А я хотіла навчатися в Києві.
Так і вчинила, бо була наполегли�
вою. Так я потрапила на роботу в
культуру. Була й держслужбовцем.
Перемогла любов до книги. І я
стала директором міської Цент�
ральної бібліотечної системи.
Служити людям у храмі книг і вва�
жаю сенсом мого життя. Бо люб�
лю книги усією душею. Вони не
тільки мої найкращі друзі, але й
вірні, надійні супутники в житті.

– Що таке, на Вашу думку, лю�
бов?

– Любов… У вузькому розумінні
– це постійна відданість, вірність,
потреба бачити, чути, говорити з
об'єктом своєї любові. А взагалі –
це робота серця і душі. Любов –
початок і кінець нашого існування.
Іншими словами, без любові
немає життя. Саме тому любов є
те, перед чим схиляється і чому

підпорядковується людина. А
відтінків любові є безліч. І кожен
з них почуття незабутнє, приємне.
У відомій пісні співається "Усі ми
прагнемо любові". Заперечувати
ці слова – марна справа. Бо світле
почуття любові, червоною ниткою
проходячи  крізь наше земне жит�
тя, робить його приємним і непов�
торним, наповнює наснагою і
змістом. За словами апостола
Павла: "Любов довготерпелива,

любов лагідна, вона не заздрить,
не чваниться, не надувається, не
бешкетує, не шукає свого, не
рветься до гніву, не задумує зла,
не тішиться, коли хтось чинить
кривду, але радіє правдою, все
зносить, вірить, надіється. Любов
ніколи не минає"…

– Ви добре пам’ятаєте най�
щасливіший день свого життя?
А найнеприємніший?

–Я таки частенько говорила: це
найщасливіший день у моєму
житті. Коли поступила вчитися,
коли народжувалися діти. Як і тоді,
коли моя донька народила… Коли
я побачила малесенький, білень�
кий згорточок – свою внученьку
через 15 хвилин після народжен�
ня. Це було щастя! А найнещасли�
вішими днями для мене були ті, в
які  навіки прощалася з батьками,
виряджала їх в останню земну до�
рогу…

– Чого Ви ні за що не зможе�
те пробачити іншим людям?

– Підлості, брехні, підлабузниц�
тва, хамства, особливо до жінки
чи того, хто не може дати здачі. А
ще безвідповідальність викликає
в мене просто бурю в душі. Особ�
ливо, коли вона йде від посадо�
вих осіб – від найнижчого до най�
вищого рангу.

– Як Ви сприймаєте христи�
янську заповідь: «Возлюби во�
рогів своїх»?

– Тривалий час я не могла збаг�
нути цієї заповіді, як і моральних
повчань Льва Толстого: тебе б'ють
у праву  щоку, а ти підстав і ліву. А
раптом ворогові стане соромно за
свій вчинок? Мене життя било по�
чергово по правій, лівій. По обох
одразу. Я плакала, бо не розуміла:
за що? Я ж так стараюся і на ро�
боті і дотримуватися усіх христи�
янських чеснот. Потім зрозуміла,
що то і є життя. Воно не буває
тільки щасливим чи багатим,
білим або чорним. Воно чергуєть�
ся: то радість, то біль… Стосовно
ворогів… Я,  чесно не можу сказа�
ти, що вони у мене є. Недобро�
зичливці, заздрісники, недруги �
допускаю, є. Як і ображені за спра�
ведливу критику. Та це тимчасово
ображені. Бо ж працюю серед
жінок, з жінками. Це нелегко. Але
я не злопам'ятна, швидко відхожу,
образи не таю. І тому ворогів не
нажила. Це точно. Ворог – це щось
глобальне, страшне.

– Щось може довести Вас до
сліз?

– Звісно, смерть близьких лю�
дей. І радість. Та безсилля. Коли
не можеш нічого вдіяти, захисти�
тись від брехні, дрібної підлості,
хамства та рафінованого можнов�
ладця, який повірив у свою все�
могутність…

– Якими якостями треба во�
лодіти, щоб досягти успіху? Чи
є у Вас особиста формула ус�
піху?

– Треба уміти відстоювати свою
точку зору до кінця. Наполег�
ливість, знання – то половина ус�
піху. І ще.  У справі нагальній не
зволікай, а в неспішній – не квап�
ся. Бо ж відомо: поспішив, людей
насмішив. Звісно, нам би усім хо�
тілося, щоб світ цей був добрі�
шим, милосерднішим, надійні�
шим. А запитаймо себе, що зро�
бив особисто ти, щоб світ був та�
ким? Ми ж його творці, а не сто�

ронні спостерігачі, ми теж може�
мо робити його красивішим –
своїми словами, вчинками. За будь
яких часів, найскладніших випро�
бувань маємо лишатися людьми.
Бідніючи матеріально, не цурай�
мося моральних цінностей,
скарбів,  яких ніхто у нас силоміць
відібрати не здатен. Добро, віра,
надія, любов, милосердя, совість,
гідність ніколи, ні за яких обста�
вин не мають покидати нас.

– Чи є у Вас особиста фор�
мула успіху?

– Навчання, праця, наполег�
ливість, самодисципліна. Все,
чого я досягла в житті – а це не�
мало (хоча можна було й більше)
– це заслуга моя власна. Я зроби�
ла себе такою, якою є. За мною не
було ні багатих вуйків, ні впливо�
вих владних тіточок. На моєму
першому серйозному ювілеї один
з гостей, нарахувавши близько
сотні моїх друзів за столом, ска�
зав, що "без впливових родичів,
ви б, Ольго Андріївно, не досягли
таких висот"… Я відповіла йому
занадто різко. Основа мого успіху
– праця, праця, праця до сьомого
поту. І робота над собою. Я давно
не роблю вчинків, які були прита�
манні мені два десятки років тому.
І не говорю тих слів, які б сказала
ще тиждень, місяць, рік тому. Я
щодня вчуся … опановувати себе,
слухати свої виважені думки. Вчу�
ся слухати інших. Вчуся…

– Яку роль у Вашому житті
відіграють гроші?

– Колись, малою мені здавало�
ся, що гроші найважливіші в житті
кожної людини. Тому й мріяла по�
дитячому: ось виросту, буду за�
робляти багато грошей,  і  буду
щаслива.  Культпрацівники ні в
радянські часи, ні тепер багато не
заробляють. Тепер для мене гроші
лише засіб для придбання необх�
ідного  для життя. Не більше. Не
збираю грошей, бо це, практично
не можливо. І в магазин чи на ри�
нок іду виключно за чимось най�
потрібнішим чи визначеним. Не в
грошах  щастя людини. Володи�
мир Великий, хреститель Київсь�
кої Русі, 1025 річчя якого будемо
відзначати через місяць,  повчав
свій народ: "Не збирайте собі
скарбів на землі, де їх міль їсть і
злодії підкопуються, а збирайте
собі скарби в душі своїй, де їх міль
не їсть і злодії не викрадуть"… На
тому стою і я. Не розумію тих, хто
живе в бідності, складаючи гроші.
Сусіди допомагають на хліб�мо�
локо, а померла людина – а за�
шиті тисячі в подушці залишають�
ся невідомо кому. Огидно. На жаль,
і таких знала. Надмір грошей –
зло.  Людина, схожа на гоголівсь�
кого Плюшкіна,  не будує храм Бо�
жий у своїй душі. Втім, шкодую,
що комуністичний лозунг "Кожно�
му – по праці й потребі" ніколи не
здійсниться.

– Що для Вас означає бути
вільним?

– Бути вільним – насамперед,
жити в правовій державі. Хоча
всяка держава об'єкт насилля над
громадянином. Але в правовій
державі громадянину вільно пра�
цюється, вільно ходиш по вули�
цям, не боїшся, не оглядаєшся. Бо
впевнений, що твоєї гідності ніхто
не принизить, правоохоронці не
підкинуть наркотик, не вхоплять

тебе просто так, бо ти підходяща
кандидатура на роль злочинця,  і
не "вибиватимуть" зізнання в тому,
чого ти не вчинив, не "пришиють"
статтю, щоб підвищити відсоток
розкриття злочинів… У правовій
державі лікарі докладуть  макси�
мум зусиль, щоб подолати твою
хворобу. В правовій державі мо�
жеш вільно спілкуватися, вислов�
лювати свої думки не таячись.
Бути вільним – значить, бути  са�
модостатнім, забезпеченим мате�
ріально, мабуть, бути схожим на
європейця. А ми живемо в центрі
Європи…

– Чи відчуваєте Ви страх пе�
ред смертю?

– Це неминуче. А тому страху не
відчуваю. Звичайно, хотілося б по�
жити якнайдовше, зробити для
людей якнайбільше…

– Ви ніколи не замислюва�
лись над тим, чи є життя після
смерті?

– З дитинства знаю, що життя
після смерті є. І воно краще за
наше тимчасове, земне. Так вчи�
ли мене мої батьки, а їх мої діди й
прадіди. Щоб так було, не оми�
наймо нагоди помолитися, запа�
лити свічку за померлих. То наш
святий обов'язок. А щоб в тому,
загробному світі було добре душі
твоїй, під час перебування  на
землі прагни жити так, щоб тебе
не проклинали, роби добро, і будь
вірним християнином, молися
ревно і май надію на Божу милість
до тебе на тому світі.

– Що Ви вкладаєте у поняття
добра і зла?

– Добро – це основоположне
вчення християнства. Кожна лю�
дина приходить на цей світ, щоб
творити добро. На жаль, не кожен
дотримується того Христового
заповіту виголошеного Господом у
нагірній проповіді. Зло, на мою
думку, усе те, чого собі не бажаєш.
А значить, і не будеш  чинити зла
й іншим. Так, цього правила важ�
ко дотриматися, але, коли поста�
раєшся, то здійсниш задумане. І
замість зла, творитимеш добро
людям.

– Вас часто  зраджували?
– Так. В юнацькі роки я прагну�

ла будь�що довести неправоту
"зрадників". І на це я витратила
немало років свого життя – мов�
ляв, можна ж було поступити іна�
кше! Але, як кажуть у народі, на
зрадника скільки не плюй, він
каже, що то дощ іде. Сьогодні, коли
стала обережнішою, і стомилася
соромити брехачів, прагну з
людьми ненадійними справи не
мати. Для мене особисто зрада �
найганебніше явище. Особливо
боляче приймати зраду  від лю�
дини, якій ти всеціло віриш і дов�
іряєш. Не знаю яка зрада страш�
ніша, матеріально�економічна, ду�
ховна чи сімейно�подружня? Мак�
сим Горький писав, що зрадник

страшніше тифозної воші. Зрад�
ник полишає людину в біді живою.
Воша ж покидає покійника.

– Що Вам допомагало долати
періоди повного відчаю?

– Молитва, праця, надія на Божу
допомогу. Ще в дев'ятому класі я
вивчила на пам'ять поезію Лесі
Українки "Contra spem spero" ("Без
надії сподіваюся"). І думаю завж�
ди в хвилини скрути: а може ко�
мусь ще гірше? Та надії на Божу

допомогу він не полишає… І я над�
іюся на неї.

–  А взагалі, чи існує Бог?
– Навіть у період панування дер�

жавного атеїзму я на сумнівалася
в існуванні Бога. Бо ще в початко�
вих класах  я запитала  маму: чи є
Бог? І матуся одказала: Олінько,
Бог є в душі й серці кожної люди�
ни. Тільки він невидимий. І прояв�
ляється у нас Він у совісті нашій.
Чини завжди по совісті і тоді зна�
тимеш, що робиш по Божому запо�
віту. Живи з Богом у серці, з мо�
литвою до Творця небесного і нія�
ке зло не подолає тебе. Так і чиню.

– Чи траплялися у Вашому
житті чудеса?

– Звісно, траплялися. І сьогодні
зустрічі з чудовими людьми – хіба
то не чудо? А хіба не чудо – народ�
ження дітей? Ми з чоловіком зап�
ланували народити двох синів і
доньку. УЗІ ще не було. Я вже наро�
дила сина й доньку. І такою впев�
неною іду до пологового будинку �
народити сина. Питаю чоловіка й
дітей, кого народити: хлопчика чи
дівчинку? Донька  сказала – Ром�
чика! Так і сталося. Чи це не чудо?

– Скільки часу Ви змогли б
прожити на безлюдному ост�
рові і що взяли б з собою?

– Важко сказати, бо не люблю
одинокості. Не витримала б і трьох
днів. А з собою взяла б зошит,
ручку й молитовник…

– У яку епоху Вам хотілося б
жити і з ким з представників тої
епохи спілкуватися?

– Не знаю чому, але я би хотіла
бути доброю феєю. Я би вилікува�
ла всіх людей від хвороб, надто
дітей, молодих людей.  Відтак зро�
била б усіх чесними, совісними,
насамперед подбала б, щоб  ба�
гаті поділилися з бідними. І третє
– щоб кожна людина мала все не�
обхідне для достойного життя,
творчої праці і доброго відпочин�
ку. Ось так. Я – мрійниця.

–  Як Ви вважаєте, краса
справді може врятувати світ?

