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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.

У АМЕРИКАНСЬКОМУ  мiстi Атланта  спорудже�
но найбiльший у свiтi акварiум вартiстю 290 млн
доларiв. В акварiумi 33176 кубометрiв води, а меш�
кають у ньому понад 120 тисяч осiб водної живностi
500 видiв.

У ВЕРХОВНIЙ Радi зареєстровано  законопро�
ект про покарання за сексуальнi злочини щодо
неповнолiтнiх. До таких злочинцiв у законопроектi
пропонується вживати  хiмiчну кастрацiю, як це
робиться у деяких зарубiжних країнах.

У ПАР  вiдкрився магазин, у якому  покупки мож�
на  оплачувати власними  органами – пiсля смертi.

ЗА ОСТАННI три роки  кiлькiсть українцiв, якi шко�
дують про розпад СРСР  знизилася з 46 до 41 про�
цента.

У ЦЕНТРI Риги  згорiв  знаменитий  старовинний
замок ХIV року, у якому до пожежi  квартирувала
резиденцiя президента Латвiї.

НАЙВИЩА у свiтi будiвля у формi спiралi здана в
дiю  у престижному районi фiнансової столицi  ОАЕ
Дубаї. Висота 75�поверхового хмарочоса 310
метрiв, а варстiсть будiвництва – 274 млн. доларiв.

АСТРОНАВТИ НАСА тренуються  в  космiчному
модулi "Орiон".  Саме цей  космiчний  корабель
буде  доставляти людей i вантажi  на Мiсяць i Марс.
Перший полiт  у космос  на "Орiонi" запланований
на наступний рiк, а на Мiсяць –  у 2019�2020 ро�
ках.

45�РIЧНИЙ донеччанин Юрiй Гора  встановив
своєрiдний рекорд: мужик пройшов  вниз  головою
на руках 60�метрiвку за 54 секунди. До речi,  у 1900
р. австралiєць Дж. Гарлiнгер пройшов  на руках
1400 кiлометрiв  вiд Вiдня до Парижа за 55 днiв.

ЛОНДОН i Париж зберiгають за собою звання
столиць Євросоюзу з найдорожчою нерухомiстю.

ЗА ДАНИМИ опитування, 70% американцiв не
люблять своєї роботи чи не вiдчувають до неї
iнтересу.

07.07  î 12.00
äëÿ ä³òåé

«Âñ³ ìèø³ ëþáëÿòü ñèð»

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²

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

Незважаючи на те, що собiвартiсть ви�
пуску кожного номера газети  у зв’язку з
впровадженням кольорового друку знач�
но зросла, редакцiя вирiшила залишити
незмiнною  вартiсть передплати. Цим ми
засвiдчуємо наше глибоке шанобливе
ставлення до вас, дорогi друзi, i
сподiваємося на вашу взаємнiсть.

Залишайтеся з нами i надалi. Адже
ваша передплата — найвагомiша частка
фiнансового виживання нашої з вами га�
зети.

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

Вартiсть передплати – 8 грн.
на мiсяць. Вiдповiдно на 3 мiсяцi —

24 грн.; на пiвроку — 48 грн.;
на рiк — 96 грн.

Дякуємо за пiдтримку.

Редактор газети
“Мукачево” В.ДВОРНИЧЕНКО.

ÄÅÊÐÅÒÍÓ
ÂIÄÏÓÑÒÊÓ

ÇÀÏÈØÓÒÜ Ó ÑÒÀÆ
3 1 липня термiн вiдпуст�

ки  по вагiтностi i пологах
буде зараховуватися  у
страховий стаж.

Щоб ця норма почала
дiяти, парламент вніс
змiни  до вiдповiдного за�
конодавства. При цьому
страховi внески за перiод
перебування у декретнiй
вiдпустцi платитиме  робо�
тодавець з нарахованої
суми допомоги по вагiт�
ностi i пологах. Єдиний
соцiальний внесок  у тако�
му випадку  буде складати
33,2 % вiд цiєї суми. Разом
з тим з працiвницi буде
стягуватися 2 % з суми до�
помоги по вагiтностi i по�
логах.
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çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
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ОВЕН (21.03�20.04).
Успіх чекає на ділових
зустрічах під час обго�
ворення  угод. Вам до�

ведеться багато працювати.
Не втрачайте можливість ви�
явити  свої кращі ділові якості:
розум, наполегливість, поси�
дючість і організаторські
здатності.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Ви повні сил і
енергії. Не відмовляй�
теся ні від яких вигід�

них пропозицій. Це сприятли�
вий період для вас. Поста�
райтеся не вступати  в супе�
речки з колегами.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Усе буде спо�
ритися в руках. Поста�
райтеся прикрутити
свої амбіції і не приду�

шувати ерудицією навко�
лишніх.

РАК (22.06�23.07).
Ваші зусилля увінча�
ються успіхом, ви змо�
жете вибратися з бо�
лота поточних про�

блем і зайнятися приємніши�
ми справами. Бажано не ме�
тушитися марно і не брехати,
не набридати начальству
своїми ідеями .

ЛЕВ (24.07�23.08).
Нарешті ви зрушили�
ся з мертвої точки.
Бережливіше ставте�

ся до документів, є небезпе�
ка їх втратити. Постарайте�
ся більше часу  проводити
вдома з близькими людьми.

ДІВА (24.08�23.09).
Бажано критично
розглянути намічені
плани і коректувати їх

відповідно до побаченого.
Виявіть щедрість, і вам
відплатять тією ж монетою.
Можливо, відбудеться подія,
що розгорне перед вами
вікно нових можливостей.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Ваші плани по�
ступово починають
реалізовуватися. По�
старайтеся зробити ті

справи, яких у вас порядком
нагромадилося. Робота
спробує зайняти весь ваш
вільний час, але по значи�
мості вона лідирувати  не
буде.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Для вас цей
тиждень обіцяє пріо�
ритетне положення

практично в будь�якому ото�
ченні. Від ризикованих про�
позицій вам бажано відмови�
тися.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Спілкування з
впливовими друзями
значно поліпшить хід

ваших справ. Прийдеться по�
сперечатися з колегами.
Вислухайте опонента і не
кваптеся з висновками. У
вихідні постарайтеся не бра�
ти участь в закулісних інтри�
гах.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Гарний час
для рішення непрос�
тих питань. Вам  прий�

деться присвятити багато
сил і часу організаційним пи�
танням, стежте за власною
дисципліною і намагайтеся
нікуди не спізнюватися.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Вам дове�
деться доводити висо�
кий рівень професіо�

налізму. Будьте вільнішими
і контактнішими. Уважніше
стежте за новинами, щоб не
пропустити важливу для вас
інформацію.

РИБИ (20.02�20.
03). Наступає добрий
період для реалізації
творчих ідей. Але не

варто йти на принцип і при�
душувати партнерів. Бажано
зайнятися побудовою планів
на найближче майбутнє.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 08.07.13 – 14.07.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!
☺ ☺ ☺

У Симферополі  неозброєний
мужик примусив касира банку
віддати йому 20 тисяч гривень і
роздав частину грошей прохожим.
Міліціонерам він представився як
архангел Михаїл. Про це  повідоми�
ли у кримському  управлінні  МВС
України.

За даними відомства, 34�річний
житель Симферополя пограбував
відділення Укрсиббанку. Злочинець

вимагав 20 тисяч , пообіцявши, що іна�
кше проломить дівчині�касиру голо�
ву. Зброї чи небезпечних предметів  у
чолов'яги не було, але  шокована
дівчина змушена була віддати напад�
нику гроші.

Вийшовши з відділення, грабіжник
роздав частину грошей прохожим на
вулиц. Міліція затримала злочинця
увечері того ж дня. У даний момент
він перебуває на  обслідуванні  у пси�

хіатричній лікарні.
Коли працівники міліції затримува�

ли підозрюваного, він назва в себе
архангелом Михаїлом, на його  тілі
були дивні знаки, намальовані марке�
ром.

Раніше в той же день затриманий
намагався  пограбувати  ще кілька
банківських відділень та пунктів обміну
валюти, але зустрів належний опір
службовців.

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ  åäèí-
ñòâåííûé øàíñ  óâèäåòü
â êèíîòåàòðå  ÷òî-òî
èíòåðåñíîå – óñíóòü âî
âðåìÿ ñåàíñà.

Ó÷åíûå óñòàíîâèëè,
÷òî ãëàâíàÿ ïðè÷èíà äîë-
ãîëåòèÿ  – íåïðàâèëüíîå
ñâèäåòåëüñòâî  î ðîæäå-
íèè.

Æåíà:
-- Ìíå íóæíû âíèìàíèå

è óõîä!
Ìóæ:
– Âíèìàíèå! ß óõîæó.

– Äîðîãîé, ÷òî òû  ïî-
÷óâñòâîâàë ïîñëå ïåðâî-
ãî ñâèäàíèÿ ñî ìíîé

– Ïóñòîòó â êîøåëüêå.

– Óâàæàåìûé,ïîäñêàæè-
òå, ïîæàëóéñòà, êàê áó-
äåò ïî-óêðàèíñêè  ñèíõ-
ðîôàçîòðîí?

– Øî-øî-øî?
– Áîæå, êàêîé ïðåêðàñ-

íûé  ëàêîíè÷íûé ÿçûê!

– Ïàïà, à ïî÷åìó òû íå
áðîñèøü ïèòü?

– Ïîòîìó, ñûíîê, ÷òî
òâîé ïàïà íèêîãäà íå áðî-
ñàåò íà÷àòîå äåëî!

...À ïîòîì ìû ïîøëè  â
ÇÀÃÑ è ïîñòàâèëè ãîñó-
äàðñòâî  â èçâåñòíîñòü
î òîì, ÷òî ñïèì âìåñ-
òå...

À â íàøåì ñåëå âñåãî
äâà ðàçâëå÷åíèÿ, è îáå
óæå ñïÿò.

Äëÿ áîðüáû ñ àëêîãîëèç-
ìîì ïðàâèòåëüñòâî  Ãîë-
ëàíäèè çàêóïèëî 40 òîíí
ìàðèõóàíû.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 14
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 6
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

11 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 0 ïàð;
ïîìåðëî – 11 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
РАКА

Главной причиной возникновения
онкологических заболеваний

являются стрессы
Британские ученые установили, что около 40%

всех раковых заболеваний — на "совести" стрес�
са и табака (23% заболеваний у мужчин и 15,6% у
женщин). Далее следует отсутствие свежих фрук�
тов и овощей в рационе мужчин и лишний вес у
женщин.

"Стрессам подвержен любой — житель города
и деревни, бедный, едва сводящий концы с кон�
цами, и богатый, трясущийся над деньгами. Для
организма это просто так не проходит", — ска�
зал в интервью Александр Черноусое, заведую�
щий кафедрой факультетской хирургии Первого
Московского государственного медицинского
университета имени Сеченова, академик Россий�
ской академии.

По словам профессора, "если в течение десят�
ков лет депрессия по голове стучит кувалдой, то
ничего хорошего не будет..."

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

☺ ☺ ☺

РОБІН ГУД І АРХАНГЕЛ МИХАЇЛ В ОДНІЙ ОСОБІ
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ОВЕН (21.03�20.04).
Успіх чекає на ділових
зустрічах під час обго�
ворення  угод. Вам до�

ведеться багато працювати.
Не втрачайте можливість ви�
явити  свої кращі ділові якості:
розум, наполегливість, поси�
дючість і організаторські
здатності.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Ви повні сил і
енергії. Не відмовляй�
теся ні від яких вигід�

них пропозицій. Це сприятли�
вий період для вас. Поста�
райтеся не вступати  в супе�
речки з колегами.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Усе буде спо�
ритися в руках. Поста�
райтеся прикрутити
свої амбіції і не приду�

шувати ерудицією навко�
лишніх.

РАК (22.06�23.07).
Ваші зусилля увінча�
ються успіхом, ви змо�
жете вибратися з бо�
лота поточних про�

блем і зайнятися приємніши�
ми справами. Бажано не ме�
тушитися марно і не брехати,
не набридати начальству
своїми ідеями .

ЛЕВ (24.07�23.08).
Нарешті ви зрушили�
ся з мертвої точки.
Бережливіше ставте�

ся до документів, є небезпе�
ка їх втратити. Постарайте�
ся більше часу  проводити
вдома з близькими людьми.

ДІВА (24.08�23.09).
Бажано критично
розглянути намічені
плани і коректувати їх

відповідно до побаченого.
Виявіть щедрість, і вам
відплатять тією ж монетою.
Можливо, відбудеться подія,
що розгорне перед вами
вікно нових можливостей.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Ваші плани по�
ступово починають
реалізовуватися. По�
старайтеся зробити ті

справи, яких у вас порядком
нагромадилося. Робота
спробує зайняти весь ваш
вільний час, але по значи�
мості вона лідирувати  не
буде.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Для вас цей
тиждень обіцяє пріо�
ритетне положення

практично в будь�якому ото�
ченні. Від ризикованих про�
позицій вам бажано відмови�
тися.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Спілкування з
впливовими друзями
значно поліпшить хід

ваших справ. Прийдеться по�
сперечатися з колегами.
Вислухайте опонента і не
кваптеся з висновками. У
вихідні постарайтеся не бра�
ти участь в закулісних інтри�
гах.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Гарний час
для рішення непрос�
тих питань. Вам  прий�

деться присвятити багато
сил і часу організаційним пи�
танням, стежте за власною
дисципліною і намагайтеся
нікуди не спізнюватися.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Вам дове�
деться доводити висо�
кий рівень професіо�

налізму. Будьте вільнішими
і контактнішими. Уважніше
стежте за новинами, щоб не
пропустити важливу для вас
інформацію.

РИБИ (20.02�20.
03). Наступає добрий
період для реалізації
творчих ідей. Але не

варто йти на принцип і при�
душувати партнерів. Бажано
зайнятися побудовою планів
на найближче майбутнє.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 08.07.13 – 14.07.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!
☺ ☺ ☺

У Симферополі  неозброєний
мужик примусив касира банку
віддати йому 20 тисяч гривень і
роздав частину грошей прохожим.
Міліціонерам він представився як
архангел Михаїл. Про це  повідоми�
ли у кримському  управлінні  МВС
України.

За даними відомства, 34�річний
житель Симферополя пограбував
відділення Укрсиббанку. Злочинець

вимагав 20 тисяч , пообіцявши, що іна�
кше проломить дівчині�касиру голо�
ву. Зброї чи небезпечних предметів  у
чолов'яги не було, але  шокована
дівчина змушена була віддати напад�
нику гроші.

Вийшовши з відділення, грабіжник
роздав частину грошей прохожим на
вулиц. Міліція затримала злочинця
увечері того ж дня. У даний момент
він перебуває на  обслідуванні  у пси�

хіатричній лікарні.
Коли працівники міліції затримува�

ли підозрюваного, він назва в себе
архангелом Михаїлом, на його  тілі
були дивні знаки, намальовані марке�
ром.

Раніше в той же день затриманий
намагався  пограбувати  ще кілька
банківських відділень та пунктів обміну
валюти, але зустрів належний опір
службовців.

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ  åäèí-
ñòâåííûé øàíñ  óâèäåòü
â êèíîòåàòðå  ÷òî-òî
èíòåðåñíîå – óñíóòü âî
âðåìÿ ñåàíñà.

Ó÷åíûå óñòàíîâèëè,
÷òî ãëàâíàÿ ïðè÷èíà äîë-
ãîëåòèÿ  – íåïðàâèëüíîå
ñâèäåòåëüñòâî  î ðîæäå-
íèè.

Æåíà:
-- Ìíå íóæíû âíèìàíèå

è óõîä!
Ìóæ:
– Âíèìàíèå! ß óõîæó.

– Äîðîãîé, ÷òî òû  ïî-
÷óâñòâîâàë ïîñëå ïåðâî-
ãî ñâèäàíèÿ ñî ìíîé

– Ïóñòîòó â êîøåëüêå.

– Óâàæàåìûé,ïîäñêàæè-
òå, ïîæàëóéñòà, êàê áó-
äåò ïî-óêðàèíñêè  ñèíõ-
ðîôàçîòðîí?

– Øî-øî-øî?
– Áîæå, êàêîé ïðåêðàñ-

íûé  ëàêîíè÷íûé ÿçûê!

– Ïàïà, à ïî÷åìó òû íå
áðîñèøü ïèòü?

– Ïîòîìó, ñûíîê, ÷òî
òâîé ïàïà íèêîãäà íå áðî-
ñàåò íà÷àòîå äåëî!

...À ïîòîì ìû ïîøëè  â
ÇÀÃÑ è ïîñòàâèëè ãîñó-
äàðñòâî  â èçâåñòíîñòü
î òîì, ÷òî ñïèì âìåñ-
òå...

À â íàøåì ñåëå âñåãî
äâà ðàçâëå÷åíèÿ, è îáå
óæå ñïÿò.