– Ні, звісно ні. Люди з гарними
обличчями, модельними фігура�
ми часом мають такі гнилі душі.
Тим часом і некрасиві зовні люди,
є володарями таких чеснот запо�
віданих Господом, як благород�
ство, вірність, чесність, по�
рядність, милосердя, готовність
віддати життя для блага інших.
Ось, що притаманне справжнім,
красивим душею,  людям. На хри�
стиянських чеснотах тримається і
виживе світ. Розпутна краса, пи�
яцтво, зрада, зависливість, об�
ман, наркоманія, жорстока сила,
замість розуму,  не врятують світ,
бо здатні привести лише до заги�
белі. Не випадково в народі ка�
жуть: з лиця води не нап'єшся…

– На завершення: на яке за�
питання Вам хотілося б відпов�
істи?

–Для мене дуже важливою є за�
повідь Господа: "Возлюби ближ�
нього,  як самого себе".  На жаль,
не всі народжуються Матерями
Терезами, чи безстрашними й са�
мовідданими Данко. Але, не мо�
жеш зробити добра – не роби
нічого! На роботі часто повторюю
колегам: ставте себе на місце тої
людини, яка прийшла до вас. Їй
сьогодні, а не завтра чи післязав�
тра потрібна інформація, як вам
завтра � хліб, ліки. Завжди в ро�
боті треба думати про це. Ось і
плекайте в душі своїй паростки
добра – ці християнські скарби,
які не замінить ніщо…  Христи�
янська любов рятівна.
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ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

«МУКАЧІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ»
Оголошується прийом студентів на 2013+2014 н.р. для здійснення  підготовки

за ОКР «Молодший спеціаліст» за  рахунок державного замовлення, фізичних і юри$
дичних осіб з таких спеціальностей:

1.5.03050901 «Бухгалтерський облік»
2.5.03050801 «Фінанси і кредит»
3.5.03040101 «Правознавство»
4. 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
5. 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
6. 5.11010101 «Ветеринарна медицина»
7. 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства»
8. 5.08010102 «Землевпорядкування»

Прийом документів проводиться з 1 липня  2013 року;
Вступники, які отримали повну загальну середню освіту (11 класів) в 2007 році і

раніше
вступають до коледжу  за результатами вступних іспитів!
Вступники подають такі документи:

про освіту;
 медичні довідки Ф$086У, Ф063о – про щеплення (Ф$25Ю додатково для юнаків);
10 фотокарток 3х4 см;
 особи, які вступають на умовах цільового прийому, подають цільове направлен$

ня;
довідку про склад сім’ї;
копію паспорта або свідоцтва про народження;
військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці;
ідентифікаційний код;
Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (за 2008$2013 рр.)

(прохідний бал – 124 бали).
ВСІ ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ мають змогу продовжити навчання в Національно$

му університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ) за  різними
формами  навчання за скороченою програмою.

Також надається можливість продовжити навчання за заочною формою за осв$
ітньо$кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») в
Навчально$інформаційно$консультаційному пункті НУБіП  на базі Мукачівського аг$
рарного коледжу за   напрямами підготовки:  «Облік і аудит», «Право», «Агрономія».

УВАГА!
1. З 18 червня працюють підготовчі курси!

2.Ліцензовано нову спеціальність + 5.08010102
«Землевпорядкування»

АДРЕСА КОЛЕДЖУ:

м. Мукачево, вул. Матросова, 32. Тел./факс: 2+20+20; 2+21+98

Мукачівська райрада ветеранів України з глибоким сумом сповіщає, що на
91 році життя перестало битись серце учасника Великої Вітчизняної війни,
активіста ветеранського руху краю, добровольця Червоної Армії, передови+
ка+механізатора с.г. виробництва, високоавторитетної особистості і, про+
сто порядної людини

АНТАЛОВСЬКОГО Івана Андрійовича
Ветеранська рада висловлює щиросердечне співчуття сім’ї та рідним по+

кійного і звертаються до сільської ради і громадськості  села Бобовище до
70+річчя Великої Перемоги увіковічнити пам’ять непересічної людини.

Ветерани району і працівники управління соціального захисту населення
схиляють голови перед світлою пам’яттю Івана Андрійовича.

Райрада ветеранів України

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

з 17.06.2013 р.  по  23.06.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Калашніков Євгеній Іванович – 1968 р.н.
2.Кохан Дмитро Григорович – 1932 р.н.
3.Сичова Любов Олександрівна – 1958 р.н.
4.Коржов Віктор Іванович –1930 р.н.
5.Крук Марія Йосипівна – 1929 р.н.
6.Бурч Єлізавета Іванівна – 1930 р.н.
7.Галас Ірина Юріївна – 1947 р.н.
6.Потучкова Марія Янівна – 1933 р.н.
9.Понго Володимир Васильович –1978 р.н.
10.Канчій Магдалина Степанівна–1969 р.н.
11.Чулак Габрієл Микулашович – 1931 р.н.
12.Котубей Ганна Василівна – 1931 р.н.
13.Лакатош Юлій Юлійович –1978 р.н.
14.Богдан Андрій Петрович – 1934 р.н.
15.Козак Василь Юрійович – 1932 р.н.
16.Горват Йосип Євгенович – 1956 р.н.
17.Кафланович Георгій Олексійович – 1946 р.н.
18.Товт Магдалина Георгіївна – 1930 р.н.
19. Бісага Терміна Петрівна – 1943 р.н.
20. Варгович Аранка Йосипівна –1922 р.н.
21. Лавер Ганна Юріївна – 1938 р.н.

До уваги випускників загальноосвітніх шкіл,
медичних училищ, ліцеїв, коледжів!

Декан  медичного факультету №2 Національного медичного університету
імені О.О.Богомольця, головний терапевт  МОЗ України, член+кореспондент
НАМН України, професор Нетяженко Василь Захарович запрошує вас відвідати
«День відкритих дверей» Національного медичного університету імені О.О.Богомоль$
ця,

який відбудеться в м. Ужгород 27 червня 2013 року
в приміщенні навчально+методичного центру профспілок

в Закарпатській області (вул. Собранецька, 150).

Початок о 12.00

        Ви матимете можливість ознайомитися: з правилами вступу до університету,
обрати факультет за бажанням (лікувальний, стоматологічний, фармацевтичний,
медико$психологічний, медико$профілактичний, педіатричний, військовий) ознай$
омитися з умовами проживання для приїжджих студентів та всіма іншими перевага$
ми навчання в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця.

ЛЮДИНА ЖИВЕ СТІЛЬКИ,
СКІЛЬКИ ЇЇ ПАМ’ЯТАЮТЬ

Товариство старійшин м. Мукачева висловлює  щирі
співчуття родині  нашого  шанованого колеги ГОРВАТА
Євгена Івановича з приводу передчасноє смерті сина

Йосипа Євгеновича.
Знаємо, що немає більшого душевного болю, як коли

батьки хоронять дитину. Пережити таку трагедію важ+
ко, болісно, поскільки  ця рана ніколи не заживає…

Нехай Господь Бог дасть вам сил, мудрості витри+
мати непоправиме горе духовно і фізично.

Нехай у лоні рідної землі вічно спочиває тіло правед+
ної людини, а душа її знайде прихисток у Царстві  Не+
беснім.                                 Рада старійшин м. Мукачева.

Серце крається від болю – дуже передчасно відійшла
за обрій вічності прекрасна, добра, світла жінка, тур+
ботлива, любляча Матуся, ніжна, ласкава Бабуся і Пра+
бабуся, залишивши на Землі свою самобутність, лю+
бов , тепло і щедрість  щирої, боголюбивої душі, доро+
га Ненька самобутньої журналістки, талановитої дитя+
чої поетеси, колишньої відповідальної секретарки
«Прапора перемоги»,  («Панорами»), великого друга
міськрайонки «Мукачево»  – М.В.Меденці

Олена Василівна МАТЕЙ.
Вона прожила яскраве життя, як сонце зігрівала ро+

динний спокій, сповнена любові, надихаючого світла,
берегла+леліяла серця дітей, онуків, правнуків. Мала
ясний розум, її чиста душа до останку була сповнена
мрій про благополуччя родини. Ніякі слова, наша люба
Матінко, не здатні передати болю несподіваної втра+
ти, який переповнює серця найрідніших Вам людей. Бо
Ви були взірцем для усіх нас, сповненою християнсь+
кої любові до оточуючих. Такою і залишитеся у згорь+
ованих серцях рідних Вам людей. Висловлюємо щирі
співчуття рідним і близьким покійної і сподіваємося,
що  чиста, добра душа почилої знайде спокій у Царстві
Божім.

Колеги–журналісти «Прапора перемоги», «Панора�
ми», «Мукачева», рідні, друзі…

Недавно,  надто передчасно пішла з життя
прекрасна, світла, добра жінка, мудра вчитель+
ка, талановита вихователька,  завідуюча дитсад+
ком «Ялинка», турботлива Матінка, найніжніша
Бабуся й прабабуся

Раїса Олексіївна ПРОНІНА.
Невимовний біль втрати крає наші згорьовані

серця. Добра і світла пам’ять про Вас назавжди
залишиться в нашій незрадливій пам’яті. Всі, хто
знав, спілкувався з Раїсою Олексіївною, відміча+
ють її людяність, доброту, вірність слову. Вис+
ловлюємо щирі співчуття рідним і близьким по+
кійної. Світла пам’ять про цю незвичайну,  пра+
ведну жінку  назавжди збережемо у своїй нез+
гасній пам’яті.

 Колеги�вихователі по дитячому садку «Ялин�
ка» – Галина Мальцева, Єлизавета Білецька, Неля
Маринець, Марія Недашківська, рідні, друзі…

Раптово і дуже передчасно пішов з життя
підполковник міліції, талановитий правоохоро+
нець, дорога нам людина

Йосип Євгенович ГОРВАТ.
Порядність, висока інтелігентність, завидний

професіоналізм та поміркована мудрість були
притаманні Його щирій душі. Болем і скорботою
переповнені наші серця, бо пішов за обрій
вічності  прекрасний фахівець, чуйна людина,
талановитий організатор. Висловлюємо щирі
співчуття рідним та близьким почилого. Світла
пам’ять про Йосипа Євгеновича назавжди збе+
режемо у своїх серцях.

Група товаришів – Іван Русин, Віктор Отовчиць,
Михайло Мучичка, Лойош Папп, Михайло Баса�
раб, Олександр Деркач, Василь Анталовський,
Іван Коструб, Михайло Паук, Василь Алмашій,
рідні, друзі…

НОВИНИ ОБЛАСТI, МIСТА, РАЙОНУ

*ЗА ОСТАННI три роки  у дитсадках Закарпаття  створено 9500 додаткових
мiсць.

* В УЖГОРОДI готується до втiлення у життя iдея створення  нової площi
напроти греко$католицького кафедрального  собору.

* Минулої неділі   у міському драмтеатрі відбувся творчий вечір мукачівської
композиторки і поетеси Мар’яни Лиховид. В концертній програмі прозвучали
пісні та музичні твори плідної у мистецькій творчості  авторки.У музичний ре$
пертуар гармонійно вплетено танцювальні  й поетичні номери  у виконанні ак$
торів Мукачівського драмтеатру, хореографічної студії «Сучасник».

НЕ ВТРАЧЕНО…
Повідомлення, надруковане  у газеті  № 22 за 6 червня

2013 р. про втрату  Свідоцтва про право спільно$суміс$
ної власності  на квартиру в м. Мукачеві  на вул. Осипен$
ко №  39$б кВ. 67 гр. Полякової  Антоніни Панасівни,
вважати помилковим  і не брати до уваги.



Ó ÇÀÏÈÑÍÈÊ  ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀÓ ÇÀÏÈÑÍÈÊ  ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ

   Надає аудиторські, бухгалтерські,
   інформаційно – консультаційні   та юридичні послуги

м. Мукачево, пл. Миру, 19/1 Тел./факс (03131) 4�49�91, 5�41�16
www.audit.mk.uz.ua    E�mail: kilaru@audit.mk.uzhgorod.ua

Ми раді допомогти Вам!
З нами Ви завжди на крок попереду!!!

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

Декретні обклали ЄСВ
Закон України від 14.05.13р. №14.05.13 р.

№231"VIІ
Закон України від 14.05.13р. №231�VIІ  підписано Пре�

зидентом, опубліковано 07.06.13р. і набуде чинності з
01.07.13р. ( з першого числа місяця, наступного за міся�
цем опублікування).

Таким чином згідно із підкоригованими нормами За�
кону про ЄСВ і Закону про загальнообов’язкове пенсійне
страхування:

� роботодавці, які з 01.07.13р. нараховують своїм пра�
цівникам допомогу по вагітності та пологам (юрособи і
ФОП), та одержують таку допомогу працівники є плат�
никами ЄСВ (абз.7 п.1, п.11 ст.4  Закону про ЄСВ). Нара�
ховувати ЄСВ потрібно в розмірі 33,2%, а утримува�
ти із суми декретних – 2%.

При цьому ще раз підкреслимо: ЄСВ обкладаються
(зверху та знизу) декретні нараховані з 01.07.13р., нара�
ховані раніше (до 01.07.13р.) декретні, навіть якщо вони
виплачуються після 01.07.13р. нововведення не торка�
ються (обкладати їх не потрібно).