Äëÿ áîðüáû ñ àëêîãîëèç-
ìîì ïðàâèòåëüñòâî  Ãîë-
ëàíäèè çàêóïèëî 40 òîíí
ìàðèõóàíû.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 14
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 6
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

11 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 0 ïàð;
ïîìåðëî – 11 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
РАКА

Главной причиной возникновения
онкологических заболеваний

являются стрессы
Британские ученые установили, что около 40%

всех раковых заболеваний — на "совести" стрес�
са и табака (23% заболеваний у мужчин и 15,6% у
женщин). Далее следует отсутствие свежих фрук�
тов и овощей в рационе мужчин и лишний вес у
женщин.

"Стрессам подвержен любой — житель города
и деревни, бедный, едва сводящий концы с кон�
цами, и богатый, трясущийся над деньгами. Для
организма это просто так не проходит", — ска�
зал в интервью Александр Черноусое, заведую�
щий кафедрой факультетской хирургии Первого
Московского государственного медицинского
университета имени Сеченова, академик Россий�
ской академии.

По словам профессора, "если в течение десят�
ков лет депрессия по голове стучит кувалдой, то
ничего хорошего не будет..."

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

☺ ☺ ☺

РОБІН ГУД І АРХАНГЕЛ МИХАЇЛ В ОДНІЙ ОСОБІ
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ОВЕН (21.03�20.04).
Успіх чекає на ділових
зустрічах під час обго�
ворення  угод. Вам до�

ведеться багато працювати.
Не втрачайте можливість ви�
явити  свої кращі ділові якості:
розум, наполегливість, поси�
дючість і організаторські
здатності.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Ви повні сил і
енергії. Не відмовляй�
теся ні від яких вигід�

них пропозицій. Це сприятли�
вий період для вас. Поста�
райтеся не вступати  в супе�
речки з колегами.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Усе буде спо�
ритися в руках. Поста�
райтеся прикрутити
свої амбіції і не приду�

шувати ерудицією навко�
лишніх.

РАК (22.06�23.07).
Ваші зусилля увінча�
ються успіхом, ви змо�
жете вибратися з бо�
лота поточних про�

блем і зайнятися приємніши�
ми справами. Бажано не ме�
тушитися марно і не брехати,
не набридати начальству
своїми ідеями .

ЛЕВ (24.07�23.08).
Нарешті ви зрушили�
ся з мертвої точки.
Бережливіше ставте�

ся до документів, є небезпе�
ка їх втратити. Постарайте�
ся більше часу  проводити
вдома з близькими людьми.

ДІВА (24.08�23.09).
Бажано критично
розглянути намічені
плани і коректувати їх

відповідно до побаченого.
Виявіть щедрість, і вам
відплатять тією ж монетою.
Можливо, відбудеться подія,
що розгорне перед вами
вікно нових можливостей.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Ваші плани по�
ступово починають
реалізовуватися. По�
старайтеся зробити ті

справи, яких у вас порядком
нагромадилося. Робота
спробує зайняти весь ваш
вільний час, але по значи�
мості вона лідирувати  не
буде.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Для вас цей
тиждень обіцяє пріо�
ритетне положення

практично в будь�якому ото�
ченні. Від ризикованих про�
позицій вам бажано відмови�
тися.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Спілкування з
впливовими друзями
значно поліпшить хід

ваших справ. Прийдеться по�
сперечатися з колегами.
Вислухайте опонента і не
кваптеся з висновками. У
вихідні постарайтеся не бра�
ти участь в закулісних інтри�
гах.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Гарний час
для рішення непрос�
тих питань. Вам  прий�

деться присвятити багато
сил і часу організаційним пи�
танням, стежте за власною
дисципліною і намагайтеся
нікуди не спізнюватися.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Вам дове�
деться доводити висо�
кий рівень професіо�

налізму. Будьте вільнішими
і контактнішими. Уважніше
стежте за новинами, щоб не
пропустити важливу для вас
інформацію.

РИБИ (20.02�20.
03). Наступає добрий
період для реалізації
творчих ідей. Але не

варто йти на принцип і при�
душувати партнерів. Бажано
зайнятися побудовою планів
на найближче майбутнє.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 08.07.13 – 14.07.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!
☺ ☺ ☺

У Симферополі  неозброєний
мужик примусив касира банку
віддати йому 20 тисяч гривень і
роздав частину грошей прохожим.
Міліціонерам він представився як
архангел Михаїл. Про це  повідоми�
ли у кримському  управлінні  МВС
України.

За даними відомства, 34�річний
житель Симферополя пограбував
відділення Укрсиббанку. Злочинець

вимагав 20 тисяч , пообіцявши, що іна�
кше проломить дівчині�касиру голо�
ву. Зброї чи небезпечних предметів  у
чолов'яги не було, але  шокована
дівчина змушена була віддати напад�
нику гроші.

Вийшовши з відділення, грабіжник
роздав частину грошей прохожим на
вулиц. Міліція затримала злочинця
увечері того ж дня. У даний момент
він перебуває на  обслідуванні  у пси�

хіатричній лікарні.
Коли працівники міліції затримува�

ли підозрюваного, він назва в себе
архангелом Михаїлом, на його  тілі
були дивні знаки, намальовані марке�
ром.

Раніше в той же день затриманий
намагався  пограбувати  ще кілька
банківських відділень та пунктів обміну
валюти, але зустрів належний опір
службовців.

ÛÛÛÛÛ
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Â ïîñëåäíåå âðåìÿ  åäèí-
ñòâåííûé øàíñ  óâèäåòü
â êèíîòåàòðå  ÷òî-òî
èíòåðåñíîå – óñíóòü âî
âðåìÿ ñåàíñà.

Ó÷åíûå óñòàíîâèëè,
÷òî ãëàâíàÿ ïðè÷èíà äîë-
ãîëåòèÿ  – íåïðàâèëüíîå
ñâèäåòåëüñòâî  î ðîæäå-
íèè.

Æåíà:
-- Ìíå íóæíû âíèìàíèå

è óõîä!
Ìóæ:
– Âíèìàíèå! ß óõîæó.

– Äîðîãîé, ÷òî òû  ïî-
÷óâñòâîâàë ïîñëå ïåðâî-
ãî ñâèäàíèÿ ñî ìíîé

– Ïóñòîòó â êîøåëüêå.

– Óâàæàåìûé,ïîäñêàæè-
òå, ïîæàëóéñòà, êàê áó-
äåò ïî-óêðàèíñêè  ñèíõ-
ðîôàçîòðîí?

– Øî-øî-øî?
– Áîæå, êàêîé ïðåêðàñ-

íûé  ëàêîíè÷íûé ÿçûê!

– Ïàïà, à ïî÷åìó òû íå
áðîñèøü ïèòü?

– Ïîòîìó, ñûíîê, ÷òî
òâîé ïàïà íèêîãäà íå áðî-
ñàåò íà÷àòîå äåëî!

...À ïîòîì ìû ïîøëè  â
ÇÀÃÑ è ïîñòàâèëè ãîñó-
äàðñòâî  â èçâåñòíîñòü
î òîì, ÷òî ñïèì âìåñ-
òå...

À â íàøåì ñåëå âñåãî
äâà ðàçâëå÷åíèÿ, è îáå
óæå ñïÿò.

Äëÿ áîðüáû ñ àëêîãîëèç-
ìîì ïðàâèòåëüñòâî  Ãîë-
ëàíäèè çàêóïèëî 40 òîíí
ìàðèõóàíû.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 14
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 6
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

11 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 0 ïàð;
ïîìåðëî – 11 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
РАКА

Главной причиной возникновения
онкологических заболеваний

являются стрессы
Британские ученые установили, что около 40%

всех раковых заболеваний — на "совести" стрес�
са и табака (23% заболеваний у мужчин и 15,6% у
женщин). Далее следует отсутствие свежих фрук�
тов и овощей в рационе мужчин и лишний вес у
женщин.

"Стрессам подвержен любой — житель города
и деревни, бедный, едва сводящий концы с кон�
цами, и богатый, трясущийся над деньгами. Для
организма это просто так не проходит", — ска�
зал в интервью Александр Черноусое, заведую�
щий кафедрой факультетской хирургии Первого
Московского государственного медицинского
университета имени Сеченова, академик Россий�
ской академии.

По словам профессора, "если в течение десят�
ков лет депрессия по голове стучит кувалдой, то
ничего хорошего не будет..."

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³
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РОБІН ГУД І АРХАНГЕЛ МИХАЇЛ В ОДНІЙ ОСОБІ
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ОВЕН (21.03�20.04).
Успіх чекає на ділових
зустрічах під час обго�
ворення  угод. Вам до�

ведеться багато працювати.
Не втрачайте можливість ви�
явити  свої кращі ділові якості:
розум, наполегливість, поси�
дючість і організаторські
здатності.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Ви повні сил і
енергії. Не відмовляй�
теся ні від яких вигід�

них пропозицій. Це сприятли�
вий період для вас. Поста�
райтеся не вступати  в супе�
речки з колегами.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Усе буде спо�
ритися в руках. Поста�
райтеся прикрутити
свої амбіції і не приду�

шувати ерудицією навко�
лишніх.

РАК (22.06�23.07).
Ваші зусилля увінча�
ються успіхом, ви змо�
жете вибратися з бо�
лота поточних про�

блем і зайнятися приємніши�
ми справами. Бажано не ме�
тушитися марно і не брехати,
не набридати начальству
своїми ідеями .

ЛЕВ (24.07�23.08).
Нарешті ви зрушили�
ся з мертвої точки.
Бережливіше ставте�

ся до документів, є небезпе�
ка їх втратити. Постарайте�
ся більше часу  проводити
вдома з близькими людьми.

ДІВА (24.08�23.09).
Бажано критично
розглянути намічені
плани і коректувати їх

відповідно до побаченого.
Виявіть щедрість, і вам
відплатять тією ж монетою.
Можливо, відбудеться подія,
що розгорне перед вами
вікно нових можливостей.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Ваші плани по�
ступово починають
реалізовуватися. По�
старайтеся зробити ті

справи, яких у вас порядком
нагромадилося. Робота
спробує зайняти весь ваш
вільний час, але по значи�
мості вона лідирувати  не
буде.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Для вас цей
тиждень обіцяє пріо�
ритетне положення

практично в будь�якому ото�
ченні. Від ризикованих про�
позицій вам бажано відмови�
тися.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Спілкування з
впливовими друзями
значно поліпшить хід

ваших справ. Прийдеться по�
сперечатися з колегами.
Вислухайте опонента і не
кваптеся з висновками. У
вихідні постарайтеся не бра�
ти участь в закулісних інтри�
гах.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Гарний час
для рішення непрос�
тих питань. Вам  прий�

деться присвятити багато
сил і часу організаційним пи�
танням, стежте за власною
дисципліною і намагайтеся
нікуди не спізнюватися.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Вам дове�
деться доводити висо�
кий рівень професіо�

налізму. Будьте вільнішими
і контактнішими. Уважніше
стежте за новинами, щоб не
пропустити важливу для вас
інформацію.

РИБИ (20.02�20.
03). Наступає добрий
період для реалізації
творчих ідей. Але не

варто йти на принцип і при�
душувати партнерів. Бажано
зайнятися побудовою планів
на найближче майбутнє.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 08.07.13 – 14.07.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!
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У Симферополі  неозброєний
мужик примусив касира банку
віддати йому 20 тисяч гривень і
роздав частину грошей прохожим.
Міліціонерам він представився як
архангел Михаїл. Про це  повідоми�
ли у кримському  управлінні  МВС
України.

За даними відомства, 34�річний
житель Симферополя пограбував
відділення Укрсиббанку. Злочинець

вимагав 20 тисяч , пообіцявши, що іна�
кше проломить дівчині�касиру голо�
ву. Зброї чи небезпечних предметів  у
чолов'яги не було, але  шокована
дівчина змушена була віддати напад�
нику гроші.

Вийшовши з відділення, грабіжник
роздав частину грошей прохожим на
вулиц. Міліція затримала злочинця
увечері того ж дня. У даний момент
він перебуває на  обслідуванні  у пси�

хіатричній лікарні.
Коли працівники міліції затримува�

ли підозрюваного, він назва в себе
архангелом Михаїлом, на його  тілі
були дивні знаки, намальовані марке�
ром.

Раніше в той же день затриманий
намагався  пограбувати  ще кілька
банківських відділень та пунктів обміну
валюти, але зустрів належний опір
службовців.
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☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ  åäèí-
ñòâåííûé øàíñ  óâèäåòü
â êèíîòåàòðå  ÷òî-òî
èíòåðåñíîå – óñíóòü âî
âðåìÿ ñåàíñà.

Ó÷åíûå óñòàíîâèëè,
÷òî ãëàâíàÿ ïðè÷èíà äîë-
ãîëåòèÿ  – íåïðàâèëüíîå
ñâèäåòåëüñòâî  î ðîæäå-
íèè.

Æåíà:
-- Ìíå íóæíû âíèìàíèå

è óõîä!
Ìóæ:
– Âíèìàíèå! ß óõîæó.

– Äîðîãîé, ÷òî òû  ïî-
÷óâñòâîâàë ïîñëå ïåðâî-
ãî ñâèäàíèÿ ñî ìíîé

– Ïóñòîòó â êîøåëüêå.

– Óâàæàåìûé,ïîäñêàæè-
òå, ïîæàëóéñòà, êàê áó-
äåò ïî-óêðàèíñêè  ñèíõ-
ðîôàçîòðîí?

– Øî-øî-øî?
– Áîæå, êàêîé ïðåêðàñ-

íûé  ëàêîíè÷íûé ÿçûê!

– Ïàïà, à ïî÷åìó òû íå
áðîñèøü ïèòü?

– Ïîòîìó, ñûíîê, ÷òî
òâîé ïàïà íèêîãäà íå áðî-
ñàåò íà÷àòîå äåëî!

...À ïîòîì ìû ïîøëè  â
ÇÀÃÑ è ïîñòàâèëè ãîñó-
äàðñòâî  â èçâåñòíîñòü
î òîì, ÷òî ñïèì âìåñ-
òå...

À â íàøåì ñåëå âñåãî
äâà ðàçâëå÷åíèÿ, è îáå
óæå ñïÿò.

Äëÿ áîðüáû ñ àëêîãîëèç-
ìîì ïðàâèòåëüñòâî  Ãîë-
ëàíäèè çàêóïèëî 40 òîíí
ìàðèõóàíû.
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☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 14
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 6
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

11 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 0 ïàð;
ïîìåðëî – 11 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
РАКА

Главной причиной возникновения
онкологических заболеваний

являются стрессы
Британские ученые установили, что около 40%

всех раковых заболеваний — на "совести" стрес�
са и табака (23% заболеваний у мужчин и 15,6% у
женщин). Далее следует отсутствие свежих фрук�
тов и овощей в рационе мужчин и лишний вес у
женщин.

"Стрессам подвержен любой — житель города
и деревни, бедный, едва сводящий концы с кон�
цами, и богатый, трясущийся над деньгами. Для
организма это просто так не проходит", — ска�
зал в интервью Александр Черноусое, заведую�
щий кафедрой факультетской хирургии Первого
Московского государственного медицинского
университета имени Сеченова, академик Россий�
ской академии.

По словам профессора, "если в течение десят�
ков лет депрессия по голове стучит кувалдой, то
ничего хорошего не будет..."

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä
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ÑÈËÜÍ² ÐÅÃ²ÎÍÈ –
ÑÈËÜÍÀ ÊÐÀ¯ÍÀ

Ç äàâí³õ-äàâåí, íàïåâíå ùå ç ÷àñ³â äàâíüîã-
ðåöüêèõ ì³ñò-äåðæàâ, ïîë³ñ³â, íàéåôåêòèâí³-
øèì áóëî óïðàâë³ííÿ, ÿêå ́ ðóíòóâàëîñÿ íà øè-
ðîêèõ ïîâíîâàæåííÿõ ì³ñöåâèõ ãðîìàä, à íå
íà àáñîëþòíîìó äîì³íóâàíí³ «öåíòðàëüíî¿
âëàäè». Öå ïðàâèëî çíàéøëî ï³äòâåðäæåííÿ ³
â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³. Àäæå íå äàðåìíî
íàéóñï³øí³ø³ ³ íàéðîçâèíåí³ø³ êðà¿íè ìàþòü
ñï³ââ³äíîøåííÿ ïîâíîâàæåíü öåíòðó òà ðåã³-
îí³â ïðèáëèçíî íà ð³âí³ 50 íà 50 â³äñîòê³â. ²
÷èì âèùèé ð³âåíü ïîâíîâàæåíü ì³ñöåâèõ ãðî-
ìàä, òèì âèùèé ð³âåíü æèòòÿ ³ äîáðîáóòó êðà¿-
íè â ö³ëîìó.