Також звернемо увагу, що ЄСВ нарахування (33,2%)
підприємство здійснює за рахунок власних коштів (Фонд
їх не компенсує); особи, яким після 01.07.13р. (включно)
нараховується допомога по вагітності і пологам, уключа�
ються до числа осіб, які підлягають загальнообов’язко�
вому державному пенсійному страхуванню (п.15 ст. 11
Закону про загальнообов’язкове пенсійне страхування).
Отже, у них період перебування в декретній відпустці
тепер уключається до пенсійного страхового стажу. На�
гадаємо, що до стажу для цілей страхування «на випадок
тимчасової непрацездатності» такий період уключався і
раніше.

До речі не обкладення декретних ПДФО зміни, що ко�
ментуються ніяк не торкнулися: допомога по вагітності
та пологах, як і раніше, не включається до розрахунку
загального місячного (річного) оподатковуваного дохо�
ду. Нагадаємо, роботодавці – податкові агенти мають
відобразити декретні в розрахунку за ф. №1 ДФ з кодом
«128».

Облікову ставку НБУ знижено
до 7% річних

Постанова Правління НБУ
від 06.06.13р. №209

НБУ з 10.06.13р. знизив облікову ставку з 7,5% річних
(постанова Правління НБУ від 21.03.12р. №102 втратила
чинність) до 7,0% річних.

Розмір облікової ставки НБУ потрібний, зокрема, при
нарахування пені:

� у податкових цілях – з розрахунку 120% облікової став�
ки НБУ пеня нараховується на суму податкового боргу, суму
заниження податкового зобов’язання, суму не сплаченого
податковим агентом ПДФО при виплаті (нарахуванні) до�
ходів фізособі, суму несплаченого ПДФО при достроково�
му розірванні договору на відробіток 3 років працівником,
який пройшов навчання за рахунок роботодавця; у догові�
рних цілях – пеня за прострочення платежу не може пере�
вищувати подвійної облікової ставки НБУ.

Запрацювала «комендантська»
година для підлітків

Закон України від 16.05.2013р. №243"VII

Законом, що коментується запроваджено свого роду «ко�
мендантську годину» для підлітків. Так, згідно з уведеною
до Закону про захист дитинства нової ст..20 діти віком до
16 років можуть перебувати в закладах громадського
харчування та сфери розваг з 22:00 до 06:00 тільки в
присутності хоча б одного з батьків, іншого законно�
го представника або особи, яка супроводжує дитину
і несе за неї персональну відповідальність («дорослі�
ший товариш», ця категорія супроводжуючих спочатку в
законопроекті №0952 не значилася, але з’явилася в підпи�
саному Законі, чим істотно пом’якшила нові вимоги).

Закон опублікований 07.06.13р. і набув чинності з
08.06.13р. (з дня наступного за днем опублікування).

Обмеження щодо «комендантської години» стосується
закладів, у яких провадиться діяльність у сфері розваг,
закладів громадського харчування. Тобто заборона сто�
сується і більярду, і кегельбану, і боулінгу, нічних клубів,
дискотек, концертних залів, ресторанів, барів, кафе, їдальні
та ін.

Власники таких закладів та уповноважені ними особи
зобов’язані дотримуватися правил заборони: не впускати
неповнолітніх до своїх закладів без супроводу батьків або
інших осіб з 22:00 до 06:00. Для цього вони мають право
перевіряти у відвідувачів документи, що підтверджують
досягнення 16�річного віку.

У разі порушення заборони до адміністративної відпов�
ідальності притягнуть не неповнолітнього відвідувача, а
винних посадових осіб підприємства, власників підприє�
мства, фізособу�підприємця, яка організувала відповідну
діяльність. Так, згідно із спеціально запровадженою під
цю заборону ст..180 Кодексу України про адміністративні
правопорушення адмінштраф становитиме від 20 до 50
нмдг (340�850 грн.), а в разі повторного порушення про�
тягом  року – від 50 до 100 нмдг (850�1700 грн). Прото�
колюють такі адмінпорушення уповноважені особи органів
внутрішніх справ.

Підкориговано порядок отримання
путівок на санаторно�курортне

лікування
Постанова правління Фонду «тимчасової

непрацездатності» від 24.04.13р. №14

Фонд уніс зміни до Порядку отримання застраховани�
ми особами і членами їх сімей санаторно�курортного ліку�
вання, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціаль�
ного страхування з тимчасової втрати працездатності,
затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.09р.
№12. Серед зазначених змін уваги роботодавців зас�
луговують такі:

1. розмір часткової оплати вартості путівок для ліку�
вання однієї дитини у супроводі дорослого зменше�
но з 15% до 10%, а для лікування двох дітей у супро�
воді дорослого путівка стала безкоштовною (раніше
потрібно було оплатити 10% вартості такої путівки);

2. установлено, що сума часткової оплати вартості пут�
івки, унесена застрахованою особою до каси страхуваль�
ника, має бути перерахована на транзитний раху�
нок робочого органу Фонду протягом 3 банківських
днів після її внесення;

3. передбачена можливість повернення часткової
оплати вартості санаторно�курортної путівки в разі
її невикористання застрахованою особою. Для цього
застрахована особа, її законний представник, спадкоє�
мець або член сім’ї  має подати до робочого органу Фон�
ду відповідне звернення, документи, що підтверджують
факт повернення путівки та пояснюють причини немож�
ливості її використання, копію платіжного доручення;

4. уточнено, що у зворотному талоні до путівки або
довідці про факт перебування в санаторно�курортному
закладі має зазначатися строк такого перебування та
прізвище, ім’я по батькові застрахованої особи і члена її
сім’ї.

Пенсія за вислугу років: ППЄП�
пенсіонер не звільняється

від сплати ЄСВ «за себе»
Лист ПФУ від 10.01.13р. №28478/Д"4

У даному Листі ПФУ стверджує, що ППЄП, який отри�
мує пенсію за вислугу років відповідно до Закону про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служ�
би, і деяких інших осіб, повинен сплачувати ЄСВ «за себе»
на загальних підставах.

Пояснюється це тим, що від сплати ЄСВ «за себе»
звільняються ППЄПи – пенсіонери за віком (ч.4 ст.4 Зако�
ну про ЄСВ), серед яких ПФУ згоден бачити лише осіб,
які вийшли на пенсію після досягнення віку 60 років з
урахуванням перехідних норм для жінок (ст..26 Закону
№105/�VI).
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1. ППЄПу групи 1 потрібна довідка про доходи за
І квартал 2013 року. Чи можна зараз подати дек"
ларацію по ЄП за І квартал та за якою формою?

 Відповідь:  Так, можна. У загальному випадку
підприємці�єдиноподатники групи 1 (так само як і гру�
пи 2) подають декларацію з ЄП тільки за підсумками
року (п.296.2 ПКУ). Водночас для отримання довідки
про доходи п. 296.8 ПКУ як виняток надає підприєм�
цям можливість подання податкової декларації за
інший, ніж річний звітний період. У декларації потрібно
поставити позначку в полі «довідково» і заповнити роз�
діли І і ІІ, розділ VI декларації не заповнюється. Урахо�
вуючи, що така декларація не є підставою для нараху�
вання та сплати податкового зобов’язання, думаємо, її
можна цілком подати і після закінчення граничного
строку її подання.

2. Підприємець"загальносистемник діяльність
не проводить, подає «звіти"пустушки», але при
цьому працює як звичайний громадянин за основ"
ним місцем роботи. Для оформлення візи йому по"
трібно щоб на рахунку була певна сума грошей.
Чи може сестра, яка є ППЄом, перерахувати йому
на підприємницький рахунок 15000 грн. або це не
слід робити, оскільки це вважатиметься доходом?

Відповідь: Власні засоби, унесені на розрахунковий
рахунок, податківці не вважають доходом підприємця�
загальносистемника (р.180.03 ЄБПЗ). Якщо ж на
підприємницький рахунок надійдуть гроші від іншого
підприємця, то таке надходження може бути розцінено
як отримання безповоротної фіндопомоги з необхідні�
стю відображення доходу та подальшої сплати ПДФО
та ЄСВ із цієї суми.

У цій ситуації безпечніше зняти готівкові з підприє�
мницького рахунка сестри та внести їх на рахунок
підприємця�загальносистемника, який простоює,
оформивши це як  внесення власних коштів, або укла�
сти договір позики на певний строк, щоб в податківців
не було спокуси вважати гроші, що надійшли, безпово�
ротною фіндопомогою.

3. Підприємець – єдино податник групи 3 спла"
тив ЄП за І квартал 21.05.13р. Який штраф загро"
жує за таке прострочення сплати ЄП – 50 чи 10%?

Відповідь: 50"відсотковий штраф за несплату (не�
своєчасну сплату) авансових внесків єдиного подат"
ку, передбачений п.122.1 ПКУ, застосовується до
підприємців"єдиноподатників груп 1 і 2. Несвоє�
часне перерахування єдиного податку підприємцями
– єдино податниками груп 3 і 5 тягне за собою зас�
тосування  санкцій за п.126.1 ПКУ в розмірі 10% (у разі
затримання сплати до 30 календарних днів включ"
но) або 20% (у разі затримання сплати понад 30 ка"
лендарних днів) від погашеної суми податкового бор�
гу.

Таким чином, прострочення сплати ЄП ППЄПом гру�
пи 3 на 1 день загрожує 10"відсотковим штрафом.

ÏÈÒÀÍÍß-Â²ÄÏÎÂ²Ä²

²íôîðìóº Ìóêà÷³âñüêà ÎÄÏ²

  За п’ять місяців за участі
Мукачівської ОДПІ погашено 78,3
тис. грн. заборгованої зарплати

Бюджет отримав 67,4 млн. грн. податку на доходи
фізичних осіб.

Таких результатів вдалося досягти за рахунок заслу�
ховування керівників підприємств�боржників з виплат
зарплат на спеціальних комісіях за участі працівників
Мукачівської ОДПІ.

Майже 51 суб’єкт господарювання, які виплачували
зарплати менше мінімальної, підвищили рівень опла�
ти праці, внаслідок чого бюджет отримав додаткових
72,6 тис. гривень.

Слід зазначити, що порушення податкового законо�
давства, при виплаті доходів фізичним особам, зустр�
ічається у всіх підприємств Мукачівської ОДПІ, які пе�
ревіряються. З початку року за результатами перевірок
до бюджету донараховано майже 101 тис. грн. податку
на доходи фізичних осіб та штрафних санкцій. Вияв�
лено 96  найманців, які працювали без оформлення
трудових відносин.

Інформаційно�комунікаційний сектор Мукачі�
вської ОДПІ Головного управління Міндоходів у
Закарпатській області



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

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

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

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

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

 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.
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  Ïðîäàæ

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

  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

  Ðîáîòà

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

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

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

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

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

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

ра  50 в. м. на 5�му поверсі 9�поверхо�
вого будинку  в районі педінституту.
Вікна – на тиху зелену зону.       В квар�
тирі – паркет, кахель, домофон. Ціна
26 тис. у.о.

Дзвонити 099 946 37 90
      Продається  2�кімн. квартира  у

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

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

     Продається 2�кімн . кварти�
ра  (58 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. Ціна
договірна.

Зверт. 095�4604332,
0954751346.

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

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

Звертатися 0501719817.
     Продаю (без посередників) 2�

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

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

Зверт. по тел. 096 442 17 35.

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

Тел. 0661543416
     будинок в центрі Мукачева загаль�

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

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

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

 Тел..: 095 337 64 50.
     Продається добротний будинок з

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

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

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

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

  Îðåíäà

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

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

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

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

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

    Тел. 095 484 58 82.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ШУКАЮ РОБОТУ
Інженера з охорони праці, на�

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

Зверт. 050�130�8894.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в ново�

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

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

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

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

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

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

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

     КУПЛЮ старий патіфон,
грамофон  в робочому стані.

Тел. 0505886199.

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

     Продаються магазини у Мука�
чеві  на вул. Духновича та в старо�
му Пасажі з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здається в оренду приміщення

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

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

слюсарі, сантехніки, елект�
рики на постійне місце

роботи. Інформація
по тел. 0509425800.

Б’ЄМО ПОМПИ
Тел 095�1804148;

3�73�75

У крупну фінансову
компанію  терміново
потрібен менеджер зі

споживчого кредитуван�
ня. Досвід роботи від
6 місяців. З/п висока.

Тел. 0971500015
Анастасія Юріївна

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099�3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

РЕСТОРАН ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

Кухаря�мангальщика, офіціанта,
прибиральницю.

Тел. 0992423969.

     Візьму в оренду  офісне при�
міщення  до 25 кв.м. площею з ре�
монтом. Зверт. 098�1508076.

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

Тел. 097�6833007, 5�07�99

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

Тел.:095�6140068.

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

Тел. 095�1912128. ПОТРІБЕН НА РОБОТУ  КУХАР

З ДОСВІДОМ РОБОТИ.