À ùî æ Óêðà¿íà? Ñõîæå, ùî ðîçóì³ííÿ âàæëèâîñò³
äåëåãóâàííÿ á³ëüøèõ ïîâíîâàæåíü â³ä öåíòðó íà
ì³ñöåâèé ð³âåíü º ôàêòîì. Àäæå ñëîâà, ñêàçàí³ Ïðå-
çèäåíòîì Óêðà¿íè Â³êòîðîì ßíóêîâè÷åì ùå ó 2011
ðîö³: «Ñèëüí³ ðåã³îíè – ñèëüíà äåðæàâà», ñõîæå ñòà-
þòü ðåàëüí³ñòþ. Íå äàðìà ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç êàí-
äèäàòàìè íà ïîñàäè ãîë³â ðàéîííèõ äåðæàâíèõ àä-
ì³í³ñòðàö³é Ãëàâà äåðæàâè ï³äêðåñëèâ: «Ìè ïîñòó-
ïîâî â ðåã³îíè ïîâèíí³ ïåðåäàâàòè ïîâíîâàæåííÿ
ðàçîì ç â³äïîâ³äàëüí³ñòþ. Êîëè ïîë³òèêà ðåã³îí³â ³
öåíòðó óçãîäæåíà – öå çàâæäè éäå íà êîðèñòü êðà¿í³.
ß ïðèõèëüíèê òîãî, ùîá öåíòð óâàãè ïîñòóïîâî
çì³ùóâàâñÿ ó á³ê ðåã³îí³â».

Õî÷à, çðîçóì³ëî, ùî ëèøå äåëåãóâàííÿ ïîâíîâà-
æåíü çàìàëî. Ïîòð³áíî ùå ñòâîðèòè óìîâè, àáè
ì³ñöåâ³ áþäæåòè ìîãëè åôåêòèâíî íàïîâíþâàòèñÿ.
Òîæ ðîçâèòêó ðåã³îí³â ñïðèÿòèìå ³ çàëó÷åííÿ ³íâåñ-
òèö³é -  ÿê çîâí³øí³õ, òàê ³ âíóòð³øí³õ. Ãëàâà äåðæà-
âè íàãîëîøóº: «Öå áóä³âíèöòâî ð³çíèõ ³íôðàñòðóê-
òóðíèõ ïðîåêò³â, öå ìîäåðí³çàö³ÿ ð³çíèõ ï³äïðèºìñòâ.
Ãîëîâíó ðîëü ó öèõ ïèòàííÿõ â³ä³ãðàº çàëó÷åííÿ ³íâå-
ñòèö³é – ÿê âíóòð³øí³õ, òàê ³ çîâí³øí³õ. Áåç çá³ëüøåí-
íÿ ô³íàíñóâàííÿ, ³íâåñòóâàííÿ ð³çíèõ ãàëóçåé åêî-
íîì³êè, íåìîæëèâî ï³äíÿòè ð³âåíü åêîíîì³êè ³
çá³ëüøèòè ïîïèò íà íàøó ïðîäóêö³þ».

Îêðåìî Ïðåçèäåíò çðîáèâ íàãîëîñ íà òàê³é ïðî-
áëåì³ ÿê áóä³âíèöòâî ðåã³îíàëüíèõ àâòîìîá³ëüíèõ
äîð³ã, íàçâàâøè ¿¿ îäíèì ç ãîëîâíèõ çàâäàíü ó íà-
ñòóïíîìó ðîö³.

«Íà íàñòóïíèé, 2014 ð³ê ìè ãîòóºìîñü äî áóä³â-
íèöòâà ðåã³îíàëüíèõ äîð³ã», – ñêàçàâ Ãëàâà äåðæà-
âè. Çà ñëîâàìè Ïðåçèäåíòà, ï³äãîòîâêó äî ðåàë³-
çàö³¿ ö³º¿ ïðîãðàìè âæå ðîçïî÷àòî. Çîêðåìà çàïëà-
íîâàíî áóä³âíèöòâî ïðîô³ëüíèõ çàâîä³â, ïëàíóºòüñÿ
çàêóï³âëÿ íåîáõ³äíèõ ìàòåð³àë³â. «Öÿ ðîáîòà ñïëà-
íîâàíà, ³ âîíà âæå òðèâàº», – ï³äêðåñëèâ Â³êòîð ßíó-
êîâè÷.

«Çðîçóì³ëî, ùî âñ³ äîðîãè çà ð³ê ìè íå çðîáèìî,
àëå ìè ïîâèíí³ çðîáèòè ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü æèò-
òºâî âàæëèâèõ äîð³ã», – ï³äêðåñëèâ Â³êòîð ßíóêî-
âè÷, äîäàâøè, ùî «ç ðîêó â ð³ê ìè áóäåìî öþ ïðî-
ãðàìó âèêîíóâàòè». Çâåðòàþ÷èñü äî êàíäèäàò³â íà
ïîñàäó ãîë³â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é, Ïðåçèäåíò íà-
ãîëîñèâ íà íåîáõ³äíîñò³ âèçíà÷åííÿ ïåðøî÷åðãî-
âîñò³ ðîá³ò ó êîæíîìó ç ðåã³îí³â.

Ãëàâà äåðæàâè çâåðíóâ óâàãó íà çàãàëüíó àêòó-
àëüí³ñòü ïèòàííÿ â³äíîâëåííÿ òà áóä³âíèöòâà äîð³ã
äëÿ Óêðà¿íè, çîêðåìà â êîíòåêñò³ çàâäàíü ìîäåðí³-
çàö³¿ ðîáîòè «øâèäêî¿ äîïîìîãè».

ßê áà÷èìî, âëàäà ãîòîâà äî ð³øó÷èõ ä³é, ñïðÿìî-
âàíèõ íà ðîçâèòîê ðåã³îí³â. Çàëèøàºòüñÿ ïîáàæàòè
óñï³õó ó ö³é ñïðàâ³ ³ ÷åêàòè ïîçèòèâíèõ íàñë³äê³â
ðîçïî÷àòèõ ïåðåòâîðåíü. Â³äòåïåð ïðèïèíèòü ñâîº
³ñíóâàííÿ ïðàêòèêà, êîëè ìàéæå âñ³ êîøòè ³ç ñ³ë,
ì³ñòå÷îê, ì³ñò, ðàéîí³â çàáèðàþòü «íàãîðó», à ïîò³ì
«ñïóñêàþòü âíèç» òå, ùî çàëèøèëîñü.

Â³êòîð ÊÎÒÓËÜÑÜÊÈÉ, æóðíàë³ñò

Про знущання над місцевим само�
врядуванням, зокрема, в питанні роз�
порядження власними коштами
йдеться вже доволі давно. І чи не пер�
шим про цю проблему заявив міський
голова Мукачева Золтан Ленд’єл, зок�
рема,  в своєму інтерв’ю «На жаль, має�
мо те, що маємо» ( газета «Мукачівська
Ратуша» 38(151) від 28 лютого 2013
року), де  він акцентував увагу на тому,
що міська влада не змогла розрахува�
тися  з відповідними комунальними та
підрядними організаціями на суму по�
над три мільйони гривень за 2012 рік.
У той же час в бюджеті розвитку на
рахунку в органах Державної казна�
чейської служби  знаходилися наших
24 мільйони гривень.

На жаль, до сьогоднішнього дня звер�

Мукачівський міський голова приєднується до акції
«Казначейство, віддай місту гроші» !

нення Мукачівського міського голови на
адресу найвищого керівництва держа�
ви (Прем’єр�міністра України Миколи
Азарова у жовтні 2012 року та Прези�
дента України Віктора Януковича у
червні 2013 року) з даної проблемати�
ки не дало жодних позитивних резуль�
татів. Така ситуація в масштабах краї�
ни призвела до того, що керівники
органів місцевого самоврядування
інших областей та регіонів також поча�
ли висловлювати свою незгоду, або
навіть протест проти такого стану
справ. Яскравим підтвердженням цього
стала акція  «Казначейство, віддай
місту гроші», яка щойно з’явившись,
почала набирати  широкого розмаху як
серед мешканців, так і серед керівників
органів місцевого самоврядування, які

несуть відповідальність за стан справ
на своїх територіях, а розпоряджатися
заробленим не можуть.

 Не дивно, що  міський голова Мука�
чева Золтан Ленд’єл заявив про свою
рішучу підтримку вищевказаній акції,
добре усвідомлюючи, що без вирішен�
ня вищевказаної проблеми колапс в
господарській діяльності органів
місцевого самоврядування неминучий.
Було б дуже добре, якби до вирішення
цього вкрай наболілого питання терм�
іново долучилися і народні обранці, бо
тільки разом можна вирішити те, що
стосується кожного з нас.

Відділ з питань внутрішньої
політики Мукачівського міськви�

конкому для газети «Мукачево»

Народився 4 липня 1946
року у м. Мукачеві в родині
службовців. З 1953 по 1964
рік навчався у Мукачівській
СШ № 20. Закінчив у 1974
році Ужгородський держав�
ний університет, за фахом –
економіст.

З вересня 1964 по жовтень
1965 року працює слюсарем
на Мукачівському верстато�
будівному заводі ім. С.М.
Кірова. З жовтня 1965 по
червень 1968 року – на
військовій службі.

З серпня 1968 по квітень
1972 року працює на Мукач�
івському верстатобудівному
заводі ім. С.М. Кірова на
різних посадах. З 1972 по
1977 роки перебуває на ком�
сомольській роботі Закар�
патського обкому комсомо�
лу. З січня 1978 року працює
інструктором Закарпатсько�
го обкому Компартії України,
і в цьому ж році обирається
секретарем, а згодом дру�
гим секретарем Берегівсь�
кого райкому партії.

З червня 1984 по квітень
1992 року Іванчо І. В. оби�
рається голововою виконко�
му та головою Берегівської
районної ради народних де�
путатів.

За особистий вклад в соц�
іально�економічний розви�
ток району Іванчу І.В. при�
своєно високе звання “По�
чесний громадянин Берегі�
вського району”.

З квітня 1992 по червень
1993 року Іванчо І. В. працює
начальником управління
зовнішніх економічних зв’яз�
ків Міністерства зовнішніх
економічних зв’язків та
торгівлі України по Закар�
патській області.

В серпні 1994 року оби�
рається першим заступни�
ком голови Закарпатського
обласного виконавчого ком�
ітету, згодом призначається
першим заступником голови
Закарпатської обласної дер�
жавної адміністрації.

В квітні 1998�го обраний
головою Закарпатської об�
ласної ради. На цій посаді
працює 4 роки. Брав найак�
тивнішу участь у допомозі
населеним пунктам та гро�
мадянам області у ліквідації
наслідків повеней у 1998 та
2001 роках.

З травня 2002 по травень
2006 року є народним депу�
татом України IV скликання.

За роки роботи у Вер�
ховній Раді він є автором 27

Мукачево – моє рідне місто, древнє і вічно молоде, окра�
са Закарпаття України. Йому – 1120 років.

Свідки його історії – замок “Паланок”, знаменита міська
Ратуша, пам’ятник Кирилу і Мефодію, європейського типу
будинки, р.Латориця.

З давніх часів жителі міста Мукачева – працьовиті, зако�
нопослушні, освічені, культурні, гостинні, толерантні до своїх
сусідів; вони не ділились за національними чи релігійними
ознаками. Інтернаціональна дружба, єдність дій незалеж�
но від віку, статі, соціального статусу завжди були підпо�
рядковані обов’язковим моральним правилам.

Ми, їхні нащадки, повинні дотримуватись хороших тра�
дицій.

На одному з недавніх своїх засідань міська рада Почес�
них громадян м.Мукачева  дійшла до думки про необхідність
створення своєрідного морально�етичного Кодексу мука�
чівця, який би слугував виробленим і узгодженим самою
громадою  укладом морально�етичних, правових і чисто
громадянських  орієнтирів, правил і обов’язків життя меш�
канців нашого міста. Рада Почесних громадян склала про�
ект такого Кодексу і виносить його на загальне обговорен�
ня міської громади.

Ваші думки і пропозиції щодо даного Проекту  просимо
надсилати до редакції газети «Мукачево». Після  їх ретель�
ного обговорення  і  аналізу Кодекс мукачівця буде прийня�
то як своєрідний колективний документ морально�етичних
правил нашого з вами співжиття у  нашій спільній домівці—
рідному місті Мукачеві.

ДО СПИСКУ КОДЕКСУ ПРОПОНУЮТЬСЯ  ТАКІ ПУНКТИ:
 � любити своє місто, пишатись ним, дбати про його кра�

су, озеленення, чистоту;
� починаючи з дитячого садка залучатися до колектив�

них заходів — художньої самодіяльності, виставок дитячих
ручних робіт, а також дбати про чистоту і порядок в садку і
вдома, доглядати за квітами та іншими рослинами;

� навчаючись в школі, з повагою ставитись до всіх стар�
ших, шанувати вчителів, вихователів, ветеранів війни і
праці, звертатись до них на “Ви”, допомагати їм. Добре
вчитись, загартовувати себе морально і фізично, посади�
ти своє дерево, доглядати його, і, прощаючись зі школою,
передати турботу про зелене насадження учням молодших
класів;

� юнакам   і   дівчатам   не   курити,   не   вживати   спиртні
напої,   не висловлюватись ненормативною лексикою, ніко�
ли не ображати честі, гідності дівчини, не ображати стар�
ших, не кепкувати з молодшого;

� вчителям, священнослужителям виховувати підроста�
юче” покоління в дусі високої духовності, патріотизму до
свого міста, вулиці, будинку, бути прикладом в усіх добрих
справах;

� ветеранам війни і праці якомога частіше зустрічатися з
молоддю і школярами, студентами, молодими воїнами і
розповідати їм про прожиті роки, трудові здобутки, про
історію Мукачева, вулиці, на якій живеш;

� кожному з нас бути корисним суспільству, працювати
чесно, сумлінно, примножувати   славу   рідного   міста,
підприємства,   колективу,   відвідувати загальноміські за�
ходи, відзначати державні й релігійні свята, дбати про
батьків, вітати з ювілеями рідних, вчителів, наставників;

� шанобливо ставитись до приватного та колективного
майна, дбати про чистоту й порядок вдома, навколо будин�
ку, в якому проживаємо, на робочому місці;

� привітно, з увагою ставитись до чисельних гостей та
туристів нашого міста;

� вважати своїм обов’язком звертати увагу порушників
спокою та поведінки на вулицях і при проведенні різних
міських заходів.

Мукачівці!
Живім так, щоб кожен день був нам

у насолоду, приносив більше радості. Виконуймо
свої обіцянки та підтримуймо один одного.

Оберігаймо всіх, хто поруч! Будьмо мудрими
та доброзичливими!

Творімо добро!

Від міської ради Почесних громадян м.Мукачева
голова ради Євген ФЕДІВ.

ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ ÏÐÎÅÊÒÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ ÏÐÎÅÊÒÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ ÏÐÎÅÊÒÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ ÏÐÎÅÊÒÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ ÏÐÎÅÊÒ
«ÌÎÐÀËÜÍÎ-ÅÒÈ×ÍÎÃÎ«ÌÎÐÀËÜÍÎ-ÅÒÈ×ÍÎÃÎ«ÌÎÐÀËÜÍÎ-ÅÒÈ×ÍÎÃÎ«ÌÎÐÀËÜÍÎ-ÅÒÈ×ÍÎÃÎ«ÌÎÐÀËÜÍÎ-ÅÒÈ×ÍÎÃÎ
ÊÎÄÅÊÑÓ ÌÓÊÀ×²ÂÖßÊÎÄÅÊÑÓ ÌÓÊÀ×²ÂÖßÊÎÄÅÊÑÓ ÌÓÊÀ×²ÂÖßÊÎÄÅÊÑÓ ÌÓÊÀ×²ÂÖßÊÎÄÅÊÑÓ ÌÓÊÀ×²ÂÖß

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ² ÏË²ÄÍÎÃÎ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß

4 ëèïíÿ â³äçíà÷àº äåíü íàðîäæåííÿ
ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì.Ìóêà÷åâà

 ²âàí Âàñèëüîâè÷ ²ÂÀÍ×Î.

Законів України та постанов
Верховної Ради.

Іванчо І. В. нагороджений
трьома медалями СРСР, ор�
деном “За заслуги” III ступе�
ня, Почесними грамотами
Верховної Ради та Кабінету
Міністрів України, Закар�
патської обласної ради, цер�
ковними нагородами, вищи�
ми відзнаками Міністерства
з надзвичайних ситуацій та
Міністерства внутрішніх
справ України.

У 2000 році Указом Прези�
дента України Іванчо І. В.
присвоєно звання “Заслу�
жений економіст України”.

За роки трудової діяль�
ності обирався 5 разів де�
путатом Закарпатської об�
ласної ради, 6 разів депута�
том Берегівської районної та
міської рад.

Іванчо І. В. – державний
службовець І рангу.

З серпня 2007 по лютий
2008 року Іванчо І. В. працює
радником голови Секретар�
іату Президента України.

З лютого 2008 року на дип�
ломатичній роботі, є Гене�
ральним консулом України у
Ніредьгазі, Угорська Рес�
публіка.