Тел. 095 145 67 85

ПОЇЗДКИ  в Угорщину
в комфортному 8�містно�

му мікроавтобусі. Аквапарк,
зоопарк, шопінг…

Зверт. 099�2647066.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

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

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

Тел. 0975500127,
0501357373

     Продається  «Шкода�Октавія»
білого кольору  в доброму технічному
стані та бджоло пасіка у с. Вишково
Хустського району. Тел.  0974748181.

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

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

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

  Êóïëþ

ПОТРІБЕН НА ПОСТІЙНУ
РОБОТУ

Керівник відділу
(турист. діяльність).

Вимоги
досвід роботи в сфері туриз�

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

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

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

Конт. Тел. 050�66�050�22. Му�
качево.

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

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

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

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
Недалеко від центра міста

здається в оренду на тривалий час
власний будинок  умебльований –
4 кімнати, повний євроремонт, свій
двір. Звертатися 095�1358708.

16 червня  відбудуться торги
по продажу будинку  з усім об�
лаштуванням (3 кімнати�49
кв.м., літня кухня�20 кв.м. ),
газ, світло, вода. Є дворі при�
міщення, підвал 20 кв. м. , сад,
город, виноградник (25 сотин).
Ціна – за умовами торгів.
Зверт. 050�9338431 (Єлена).

     Продається приватизована ділян�
ка 10 сотин в урочищі "Шайби" біля  лісу.
Тел: 050�71�99�704, 2�27�41 Володя.
     Продається  ДЕШЕВО(!) житло�

вий будинок в урочищi Ловачка;
0,03 га приватизованої дiлянки, ви�
ноградник, фруктовий сад.

  Т.: 050�6714841.
     Продається приватизована  зе�

мельна ділянка 0,25 га під будівницт�
во по вул. Червона Гора., с. Лавки.

Тел. 050�5530508.
     Продається земельна ділянка  пл.

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

 Зверт. 095�8610797.
     продається приватизована зе�

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

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

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

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

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

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

на ділянка близько 6  сотин  з фунда�
ментом у  сусідстві з центральною ма�
гістраллю, є всі комунікації. Зверт. 050�
6850�818.



Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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¹ 25 (976)¹ 25 (976)¹ 25 (976)¹ 25 (976)¹ 25 (976)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

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

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

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

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

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

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

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

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

Евроремонт  приміщень під ключ. Будівництво
котеджів з «нуля». Дахові і фасадні роботи. Га0
рантія якості. Можлива співпраця з державними
та комерційними  установами по перерахунку.

Тел. : 0979249555, 0956140068, 5007099

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

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

УВАГА!  Хто втратив  жіночий зонтик

 30 травня  увечері між 19.00  і 20.00
навпроти художньої школи звертайтеся

на вул. Духновича, 48, кВ.3.

     Продаж скла: віконного (2,3,4,5,6,8,10 мм),
візерункового, енергозберігаючого, антибліково0
го,тонованого, тріплекс, лакобель та дзеркал різних
форм та відтінків

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

     Прирізка, вигинання та доставка скла
     Професійна обробка, свердління отворів, фа0

цет
     Художня обробка, піскоструй
     Ультрафіолетова поклейка виробів зі скла
     Продаж обладнання для обробки скла та виго0

товлення склопакетів.

 ПрАТ “Будівельне управління № 1”
м. Мукачево  скликає на  позачергові

загальні  збори акціонерів,
які  відбудуться  18 липня 2013 року о 14 годині

к.ч.  в приміщенні Адмінбудинку
за адресою:   89608 Закарпатська область

м. Мукачево, вул. Сеченова, 20

Порядок денний:

Розгляд питання про продаж частини нерухо#
мого майна в будинку по вул. Сеченова, 20

м. Мукачево  (підвальні приміщення і перший
поверх). Реєстрація учасників зборів відбудеться
з 13.00 до 14.00 год. за тією ж адресою. При собі
необхідно мати документ, що посвідчує особу, для
представників акціонерів – довіреність на право
участі у зборах.

Телефони для довідок: (031031)0  2020013
Адміністрація ПрАТ „БУ�1”.

ТВД «Мукачівський
верстатозавод»

ПРОВОДИТЬ ФОРМУВАННЯ
 КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ

на наступні керівні та інженерно#технологічні посади:
гол. інженер, заступник директора виробництва, фінан#
совий директор, заст. директора з комерції, нач.
Інструментального цеху, нач. Механо#складального цеху,
нач. Ливарного цеху, головний технолог, головний кон#
структор, юрисконсульт, головний механік, головний
енергетик, нач. Виробничо#диспетчерського відділу.

Оплата за результатами співбесіди.

89636, Україна, м. Мукачево (смт. Кольчино),
Закарпатська обл.

Мукачівський район.
Т.: (03131) 4011035, ф. (03131) 4013008



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

25 (976)25 (976)25 (976)25 (976)25 (976)
 10 10 10 10 10 27 ÷åðâíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ìûñëü íå ñâîáîäíà, åñëè åþ íåëüçÿ çàðàáîòàòü íà æèçíü. (Á. Ðàññåë).Ìûñëü íå ñâîáîäíà, åñëè åþ íåëüçÿ çàðàáîòàòü íà æèçíü. (Á. Ðàññåë).Ìûñëü íå ñâîáîäíà, åñëè åþ íåëüçÿ çàðàáîòàòü íà æèçíü. (Á. Ðàññåë).Ìûñëü íå ñâîáîäíà, åñëè åþ íåëüçÿ çàðàáîòàòü íà æèçíü. (Á. Ðàññåë).Ìûñëü íå ñâîáîäíà, åñëè åþ íåëüçÿ çàðàáîòàòü íà æèçíü. (Á. Ðàññåë).

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

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

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

ÄÅÏÎÇÈÒÍ² ÂÊËÀÄÈ
ÍÀÑÅËÅÍÍß

ÀÊÖ²ß!!!

ÀÊÖ²ß!!!

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

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 1 ËÈÏÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.15 Êðà¿íà on line. 07.20 Åðà á³çíå-
ñó. 07.30 Äîê. ô³ëüì "Ëåâ, ÿêèé
ñï³âàº, ó íàñ îäèí". 1 ÷. 08.15 Äîê.
ô³ëüì "Ëåâ, ÿêèé ñï³âàº, ó íàñ
îäèí". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 09.20 Áåç
öåíçóðè. 09.45 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
09.55 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 10.10
Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà. 10.25
Äîêè áàòüêè ñïëÿòü. 10.50 Ôåñòè-
âàëü äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³ "Ñâ³ò ìîä-
íèõ ä³òåé". 11.25 Ñâ³ò íàâêîëî íàñ.
11.40 Ä/ô "Íà ïîðîç³ ³ñòîð³¿. Ìèõàé-
ëî Ãðóøåâñüêèé". 12.20 Ïîãîäà.
12.30 Ñâ³òëî. 12.50 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿-
íè â³ä À äî ß. 13.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
13.20 Ä/ô "Òàºìíè÷èé Ñêîâîðîäà".
14.00 Ïðàâî íà çàõèñò. 14.25 Òåì-
íèé ñèëóåò. 14.35 Ïîãîäà. 14.40
Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.25 Æèòòÿ íà
ð³âíèõ. 15.40 Ò/ñ "Ä³òè á³ëî¿ áîãèí³"
1-3ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05
Àãðî-News. 19.20 Ñ³ëüðàäà. 19.35
Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 20.00 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà "Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåð-
äåöü". Â. òà Ñ.Á³ëîíîæêè. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Ìàé-
ñòðè ãóìîðó. "Õâèëþéòåñü, áóäü
ëàñêà". Òàðàïóíüêà òà Øòåï-
ñåëü.22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20
Õóä. ô³ëüì "Ôîðìóëà ãðè". 11 ñ. 00.15
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.

Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.35 ÒÑÍ. 06.45, 07.15, 08.05,
09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.10 "Îñî-
áèñòèé ðàõóíîê". 10.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 10.15 Õ/ô "Òðàâíåâèé
äîù". 12.15 "Íå áðåøè ìåí³ - 4".
13.20 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
14.25, 20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 3". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåí-
íÿ äîäîìó". 22.30 "Ãðîø³". 00.00 Õ/
ô "Áîðäæ³à" (3). 00.50 Õ/ô "Öàðñòâî
íåáåñíå" (2). 03.05 Õ/ô "Ëåä³ ÿñò-
ðóá". 05.00 "Ñòî òèñÿ÷ çà ïðàâäó".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 12.40 Ò/ñ "Ðåêâ³ºì äëÿ
ñâ³äêà". 13.45 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.35 "Æäè
ìåíÿ". 18.10 Ò/ñ "Çåìñüêèé ë³êàð.
Ïðîäîâæåííÿ" (1). 20.00, 03.35 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Ïåòðîâè÷". 22.30
Ò/ñ "Æóêîâ" (1). 01.40 Õ/ô "Êîð³î-
ëàí" (2).

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 10.10 Õ/ô "Ïîë³öåéñüêà
àêàäåì³ÿ". 12.15, 21.55 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.10, 20.05 Ò/ñ "Áðàò çà
áðàòà-2". 15.00 Õ/ô "Ïîäîðîæ äî
öåíòðó Çåìë³". 16.50 Õ/ô "Ïîäîðîæ-
2: Òàºìíè÷èé îñòð³â". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-

íîâèíè. 10.10, 16.45 Ò/ñ "Äàëåêîá-
³éíèêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00,
21.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.50, 20.05 Ò/ñ "Áðàò çà
áðàòà-2". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.05
Õ/ô "Ñë³ïà ëþòü" (2). 00.50 Ñòîï-
10. 01.45 Õ/ô "Òîê³éñüê³ ïîðàõóíêè"
(2). 03.25 Ò/ñ "Çàêîí Õåðð³".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40 "²ñòè-
íà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20, 01.25 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 14.15 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åí-
íÿ". 15.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 16.00
Ò/ñ "Ïðîñïåêò Áðàçèë³¿". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè 17.40, 00.25 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 18.55 "Íåõàé ãîâî-

ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30, 02.05 Ò/ñ
"Ëèñò î÷³êóâàííÿ". 22.45 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.15 "Â³ê³íãè". 00.10 Í³÷í³
íîâèíè.

ÑÒÁ
06.50, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.45,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.15 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ò³ëî íà
ïîêàç". 11.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³
ñõóäíåííÿ". 12.10 Õ/ô "Ïàâóòèíêà
áàáèíîãî ë³òà" (1). 14.00 "Ïðàâèëà
æèòòÿ. Ñàìîë³êóâàííÿ: ëèøèòèñÿ
æèâèì". 15.00 "Ïðàâèëà æèòòÿ.
Âáèâ÷à ÷èñòîòà". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 19.55 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 21.00
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-4 ç Ïàâëîì Êîñò³-
öèíèì". 22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 2".
23.25 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 00.30
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2). 01.25 Õ/ô "Ùèò
³ ìå÷" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.35
Ïîä³¿. 07.10 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 09.20,
12.50, 17.20, 21.40 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Ìîÿ âåëèêà ðîäèíà" (1).
11.50, 04.30 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 19.20, 03.55 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ
"Äóìàé ÿê æ³íêà" (1). 23.15 Ò/ñ "Ãëó-
õàð. Ïðîäîâæåííÿ" (1). 02.00 Õ/ô
"ßê âèéòè çàì³æ çà òðè äí³" (1).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1).
10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè" (1). 13.50 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç

âèíè. 23.05 Õ/ô "Ðîìåî ïîâèíåí ïî-
ìåðòè" (2). 01.25 Õ/ô "Òèïó êðóòèé
îõîðîíåöü" (2). 02.50 Õ/ô "Òîá³ â³äî-
ìî ìîº ³ì'ÿ" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!". 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.40 "²ñòè-
íà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20, 01.25 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 14.15 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åí-
íÿ". 15.10 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 16.00
Ò/ñ "Ïðîñïåêò Áðàçèë³¿". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.40, 00.25 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 18.55 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.00 "×àñ". 20.30, 02.05 Ò/ñ "Ëèñò
î÷³êóâàííÿ". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.15 "Â³ê³íãè". 00.10 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.45, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.45,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
10.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Âðÿòîâàí³
ä³òüìè". 11.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç ÷ó-
äîâèñüêà â êðàñóíþ". 12.05 Õ/ô "Òðî-
ÿíäà â³òð³â ïðîùàëüíèõ" (1). 13.55
"Ïðàâèëà æèòòÿ. Êîíñåðâîâàíà
áðåõíÿ". 14.55 "Ïðàâèëà æèòòÿ. "Å":
îçíàêà ñìåðò³". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 21.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-
4 ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 22.25 "Äå-
òåêòîð áðåõí³ - 2". 23.25 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â". 01.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(2). 02.15 Õ/ô "Ùèò ³ ìå÷" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.40
Ïîä³¿. 07.10 Ò/ñ "Ãëóõàð" (1). 09.20,
13.45, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Ìîÿ âåëèêà ðîäèíà" (1). 15.25, 03.00
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00, 04.35
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Äóìàé ÿê
æ³íêà" (1). 22.50 Õ/ô "ßê âèéòè çàì³æ
çà òðè äí³" (1). 00.45 Õ/ô "Êðàùå íå
áóâàº" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1).
10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè" (1). 13.50 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1). 14.50,
19.15 Áîãèíÿ øîï³íãó. 17.10 Ó ÒÅÒà
ïàðà. 18.00 4 âåñ³ëëÿ. 19.50 Êîðî-
ëåâà áàëó 3. 21.05 Â³òàëüêà. 21.20
ÒÅÒ-²íòåðíåò. 23.00 Äóðíºâ+1.
23.35 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.35 Ò/
ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3). 01.25 Ò/ñ "Âî-
ðîòà" (2). 02.15 Òâîþ ìàìó!. 03.05
Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 14.30  - ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ. 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ. 15:40 -
Äîê/ñ. 16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16.40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/
ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.25 -   "Ñïîðò
×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè .19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà . 19.50 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 20.00 - Ê³íîâå÷³ð ç
Ì-ñòóä³î. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21.55 - "Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50
- Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.15, 06.40 Ò/c "Ñâ³òëîôîð". 06.35,
07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì. 07.30,

08.30, 19.00, 23.55 Ðåïîðòåð. 07.35,
08.35, 19.15, 00.15 Ïîãîäà. 09.00
Õ/ô "Ïðî ùî ãîâîðÿòü ÷îëîâ³êè".
11.00, 16.45 Ò/c "Òàòóñåâ³ äîíüêè".
13.20, 14.30 Kids Time. 13.25 Ì/c
"Êà÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.45 Ò/c "Äðóç³".
15.45 Ò/c "Êàäåòñòâî". 19.20 Ò/c
"Âîðîí³íè". 21.00 Ðåâ³çîð 2. 22.55
Ò/c "Çàêðèòà øêîëà" (2). 00.30 Ò/c
"Êóï³äîí". 01.20 Ò/c "Äðóæíà ñ³ìåé-
êà". 02.50, 03.40 Çîíà íî÷³. 02.55
Óêðà¿íö³ Â³ðà. 03.45 ×åìï³îí ÷åìï³-
îí³â. 04.00 Ìàðêî Êðîïèâíèöüêèé.
04.40, 05.25 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
04.45 Àõ íå ãîâîð³òü ìåí³ ïðî ëþ-
áîâ...
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07.15 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.20 Êðà¿-
íà on line. 07.25 Åðà á³çíåñó. 07.35
Äîê. ô³ëüì "Ì.Îëÿë³í. Ïîðàíåíå
ñåðöå". 1 ÷. 08.15 Äîê. ô³ëüì "Ì.Î-
ëÿë³í. Ïîðàíåíå ñåðöå". 2 ÷. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.25 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.40 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 12.10 Êîðäîí äåðæà-
âè. 12.30 Êðîê äî ç³ðîê. 13.15 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 13.30 Ò/ñ "Æîðñòêå ïðà-
âîñóääÿ" 1ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.40 Ò/ñ "Ä³òè á³ëî¿ áîãèí³" 4-6ñ.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10 Êîíöåðò-
íà ïðîãðàìà "Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ
ðîêó". 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.15 Ñîö³àëüíå øîó "Àäðåíàë³í".
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.15 Ïîãîäà.
23.20 Õóä. ô³ëüì "Ôîðìóëà ãðè". 12
ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ïðî ãîëîâíå.

Êàíàë «1+1»
06.05 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.50 ÒÑÍ. 06.45, 07.15, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.10 "Îñîáèñòèé
ðàõóíîê". 10.00 "Ø³ñòü êàäð³â".
10.20, 17.10 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåí-
íÿ äîäîìó". 12.15 "Íå áðåøè ìåí³ -
4". 13.20 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
14.25, 20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 3". 16.45, 04.35 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 22.30 "Ì³íÿþ æ³íêó - 7".
00.00 Õ/ô "Áîðäæ³à" (3). 01.10 Õ/ô
"Ëåä³ ÿñòðóá". 03.05 Õ/ô "Íåäîðå÷-
íà ëþäèíà" (2). 05.00 "Ñòî òèñÿ÷ çà
ïðàâäó".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 20.30 Ò/ñ "Ïåòðîâè÷". 11.10,
12.20, 04.10 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.20
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 15.55 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
20.00, 03.25 "Ïîäðîáèö³". 22.30 Ò/
ñ "Æóêîâ" (1). 01.40 Õ/ô "Âëàñí³ñòü
äèÿâîëà" (2).

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

90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1). 14.50,
19.15 Áîãèíÿ øîï³íãó. 17.10 Ó ÒÅÒà
ïàðà. 18.00 4 âåñ³ëëÿ. 19.50 Âåñåë³
ìàìçåë³. 20.15 Äàéîø Ìîëîäüîæ!
21.20 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 23.00 Øï³ë³â³ë³.
23.35 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.35 Ò/
ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3). 01.25 Ò/ñ "Âî-
ðîòà" (2). 02.15 Òâîþ ìàìó! 03.05
Äî ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 10:55 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 -  Ò/ñ.
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð).
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñ  . 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -
Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ". 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î". 21.30 - Íîâèíè "×àñ".
22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:40 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.20, 06.10 Teen Time. 05.25 Ò/c
"Âïåðåä - äî óñï³õó". 06.15, 06.40,
22.05 Ò/c "Ñâ³òëîôîð". 06.35, 07.10,
07.40, 08.45 Ï³äéîì. 07.30, 08.30,
19.00, 00.15 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.15, 00.30 Ïîãîäà. 09.00 Ò/c "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.05, 16.50 Ò/c "Òàòó-
ñåâ³ äîíüêè". 13.25, 14.35 Kids Time.
13.30 Ì/c "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.50 Ò/c
"Äðóç³". 15.50 Ò/c "Êàäåòñòâî". 19.20
Ò/c "Âîðîí³íè". 23.10 Ò/c "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 00.50 Ò/c "Êóï³äîí". 01.35
Ò/c "Äðóæíà ñ³ìåéêà". 03.05, 04.00
Çîíà íî÷³. 03.10 Óêðà¿íö³ Â³ðà. 04.05
Ñ.Ïàðàäæàíîâ. Â³äêëàäåíà ïðå-
ì'ºðà. 04.20 Æàð-ïòèöÿ. 04.40 Êî-
õàííÿ âñüîãî æèòòÿ. 04.55, 05.25
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 05.00 Ñóìíèé
Ï'ºðî.
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07.20 Åðà á³çíåñó. 07.30 Äîê. ô³ëüì
"Î.Àðîñºâà. ²íøå æèòòÿ ïàí³ Ìîí³-
êè". 1 ÷. 08.15 Äîê. ô³ëüì "Î.Àðîñ-
ºâà. ²íøå æèòòÿ ïàí³ Ìîí³êè". 2 ÷.

08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.05
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.15 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 09.20 Íàø ñïîðò. Äî 20-ð³÷÷ÿ
îë³ìï³éñüêîãî äåáþòó Óêðà¿íè. 11.10
Õ/ô "Ïðèâàòíà îñîáà" 2ñ. 12.30 Óê-
ðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 13.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
13.25 Ò/ñ "Æîðñòêå ïðàâîñóääÿ" 2ñ.
14.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.00 ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÜÊ² ÑËÓÕÀÍ-
Íß Ó ÂÅÐÕÎÂÍ²É ÐÀÄ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ
íà òåìó: "Óêðà¿íñüêà òðóäîâà ì³ãðà-
ö³ÿ: ñòàí, ïðîáëåìè òà øëÿõè ¿õ
âèð³øåííÿ". 18.00 Ïðî ãîëîâíå.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05 Ïðî ãî-
ëîâíå. 19.30 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
"Ðàçîì ñï³âàéìî, äðóç³ ìî¿!".
Ì.Ãðèöêàí. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà Â.Ïîïàäþêà ÷.1.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Õóä.
ô³ëüì "Çãðàÿ". 1 ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå.
02.10 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. Äàéäæåñò. Êðà-
ùå çà ð³ê. 02.25 Ò/ñ "Æîðñòêå ïðà-
âîñóääÿ" 2ñ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.30 ÒÑÍ. 06.45, 07.15, 08.05,
09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.10 "Îñî-
áèñòèé ðàõóíîê". 10.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 10.20, 17.10 Ò/ñ "Ñèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó". 12.15, 03.25
"Íå áðåøè ìåí³ -  4".  13.20
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 14.25,
20.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-
ñîëàíà - 3". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-

âå". 22.30, 04.15 "Ìîÿ õàòà ñêðàþ".
00.00 Õ/ô "Áîðäæ³à" (3). 00.50 "Ñåêñ
- ì³ñ³ÿ - 2". 01.55 Õ/ô "Íåäîðå÷íà
ëþäèíà" (2). 05.00 "Ñòî òèñÿ÷ çà
ïðàâäó".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Ïåòðîâè÷". 11.10, 12.20,
04.10 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 13.20 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.55 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 20.00,
03.25 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ôóòáîë.
"Äèíàìî" Êè¿â - "Çåí³ò" Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã. 22.20 Ò/ñ "Æóêîâ" (1).
01.30 Õ/ô "Ñóêóïí³ñòü áðåõí³" (1).

 ICTV
06.35, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.50 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.45 Ò/ñ "Äà-
ëåêîá³éíèêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00, 21.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 14.45, 20.05 Ò/ñ "Áðàò
çà áðàòà-2". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.05 Õ/ô "Ì³ñ³ÿ ïîðÿòóíêó" (2).
00.50 Êðèì³íàëüíèé îáëîì. 01.45
Õ/ô "Ñë³ïà ëþòü" (2). 03.10 Ò/ñ "Çà-
êîí Õåðð³".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55 "Äîá-
ðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.15 "ß
ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ". 15.10 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð". 16.00 Ò/ñ "Ïðî-
ñïåêò Áðàçèë³¿". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâè-
íè. 17.40, 00.05 "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ!" 18.55 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30, 02.05 Ò/ñ "Ëþáîâ ç³
çáðîºþ". 22.25 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.00 "Â³ê³íãè". 23.50 Í³÷í³ íîâèíè.
01.05 "Àíäð³é Ñîêîëîâ. Äîâãà äî-
ðîãà äî ÐÀÃÑó".

ÑÒÁ
06.20, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.05,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.45 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íå-
ùàñí³ â êîõàíí³". 10.45 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Òîï-10 ñêàíäàë³â ðîêó". 11.45
Õ/ô "Ï³ä ïðèö³ëîì êîõàííÿ" (1). 13.55
"Ïðàâèëà æèòòÿ. Óïàêîâêà. Ïðèõî-
âàíà çàãðîçà". 14.55 "Ïðàâèëà æèò-
òÿ. ßê âáåðåãòèñÿ â³ä çàðàçè". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.05
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-4 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³
- 2". 23.20 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
00.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2). 01.20
Õ/ô "Ùèò ³ ìå÷" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.20
Ïîä³¿. 07.10, 23.15 Ò/ñ "Ãëóõàð.
Ïðîäîâæåííÿ" (1). 09.20, 12.50,
17.20, 21.40 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Ìîÿ âåëèêà ðîäèíà" (1). 11.50,
04.15 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Äóìàé ÿê
æ³íêà" (1). 02.00 Ò/ñ "Óñï³õ".

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1).
10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè" (1). 13.50 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1). 14.50,
19.15 Áîãèíÿ øîï³íãó. 17.10 Ó ÒÅÒà
ïàðà. 18.00 4 âåñ³ëëÿ. 19.50 Âåñåë³
ìàìçåë³. 20.15 "Äàéîø Ìîëîäüîæ!
21.20 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 23.00 Øï³ë³â³ë³.
23.35 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.35 Ò/
ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3). 01.25 Ò/ñ "Âî-
ðîòà" (2). 02.15 Òâîþ ìàìó! 03.05
Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 11:05 - Ò/ñ. 11:50 -
Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  Äîê/ñ. 14:00 -  Ì/ô. 14:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ.
17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 19:25 -  "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà   . 20.00 - "Ë³êàðñüêà
òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð). 20.45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà
â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 21.55 -  "Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ
22.50 - Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.20, 06.10 Teen Time. 05.25 Ò/c
"Âïåðåä - äî óñï³õó". 06.15, 06.40,
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

"²äåàëüíèé ðåìîíò". 12.10 "Àáðàêà-
äàáðà". 14.05 Ò/ñ "Ñïàäùèíà". 15.10
"Òàìàðà Ñèíÿâñüêà. Ñâ³òëî ìîãî
êîõàííÿ". 16.15 "Óãàäàé ìåëîä³þ".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.15 "Ôîðò
Áîÿðä". 18.55 "Íåéìîâ³ðíèé
Ãóäâ³í". 20.00 "×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³
ââå÷åð³". 22.05 "Äâ³ ç³ðêè". 00.15 Õ/
ô "Êèòàéñüêèé ñåðâ³çú". 02.00 Õ/ô
"Êîìåä³ÿ äàâíî ìèíóëèõ äí³â".
03.25 Õ/ô "Òîé, ùî éäå ñë³äîì".