24 травня 2005 року йому
присвоєно високе звання
“Почесний громадянин м.
Мукачева”.

Шанобливо поздоровляє�
мо Івана Васильовича з
днем народження і щиро
бажаємо іменинникові ще на
багато років міцного здоро�
в’я, оптимізму, невтомності у
всіх добрих справах, особи�
стого щастя і родинного
благополуччя.

Міська рада Почесних
громадян м. Мукачева.

(до якої радо при�
єднується шануюча іме�
нинника  газета «Мукаче�
во»).
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Туберкульоз – це небезпечне, важке
захворювання, яке являє собою "гло�
бальну надзвичайну ситуацію".

Зважаючи на велику суспільну небез�
пеку, яку несе епідемія туберкульозу і
прийнята "Національна програма бо�
ротьби із захворюванням на туберкуль�
оз на 2002 � 2005 рр."

В Україні, як і в багатьох країнах світу,
почала невпинно погіршуватися епіде�
міологічна ситуація щодо туберкульозу.
Це хвороба не ліквідована в жодній
країні, а навпаки, спостерігається знач�
не зростання захворюваності.

Рання і своєчасна діагностика туберкульозу – флюорографія
Рання й своєчасна діагностика тубер�

кульозу суттєво підвищує ефективність
лікування цієї недуги, зменшуючи
кількість бактеріовиділювачів.

Основними методами віявлення ту�
беркульозу є: туберкулінодіагностика,
рентгенологічна діагностика, передусім
масова флюорографія, мікробіологічна
діагностика.

Флюорографія допомагає своєчасно�
му (доклінічному) виявленню хворих на
туберкульоз, онкологічні та неспе�
цифічні захворювання легенів.

Обов'язковому флюорографічному

обстеженню підлягають такі групи насе�
лення:

� Декретовані контингенти (вчителі,
працівники дошкільних закладів, медичні
працівники, студенти та ін.).

� Особи, які не проходили флюорог�
рафічне обстеження два і більше років.

� Контактні з хворими на туберкульоз.
� Особи з групи ризику на туберкульоз

(хворі із хронічним алкоголізмом, цукро�
вим діабетом, із бронхолегеневою па�
тологією та ін.).

� Особи, позбавлені волі за вчинення
злочинів.

� Пенсіонери та неорганізовані кон�
тингенти.

� Особливу увагу треба звернути на
непрацюючих, заробітчан і людей без
постійного місця проживання.

Отже з метою ранньої і своєчасної діаг�
ностики туберкульозу необхідне щоріч�
не масове флюорографічне обстежен�
ня не менше 95% населення старше 15
років.

В. ГАРДУБЕЙ, сімейний лікар
АЗПСМ с. Макарьово

3 хвилюванням у душі
прочитав книгу написа�
ну сином одного з пер�
ших народних месників
у нашому краї, відважно�
го розвідника з леген�
дарної групи «Закар�
патці», очолюваної Фе�
ренцом Патакі «Десант
над Менчулом» (Ужго�
род, ПП «Повч Р.М.»,
2013 р.) Василем Івано�
вичем Ловгою. У травні
1965 року мені та іншим
учасникам комсомоль�
ського форуму в Ужго�
роді випала нагода слу�
хати схвильований спо�
гад, про підпільну й
партизанську діяльність
наших краян в час фаши�
стської окупації, від
батька автора дослід�
ницької праці, – Івана
Івановича Ловги. Прига�
дую з якою щирою теп�
лотою говорив цей, пе�
редчасно посивілий чо�
ловік про своїх бойових
побратимів – команди�
ра розвідувальної групи
Ференца Патакі, свого
товариша з довоєнних
часів Михайла Дякуна,
братів, уродженців Хус�
тщини Степана й Васи�
ля Чижмарів, Степана
Лизанця, Вацлава Цем�
пера, родини підпіль�
ників Василини Григи,
Сірків, Логойдів, Уйфа�
луші...

З того часу збираю
книги, газетні вирізки,
публікації про парти�
занську і підпільну бо�
ротьбу наших краян у
роки фашистської оку�
пації. Відомо, що Украї�
на перебувала під чобо�
том загарбників протя�
гом довгих�предовгих
1226 днів і ночей. А тру�
дящі Підкарпатської
Русі, Підкарпаття, Під�
карпатське воєводство
(так фашисти йменували
Закарпатську Україну)
перебувала в мороці

² ÇÀÏÀËÈËÈ ÄÎÑÂ²ÒÍ² ÂÎÃÍ²

Біля пам’ятного знака місця приземлення
 розвідгрупи на горі Менчул

окупаційної ночі
на цілих тисячу
днів і ночей біль�
ше. Автор дослід�
ницької праці по�
казав на числен�
них прикладах як
наші краяни – сво�
бодолюбові, без�
страшні не кори�
лися окупаційному
режимові, від�
мовлялися йти на
службу в угорську
армію, молодь
ігнорувала левен�
тську підготовку
до армії. Селяни
супротивилися викону�
вати для армії обов’яз�
кові поставки сіна, вівса,
продуктів харчування...

В.І.Ловга переконливо
розкрив причини масо�
вої втечі в Радянський
Союз наших краян. їх
було кілька десятків ти�
сяч студентів, учнів,
простих хліборобів, мо�
лодих робітників. Із мого
Чинадієва в Радянський
Союз втекли від фашис�
тського переслідування
64 юнаки й дівчата. На
жаль, не з щирими об�
іймами стрічали їх в
СРСР. Цьому сприяло й
те, що угорські власті
розповсюдили «секрет�
ний документ» про те,
що в СРСР вони засила�
ють таємних агентів. Чи
не тому народний комі�
сар внутрішніх справ Ук�
раїнської РСР І. Сєров у
наказі № 0025 від 22
лютого 1940 року вима�
гав виправити «помил�
ки» в роботі прикордон�
них органів та ліквідува�
ти недоліки в оформ�
ленні процесуальної та
слідчої документації –
постанов та ордерів на
арешт, протоколів зат�
римання, заповнення
анкет арештованих...
Цьому ж питанню був
присвячений циркуляр
керівника НКВС СРСР,
комісара державної
безпеки 1�го рангу Лав�
рентія Берії (йому були
підпорядковані прикор�
донні війська) від 13
травня 1940 року «Про
фільтрацію порушників

кордону». Цей документ
визначав способи утри�
мання, форми та мето�
ди слідчої роботи сто�
совно нелегальних пере�
біжчиків кордону. Ним
передбачалося виділен�
ня окремих корпусів і ка�
мер для ізоляції таких
порушників кордону від
інших категорій арешто�
ваних. Вимагалася від
прикордонників та слід�
чої служби дотримува�
тися максимальних і не�
обхідних способів
конспірації. Головною
вимогою згаданого
циркуляру для слідчих
прикордонних органів
було проведення до�
питів з метою одержан�
ня від перебіжчиків роз�
відувальних даних про
с у с п і л ь н о � п о л і т и ч н е
становище в краї після
захоплення його угорсь�
кими фашистами, вій�
с ь к о в о � п р о м и с л о в і
об'єкти,      діяльність
розвідувальних      та кон�
тррозвідувальних орга�
нів сусідніх держав, а та�
кож способи вербуван�
ня з числа затриманих
для проведення аген�
турної роботи за кордо�
ном. На підставі цього
циркуляри Іван Сєров
14 червня 1940 року ви�
дав і надіслав відповід�
ну директиву.

Як показав у своїй
книзі В.І.Ловга, усі роз�
відники з групи «Закар�
патці» пройшли відбір
ще на кордоні в СРСР. Він
вмістив фотокопії спра�
ви свого батька Івана

Ловги. Цінність згаданої
праці полягає в тому, що
в ній автор використо�
вує багато документів,
які досі перебували в за�
секречених спецхранах.
По�новому дивиться
Василь Іванович і на
деякі раніше опубліко�
вані в пресі, видруковані
в книжках «спогади оче�
видців», розвінчує не�
точності, відкриває чи�
тачам нові факти. Чи не
вперше він по�справж�
ньому показав катівське
плем'я каральних ор�
ганів Угорщини в про�
цесі «розслідування зло�
чинної діяльності» патр�
іотів краю, які нещадно
катували заарештова�
них, широко застосову�
вали нелюдські прийо�
ми допитів. Мало хто
знає, що застінки катівні
в нашому Чинадієві
обагрені кров'ю полу�
м'яного борця за волю
Закарпатської України
Олекси Борканюка та
багатьох інших справ�
жніх синів і дочок нашо�
го народу. В.І.Ловга на�
водить спогади своєї
матері про майстра
провокацій Степана
Ільчика , який відзначав�
ся особливою підступн�
істю і звірячою жорсто�
кістю. Ось, що писав у
своїй книзі «Крізь торту�
ри» учасник підпільного
руху Дмитро Попович
про методи сатрапів:
«Вмить двоє кинулись
до мене, скрутили руки,
звалили на лавицю і при�
в'язали. Третій, як звір,

скочив ногами мені на
груди. Я стогнав. Ільчик
(один із слідчих�катів)
цього чекав і запхав мені
в рот онучу і мокру, зак�
ривавлену газету. Я
хрипів, борсався. Кот�
рийсь із катів затяг ре�
менем мені горло і по�
чав душити, цідячи крізь
зуби: «Тепер тобі кінець,
здохнеш!..» Я задихав�
ся. Саме в цю останню
для мене мить кат зіско�
чив з мене, попустив
ремінь. Я надривно за�
кашлявся. З рота ви�
летів кляп і потекла
кров... Я кашляв, кров не
переставала текти. Ле�
жачи горілиць на лавиці,
задихався власною кро�
в’ю... Опритомнів у кро�
в’яній калюжі, увесь мок�
рий, задубілий»...

Авторові «Десанту над
Менчулом» вдалося
простежити й докумен�
тально підтвердити
справді героїчну сто�
рінку із діяльності групи
«Закарпатці» та залуче�
них ними до боротьби з
ворогом відважних на�
ших краян не тільки в
Підкарпатті, але й у сто�
лиці Угорщини – Буда�
пешті. Не дивлячись на
тотальне залякування,
фізичні розправи, пуб�
лічні страти запровад�
жені угорсько�німецьки�
ми окупантами, розвід�
ники одразу по призем�
ленні знайшли добро�
вільних помічників, чис�
ло яких з кожним днем
зростало. Селяни, роб�
ітники, вчителі, лікарі,

студентська й учнівська
молодь прекрасно усві�
домлювали, що допо�
магаючи розвідникам
вони наражалися на
смертельну небезпеку.
Але під керівництвом
десантників виконували
покладене на них зав�
дання, допомогли розк�
рити таємницю «непри�
ступної» лінії Арпада,
розташування ворожих
військових підрозділів,
пильне око зосередити
на військових переве�
зеннях, проаналізувати
економічне, політичне
становище не тільки у
нашому краї але й у всій
Угорщині.

Допитливий дослід�
ник, на професійному
рівні спробував розіб�
ратися в причині прова�
лу відважних розвід�
ників, проаналізувати
допущені ними та їх
добровільними поміч�
никами, помилки, що
призвели до трагічного
фіналу. І приходить до
єдино правильного вис�
новку, що Ференц Па�
такі, Михайло Дякун, Іван
Ловга, брати Степан і
Василь Чижмарі, Степан
Лизанець, Вацлав Цем�
пер в умовах суцільної
темної ночі спричиненої
окупацією, масовим те�
рором, запалили у ду�
шах закарпатців досвітні
вогні надії на скоре виз�
волення краю, вигнання
фашистів із Підкар�
патської Русі – Закар�
патської України. В.І.
Ловга показав, що на
зміну підпільній бо�
ротьбі прийшла парти�
занська боротьба, орга�
нізатором і бійцем якої
був і його батько –� Іван
Іванович Ловга.

Книга цікава, пізна�
вальна, до неї будуть
звертатися дослідники,
зацікавлені читачі, крає�
знавці. Авторові ж ба�
жаю – не переставати
розшукувати нові доку�
менти і не випускати
пера з рук, бо читачі
вправі чекати від нього
нових досліджень і но�
вих книг.

Михайло ТОВТИН,
краєзнавець

Ïîðàäè ë³êàðÿ
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Мукачівська ОДПІ повідомляє
про порядок сплати земельного

податку фізичними особами

Фізичні особи, які набули право
власності на земельну ділянку
протягом року, земельний податок
сплачують з місяця виникнення
такого права.

Нарахування громадянам сум
податку здійснюється територі�
альними органами Міндоходів, які до
1 липня поточного року видають
платникові податкове повідомлення�
рішення про внесення податку.
Підставою для нарахування земель�
ного податку є дані державного
земельного кадастру.

У разі припинення права власності
або права користування земельною
ділянкою плата за землю сплачується
за фактичний період перебування
землі у власності або користуванні у
поточному році.

Якщо право власності на земельну

ділянку переходить від одного
власника до іншого протягом
календарного року податок
сплачується попереднім власником
за період з 1 січня цього року до
початку місяця, в якому втрачено
право власності на зазначену ділянку.
Новий власник сплачує податок
починаючи з місяця, в якому у нього
виникло право власності.

При цьому територіальний орган
Міндоходів надсилає податкове
повідомлення�рішення про внесення
податку новому власнику після
отримання інформації про перехід
права власності від органу виконавчої
влади з питань земельних ресурсів.

Податок фізичними особами
сплачується протягом 60 днів з дня
вручення податкового повідомлення�
рішення (пп.287.5 ст.287 Подат�
кового кодексу України).

Порядок сплати  земельного по�
датку визначено розд. ХШ  ПКУ.

²ÍÔÎÐÌÓª ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÀ ÎÄÏ²

Äæåéìñ Òåìåðòåé òà Àëåêñ Ðîâò í³êîëè íå
çóñòð³÷àëèñÿ îñîáèñòî, îäíàê ó íèõ äóæå áàãàòî
ñï³ëüíîãî. Îáèäâà íàðîäèëèñÿ íà òåðèòîð³¿ íè-
í³øíüî¿ Óêðà¿íè, îáèäâà ñòàëè óñï³øíèìè
ï³äïðèºìöÿìè â Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³ ³ áëàãî-
ä³éíèêàìè-ìåöåíàòàìè ÷èÿ ùåäð³ñòü ïîøè-
ðþºòüñÿ ³ íà êðà¿íó, â ÿê³é âîíè íàðîäèëèñÿ. ¿õ
îñòàíí³ì ñï³ëüíèì ïðîåêòîì ñòàëî ñïîíñîðó-
âàííÿ âèõîäó â ñâ³ò 800-ñòîð³íêîâîãî âèäàííÿ
êíèãè â³äîìîãî çàõ³äíîãî â÷åíîãî Ïàâëà-Ðîáåð-
òà Ìàãî÷³ÿ «²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè, ¿¿ çåìåëü òà íàðîä³â»
â ïåðåêëàä³ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.

Äæåéìñ Êîíñòàíòèí Òåìåðòåé íàðîäèâñÿ
1941 íà êðàéíüîìó ñõîä³ Óêðà¿íè, ó ñåë³ Êîïò³º-
âå, íåïîäàë³ê â³ä ì³ñòà Äîíåöüêà. Ó öåé ÷àñ â
òèõ êðàÿõ ëþòóâàëà Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà, ÿêà çìó-
ñèëà ðîäèíó Òåìåðòå¿â çàëèøèòè ð³äí³ ì³ñöÿ.
Îñåëèâøèñü ç áàòüêàìè â Áåëüã³¿, þíèé Äæåéìñ
ïî÷àâ â³äâ³äóâàòè ôðàíöóçüêó øêîëó àæ äî 1950-
ãî ðîêó, êîëè ðîäèíà ïåðå¿õàëà äî Êàíàäè. Ó 1964
ðîö³ â³í ïî÷àâ ñâîþ á³çíåñîâó êàð’ºðó ÿê ìåíåä-
æåð â³äîìî¿ ô³ðìè ²ÂÌ, à ï³çí³øå ïðîòÿãîì äå-
ñÿòèë³òòÿ óñï³øíî êåðóâàâ êîìï’þòåðíîþ êîì-
ïàí³ºþ àæ äî 1987 ðîêó, êîëè âèð³øèâ çì³íèòè
íàïðÿì ñâîº¿ ïðàö³. Òîãî ðîêó Äæåéìñ Òåìåð-
òåé çàñíóâàâ ô³ðìó Northland Power Inc., ÿêà
øâèäêî ñòàëà îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ êîìïàí³é â
ãàëóç³ åëåêòðîåíåðãåòèêè, çä³éñíþþ÷è ïðîåêòó-
âàííÿ áóä³âíèöòâî, òà êåð³âíèöòâî âëàñíèìè
åëåêòðîñòàíö³ÿìè ïî ö³ë³é Êàíàä³.

Àëåêñ Ðîâò íàðîäèâñÿ 1952 ðîêó íà êðàéíüî-
ìó çàõîä³ Óêðà¿íè,  ó  ì³ñò³  Ìóêà÷åâ³  Çàêàðïàò-
ñüêî¿ îáëàñò³, ïîáëèçó êîðäîíó ç Óãîðùèíîþ. Â³í
º âèõ³äöåì ç ïîâàæíî¿ ºâðåéñüêî¿ ðîäèíè,
á³ëüø³ñòü ïðåäñòàâíèê³â ÿêî¿, âêëþ÷àþ÷è  ïðàï-
ðàä³äà ïî ìàòåð³, â³äîìîãî ðåë³ã³éíîãî ä³ÿ÷à ðàáá³
²ñààêà Âàéñà, çàãèíóëè ï³ä ÷àñ Ãîëîêîñòó. Ïî çà-
ê³í÷åíí³ ïðåñòèæíîãî Òîðãîâî-åêîíîì³÷íîãî
³íñòèòóòó â Ëüâîâ³, ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â Àëåêñ
ïðàöþâàâ ó ñòîëèö³ Óãîðùèíè Áóäàïåøò³ ó
Ì³í³ñòåðñòâ³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïðîäî-
âîëüñòâà. Ó 1985 ðîö³ â³í îòðèìàâ çàïðîøåííÿ
íà ïðàöþ â Íüþ-Éîðêó. Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â
éîìó âäàëîñÿ ñòàòè âëàñíèêîì ì³æíàðîäíî¿ êîì-
ïàí³¿ IBE Trade Corp, ùî çàéìàºòüñÿ âèðîáíèö-
òâîì òà ïðîäàæåì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ äîá-

Ç ÏÐÎÒÈËÅÆÍÈÕ Ê²ÍÖ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ ...

ðèâ òà áàãàòî ïðàöþº ç õ³ì³÷íèìè ï³äïðèºì-
ñòâàìè íà ñõîä³ Óêðà¿íè òà â Ðîñ³¿.

ßê Òåìåðòåé, òàê ³ Ðîâò âèêîðèñòîâóþòü ñâî¿
ñòàòêè äëÿ ï³äòðèìêè áëàãîä³éíèõ ïðîãðàì,
ñïðÿìîâàíèõ íà ïîêðàùåííÿ äîáðîáóòó êà-
íàäñüêîãî òà àìåðèêàíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, äå
âîíè íèí³ ìåøêàþòü òà ïðàöþþòü. Ïðîòå îáèä-
âà ö³ óñï³øí³ ï³äïðèºìö³ íå çàáóâàþòü ³ çåìë³,
äå âîíè íàðîäèëèñÿ, ñàìîâ³ääàíî ï³êëóþ÷èñü
ïðî ïîïóëÿðèçàö³þ ñïàäùèíè â³äïîâ³äíî ñâî¿õ
ïðåäê³â, ùî ìåøêàëè íà ò³é çåìë³, ÷è òî åòí³÷-
íèõ óêðà¿íö³â, ÷è ºâðå¿â.

Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â Äæåéìñ Òåìåðòåé áóâ
ãîëîâîþ ðàäè äèðåêòîð³â Êîðîë³âñüêîãî ìóçåþ
ïðîâ³íö³¿ Îíòàð³î â ì. Òîðîíòî. Â³äãóêíóâøèñü
íà éîãî ³í³ö³àòèâó, öÿ ïðåñòèæíà êàíàäñüêà
³íñòèòóö³ÿ îðãàí³çóâàëà äâ³ íàäçâè÷àéíî óñï³øí³
âèñòàâêè, ïîâ’ÿçàí³ ç Óêðà¿íîþ: îäíó ç íèõ áóëî
ïðèñâÿ÷åíî ñê³ôàì òà ¿õíüîìó çîëîòîþâåë³ðíî-
ìó ìèñòåöòâó; ³íøà – øåñòèòèñÿ÷îë³òí³é

Òðèï³ëüñüê³é öèâ³ë³çàö³¿ â Óêðà¿í³. Îáèäâ³ åêñ-
ïîçèö³¿ â³äêðèëè øèðîêîìó çàãàëîâ³ Êàíàäè
êóëüòóðí³ áàãàòñòâà Óêðà¿íè. Íåùîäàâíî Äæåéìñ
Òåìåðòåé âçÿâ íå ñåáå øëÿõåòíó ì³ñ³þ âñòàíîâ-
ëåííÿ ä³àëîãó ì³æ óêðà¿íöÿìè òà ºâðåÿìè, çàñ-
íóâàâøè òà î÷îëèâøè îðãàí³çàö³þ «Óêðà¿íñü-
êî-ºâðåéñüê³ çóñòð³÷³», ìåòîþ ÿêîþ º êîíöåíò-
ðàö³ÿ çóñèëü ãðîìàäñüêèõ, ðåë³ã³éíèõ ä³ÿ÷³â òà
íàóêîâö³â ñïðÿìîâàíèõ íà ïîêðàùåííÿ âçàºìî-
ðîçóì³ííÿ ì³æ ºâðåÿìè òà óêðà¿íöÿìè â
Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³, Óêðà¿í³ òà ²çðà¿ë³, ïîäîëàí-
íÿ «â³êîâ³÷íèõ» ñòåðåîòèï³â.

ßê ³ Òåìåðòåé, Àëåêñ Ðîâò ãîðäèòüñÿ ñâî¿ì
êîð³ííÿì ç Óêðà¿íè ³ øàíóº ñâîþ ïðåäê³âñüêó
ºâðåéñüêó ñïàäùèíó. Â³í çàñíóâàâ ê³ëüêà ñòè-
ïåíä³é äëÿ ñòóäåíò³â ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ äåðæàâ,
ùî íàâ÷àþòüñÿ â ÑØÀ, ³ ïîñò³éíî íàäàº
ï³äòðèìêó âïëèâîâ³é õàñèäñüê³é ãðîìàä³ ç Ìó-
êà÷åâà, ÿêà íèí³ ìåøêàº â íüþ-éîðêñüêîìó ðàé-
îí³ Áðóêë³í. Ùå á³ëüøå âðàæåííÿ ñïðàâëÿº éîãî
ï³äòðèìêà ºâðåéñüêî¿ ãðîìàäè â ñàìîìó éîãî
ð³äíîìó ì³ñò³ Ìóêà÷åâ³ â Óêðà¿í³. Çàâäÿêè ùåäð³é
äîïîìîç³ À. Ðîâòà áóëî â³äðåñòàâðîâàíî ìàëåíü-
êó ñèíàãîãó, ãðîìàäñüêèé öåíòð, à â 2010 âðî-
÷èñòî â³äêðèòî ãîëîâíó ì³ñüêó ñèíàãîãó, ÿêà  áóëà
â³äíîâëåíî â óñ³é ñâî¿é êðàñ³, ÿêîþ âîíà ñëàâè-
ëàñÿ ó ïåð³îä äî Ãîëîêîñòó 1944 ðîêó.

Ïîõîäÿ÷è ç ïðîòèëåæíèõ ê³íö³â Óêðà¿íè ³ ìåø-
êàþ÷è çà êîðäîíîì ³ äâîõ ð³çíèõ äåðæàâàõ – Êà-
íàä³ òà ÑØÀ, Äæåéìñ Òåìåðòåé òà Àëåêñ Ðîâò
í³êîëè íå çóñòð³÷àëèñÿ îñîáèñòî. Âîíè îäíàê,
íå çàáóëè Óêðà¿íè, çåìë³, äå âîíè íàðîäèëèñÿ,
òà ñâîãî óêðà¿íñüêîãî òà ºâðåéñüêîãî êîð³ííÿ. 1
í³÷îãî íåìàº äèâíîãî â òîìó, ùî âîíè îá'ºäíà-
ëè ñâî¿ çóñèëëÿ â ñïîíñîðóâàíí³ êíèãè, ïðèñâÿ-
÷åí³é ³ñòîð³¿ íå ëèøå åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â, à ³ ºâðå¿â
òà ³íøèõ íàðîä³â, ÿê³ ìåøêàëè ³ ìåøêàþòü íà
òåðèòîð³¿ òåïåð³øíüî¿ Óêðà¿íè. Òåïåð, êîëè
Äæåéìñ Òåìåðòåé òà Àëåêñ Ðîâò çóñòð³ëèñÿ îïî-
ñåðåäêîâàíî ÷åðåç êíèãó «²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè, ¿¿ çå-
ìåëü òà íàðîä³â», ìîæëèâî íàñòàíå äåíü, êîëè
âîíè ïîçíàéîìëÿòüñÿ îñîáèñòî.

Âàñèëü ÏÀÃÈÐß

До уваги платників податків
Мукачівської ОДПІ: термін сплати
податків і зборів не переноситься

у зв’язку  з вихідними
чи святковими днями

Платник податків зобов’язаний само�
стійно сплатити суму податкового зо�
бов’язання, зазначену у поданій ним
податковій декларації. Така сума спла�
чується протягом 10 календарних
днів, що настають за останнім днем
відповідного граничного строку по�
дання податкової декларації.

Так, наприклад, для  платників ПДВ,
які звітують щомісячно, останнім
днем подання податкової декларації
за травень 2013 року був 20 червня
2013 року, а останнім днем сплати
податкового зобов’язання – 27 чер�
вня 2013 року.

Відповідна норма передбачена
ст.57 Податкового кодексу України від
02 грудня 2010 року №2755�VI зі
змінами та доповненнями.

Мукачівська ОДПІ надає
відповідь на запитання

«Як звітувати,
якщо змінюється форма
податкової звітності?»

У разі зміни форми податкової
звітності, центральний орган виконав�
чої влади, який затвердив такі фор�
ми звітності, зобов’язаний їх опри�
люднити.

Нові форми декларацій (розра�
хунків) набирають чинності у податко�
вому періоді, що настає після закін�
чення періоду, у якому відбулося їх оп�
рилюднення. Тому, до набрання їх чин�
ності звітність подається за форма�
ми, що діяли до введення нових.

Відповідна норма визначена п.46.6
ст.46 Податкового кодексу України від
02 грудня 2010 року №2755�VI із
змінами та доповненнями.

Інформаційно�комунікаційний
сектор Мукачівської ОДПІ

Головного  управління Міндоходів
у Закарпатській області

Íà çí³ìêó çë³âà – Àëåêñ ÐÎÂÒ



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 555554 ëèïíÿ 2013 ð.

¹ 26 (977)¹ 26 (977)¹ 26 (977)¹ 26 (977)¹ 26 (977)

ñò.

Çëûå ïîääåðæèâàþò äðóã-äðóãà ÷àùå, íåæåëè äîáðûå. (Ï. Áóàñò).

РОМОФОБІЯ

ÝÕ, ÐÎÌÀËÝ,
ÄÐÓÆÈÙÅ  ÐÎÌÀËÝ...

Íàä ðîìñêîé õèáàðîé
Íå ñëûøíî ãèòàðû,
Íè ïåñíè ðàçãóëüíîé,
Íè çâîí áóáåíöîâ.
Ïðèòèõëè öûãàíå
Èíî-ïëàíåòÿíå,
Áðîäÿæíûå äåòè
èíäèéñêèõ îòöîâ.
Äðóæèùå ðîìàëý,
Êóäà æå ïðîïàëà
Âñåãäà áåçóäåðæíàÿ
óäàëü òâîÿ?
Òåïåðü òâîé óäåë –
ãîðîäñêîé ïðèáèðàëà
Ñ ñîâêîì è ìåòëîþ
ïîä êðèê âîðîíüÿ.
Ýõ, ðîìàëý,
äðóæèùå ðîìàëý,
×òî æ çàòóìàíèëñÿ
âçãëÿä òâîé óñòàëûé?
Êîíü òâîé ñòðåíîæåííûé
áðîäèò ïî ïîëþ,
È êàê íàñìåøêà,
êàê ïî ñåðäöó ïëåòêîé:
“Ñïðÿ÷ü çà ðåøåòêîé
âîëüíóþ âîëþ –
Âûêðàäó âìåñòå ñ ðåøåòêîé!”
Ñïðÿ÷ü çà ðåøåòêîé
âîëüíóþ âîëþ.....
Âûêðàäó òîëüêî ðåøåòêó.

                      Â³êòîð ÄÂÎÐÍÈ×ÅÍÊÎ

Íà Óêðà¿í³ ïðîæèâàº 130
íàö³îíàëüíîñòåé, ëèøå íà
Çàêàðïàòò³ ïðîæèâàº ïî-
íàä 70 íàö³îíàëüíîñòåé ³
åòí³÷íèõ ãðóï, ³ êîæíà ç
íèõ çáåðåãëà ñâî¿ òðàäèö³¿
òà ³ñòîð³þ, ùî íå çàâàæà-
ëî ¿ì ñòàòè ÷àñòèíîþ öè-
â³ë³çîâàíîãî ñóñï³ëüñòâà.
Îäíà ç åòí³÷íèõ ãðóï, ïðî
ÿêó ñüîãîäí³ ï³äå ìîâà — öå
ðîìè.

Çíàºìî, ùî ðîìñüêà òåìà
º äëÿ Ìóêà÷åâà áîëþ÷îþ, ³
öÿ ñòàòòÿ âèêëè÷å áåçë³÷
êîìåíòàð³â. Ïîãîäæóºìîñü,
ùî â³äíîñèíè ìåøêàíö³â
ì³ñòà ç ðîìñüêèì ïîñåëåí-
íÿì, ì’ÿêî êàæó÷è, íàïðó-
æåí³. Àëå ÿê áè ìè íå ñòà-
âèëèñÿ äî íèõ, áèòè ä³òåé
ìåòàëåâèìè ïðóòàìè – öå,
âåðõ íåíàâèñò³, ïðåçèð-
ñòâà ³ æîðñòîêîñò³!

À ÿêáè öå áóëè «á³ë³»
ä³òè?

Öÿ ³ñòîð³ÿ òðàïèëàñÿ íåùî-
äàâíî íà îäíîìó ç³ ñêëàä³â
ì³ñòà. Íå áóäåìî ðîçïîâ³äà-
òè î÷åâèäíó óñ³ì ïåðåä³ñòî-
ð³þ, ùî ðîìñüê³ ä³òè â
ñóñï³ëüñòâ³ êèíóò³ íàïðèçâîëÿ-
ùå, ³ ùîá äîáóòè ñîá³ êóñåíü
õë³áà, íàâ÷åí³ êðàñòè. ²íøîãî
âèõîäó ó íèõ íå òå ùî íåìàº,
âîíè ïðî íüîãî íàâ³òü íå çíà-
þòü – íåìà êîìó íàâ÷èòè, áî ³
â øêîëó ¿õ í³õòî õîäèòè íå ïðè-
ìóøóº. Îòæå, ê³ëüêà ðîìñü-
êèõ ä³òåé â³êîì 8-12 ðîê³â (!),
çàë³çëè íà òåðèòîð³þ ïðèâàò-
íîãî ñêëàäó ìåòàëîáðóõòó,
ùîáè ÷èìîñü «ïîæèâèòèñÿ».
Îõîðîíö³ ïîì³òèëè çëîâìèñ-
íèê³â ³ çàì³ñòü òîãî, ùîá çàò-
ðèìàòè ä³òåé òà âèêëèêàòè
÷åðãîâèé íàðÿä, âîíè çàñòîñó-
âàëè ïðîòè ä³òî÷îê ñèëó. ² íå
ïðîñòî ñèëó – à ùå é îçáðî¿-
ëèñü ìåòàëåâèìè ïðóòàìè,
íà÷å íà ñêëàä íàïàëî áàí-
äèòñüêå óãðóïóâàííÿ. Ó ðå-
çóëüòàò³ ä³òè ç ÷èñåëüíèìè ïå-
ðåëîìàìè ðóê ³ í³ã, äåõòî – áåç
ñâ³äîìîñò³, ïîòðàïèëè äî
ë³êàðí³. ßê âèñëîâèâñÿ îäèí ç
ë³êàð³â ïðî äèòèíó: «Ïðèâåç-
ëè ì³øîê ç ê³ñòüìè». Âè äó-
ìàºòå, õòîñü ïîí³ñ ïîêàðàííÿ?
Í³, çâè÷àéíî. Õî÷à âèíîþ ó
öüîìó íå íàø³ ïðàâîîõîðîíí³
îðãàíè, à… ñàì³ áàòüêè.

Þðèñòè «Ìóêà÷³âñüêîãî
ïðàâîçàõèñíîãî öåíòðó» âçÿ-
ëèñÿ íàäàâàòè áàòüêàì ïåð-
âèííó ïðàâîâó äîïîìîãó, ³ ïîêè
âîíè äîïîìàãàëè ñêëàñòè
â³äïîâ³äíèé ïàêåò äîêóìåíò³â,
îäèí ç áàòüê³â çà ê³ëüêà òèñÿ÷
ãðèâåíü íàïèñàâ â³äìîâó. Ïðè
öüîìó âèð³øàëüíîþ ó ö³é äî-
ìîâëåíîñò³ ñòàëà â÷àñíî ïðè-
âåçåíà ïëÿøêà ãîð³ëêè. Îñíîâ-
íîþ ìîòèâàö³ºþ áàòüê³â áóëî:
«Âñå îäíî çàâæäè êðàéí³ìè
ðîìè âèõîäÿòü. Òàê õî÷ ãðîø³
ìàºìî, ³íàêøå ùå á ³ ä³òåé ó
êîëîí³þ çàáðàëè».