ÑÒÁ
06.35, 00.35 Õ/ô "Îäðóæåííÿ
Áàëüçàì³íîâà" (1). 08.05 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 09.05 "¯ìî âäîìà".
10.10 Õ/ô "Ñîëäàò ²âàí Áðîâê³í" (1).
12.05 Õ/ô "²âàí Áðîâê³í íà ö³ëèí³"
(1). 14.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Äðóæèíè
ôóòáîë³ñò³â: ãðà â ñ³ì'þ?" 15.00
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ä³òè áàãàòèõ òåæ
ïëà÷óòü". 16.00 "Ìîÿ ïðàâäà.
Æèòòÿ ï³ñëÿ "Àíæåë³êè". 17.00 "Ìîÿ
ïðàâäà. Òåòÿíà Áóëàíîâà. Íå
ïëà÷..." 18.00 Õ/ô "Áóëà òîá³
êîõàíà" (1). 21.55 Õ/ô "Òðè
ïîëóãðàö³¿" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10, 07.10, 02.50, 03.55 Ò/ñ
"Á³ãëü". 07.00, 19.00, 03.35 Ïîä³¿.
08.00, 09.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00
Òàºìíèö³ ç³ðîê. Ëþáîâí³ òàºìíèö³.
11.00, 01.15 Õ/ô "Òàê íå áóâàº" (1).
13.00, 19.20 Ò/ñ "Ñåðöå íå êàì³íü"
(1). 21.20 Õ/ô "Àë³á³ - íàä³ÿ, àë³á³ -
ëþáîâ" (1). 23.20, 04.40 Õ/ô "Ñèíÿ
áîðîäà" (2).

Ò Å Ò
08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³â-
êà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 10.40 Ì/

ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä" (1). 11.10 Ì/
ô "Çîðÿí³ â³éíè: êð³çü ïðîñò³ð òà ÷àñ"
(1). 13.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 15.50 "Êîðîëåâà áàëó 3". 17.05
Õ/ô "Áðóäí³ òàíö³ 2" (1). 19.00 Õ/ô
"Åëâ³í ³ áóðóíäóêè" (1). 20.55
Â³òàëüêà. 22.00 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 23.00
Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3). 01.50 Õ/ô "Óñ³
ïîìðóòü, à ÿ ëèøóñÿ" (3). 03.15 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 - Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè
"×àñ". 10:55 -  "Ñïîðò ×àñ". 11:05 -
"Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 -
Õóäîæí³é ô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/ñ. 16:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Êîíöåðò.
18.25 - "Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 19:00 -
Íîâèíè "×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè
"×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î" . 23:35 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 01:20
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
06.25 Àôåðèñòè. 07.20, 10.00 Ðåâ³-
çîð 2. 11.55 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³.
13.40 Ëþäè Õå. 14.00 Íåðåàëüíà
³ñòîð³ÿ. 14.40 Ôàéíà Þêðàéíà.
15.05 Ò/c "Âîðîí³íè". 17.50 Õ/ô "Çà-
÷àðîâàíà Åëëà". 19.50 Õ/ô "Æ³íêà-
ê³øêà". 22.00 Õòî çâåðõó 2. 00.00 Õ/
ô "Ïîêëàäèñÿ íà äðóç³â". 01.50 Ò/c
"Äðóæíà ñ³ìåéêà". 02.35, 03.30 Çîíà
íî÷³. 02.40 Ñåìåðåíêè. 03.35 Ï³ä
çíàêîì á³äè. 04.20 Âîëÿ â³äõîäèòü
ç áîÿìè. 04.35, 05.35 Çîíà íî÷³ Êóëü-
òóðà.

ÍÅÄ²Ëß, 7 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.05 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 07.35 Òîê-
øîó "Äðóæèíà". 09.05 Ïîäîðîæóé
ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ. 09.30 Îêî-
ëèöÿ. 10.00 Êðîê äî ç³ðîê. 10.55
Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 11.50 ßê
Âàøå çäîðîâ'ÿ? 12.50 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 13.40 ßê öå? 14.05 Ðîÿëü â
êóùàõ. 14.35 Áëèæ÷å äî íàðîäó.
15.05 Çîëîòèé ãóñàê. 15.35 Â ãîñ-
òÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 16.30 Êàðàîêå äëÿ
äîðîñëèõ. 17.25 Íå â³ð õóäîìó
êóõàðþ. 17.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæ-
äåíü. 18.35 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "ß
ëþáëþ òåáå, Óêðà¿íî". 20.40 Ãîëîâ-
íèé àðãóìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.45
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Í.à. Óêðà¿íè
Ì.Ãíàòþêà. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.00 Åðà á³çíåñó. Ï³äñóì-
êè. 23.35 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 00.50
Êëóá ãóìîðó. 01.20 Ï³äñóìêè òèæ-
íÿ. 02.00 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 02.10
Îô³ö³éíà õðîí³êà.

 Êàíàë «1+1»
06.05 Õ/ô "Êîìàíäèð åñêàäðèëü¿".
07.50 Ìóëüòô³ëüì. 08.10 "Ðåìîíò +".
09.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 10.00
Ì/ô "Âèííè Ïóõ". 11.00, 05.20
"Íåä³ëÿ ç êâàðòàëîì". 12.00, 03.20
"Ñìàêóºìî". 12.45, 13.55, 15.00,
16.10 Ò/ñ "Áåç ñë³äó". 17.20 Õ/ô
"Õàçÿéêà "Á³ëèõ íî÷åé". 19.30 ÒÑÍ:
"ÒÑÍ-òèæäåíü". 20.15 Õ/ô
"Ñëóæáîâèé ðîìàí". 23.30 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 00.35, 04.35 "Áàãàò³ òåæ

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Çåìñüêèé ë³êàð. Ïðîäîâ-
æåííÿ" (1). 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 09.10 Ò/ñ "Ïåòðîâè÷".
11.10, 12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.20 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.55 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.10,
04.05 Ò/ñ "Çåìñüêèé ë³êàð. Æèòòÿ ç
ïî÷àòêó" (1). 20.00, 03.25 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 "Øóñòåð Live". 00.40 Õ/
ô "²ãðè ïàòð³îò³â" (2). 02.30 Ä/ô "Àñ-
òðîëîã³ÿ. Æåðòâè çîðÿíî¿ áðåõí³".

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".

07.45 Ñòîï-10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 16.45 Ò/ñ "Äàëåêîá³éíèêè".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00, 22.00 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.45,
20.05 Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà-2". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. .23.10 Ìàêñèìóì â
Óêðà¿í³. 0.10 Õ/ô "Ñïèñîê ïðèðå÷å-
íèõ" (2). 01.50 Õ/ô "Ì³ñ³ÿ ïîðÿòóí-
êó-2" (2). 03.15 Õ/ô "Ìèòíèöÿ äàº
äîáðî" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55 "Äîá-
ðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.40 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.15
"×åêàé íà ìåíå". 15.10 Ò/ñ "Æ³íî-
÷èé ë³êàð". 16.00 Ò/ñ "Ïðîñïåêò Áðà-
çèë³¿". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40
"Ëþäèíà ³ çàêîí". 18.55 "Ïîëå ÷ó-
äåñ". 20.00 "×àñ". 20.30 "Îäèí â
îäèí!" Íà á³ñ! 23.35 Ä/ô "The Rolling
Stones - Crossfire Hurricane". 01.35
Õ/ô "Ïîñï³øàé áóäóâàòè áóäèíîê".
02.45 Õ/ô "Ñïðèòíèêè".

ÑÒÁ
06.05 Õ/ô "Áåðåæ³òü ÷îëîâ³ê³â" (1).
07.20, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.00, 02.00 Õ/ô "Ïî-
ñì³õíèñü, êîëè ç³ðêè ïëà÷óòü" (1).
10.50 Õ/ô "×åðãîâèé ÿíãîë" (1).
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 20.05
"Ìîÿ ïðàâäà. Æèòòÿ ï³ñëÿ "Àíæåë³-
êè". 21.00 "Ìîÿ ïðàâäà. Òåòÿíà Áó-
ëàíîâà. Íå ïëà÷...". 22.25 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â: ãðà â
ñ³ì'þ?" 23.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ä³òè
áàãàòèõ òåæ ïëà÷óòü". 00.20 Õ/ô
"Çâ³äêè áåðóòüñÿ ä³òè?".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.20
Ïîä³¿. 07.10 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïðîäîâ-
æåííÿ" (1). 09.20, 12.50, 17.20, 21.00
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Ìîÿ âåëè-
êà ðîäèíà" (1). 11.50, 04.15 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.25, 02.40 Ùè-
ðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 23.20 Ò/ñ "Îõîðîíåöü -3" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè"
(1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 13.50 Ò/ñ "Áåâåðë³
Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1).
14.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 17.10 Äîñâ-
³äîñ. 18.00 4 âåñ³ëëÿ. 19.25 Âåñåë³
ìàìçåë³. 20.15 Äàéîø Ìîëîäüîæ!
21.20 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 23.00 Øï³ë³â³ë³.
23.35 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.35
Õ/ô "Äæèïåðñ êðèïåðñ" (3). 02.05
Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 11.00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 11.05 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê
çäîðîâ'ÿ" (ïîâòîð). 14.00 -  " Ê³íî-
ìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45
-  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-

- 2". 23.20 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
00.20 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2). 01.15
Õ/ô "Ùèò ³ ìå÷" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.35
Ïîä³¿. 07.10, 22.50 Ò/ñ "Ãëóõàð.
Ïðîäîâæåííÿ" (1). 09.20, 12.50,
17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Ìîÿ
âåëèêà ðîäèíà" (1). 11.50, 04.30 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.25, 03.00
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
19.20, 03.55 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Äóìàé ÿê æ³íêà"
(1). 01.40 Ò/ñ "Óñï³õ".

Ò Å Ò
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè"
(1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 13.50 Ò/ñ "Áåâåðë³
Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1).
14.50, 19.15 Áîãèíÿ øîï³íãó. 17.10
Ó ÒÅÒà ïàðà. 18.00 4 âåñ³ëëÿ. 19.50
Âåñåë³ ìàìçåë³. 20.15 Äàéîø Ìî-
ëîäüîæ! 21.20 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 22.20
Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 23.00 Øï³ë³â³ë³.
23.35 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.35 Ò/
ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3). 01.25 Ò/ñ "Âî-
ðîòà" (2). 02.15 Òâîþ ìàìó!. 03.05
Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 10.55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïî-
âòîð). 11:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.05
- Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà òîð-
áèíêà" (ïîâòîð). 13:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ" (ïîâòîð). 14:00 - Ì/ô.
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50 - Ì/
ô. 18:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 20.00 -
Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

05.20, 06.10 Teen Time. 05.25 Ò/c
"Âïåðåä - äî óñï³õó". 06.15, 06.40,
22.05 Ò/c "Ñâ³òëîôîð". 06.40,
07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.00, 00.15 Ðåïîðòåð.
07.35, 08.35, 19.15, 00.30 Ïîãîäà.
09.00 Ò/c "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.05,
16.45 Ò/c "Òàòóñåâ³ äîíüêè". 13.25,
14.35 Kids Time. 13.30 Ì/c
"Àëàää³í". 14.45 Ò/c "Äðóç³". 15.45
Ò/c "Êàäåòñòâî". 19.20 Ò/c "Âîðîí-
³íè". 23.10 Ò/c "Çàêðèòà øêîëà" (2).
00.50 Ò/c "Êóï³äîí". 01.35 Ò/c
"Äðóæíà ñ³ìåéêà". 03.05 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 03.10, 04.05 Çîíà
íî÷³. 03.15 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ. 04.10
Ðàéñüê³ ñàäè ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷-
íîãî. 04.30, 05.25 Çîíà íî÷³ Êóëü-
òóðà. 04.30 ²âàí Ôðàíêî.
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07.20 Åðà á³çíåñó. 07.30 Äîê. ô³ëüì
"Î.Á³ëÿâñüêèé. Îñîáèñòà ñïðàâà
Ôîêñà". 1 ÷. 08.15 Äîê. ô³ëüì "Î.Á-
³ëÿâñüêèé. Îñîáèñòà ñïðàâà Ôîê-
ñà". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.05
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 09.30 Ïîãîäà. 09.45 Òîê-øîó
"Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 10.45 Ïîãî-
äà. 10.55 Õ/ô "Ìàò÷ â³äáóäåòüñÿ çà
áóäü-ÿêî¿ ïîãîäè". 13.15 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 13.35 Ò/ñ "Æîðñòêå ïðàâîñóä-
äÿ" 4ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.40 Ò/ñ
"Ä³òè á³ëî¿ áîãèí³" 10-12ñ.(çàêë.).
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05 "Íàäâå÷-
³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 19.55 Ôîëüê-
music. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ôîëüê-music.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Õóä.
ô³ëüì "Çãðàÿ". 3 ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå.
02.10 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì).

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
05.15 ÒÑÍ. 06.45, 07.15, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.10 "Îñîáèñòèé
ðàõóíîê". 10.00 "Ø³ñòü êàäð³â".
10.20, 17.10 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåí-
íÿ äîäîìó". 12.15 "Íå áðåøè ìåí³ -
4". 13.20 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
14.25 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 3". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013". 22.05
Õ/ô "Íåìîâëÿ íà ïðîãóëÿíö³". 00.10
Õ/ô "Æîâòèé êàðëèê". 02.10 Õ/ô "Íà
ñåêðåòí³é ñëóæá³ ¿¿ Âåëè÷íîñò³" (2).
04.30 "Ñòî òèñÿ÷ çà ïðàâäó".