Òàêèõ âèïàäê³â áåçë³÷. Çðî-
çóì³ëî, ÿêáè íà ì³ñö³ ìàëåíü-

êèõ çëîä³¿â îïèíèëèñÿ, âèáà÷-
òå çà íå òîëåðàíòíèé òåðì³í,
«á³ë³» ä³òè, òàêîãî á íå ñòàëî-
ñÿ. Ä³òè, ³ îñîáëèâî ðîìñüê³,
æèâóòü íà ð³âí³ ³íñòèíêòó, âîíè
ïðèéìàþòü ð³øåííÿ âèõîäÿ÷è
ç ñèòóàö³¿, à íå øëÿõîì ëîã³÷-
íîãî àíàë³çó. Ä³òè íå âèáèðà-
þòü ïðè íàðîäæåíí³ áàòüê³â,
ì³ñòî, êðà¿íó ³ ñîö³àëüíå ñóñï-
³ëüñòâî. Ó íàøîìó âèïàäêó,
ïðåäñòàâíèê ðîìñüêî¿ åòí³÷íî¿
ãðóïè íàðîäæóºòüñÿ, æèâå ³
âìèðàº â òàáîð³.

Ùîá çðîçóì³òè, çâ³äêè ó ëþ-
äåé òàêà àãðåñ³ÿ äî ðîìñüêî-
ãî íàñåëåííÿ, òðåáà çãàäàòè,
÷îìó íàñ â÷àòü ç äèòèíñòâà
íàø³ áàòüêè òà îòî÷óþ÷å ñóñ-
ï³ëüñòâî.

«Äàëåêî íå â³äõîäü, áî
âêðàäóòü öèãàíè»

Á³ëüøå ìè ïî÷àëè ðîçóì³òè
ìåíòàëüí³ñòü ì³ñöåâèõ ìåø-
êàíö³â, ïîñï³ëêóâàâøèñü ç îä-
íèì ç íèõ çà êàâîþ. Ïåðåäàº-
ìî éîãî ñïîãàäè: «ß äóæå
÷³òêî ïàì’ÿòàþ ðîì³â ç ñàìî-
ãî äèòèíñòâà, ç äîøê³ëüíèõ
ðîê³â. Ïåðåâàæíî öå áðèãàäà
ç â³íèêàìè á³ëÿ ìàãàçèíó
«Ïðîãðåñ», ÿêà ðîçìîâëÿëà
íåçíàéîìîþ ìåí³ ìîâîþ,
íèçüêèì ãîëîñîì òà ëóñêàëà
íàñ³ííÿ. Êîæíîãî ðàçó, éäó÷è
çà ðóêó ç ä³äóñåì ÷è áàáöåþ,
ÿ ñï³äëîáà ïîãëÿäàâ íà íèõ, à

ìåíå ïîâ÷àëè: «Íå áóäåø òðè-
ìàòèñÿ çà ðóêó, âîíè òåáå êè-
íóòü ó ì³øîê ³ âêðàäóòü» àáî:
«Íå áóäåø ñëóõàòèñÿ, â³ääà-
ìî òåáå öèãàíàì, ³ áóäåø âñå
æèòòÿ âóëèö³ ï³äì³òàòè». ß
âæå òîä³ ¿õ ÁÎßÂÑß. Âîíè
í³êîëè â æèòò³ íå çðîáèëè ìåí³
í³÷îãî ïîãàíîãî, í³êîëè íàâ³òü
íå çàãîâîðèëè ç³ ìíîþ. Àëå ÿ
¿õ âæå ÍÅÍÀÂÈÄ²Â óñ³ì
ñâî¿ì äèòÿ÷èì ñåðöåì. ² ó
øêîë³, ³ â ó÷èëèù³ íàì ïðèâè-
âàëè â³äíîøåííÿ äî öèãàí, ÿê
äî íèæ÷î¿ ðàñè. ×è ñêàçàâ
ìåí³ õî÷ õòîñü òîä³ ç â÷èòåë³â,
âèêëàäà÷³â, ùî ðîìè – öå òàê³
æ ëþäè, ò³ëüêè ç ³íøîþ ìåí-
òàëüí³ñòþ, ç ³íøèìè òðàäèö³-

ÿìè, êóëüòóðîþ? Í³,
öå – çëîä³¿, êîíîêðà-
äè, íåïîòð³á. Í³õòî
íå ïðîïîíóâàâ ïî-
çíàéîìèòèñÿ ç íèìè
áëèæ÷å, çðîçóì³òè.
Íàâïàêè, ¿õ òðåáà
áóëî îñòåð³ãàòèñÿ,
áîÿòèñÿ, òðèìàòèñü
íà â³äñòàí³. Ìè ùå
é òåïåð ïðàêòè÷íî
í³÷îãî íå çíàºìî ïðî
íèõ, õî÷ ³ æèâåìî ó
îäíîìó ì³ñò³. Óñå
íåâ³äîìå ïîðîäæóº
ñòðàõ, ôîá³¿.

Ðîìîôîá³ÿ – íå-
âèë³êîâíà åï³äå-
ì³ÿ?

À êîëè ëþäèíà ÷î-
ãîñü áî¿òüñÿ, òî â³ä
ñòóïåíÿ ¿¿ ñòðàõó  ó
íå¿ ïî÷èíàºòüñÿ
ï³äì³íà ïîíÿòü. Ëþ-
äèíà íå íàìàãàºòü-
ñÿ çðîçóì³òè ïðè÷è-
íó ñòðàõó, âîíà íà-
ìàãàºòüñÿ ò³ëüêè
çàõèñòèòè ñåáå â³ä
ñèòóàö³¿, ÿêà âèêëè-
êàº ñòðàõ. Äëÿ òîãî,
ùîá ëþäèíà á³ëüøå
íå â³ä÷óâàëà íå-
ïðèºìíèõ â³ä÷óòò³â,
ñïî÷àòêó âîíà ïî÷è-
íàº ïðîñòî óíèêàòè
ïîä³áí³ ñèòóàö³¿. Ó

íàñë³äîê, ùîá çàõèñòèòè ñåáå
â³ä ïîä³áíèõ ïîâòîðþâàíèõ
íåïðèºìíîñòåé âîíà ïî÷èíàº
ä³ÿòè çà ïðèíöèïîì – íàïàä
êðàùèé çàõèñò.

Íàïàä – öå çàâæäè àãðåñ³ÿ,
çë³ñòü, íåíàâèñòü, ñèëüíå åìî-
ö³éíå áàæàííÿ áóäü-ÿêèì ñïî-
ñîáîì óíèêíóòè ñèòóàö³þ, ÿêà
ïðèíîñèòü íåïðèºìí³ â³ä÷óòòÿ.
ßê ðåçóëüòàò, ó ëþäèíè ïî÷è-
íàþòü ðîçâèâàòèñÿ ð³çí³ ôîá³¿.

Ôîá³ÿ – öå ñèëüíî âèðàæå-
íèé, çàâçÿòèé ³ íåîáãðóíòîâà-
íèé ñòðàõ. Ó ðåçóëüòàò³ ðîç-
âèòêó ôîá³¿ ëþäèíà ïî÷èíàº
áîÿòèñÿ ³ â³äïîâ³äíî øóêàº
áóäü-ÿê³ ïðè÷èíè, ùîá óíèêíó-
òè ïåâíèõ îá’ºêò³â (ñóá’ºêò³â),
âèä³â ä³ÿëüíîñò³ àáî ñèòóàö³é.
Òàêèé ñòðàõ íàé÷àñò³øå âèê-
ëèêàºòüñÿ óÿâíèìè íåáåçïå-
êàìè. Ùî â ï³äñóìêó ïðèçâî-
äèòü äî ³ððàö³îíàëüíîãî â³äíî-
øåííÿ, íåïðèéíÿòòÿ, íåïðèÿçí³
³ íåíàâèñò³ äî îá’ºêòà ñòðàõó.

Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ³ñíóº
áåçë³÷ ôîá³é, íàïðèêëàä:

Àêðîôîá³ÿ – ñòðàõ âèñîòè:
êîëè ëþäèíà áî¿òüñÿ âèñîòè,
âîíà ãîâîðèòü, – «ÿ íåíàâèä-
æó âåðõí³ ïîâåðõè, ë³òàêè, âåð-
òîëüîòè òîùî».

Àíòðîïîôîá³ÿ – áîÿçíü
ëþäåé àáî êîìïàí³¿ ëþäåé:
êîëè, ëþäèíà íå âì³º æèòè,
çíàõîäèòè êîìïðîì³ñè ³
ñï³ëüíó ìîâó ç ëþäüìè, ó íüî-
ãî ðîçâèâàºòüñÿ ñîö³àëüíà ôî-
á³ÿ ³ â³í êàæå, – «ÿ íåíàâèäæó
ëþäåé, âîíè ïîãàí³ ³ ò.ä.».

Ïðàöþþ÷è â ðîìñüêèì íà-
ñåëåííÿì, ïðàö³âíèêè íàøîãî
ôîíäó âèÿâèëè ùå îäíó ôîá³þ
ïðèòàìàííó ëþäèí³ ïî â³äíî-
øåííþ äî ðîìñüêî¿ íàö³îíàëü-
íî¿ ìåíøèíè – ÐÎÌÎÔÎÁ²ß.

Ðîìîôîá³ÿ – öå ñàìå òîé
âèä àãðåñèâíîãî íåïðèéíÿòòÿ,
íåïðèÿçí³ ³ íåíàâèñò³ äî
ðîìñüêîãî íàñåëåííÿ, ÿê äî
îá’ºêòà ñâîãî ñòðàõó! Öå ñàìå
òå, ùî â³ä÷óâàþòü ëþäè ïî
â³äíîøåííþ äî ðîì³â, ÿê³ æè-
âóòü ñåðåä íàñ, à íå ïîðó÷ îñ-
òîðîíü. ßê ðåçóëüòàò ñâîãî

³ððàö³îíàëüíîãî ñòðàõó – ëþäè
ïî÷èíàþòü íåíàâèä³òè ðîì³â,
³ íàìàãàþ÷èñü ïîçáóäåòüñÿ
ñâîãî ñòðàõó, âîíè ïî÷èíàþòü
ïîçáóâàòèñÿ ðîì³â. Òîáòî ÿê ³
â áóäü-ÿêèé ³íøèé íåïðèºìíî¿
ñèòóàö³¿, âñ³ áîðþòüñÿ ç íà-
ñë³äêàìè, à íå øóêàþòü ïðè-
÷èíè.

Ö³ºþ ñòàòòåþ, ìè õî÷åìî
íàãàäàòè âñ³ì ëþäÿì ÿê³ æè-
âóòü, ÿê ó íàøîìó ìàëåíüêî-
ìó ì³ñò³ Ìóêà÷åâî, òàê ³ íà
Óêðà¿í³, ùî ñòàòóñ ðîìñüêîãî
íàñåëåííÿ, ÿê ìåíøèíè, í³÷èì
íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñòàòóñó
ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ íàö³î-
íàëüíèõ ìåíøèí, ùî ïðîæèâà-
þòü íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ³ çîê-
ðåìà íà Çàêàðïàòò³. Æîäåí
çàêîíîäàâ÷èé àáî íîðìàòèâ-
íèé àêò íå ì³ñòèòü îáìåæåíü
äëÿ ðîì³â àáî ¿õ ôóíäàìåí-
òàëüíèõ ïðàâ: íà æèòòÿ, ô³çè÷-
íå ³ ïñèõ³÷íå çäîðîâ’ÿ, â³ëüíå
ïåðåñóâàííÿ, ñ³ìåéíå òà ïðè-
âàòíå æèòòÿ, îñâ³òó, ïðàöþ òà
ñîö³àëüíèé çàõèñò, à òàêîæ - íà
ïðàâî îáèðàòè ³ áóòè îáðàíè-
ìè. Ðîìè âîëîä³þòü òàêèìè æ
ïðàâàìè ³ ñâîáîäàìè, ÿêèìè
âîëîä³þòü âñ³ íàö³îíàëüí³ ìåí-
øèíè, ³ öå ãàðàíòóºòüñÿ çàêî-
íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Àäæå æèâó÷è íà Çàêàðïàòò³
òà ñï³ëêóþ÷èñü ç óãîðöÿìè,
÷åõàìè, øâàáàìè ³ ðóñèíàìè
âè íå â³ä÷óâàºòå äî íèõ òàêî¿
íåíàâèñò³ ³ íåïðèÿçí³, ÿêó âè
â³ä÷óâàºòå äî ðîì³â. Ïðîñòî
ïðèéì³òü òîé ôàêò, ùî ðîìè –
öå ÷àñòèíà íàøîãî ç âàìè ñîö-
³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà, âîíè æè-
âóòü ç íàìè ³ ñåðåä íàñ. Ðîìè
í³÷èì íå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä
³íøèõ åòí³÷íèõ ãðóï ³ íàö³î-
íàëüíîñòåé, ùî ïðîæèâàþòü
íà Çàêàðïàòò³ òà Óêðà¿í³ â
ö³ëîìó.

Çðîá³òü êðîê íàçóñòð³÷, ïî-
ñòàðàéòåñÿ çðîçóì³òè, ÷îìó
ä³òè êðàäóòü ¿æó, ÷îìó âîíè
ðèþòüñÿ ïî ñì³òíèêàõ, ³ ÷îìó
âàì íåïðèºìíî áà÷èòè, êîëè
âîíè áðóäí³ ³ õâîð³ òÿãíóòü âñå
öå ñì³òòÿ íà êîíÿõ ïî öåíòðó
ì³ñòà.

Ðîìè – öå ëþäè, òàê³ æ, ÿê ³
ìè ç âàìè. Àëå íà â³äì³íó â³ä
íàñ âîíè æèâóòü â çàêðèòîìó
ñóñï³ëüñòâ³. Òàêå ïàðàëåëüíå
³ñíóâàííÿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
ñòà ðîê³â ïðèçâåëî äî ïîâíî¿
äåç³íòåãðàö³¿ ðîìñüêîãî íàñå-
ëåííÿ â³ä ïîë³òèêî-åêîíîì³÷-
íîãî òà ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî-
ãî æèòòÿ íàøîãî ì³ñòà ³ ðåã³-
îíó â ö³ëîìó.

Ëþäè, ñòàíüòå òîëåðàíòí³-
øèìè. Çàéä³òü â òàá³ð, ïîäèâ-
³òüñÿ ñâî¿ìè î÷èìà íà òå, ÿê
æèâóòü ðîìè, ïîäèâ³òüñÿ íà
ìàëåíüêèõ ä³òåé, ÿêèì í³÷îãî
¿ñòè. Íå á³éòåñÿ ðîì³â, íå
á³éòåñÿ ñâî¿õ ñòðàõ³â, à ïðîñòî
ïîãîâîð³òü ç íèìè õî÷à á ðàç
ó ñâîºìó æèòò³.

Íàòàë³ÿ ÊÎÇÈÐ,
Ìóêà÷³âñüêèé

ïðàâîçàõèñíèé öåíòð.
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За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Єгорова Ірина Михайлівна – 1935 р.н.
2.Федака Оксана Олександрівна  – 1964 р.н.
3.Мочан   Михайло Михайлович – 1948 р.н.
4.Піняшко Марія Михайлівна –1933 р.н.
5.Сердюк Єлізавета Гейзівна – 1942 р.н.
6.Балог Лоліта Гордонівна – 2013 р.н.
7.Ковальчук Анатолій Миколайович – 1957 р.н.
8.Копча Марія Василівна – 1935 р.н.
9. Лендєл Леонтій Петрович – 1946 р.н.
10.Орос Іван Іванович – 1940 р.н.
11. Горват Юліус Яношович – 1936 р.н.

З 1 липня ц.р. набуває чинності За?
кон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо при?
значення та індексації пенсії» (№ 231?
VII).  Цим Законом  внесено зміни до
законів «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування»,
«Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб», «Про збір та
облік єдиного внеску на загальноо?
бов’язкове державне соціальне стра?
хування», «Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають пра?
ва на пенсію, та інвалідам».

Таким чином, законодавець урегулю�
вав низку питань пенсійного забезпе�
чення: 1) про зарахування  до страхо�
вого стажу часу перебування у відпустці
у зв’язку з вагітністю та пологами; 2)
про виплату пенсії по втраті годуваль�
ника дітям, які досягли 18�річного віку,
в період перерви у навчанні; 3) про зміну
механізму перерахунку пенсій з 1 бе�
резня кожного року;  4) про оптиміза�
цію зарплати для обчислення пенсії
шляхом першочергового виключення
періодів отримання допомоги по без�
робіттю; 5) про удосконалення механі�
зму  визначення середньомісячного ко�
ефіцієнта зарплати особи у разі, коли
є неповні місяці страхового стажу.

Починаючи з січня 2004 року, при при�
значенні пенсій за нормами Закону Ук�
раїни  «Про загальнообов’язкове дер�
жавне пенсійне страхування» (далі –
Закон 1058) час перебування жінок у
відпустці у зв’язку з вагітністю  та поло�
гами до страхового стажу не  зарахову�
вався (оскільки  вони не вважалися за�
страхованими особами і, відповідно, за
них не сплачувалися внески до Пенсій�
ного фонду).

Законом 231�УІІ це питання врегуль�
оване. Отже, з липня 2013 року особи,
які перебувають у відпустці у зв’язку з
вагітністю та пологами й отримують
допомогу у зв’язку з вагітністю та по�
логами,  будуть застрахованими осо�
бами, відтак ця відпустка зараховува�
тиметься до страхового стажу при при�
значенні пенсії.

За нині чинною редакцією Закону
1058,  діти, які отримують пенсію у
зв’язку з втратою годувальника та які
досягли 18�річного віку, втрачали пра�
во на отримання такої пенсії за місяці
перерви у навчанні  між закінченням од�
ного навчального закладу і вступом в
інший. Тобто, дитині, яка закінчила шко�

ЛИПНЕВІ ЗМІНИ У
ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

лу у червні, а розпочала навчання у ви�
щому навчальному закладі з вересня,
пенсія за липень і серпень не виплачува�
лась. Діти не отримували пенсію у пері�
од перерви в навчанні навіть в одному й
тому ж закладі (між отриманням кваліф�
ікації бакалавра і вступом до магістрату�
ри).

Новий закон цю несправедливість вип�
равив: відтепер діти (якщо вони навча�
ються за денною формою навчання) ма�
тимуть можливість  отримувати пенсію у
зв’язку з втратою годувальника в періо�
ди перерви в навчанні, але за умови, що
такий період не перевищує чотирьох
місяців.

Законом 231�УІІ  змінено  механізм що�
річного перерахунку  призначених пенсій
з 1 березня кожного року, що передбаче�
ний частиною 2 статті 42 Закону 1058.
Порядок проведення такого перерахун�
ку, як і раніше, буде визначатися у межах
бюджету Пенсійного фонду за рішенням
Кабінету Міністрів України.

Якщо за чинним законодавством пра�
во на перерахунок пенсій визначалося
залежно від того, на скільки у поперед�
ньому році зріс розмір пенсії особи, то в
зв’язку зі змінами, внесеними новим за�
коном, це не матиме значення. Перера�
хунку фактично підлягатимуть всі пенсії,
раніше призначені за Законом 1058. При
цьому заробітна плата, з якої призначе�
но (попередньо перераховано) пенсію,
буде підвищуватися на коефіцієнт, який
відповідає не менш як 20 відсоткам по�
казника зростання середньої заробітної
плати (доходу) в Україні, з якої сплачено
страхові внески, порівняно з попереднім
роком. Кожному пенсіонерові гаран�
тується підвищення заробітної плати, з
якої призначено (попередньо перерахо�
вано) пенсію,  на коефіцієнт не менше
зростання рівня інфляції (індексу спо�
живчих цін) за минулий рік.

Законом 231�УІІ пенсіонеру надано
можливість  під час визначення зарпла�
ти для обчислення пенсії з періоду,  за
який  враховується  заробітна  плата
(дохід)   для обчислення пенсії, в першу
чергу виключити періоди одержання до�
помоги по безробіттю    (за ці періоди вра�
ховується мінімальна зарплата) неза�
лежно від їх періодичності. Також удос�
коналено механізм визначення середнь�
омісячного  коефіцієнта зарплати особи
у разі, коли є неповні місяці страхового
стажу  (місяці, в яких заробіток менше
мінімальної заробітної плати). Це дасть
можливість збільшити розмір пенсії.

В ході проведення загальнодержав�
ної операції «Мак�2013» правоохорон�
цями Мукачівського міського відділу
міліції було затримано мешканця села
Ключарки за зберігання наркотичної
речовини – канабісу.

37�річного чоловіка затримали на
одній із вулиць села в Мукачівському
районі. Чолов’яга був у нетверезому
стані,  а при собі мав 15 грамів сухої
подрібненої речовини сіро�зеленого
кольору, схожої на наркотичну речови�
ну – канабіс.

У раніше судимого мукачівця дільничні
інспектори вилучили наркотики

Одразу мукачівець не зізнався про
те, що зберігає наркотичне зілля.
Тільки під час особистого огляду у при�
сутності понятих із кишені джинсових
штанів він вийняв білий поліетилено�
вий пакет,  у якому тримав дурман�
зілля.

Чоловік пояснив, що дане “зілля” він
зробив сам. Ще влітку він ходив до лісу,
де знайшов кущ коноплі, який зірвав та
висушив для власного вживання. Од�
нак те, що дана рослина являється нар�
котиком, він добре знав, адже не пер�
ший рік вживає наркотичні засоби,
хоча на спеціальних обліках як нарко�
залежний не перебуває.

До слова, чоловік у минулому при�

тягувався до кримінальної відповідаль�
ності за різними статями Криміналь�
ного кодексу. На цей раз мукачівцю
доведеться відповідати перед законом
за статтею 309 (Незаконне виробниц�
тво, виготовлення, придбання, збері�
гання, перевезення чи пересилання
наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів без мети збу�
ту) Кримінального кодексу України.
Вилучену речовину направлено до на�
уково�дослідницького експертно�кри�
міналістичного центру при УМВС Ук�
раїни в Закарпатській області для про�
ведення експертиз. Тривають досудові
перевірки.

Гарний подарунок до дня народження
піднесли своєму тренеру Олександру Це�
пурдею вихованки мукачівського клубу
спортивного орієнтування “Товариш”. Впер�
ше виступаючи у складі збірної команди Ук�
раїни на чемпіонаті Європи з МТВО
(Mountain bike orienteering – спортивне ор�
ієнтування на гірських велосипедах) Ната�
лія Шозда (ЗОШ № 6), Олександра Золтан
(ЗОШ № 1) та Беата Зубака (ЗОШ № 6) ви�
бороли бронзові медалі в юніорській еста�
феті, що складалася з трьох етапів по де�
сять кілометрів кожний. Чемпіонками стали
юні росіянки, срібними призерками – ко�
манда Польщі.

В іншому виді програми чемпіонату –
змішаній чотириетапній спринтерський ес�
тафеті (4 х 5 км) перемогла збірна Чехії, а
п’ятнадцятирічні мукачівці Олександра Зол�

З медалями Європейського
чемпіонату

тан і Владислав Французов (ЗОШ №11)
фінішували четвертими.

У чемпіонаті, що проходив на території
Розточанського національного парку в
Польщі, прийняли участь збірні команди 20
найсильніших країн. Українська команда, яка,
з�за нестачі коштів, виступала неповним
складом, на 100 відсотків була вкомплекто�
вана мукачівцями. В індивідуальних номе�
рах програми кращими серед наших спорт�
сменів були Наталія Шозда (Ж�17 – серед
дівчат не старших 17�ти років) – 10 місце на
довгій дистанції; Владислав Французов (М�
17) – 12 місце також на довгій; Василь Мо�
розов (М�20) – 15 місце у спринті, Анна Те�
лякевич (Ж�21) – 21 місце у спринті…

Найбільше нагород чемпіонату здобули
збірні команди Фінляндії, Росії та Чеської
Республіки.

Ніна РАСЧУПКІНА

Цікава, нестандартна за
формою і змістом виставка
відкрилася у вівторок в міській
Картинній галереї Мукачева з
нагоди професійного свята –
Дня архітектури України. На
огляд відвідувачів виставлено
особисті архітектурні проекти
громадських, комерційних та
житлових  споруд відомого у
місті архітектора Дмитра Сала�
матова.

Виставка працюватиме
до 16 –го липня.

ВИСТАВКА ДО ДНЯ АРХІТЕКТУРИ



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777774 ëèïíÿ 2013 ð.

¹ 26 (977)¹ 26 (977)¹ 26 (977)¹ 26 (977)¹ 26 (977)

ñò.

Íàðîäû îáìàíûâàòü ëåã÷å, ÷åì îäíîãî ÷åëîâåêà.
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70 ìëí. ãðí.70 ìëí. ãðí.70 ìëí. ãðí.70 ìëí. ãðí.70 ìëí. ãðí.
Багато хто з українських туристів, мандрівників та

бізнесменів в цьому році був приємно здивований. Про�
цес перетину державного кордону і проходження мит�
ного контролю значно спростився і прискорився. Лю�
дям більше не треба годинами сидіти в задушливих
автобусах і авто, чекаючи своєї черги. На час сезонного
туристичного буму для організованих груп створюють�
ся спеціальні реверсивні смуги руху, прямо на них
відкриваються виносні мобільні пункти пропуску. В ре�
зультаті митний контроль для тих, хто перетинає кор�
дон, перестав бути випробуванням на міцність і витри�
валість.

Відчули на собі позитивний ефект від нововведень і
українські бізнесмени, які займаються імпортом та екс�
портом. Новий Митний кодекс дозволив зменшити
кількість перевірок, скоротити час їх проведення, а та�
кож кількість необхідних документів. За новими прави�
лами, за дотриманням яких уважно стежить Міндоходів
і зборів, законно оформлений вантаж неможливо зат�
римати на кордоні більш ніж на чотири години. А ще
пару років тому справа могла затягнутися на добу�дві.
Сьогодні ж митникам вдалося досягти показників, адек�
ватних європейським: оформлення митної декларації в
режимі імпорту навесні нинішнього року в середньому
потребувало майже години. Для експорту цей показник
досяг рекордних 40 хвилин. Більш того, імпортери не
прив'язані до конкретної митниці за місцем реєстрації
свого бізнесу. Вони можуть оформляти вантажі там, де
їм зручно. Внаслідок цього серед митних пунктів з'яви�
лася своєрідна конкуренція, інспектори втратили мож�
ливість навмисно затягувати оформлення, вимагаючи
хабар.

Не секрет, що саме корупція довгі роки була голов�
ною проблемою для багатьох відомств, в тому числі для
митниці. Мабуть тому в Міндоходів і зборів почали дуже
жорстко боротися з цим явищем. На початку року в країні
проведено масштабну спецоперацію щодо протидії ха�
барництву "Держкордон�2013". Перевірки проводили�
ся в пунктах пропуску на Львівській, Ягодинській,
Чопській та Південній митницях. Уся інформація ціло�
добово відправлялася до аналітичного центру, де її об�
робляли, узагальнювали і знаходили найефективніші
методи системної протидії службовим порушенням і
корупції на митниці. Результати перевершили усілякі
очікування. За даними прес�служби відомства, лише за
два місяці це дозволило додатково залучити в бюджет
близько 70 млн. грн. Завдяки жорстким заходам щодо
мінімізації корупційних ризиків значно зросли й обся�
ги митних платежів. Бюджет одержав ресурси на реал�
ізацію соціальних програм і проектів.

Â²ÒÀªÌÎ!
Öèìè ë³òí³ìè äíÿìè ñâÿòêóº ñâ³é äåíü íàðîäæåí-

íÿ íàø êîëåãà, ìåíåäæåð
ÐÓÑÈÍ Â³òàë³é Äìèòðîâè÷

Äîðîãèé íàø ²ìåíèííèê, ïðèéìè ùèð³ â³òàííÿ â
öåé ÷óäîâèé äåíü: ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³ â æèòò³,
äóøåâíî¿ êðàñè òà ãàðìîí³¿, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó, ëþ-
áîâ³ òà çä³éñíåííÿ íàéçàïîâ³òí³øèõ ìð³é.

Õàé óñì³øêà â î÷àõ Òâî¿õ ³ñêðèòüñÿ,
Ï³ñåíü âåñåëèõ ãðàº âîäîãðàé,
Íåõàé æèòòÿ Òâîº áðèíèòü, ÿê êàçêà,
À ñåðöå õàé ç³ãð³º ëàñêà.
Õàé ìð³¿ çáóäóòüñÿ Òâî¿,
Õàé óñì³õàºòüñÿ æèòòÿ,
Òà áóäå ñâ³òëèì ìàéáóòòÿ.

Ç ïîâàãîþ,
êîëåêòèâ ÏÏ “Êëóá áóõãàëòåð³â” òà ÏÏ “Àóäèò”

 Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!
Â ýòó ÷óäåñíóþ èþëüñêóþ ïîðó îòìå÷àåò ñâîé äåíü

ðîæäåíèÿ ïðåêðàñíàÿ æåíùèíà, äèðåêòîð Ìóêà÷åâñêîé
êîíäèòåðñêîé ôàáðèêè

Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
ÏÀÏÀÇÎÂÀ.

Äîðîãàÿ, ãëóáîêîóâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Èâà-
íîâíà! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ýòèì âîë-
íóþùèì ñîáûòèåì, æåëàåì êðåïêîãî çäî-
ðîâ’ÿ, óñïåõîâ â òðóäå, ìèðà è áëàãîïî-
ëó÷èÿ.

Ïóñòü âåñü Âàø æèçíåííûé ïóòü îñâå-
ùàåò è ñîãðåâàåò ÿðêîå ñîíöå è èñêðåí-
íÿÿ ëþáîâ äîðîãèõ è áëèçüêèõ Âàì ëþäåé,
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû, ïóñòü ñáûâàþòñÿ Âàøè
ëó÷øèå ìå÷òû.

Ñ óâàæåíèåì, öåëóåì, Ãàëèíà.

(Ïîçâîëüòå  ê ýòîìó ïðåêðàñíîìó ðèòóàëó ïðèñîå-
äèíèòüñÿ è ëþáÿùåé Âàñ ãàçåòå «Ìóêà÷åâî»).

ЩИРА ПОДЯКА
Прошу через газету щиро подякувати керівнику і

працівникам ТзОВ «Аріадна» за увагу  до людей, за
швидке і доброякісне виконання замовлень.

Ганна ГАНУСЯК, жителька м. Мукачева.

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!

Нелегко сьогодні живеться селянам, які плекають уро�
жай. Особливо людям старшого віку. Частенько хвороби
доймають. Їхати до медиків у Мукачево, простоювати у  черзі
під лікарськими кабінетами – це не для всіх прийнятне.
Ось і поспішаємо до свого Гандеровицького фельдшера
Мелани Іванівни Свириди,  а у більш складних випадках  –
в Станівську АЗПСМ очолювану  Юрієм Іллічом Маркулин�
цем. Тут завжди привітно зустрінуть пацієнтів М.В, Под�
горська, Г.Ф.Іванчо, Л.В.Машіка,  С.І.Йовбак, М.А. Сидор,
виявлять про тебе належну увагу молодші медичні сестри

СПАСИБІ ВАМ,  НАШІ  РЯТІВНИКИ!
Т.І.Мішко, М.В.Чорій… Нададуть необхідну допомогу, за не�
обхідності відправлять на лікування в Мукачівську ЦРЛ.
Вдячні хворі за турботу медикам амбулаторій, але найщи�
рішу подяку надсилають головному лікарю Центру первин�
ної медико�санітарної допомоги Мукачівського району
Вікторії Юріївні Лані, яка так наполегливо виявляє турботу
про здоров’я жителів Мукачівщини. Міцного вам здоров’я,
щастя, Божої благодаті вам і вашим сім’ям, дорогі наші
рятівники!

Ганна АЛМАШІЙ,  жителька Гандеровиці

У червні в міському Будин�
ку культури відбувся творчий
вечір Мукачівського місько�
го літературного об’єднання
«Рідне слово». Багатоплано�
вий вечір, девіз якого:«Рід�
не слово рідному місту».

Літоб’єднання є спадкоє�
мцем і продовжувачем доб�
рих традицій літературного
об’єднання «Полум’я», яке
яскраво пломеніло творчим
життям більше 50�ти років
при газеті «Прапор Перемо�
ги» (нині «Панорама»). Його
очолювали відомий украї�
нський письменник Юрій
Мейгеш, більше 10 років –
старійшина літераторів Му�
качева Василь Пагиря, а ос�
танні роки письменник Ва�
силь Греба.

Ініціатори заснування літо�
б’єднання «Рідне слово» –
Ярослав Січ, Галина Гренко
та Михайло Шушкевич.

Літоб’єднанню «Рідне сло�
во» виповнилось 12 років. Вік
– дитячий, але доробок знач�
ний. За цей час у видавництві
«Карпатська вежа» видано
близько 80�ти колективних
та індивідуальних поетичних
і прозових збірок. 70 віршів і
десятки пісень присвячено
рідному місту. Більше 100
віршів покладено на музику
композиторами Михайлом
Герцем, Ігорем Біликом,
Людмилою Ковач та Мар’я�
ною Лиховид.