22.05 Ò/c "Ñâ³òëîôîð". 06.40, 07.10,
07.40, 08.45 Ï³äéîì. 07.30, 08.30,
19.00, 00.15 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.15, 00.30 Ïîãîäà. 09.00 Ò/c "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.05, 16.50 Ò/c "Òàòó-
ñåâ³ äîíüêè". 13.25, 14.35 Kids Time.
13.30 Ì/c "Àëàää³í". 14.50 Ò/c
"Äðóç³". 15.50 Ò/c "Êàäåòñòâî". 19.20
Ò/c "Âîðîí³íè". 23.10 Ò/c "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 00.50 Ò/c "Êóï³äîí". 01.35
Ò/c "Äðóæíà ñ³ìåéêà". 03.05 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 03.10, 04.10 Çîíà
íî÷³. 03.15 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ. 04.15
Çèìà íàä³¿. 04.40 Òà¿íñòâà Êèºâî-
Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè. 05.00, 05.30 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 05.05 Æèòòÿ â îá-
³éìàõ êâ³ò³â. 05.20 Ñóïåðíèêè.
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07.15 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.20 Êðà¿-
íà on line. 07.25 Åðà á³çíåñó. 07.30
Äîê. ô³ëüì "Í.Âàðëåé. Áåç ñòðàõîâ-
êè". 1 ÷. 08.15 Äîê. ô³ëüì "Í.Âàð-
ëåé. Áåç ñòðàõîâêè". 2 ÷. 08.45 Êî-
ðèñí³ ïîðàäè. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.30 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.40 Ïðå-
ì'ºðà. Ä/ô "Êè¿âñüêà ñòàðîâèíà.
Ñâ³ò ìèñòåöòâà. "Ïîºäèíîê" (Îëåê-
ñàíäð Êóïð³í). 10.15 Êíèãà.ua. 10.50
Õ/ô "Ïðèâàòíà îñîáà" 3ñ.(çàêëþ÷-
íà). 12.20 Õàé ùàñòèòü. 12.40 Ïîãî-
äà. 12.45 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãî-
ðîäåíñüêîþ. 13.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
13.30 Ò/ñ "Æîðñòêå ïðàâîñóääÿ" 3ñ.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.40 Ò/ñ "Ä³òè á³ëî¿
áîãèí³" 7-9ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.05 Ïðî ãîëîâíå. 19.30 Îñòàííº
ïîïåðåäæåííÿ. 19.55 Äîðîñë³ ³ãðè.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.30 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Â.Ïîïà-
äþêà ÷.2. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20
Õóä. ô³ëüì "Çãðàÿ". 2 ñ. 00.15 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.15 ÒÑÍ. 06.45, 07.15, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.10 "Îñîáèñòèé
ðàõóíîê". 10.00 "Ø³ñòü êàäð³â".
10.20, 17.10 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåí-
íÿ äîäîìó". 12.15, 04.00 "Íå áðåøè
ìåí³ - 4". 13.20, 03.10 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 14.25, 20.15 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 3". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.30 "Ïåêåëüíà
êóõíÿ-3". 00.30 Õ/ô "Áîðäæ³à" (3).
01.35 Õ/ô "Êîìàíäèð åñêàäðèëü¿".
04.50 "Ñòî òèñÿ÷ çà ïðàâäó".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Õ/ô "Â ñåðïí³ 44-ãî" (1). 12.20,
04.45 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì". 13.20 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.55 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 20.00,
03.25 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Ïåò-
ðîâè÷". 22.20 Ò/ñ "Æóêîâ" (1). 01.35
Õ/ô "Íà ãà÷êó". 03.55 Ä/ô "Ìîäà
÷àñ³â Ëåîí³äà Áðºæíºâà".

 ICTV
06.35, 07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.50 Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 16.45 Ò/ñ "Äàëåêîá-
³éíèêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00,
21.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.50, 20.05 Ò/ñ "Áðàò çà
áðàòà-2". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.05
Õ/ô "Ì³ñ³ÿ ïîðÿòóíêó-2" (2). 00.50
Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 01.40 Õ/ô "Ì³ñ³ÿ
ïîðÿòóíêó" (2). 03.10 Ò/ñ "Çàêîí
Õåðð³".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.40 "²ñòè-
íà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.15
"ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ". 15.10 Ò/
ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 16.00 Ò/ñ "Ïðî-
ñïåêò Áðàçèë³¿". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâè-
íè. 17.40, 00.05 "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ!" 18.55 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30, 02.05 Ò/ñ "Ëþáîâ ç³
çáðîºþ". 22.30 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.00 "Â³ê³íãè". 23.50 Í³÷í³ íîâèíè.
01.05 "Ï³ñí³ íàøîãî ê³íî".

ÑÒÁ
06.10 ×óæ³ ïîìèëêè "Çì³¿íå ïðîêëÿò-
òÿ". 06.50, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!".
08.50, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 10.20 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Âèïðîáóâàííÿ àëêîãîëåì". 11.20
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Òîï ðîçëó÷åíü 2011
ðîêó". 12.15 Õ/ô "Çâ³äêè áåðóòüñÿ
ä³òè?". 14.00 "Ïðàâèëà æèòòÿ. Ïðî-
äóêòè-ìóòàíòè". 15.00 "Ïðàâèëà
æèòòÿ. Õòî â³äïîâ³ñòü çà áàçàð?"
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-4 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³

ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50 - Ì/ô.
18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:25 - "Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 -"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð).
20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
- "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 21:55 - "Ñïîðò ×àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ . 22:55 -
Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

05.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.25,
06.10 Teen Time. 05.30 Ò/c "Âïåðåä
- äî óñï³õó". 06.15, 06.40, 22.05 Ò/
c "Ñâ³òëîôîð". 06.35, 07.10, 07.40,
08.45 Ï³äéîì. 07.30, 08.30, 19.00,
00.15 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35, 19.15,
00.30 Ïîãîäà. 09.00 Ò/c "Ùàñëèâ³

ðàçîì". 11.05, 16.45 Ò/c "Òàòóñåâ³
äîíüêè". 13.25, 14.35 Kids Time.
13.30 Ì/c "Àëàää³í". 14.45 Ò/c
"Äðóç³". 15.45 Ò/c "Êàäåòñòâî". 19.20
Ò/c "Âîðîí³íè". 23.10 Ò/c "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 00.50 Ò/c "Êóï³äîí". 01.35
Ò/c "Äðóæíà ñ³ìåéêà". 03.05 Çîíà
íî÷³. 03.10 Óêðà¿íö³ Ëþáîâ. 04.05,
04.55 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.10
Áèñòðîïëèííèé ñîí.

ÑÓÁÎÒÀ, 6 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

08.25 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 09.05
Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 09.25 Ïðàâîñëàâ-
íèé â³ñíèê. 09.55 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?
10.20 Õ/ô "Ïðîäàíèé ñì³õ". 12.55
Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 13.55 Â ãîñòÿõ
ó Ä.Ãîðäîíà. 15.00 Àëåÿ ç³ðîê. 16.45
Star-øîó. 18.10 Çîëîòèé ãóñàê.
18.40 Þâ³ëåéíèé êîíöåðò Î.Ìàë³í-
³íà. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.20 Áåç öåíçóðè. 21.55 Êàáì³í:
ïîä³ÿ òèæíÿ. 22.05 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.10 Ô³ëüì-êîíöåðò "Â.Äîáðèí³í.
Á³îãðàô³ÿ ó ï³ñíÿõ". 00.50 Êëóá ãó-
ìîðó. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.40
Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 01.50 Õ/ô "Ïðî-
äàíèé ñì³õ".

Êàíàë «1+1»
06.10 Õ/ô "Íåìîâëÿ íà ïðîãóëÿíö³".
08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî
òàì?". 10.00 Ì/ô "Åíãð³ Áåðäñ".
10.05 Õ/ô "Ïðåêðàñíèé ïðèíö".
12.10 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ".
13.15 "Ïåêåëüíà êóõíÿ-3". 15.30
"Ø³ñòü êàäð³â". 16.30 "Âå÷³ðí³é Êè¿â
- 2013". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà - 3".
19.30 ÒÑÍ. 20.00 "Ïåðåãîíè íàâêî-
ëî ñâ³òó: ï³ñëÿ ô³í³øó". 21.20, 04.05
Õ/ô "×îëîâ³ê ó çàë³çí³é ìàñö³" (2).
23.50 Õ/ô "Íà ñåêðåòí³é ñëóæá³ ¿¿
Âåëè÷íîñò³" (2). 02.25 Õ/ô "Æîâòèé
êàðëèê".

IÍÒÅÐ
05.35 "Øóñòåð Live". 09.30 "Âñå äëÿ
ìàìè". 10.00 "Ë³òíÿ êóõíÿ". 11.00 Ò/
ñ "Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ". 14.00 Õ/ô
"Çîâñ³ì ³íøå æèòòÿ" (1). 18.00, 20.30
Ò/ñ "ßáëóíåâèé ñàä". 20.00, 02.45
"Ïîäðîáèö³". 22.30 Õ/ô "Âñå ìîæëè-
âî". 00.30 Õ/ô "Â ñåðïí³ 44-ãî" (1).
03.15 Ä/ô ""Áåð¸çêà", àáî Êàï³òàë³çì
ç-ï³ä ïîëèö³". 04.00 Õ/ô "²ãðè ïàòð³-
îò³â" (2).

ICTV
06.35 Êîçèðíå æèòòÿ. 07.05, 04.00
Õ/ô "Íàö³îíàëüíà áåçïåêà". 08.45
Ç³ðêà YouTube. 10.00 Äà÷à. 11.05
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 12.00 Çà êåð-
ìîì. 12.40 Ðîç³ãðàø. 13.10 Çàìî÷åí³.
14.20 Âåñåë³ ³ñòîð³¿. 15.20 Õ/ô "Ïîë-
³öåéñüêà àêàäåì³ÿ-3. Çíîâó íà òðå-
íóâàííÿ". 16.55 Õ/ô "Ïîë³öåéñüêà
àêàäåì³ÿ-4: Ãðîìàäÿíñüêå ïàòðóëþ-
âàííÿ". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.10
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
19.55 Õ/ô "Ãîäèíà ï³ê". 22.00 Õ/ô
"Ãîäèíà ï³ê-2". 23.55 Õ/ô "3000 ìèëü
äî Ãðåéñëåíäà" (2). 02.15 Õ/ô "Ðîê-
í-ðîëüíèê" (2).

ÎÐÒ
06.25 Õ/ô "Ðîçñë³äóâàííÿ". 07.45
"Ñì³õîâíèêè. Íîâ³ ïðèãîäè". 08.00
"Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!" 08.40
"Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15 "Ñìàê".
09.55 "²íøèé Àíäð³é Ìÿãêîâ". 11.15

ïëà÷óòü". 01.35 Õ/ô "Äåâ'ÿòêè" (2).
03.45 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ".

IÍÒÅÐ
06.00, 12.15, 04.45 Ò/ñ "Ñ³ìåé-

íèé äåòåêòèâ". 07.35 Õ/ô "Âñå ìîæ-
ëèâî". 09.40 "Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñüêîãî". 10.15 "Îðåë ³ Ðåø-
êà". 11.15 "Øàëåíå âåñ³ëëÿ". 14.10
Ò/ñ "ßáëóíåâèé ñàä". 18.05 Õ/ô
"Ð³äíà ëþäèíà". 20.00, 00.20 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30 Ôóòáîë. "Äèíàìî"
Êè¿â - "Ñïàðòàê" Ìîñêâà. 22.20 Õ/
ô "Âòîðãíåííÿ" (2). 00.55 Õ/ô
"Çîâñ³ì ³íøå æèòòÿ" (1).

 ICTV
06.50 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 07.40
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.15
Äà÷à. 09.20 Îñíîâíèé ³íñòèíêò.
09.50 Ðîç³ãðàø. 10.30 Ëåãê³ ãðîø³.
11.00 Êîçèðíå æèòòÿ. 11.30 Ìàêñè-
ìóì â Óêðà¿í³. 12.25 Íàâ÷³òü íàñ
æèòè!. 14.20 Äèâèòèñÿ óñ³ì! 15.05
Õ/ô "Ïîë³öåéñüêà àêàäåì³ÿ-3. Çíî-
âó íà òðåíóâàííÿ". 16.45 Õ/ô "Ãî-
äèíà ï³ê". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.30
Çàìî÷åí³. 20.55 Õ/ô "Ãîäèíà ï³ê-2".
22.45 Õ/ô "Ãîäèíà ï³ê-3". 00.35 Ò/ñ
"Òàêñ³". 01.20 Õ/ô "Ñïèñîê ïðèðå÷å-
íèõ" (2). 02.45 Õ/ô "Òîé, õòî á³æèòü
çà â³òðîì" (2). 04.45 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
07.05 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!" 07.40
"Ñì³õîâèíêè. Ï³í-êîä". 07.55 "Çäî-
ðîâ'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè".
09.30 "Äîêè âñ³ âäîìà". 10.25 "Ôà-
çåíäà". 11.15 "ªðàëàø". 12.35 Ò/ñ
"Æèòòÿ òà ïðèãîäè Ì³øêè ßïîí÷è-
êà". 15.50 "Äåíü ñ³ì'¿, ëþáîâ³ ³
â³ðíîñò³". Ñâÿòêîâèé êîíöåðò. 17.50
"Âåæà". 20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ".
21.00 "Óí³âåðñàëüíèé àðòèñò".
22.50 "Ä³òè Òðåòüîãî ðåéõà". 23.55
Õ/ô "Ïåðåõîïëåííÿ". 01.30 Õ/ô "Íà
ï³äìîñòêàõ ñöåíè". 02.55 "Ïîëå ÷ó-
äåñ".

ÑÒÁ
05.45 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè"
(1). 07.10 Õ/ô "Âåñíà íà Çàð³÷í³é
âóëèö³" (1). 09.00 "¯ìî âäîìà". 10.05
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.05 Õ/ô
"Áóëà òîá³ êîõàíà" (1). 15.05
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-4 ç Ïàâëîì Êîñò³-
öèíèì". 19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â
". 20.00 Õ/ô "Ìàìà íàïðîêàò" (1).
21.55 Õ/ô "Ïîñèëêà ç Ìàðñó" (1).
00.35 Õ/ô "Ñîëäàò ²âàí Áðîâê³í" (1).
02.10 Õ/ô "²âàí Áðîâê³í íà ö³ëèí³"
(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10, 05.45 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.50, 19.00, 03.55 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô
"Àë³á³ - íàä³ÿ, àë³á³ - ëþáîâ" (1).
09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî. Ô³ë³ï
Ê³ðêîðîâ. 10.00 Ãåðî¿ åêðàí³â.
×îëîâ³êè òà æ³íêè. 11.00 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ". 14.00, 19.20 Ò/ñ "Ñåðöå
íå êàì³íü" (1). 21.00, 22.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 23.00 Comedy
Woman. 00.00 Comedy Club. 01.00
Õ/ô "Á³ëë³ Ìåä³ñîí" (1). 02.30, 04.15
Ò/ñ "Îõîðîíåöü - 3" (2).

Ò Å Ò
07.10 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Ë³ëî
³ Ñò³÷" (1). 10.40 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè.
Ï³í-êîä" (1). 10.50 Ì/ô "Ñåðäèò³
ïòàøêè" (1). 11.10 Ì/ô "Äþéìîâî÷-
êà"  (1). 13.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 14.55 Õ/ô "×àð³âíà êðà¿íà" (1).
17.05 Õ/ô "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè" (1).
19.00 Êîðîëåâà áàëó 3. 20.25 Âå-
ñåë³ ìàìçåë³. 21.25 Â³òàëüêà. 22.00
ÒÅÒ-²íòåðíåò. 23.00 Ò/ñ "Õîäÿ÷³
ìåðö³" (3). 01.00 Ïðîô³ëàêòèêà.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
ìóçè÷íà ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11:00 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 14:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô.
18:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé
âèïóñê "7 äí³â". 21.15 - "Æèòòºâèé
ïðîñò³ð". 22:00 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î". 23:35 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 01.00
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

05.40 Ì/c "Ìàéñòåð Ìåíí³". 06.45
Àôåðèñòè. 07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà.
08.00 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 09.35
Õòî çâåðõó 2. 11.30 Ïåäàí-Ïðèòó-
ëà Øîó. 13.00 Ò/c "Âîðîí³íè". 15.30
Õ/ô "Çà÷àðîâàíà Åëëà". 17.45 Õ/ô
"Æ³íêà-ê³øêà". 19.50 Õ/ô "Ïðàêòè÷-
íà ìàã³ÿ". 22.00 Õ/ô "Êåéò òà Ëåî".
00.15 Õ/ô "×îòèðè âåñ³ëëÿ òà îäèí
ïîõîðîí" (2). 02.55 Ò/c "Äðóæíà
ñ³ìåéêà". 03.45 Çîíà íî÷³. 03.50
Ëåîïîëüä, àáî âòå÷à â³ä ñâîáîäè.
04.15, 04.45 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
04.20 Òàê í³õòî íå êîõàâ.
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ОВЕН (21.03-20.
04). Ви виявитеся
схильні до деякого
снобізму. Важливо

стримувати негативні емоції,
під їхнім впливом ви можете
навернути такого, про що
пізніше будете здорово шко'
дувати.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.
05).  Вам має бути
добре попрацювати,
тому краще не  розпо'

рошуватися на дрібниці. Уда'
чу можуть принести нові ідеї і
корисні  знайомства. Бажано
бути як можна непомітніше і
скромніше в очах начальства.

БЛИЗНЮКИ (22.05-
21.06). Бажано осте'
рігатися необдуманих
слів і необережних
вчинків. Постарайтеся

не зневажати деякими умов'
ностями і формальностями,
але виявіть рішучість у подо'
ланні труднощів.

РАК (22.06-23.07).
Наступив сприятли'
вий період для очіку'
вання вітру  конструк'

тивних змін. Варто проанал'
ізувати відносини з навко'

лишніми.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Вам доведеться
всерйоз поборотися

за зміцнення свого авторите'
ту. Вам буде необхідно дово'
дити, що ви здатні переборо'
ти будь'які  труднощі. Якщо
Вас будуть провокувати, на'
магайтеся не вступати в кон'
флікти.

ДІВА (24.08-23.09).
Дійте рішуче і сміливо,
і вам може зненацька
пощастити  у самих
ризикованих справах.

Уміння залучати навколишніх
на свою сторону допоможе
домогтися рішення виниклих
перед вами проблем.

ТЕРЕЗИ (24.09-
23.10). Самовпев'
неність може виявити'
ся зайвою, принаймні
– надлишковою. Не

будьте надмірно вимогливі до
навколишніх. Постарайтеся
уникати перенапруги на ро'
боті. У вихідні постарайтеся
звести до мінімуму контакти,
вони можуть виявитися над'
мірно стомлюючі для вас.

СКОРПІОН (24.10-
22.11). Удачливість
ваша прямо зале'
жить від того, як ви

зможете вибудувати відноси'
ни з впливовими людьми.
Можуть виникнути труднощі
через те, що вам доведеться
проводити рішучі заходи і пе'
реконати багатьох у  їхній не'

обхідності.
СТРІЛЕЦЬ (23.11-
21.12).  Не варто
ділитися надлишко'
вими подробицями

про себе, цими відомостями
можуть скористатися недо'
брозичливці. Не варто крити'
кувати  колег по роботі або
начальство, інакше ви ризи'
куєте потрапити у вкрай  не'
приємну ситуацію.

КОЗЕРІГ (22.12-
20.01).  Необхідно
зберігати емоційну
рівновагу і спокійно

ставитися до виникаючих на
шляху перешкодам.

ВОДОЛІЙ (21.01-
19.02). На роботі і у
побуті ви зможете
організувати  навко'

лишніх для виконання влас'
них завдань.

РИБИ (20.02-
20.03). Від вас буде
потрібна мінімальна
напруга, і тільки в той

момент, коли потрібно буде
просто не упустити свій шанс.
Удалими  виявляться ділові
зустрічі.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 01.07.13 – 07.07.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!
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ТРУСЫ
ВОЗМЕЗДИЯ

Индийские ин'
женеры разра'
ботали нижнее
белье, способ'
ное помочь жер'
тве изнасилова'

ния обезвредить преступника
и вызвать полицию, сообщает
газета The Times of India. Ин'
новационные женские трусы,
рассказала одна из авторов
проекта Мани'ша Мохан, осна'
щены модулями GPS и GSM, а

также сенсорами давления и
электро'шокером, способным
выдать разряд в 3800 киловольт.
По словам разработчиков, ниж'
нее белье должно сначала отпуг'
нуть насильника электрошоком,
а затем послать сигнал в поли'
цию с указанием точных коорди'
нат преступления и SMS'
coобщение на мобильные теле'
фоны родных жертвы. Мне все
ясно, за исключением одного
момента: когда трусы надева'
ешь и снимаешь, электрошокер,
надеюсь, не срабатывает?

ХИРУРГИ СРАЗИЛИСЬ
С АНГЕЛАМИ

Чего только ни придумают япон'
цы. В Стране восходящего солнца
прошел необычный футбольный
матч. В нем участвовали рыбы'хи'
рурги и рыбы'ангелы. А чтобы за'
интересовать их спортивным со'
стязанием, прозрачный мяч напол'
нили кормом. Лишь после этой
меры рыбы начали активно "пи'
нать" мяч. Правда, счет игры не
сообщается. Рыбий матч был уст'
роен в честь приближающегося
чемпионата мира по футболу, ко'
торый пройдет в Южной Африке в
июне.

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

ÇÀËÅÆÍÎÑÒÅÉ ² ÇÀÉÂÎ¯ ÂÀÃÈ
До нас знову приїде вiдомий лiкар, який вже бага'

тьом  закарпатцям повернув  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ,  30 ЧЕРВНЯ, о 13-й год. в приміщенні
Мукачівської міської центральної бібліотеки (біля
Центральної аптеки); (тел. 096-435-37-33; 067-422-
54-74; 4-39-03) того ж дня   о 9'й год.  в  м. Хуст,
(готель “Хуст”)   (тел. 4-31-53, 096-435-37-33; 067-
422-54-74)   лiкар'психотерапевт з бiльш  як
двадцятирiчним стажем, провідний спеціаліст
Кримської асоціації лікарів'психотерапевтів

Валерiй Михайлович СЕМЕНОВ
çîâñiì áåçáîëiñíî, àíîíiìíî é iíäèâiäóàëüíî  ïîçáà-
âèòü Âàñ àëêîãîëüíî¿, íiêîòèíîâî¿, ³ãðîâî¿ çàëåæíîñ-
òåé òà çàéâî¿ âàãè. Çà áàæàííÿì ïàöiºíòà ëiêàð ïðîâî-
äèòü ïñèõîôàðìîáëîêóâàííÿ.
Ïåðåä ñåàíñîì  áàæàíî äâi-òðè äîáè íå âèïèâàòè ñïèð-
òíîãî, êóðöÿì — îäíó äîáó íå êóðèòè, áàæàþ÷èì ñõóä-
íóòè òðåáà ïðèõîäèòè íàòîùàê.
Òiëüêè îäíà çóñòði÷ ç âèñîêîêâàëiôiêîâàíèì
ëiêàðåì  – i äî Âàñ ïîâåðíåòüñÿ ðàäiñòü æèòòÿ.

ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!
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                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ÛÛÛÛÛ
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☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Ìíå ïîäàðèëè ïîëîòåí-
öå ñ ãîëûì ìóæ÷èíîé. Ïî-
ëîòåíöå ìóæó ïîíðàâè-
ëîñü,à ìóæ÷èíó îí âûãíàë.

Ïèíÿ ïðèøåë ê ðàââèíó
– Ðåáå, ñî ìíîé ïðèêëþ-

÷èëàñü áîëüøàÿ áåäà!
Ñïðàâà  è ñëåâà îò ìîåé
ëàâêè îòêðûëîñü äâà  îã-
ðîìíûõ ñóïåðìàðêåòà,
÷òî ìíå äåëàòü?

– Íå íàäî òàê âîëíî-
âàòüñÿ!

Íàïèøè íàä ñâîåé äâå-
ðüþ îãðîìíûìè áóêâàìè
"ÂÕÎÄ".

Â øêîëå íà âûïóñêíîì
ïîäðàëèñü ôèçðóê è òðó-
äîâèê. Ïîáåäèë òðóäîâèê,
ïîòîìó ÷òî êàðàòå – ýòî
êàðàòå, à ìîëîòîê – ýòî
ìîëîòîê.

Ðàññêàæèòå  î ñåáå  â
äâóõ ñëîâàõ

– Âñÿêîå áûâàëî…

– ×åãî êðè÷èøü, ìàëü-
÷èê?

– Ìåíÿ ïîáèëè.
– Çà ÷òî
– Ïîòîìó ÷òî ÿ êðè÷àë.

Ðåãèñòðàòîð ñïðàøè-
âàåò ó æåíùèíû
– Íå çàìóæíÿÿ
– Äà. Äâàæäû.

– Äîðîãîé, äîêòîð ïîðå-
êîìåíäîâàë  ïîåõàòü íàì
îòäîõíóòü  íà Áàãàìû
èëè íà Êàíàðû. Êóäà ìû
ïîåäåì?

– Ê äðóãîìó äîêòîðó.

– Êàê äîëãî ó òåáÿ â÷å-
ðà áûëè ãîñòè?

– Äà ïîêà øòîïîð íå
ñëîìàëñÿ.

Ïàðó ÷àñîâ  íàçàä çàãî-
ðåëàñü íàëîãîâàÿ. Ãðàæ-
äàíå  ïîìîãàëè êòî ÷åì
ìîã: äðîâàìè, óãëåì, áåí-
çèíîì...

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 24
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 11
     äiâ÷àòîê – 13
     îäðóæèëîñÿ –

9 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 9 ïàð;
ïîìåðëî – 21 îñîáà.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺
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