Митці – люди особливі.
Вони дарують своє мистец�
тво, частинку свого серця
кожному. Дарують, тому що
люблять нас. На святі мис�
тецтва літстудійці Тетяна
Рибар, Богдан Сливчук, Во�
лодимир Маслов, Валенти�
на Кушнір, Наталія Рибар, Іма
Микуліна, Мар’яна Лиховид,
Лариса Бегун, Михайло Ісає�

Øàíóéìî òàëàíòè Ñð³áíî¿ çåìë³

вич, Олена Солобаєнко,
Зіновій Миханів, Алла Же�
лонкіна, Марія Іваниця,
Олексій Сілін, Валентин
Черніков, Аліна Матьковсь�
ка та Ірина Ільницька чита�
ли свої вірші, а Олександр
Дулішкович – прозові твори.

Пісні на слова поетів
«Рідного слова» та Віктора
Дворниченка і музику компо�
зиторів Михайла Герца,
Ігоря Білика та Мар’яни Ли�
ховид виконували Марія Іва�
ниця, Олександр Дулішко�
вич, Ігор Білик, Мар’яна Ли�
ховид, В’ячеслав Журавль�
ов. Марія Іваниця з донькою
Діною, Іма Микуліна, Олексій
Сілін та Валентин Черніков
виконували пісні на власні
слова і музику.

Вдячні глядачі нагороджу�
вали виконавців оплесками
та вигуками «Браво».

Особливо хочеться
відмітити юних виконавиць
Доменіку Чейпеш, Яночку
Решко та наймолодшу учас�

ницю Вікторію Кривляк.
У творчому вечорі взяли

активну участь танцюристи
хореографічного колективу
«NEXT», під керівництвом
Наталії Полянської, які суп�
роводжували пісні танцю�
вальними композиціями. Та�
нець «Міні рок�н�рол» пода�
рували «Рідному слову» юні
таланти – сестрички Каміла
і Валерія Фростяк.

Гостями творчого вечора
були міський голова З. З.
Ленд’єл, заступник голови
М. М. Лабош, завідуючий
відділом внутрішньої політи�
ки міськвиконкому І. І.
Лендьєл, український про�
заїк, поет, перекладач, голо�
ва Закарпатської обласної
організації НСПУ В. П. Густі,
а також поетеса, голова
Львівської організації НСПУ
М. С. Якубовська.

Мер міста Золтан Золта�
нович Ленд’єл привітав
членів літоб’єднання з до�
сягненнями,  побажав твор�

чих здобутків, нових книг і
нових пісень.

При нагоді хочеться вис�
ловити подяку міському го�
лові та депутатам міської
ради за заснування у 2012
році щорічної міської літера�
турної премії ім. Юрія Мей�
геша для літераторів та літе�
ратурознавців м. Мукачева,
а також привітати цьогоріч�
ного лауреата – члена
«Рідного слова» Софію Ма�
лильо.

Програму літературно�
мистецького свята вів публ�
іцист, прозаїк, виконавець
пісень, невгамовний та не�
втомний Олександр Дуліш�
кович.

Члени літературного об�
’єднання «Рідне слово»
вдячні народним депутатам
України Віктору Івановичу
Балозі та Василю Васильо�
вичу Петьовці, міському го�
лові Золтану Золтановичу
Ленд’єлу, генеральному ди�
ректору УАП Фішер�Мукаче�
во Василю Андрійовичу Ря�
бичу і всім добрим, чуйним
і щедрим людям за сприян�
ня у виданні книг.

Літературне життя про�
довжується. «Рідне слово»
поповнюється молодими,
талановитими поетами і
прозаїками, а творча нива
колоситься щедрими врожа�
ями. В книгах квітне любов
до людини, України, рідного
Мукачева, чарівної природи
Закарпаття, до Рідного сло�
ва, Рідної мови, до Рідної
пісні.

Творчого злету вам, му�
качівські літератори. Щасти
вам!

Олександр
ДУЛІШКОВИЧ

публіцист, прозаїк

Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!
6 ëèïíÿ â áóÿíí³ ñîíÿ÷íîãî ³ çåëåíîãî
ë³òà â³äçíà÷àº ñâ³é Çîëîòèé þâ³ëåé ³íòå-

ë³ãåíòíà, òîëåðàíòíà, ÷óäîâà æ³íêà,
äîñâ³ä÷åíèé âèñîêîïðîôåñ³éíèé ïå-
äàãîã, ãîëîâà ðàäè øêîëè, ó÷èòåëü-
êà ÇÎØ ¹ 20

ÃÀÐÀÃÎÍÈ×
ªÂÀ ßÍ²ÂÍÀ

Âåñü ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ øëå
Âàì, ªâî ßí³âíî, íàéêðàù³ ïîáàæàí-

íÿ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, æ³íî÷î¿ ÷àð³âíîñò³,
âåëèêî¿ ëþáîâ³, òâîð÷èõ óñï³õ³â â ïåäàãîã³÷í³é ðîáîò³,
îñîáèñòîãî ùàñòÿ òà ñâ³òëî¿ ìàéáóòíüî¿ äîë³.

Âåëèêà ïîâàãà êîëåêòèâó ³ øàíà áàòüê³â º ïîäÿêîþ Âàì
çà ïë³äíó ïðàöþ, çà ìóäð³ñòü, ÷óéí³ñòü, òåðï³ííÿ ³ ïðàöü-
îâèò³ñòü. Ìè ñõèëÿºìî ãîëîâè ïåðåä Âàøèì òàëàíòîì.

Áóäüòå ³ íàäàë³ æèòòºäàéíèì ïðîì³í÷èêîì ñîíöÿ äëÿ
êîæíî¿ äèòèíè.

Íåõàé Âàø ñèíî÷îê, Àíäð³éêî, ðàäóº Âàñ
ñâî¿ìè óñï³õàìè â íàâ÷àíí³.

Áåçìåæíîãî æ³íî÷îãî ùàñòÿ, ðîäèííîãî
òåïëà, Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ Âàì ³ Âàø³é
ñ³ì’¿ íà ìíîã³¿ ë³òà.

Õàé êâ³òíå äîëÿ ó ðîêàõ ïðåêðàñíèõ,
Ãîñïîäü äàðóº ðàä³ñòü ³ çäîðîâ’ÿ,
Õàé êîæåí ðàíîê ç íåáà ñîíöåì ÿñíèì
Âàñ îñÿâàº ñâ³òëîì ³ ëþáîâ’þ.

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ
ÇÎØ ¹ 20

Çàâòðà äî äóæå ãàðíî¿, ìèëî¿, ïîðÿäíî¿, ùèðîñåðä-
íî¿ ìåäè÷íî¿ ñåñòðè  Ñòàí³âñüêî¿ ÀÇÏÑÌ

Ëþáîâ³ Âàñèë³âíè ÌÀØ²ÊÈ
ïðèéäå þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ,

ùî ñèìâîë³çóº æ³íî÷ó ÷àð³âí³ñòü. Íîâèõ
Âàì äí³â, íîâèõ ùàñëèâèõ ë³ò, õàé ñåðöå
âñþäè îñÿâàº ìð³ÿ. Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ áà-
æàºì íå íà ð³ê, íà âñå æèòòÿ áàæàºìî
Âàì ùèðî, ùîá ðàä³ñíèì ³ äîâãèì áóâ
Âàø â³ê ç äîáðîì, ëþáîâ’þ, ñïîêîºì ³
ìèðîì.

Â³ä ³ìåí³ óñ³õ Âàøèõ ïàö³ºíò³â –
 Ãàííà ÀËÌÀØ²É, æèòåëüêà Ãàíäåðîâèö³



     Продається  2�поверх.  бу�
динок в смт. Чинадієво по вул.
Духновича. 15 сот землі, всі ко�
мунікації, виноградник, фрук�
тові дерева. Ціна 35 000 у.о.
(торг).    Тел.: 099 771 94 55.

     Продается 3�єтажній ко�
тедж общ. площадью 450 кв. м. ,
расположенный в г. Хусте на
приватизированном земельном
участе пл. 10 соток. Имеются все
комунальные коммуникации.
Цена договорная. Обращ. 099�
37�72542.

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

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

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

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

16 червня  відбудуться
торги по продажу будинку  з
усім облаштуванням (3
кімнати�49 кв.м., літня кух�
ня�20 кв.м. ), газ, світло,
вода. Є дворі приміщення,
підвал 20 кв. м. , сад, город,
виноградник (25 сотин).
Ціна – за умовами торгів.

Зверт. 050�9338431
(Єлена).

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

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

  Т.: 050�6714841.
     Продається приватизована  зе�

мельна ділянка 0,25 га під будів�
ництво по вул. Червона Гора., с.
Лавки.

Тел. 050�5530508.
     Продається земельна ділянка

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

 Зверт. 095�8610797.
     продається приватизована зе�

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

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

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

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

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

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

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

  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

  Ðîáîòà

     Ïðîäàºòüñÿ 1-ê³ìí. êâàðòèðà

íîâîãî ïëàíóâàííÿ, 39 êâ ì. íà âóë.

Ðóñüê³é íà 4-ìó ïîâåðñ³ 5-ïîâåð-

õîâîãî áóäèíêó. Ï³äãîòîâëåíà äî

ºâðîðåìîíòó. Çâåðò. 0660242524.

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

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

 Тел.: 066 024 25 24. (15 тис.
у.о.).

     Продається 2�кімнатна квар�
тира  50 в. м. на 5�му поверсі 9�
поверхового будинку  в районі пе�
дінституту.  Вікна – на тиху зелену
зону.       В квартирі – паркет, ка�
хель, домофон. Ціна 26 тис. у.о.

Дзвонити 099 946 37 90
      Продається  2�кімн. квартира

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

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

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

Зверт. 095�4604332,
0954751346.

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

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

Звертатися 0501719817.
     Продаю (без посередників)

2�кімнатну квартиру на вул. Рос�
вигівській�18. 6�й поверх 9�повер�
хівки, 52 кв. м. Стан – нормальний,
автономне опалення, омофон, ка�
бельне ТБ . Стартова ціна 26 тис. у.
о. Звертатися: 5�33�72.066�355�04�
95.

     Продається або розмі�
нюється на 2�х кімнатну квар�
тиру  будинок у с.Дiлок на вул.
Гагарiна,98, плюс земельна
дiлянка площею 1 га, госпо�
дарськi будiвлi, сад.

Зверт. по тел.
 096 442 17 35.

     Терміново продається 2 кім.
квартира на 3 поверсі 40 м.кв., се�
редній стан, стартова ціна 13500
у.е.  Тел. 0661543416
     будинок в центрі Мукачева за�

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

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

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

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

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

  Îðåíäà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

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

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

     КУПЛЮ старий патіфон,
грамофон  в робочому стані.

Тел. 0505886199.

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

слюсарі, сантехніки, елект�
рики на постійне місце

роботи. Інформація
по тел. 0509425800.

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.
     Продаються виробничі й офісні

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

Тел. 095�1912128.
     Продаються магазини у Мука�

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

Зверт. 050 504 86 34.
     Здається в оренду приміщення

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

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

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

    Тел. 095 484 58 82.

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

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

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

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.

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.
 Допоможемо Вам вигідно зняти

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

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

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в ново�

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

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

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

     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.
Мукачево.

     Продаю  домашню свиню на м’ясо
вагою близько 140 кг.
Зверт. 050�17�27567.
      Продаю зварювальний апарат,

компресор, точильний верстат, гене�
ратор ( все – нове), а також спальний
гарнітур Ужгородського виробництва
у хорошому стані.

Звертатися 050�3722227, 5�21�91.

ЗАПРОШУЮ  НА РОБОТУ
ДИСПЕТЧЕРА АВТОТАКСІ

Звертатися
 0509892444.

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

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

ДОПОМОЖУ В ОФОРМЛЕННІ
КРЕДИТУ БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЯ
ТА БЕЗ ДОВІДКИ ПРО ДОХО�
ДИ. Для оформлення потрібен
паспорт та Ідентиф. код.

Звертатися за телефонами
050�3818043. 0952748823.
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1) Продається гараж в кооперативі "Жигулі" (вул.
А.Морозова), якісний, є підвал під цілим гаражем;
гараж обшитий та утеплений, ціна 3000 у.о., торг;
тел. 0509425800.

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

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

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

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

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

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

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

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

     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.

БРИГАДА СПЕЦІАЛІСТІВ ЯКІСНО ВИКОНАЄ
КОМПЛЕКСНІ РОБОТИ ПО ЄВРОРЕМОНТУ

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

Тел. 0980150080076, 5007099

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

Натяжні стелі (Франція). Вагонка дерев‘яна.
Тел: 0984956333, 5007099.

Металочерепиця, металопрофіль (Німеччина),
Ціна 55057 гр. кв.м. Якісні та надійні шлакоблоки
нового типу, цегла будівельна та облицювальна.

Шифер 80хвильовий, лінопласт. Цемент.
Тел.: 0979249555, 5007099

     Втрачений студент.виток, виданий медичним факульте#
том УЖНУ у 2007 р. на ім’я Луц Богдан Васильович, вважати
недійсним.
     Втрачене свідоцтво про право власності на домоволод#

іння в с. Клячаново, вул. Мукачівська, 97, видане Вимконкомом
Мукачівської ради народних депутатів № 220 від 10.10.1990 р.,
на ім’я Тар Ганна Михайлівна, вважати недісним.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

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
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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, 8 ËÈÏÍß
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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-4: Ãðîìàäñüêå ïàòðóëþ-
âàííÿ". 12.05, 13.00, 21.55 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 14.45, 20.05 Ò/ñ "Áðàò
çà áðàòà-2". 16.40 Õ/ô "Ãîäèíà ï³ê-
3". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 23.00 Õ/ô "3000

ðåâ³ðêà". 14.50 Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà-
2". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ
"Ñàìîòí³é âîâê". 23.00 Õ/ô "Ï³äðèâ-
íèêè" (2). 01.20 Ñòîï-10. 02.20 Õ/ô
"Ãóðê³ò ãðîìó" (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
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/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 09.00
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè
- â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 13.50 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 14.50, 19.15 Áîãèíÿ øîï³í-
ãó. 17.10 Ó ÒÅÒà ïàðà. 18.00 4 âåñ-

ìèëü äî Ãðåéñëåíäà" (2). 01.20 Õ/ô
"Ðîê-í-ðîëüíèê" (2). 03.20 Ò/ñ "Çà-
êîí 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 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
07.30 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/
ô "×³ï ³ Äåéë - áóðóíäó÷êè-ðÿò³â-
íè÷êè" (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!

 «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 "Âî-
ðîí³íè". 21.00 Ðåâ³çîð 2. 22.55 Ò/c
"Çàêðèòà øêîëà" (2). 00.30 Ò/c "Êóï-
³äîí". 01.20 Ò/c "Äðóæíà ñ³ìåéêà".
02.50, 03.40 Çîíà íî÷³. 02.55 Óê-
ðà¿íö³ Â³ðà. 03.45 ×åìï³îí ÷åìï³îí³â.
04.00 Ìàðêî Êðîïèâíèöüêèé. 04.40,
05.25 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.45 Àõ
íå ãîâîð³òü ìåí³ ïðî ëþáîâ...
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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
06.45 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.45 Ïðîâîêàòîð. 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 ïå-

³ëëÿ. 19.50 "Âåñåë³ ìàìçåë³". 20.15
Äàéîø Ìîëîäüîæ! 21.20 ÒÅÒ-²íòåð-
íåò. 23.00 Øï³ë³â³ë³. 23.35 Ò/ñ "Ñåêñ
³ ì³ñòî" (2). 00.35 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³"
(3). 01.25 Ò/ñ "Âîðîòà" (2). 02.15
Òâîþ ìàìó!

  «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.

ÑÅÐÅÄÀ, 10 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

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 Ëåîí-
³äîì 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
06.30, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Ò/ñ "Äàëåêîá-
³éíèêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00,
21.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.45, 20.05 Ò/ñ "Ñàìîòí³é
âîâê". 16.40 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â-5". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.00 Õ/ô "Çàòÿæíèé ïîñòð³ë" (2).
00.50 Êðèì³íàëüíèé îáëîì. 01.40
Õ/ô "Ï³äðèâíèêè" (2). 03.45 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). 07.55Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 09.00
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè
- â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãî-
âîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 13.50 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 14.50, 19.15 Áîãèíÿ øîï³í-
ãó. 17.10 Ó ÒÅÒà ïàðà. 18.00 4 âåñ-
³ëëÿ. 19.50 Âåñåë³ ìàìçåë³. 20.15
Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.20 ÒÅÒ-²íòåð-
íåò. 23.00 Øï³ë³â³ë³. 23.35 Ò/ñ "Ñåêñ
³ ì³ñòî" (2). 00.35 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³"
(3). 01.25 Ò/ñ "Âîðîòà" (2). 02.15
Òâîþ ìàìó!

«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,
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,
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    (íà 8.07.2013 - 14.07.2013 ð.)

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
07.10 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òå-

ëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Ë³ëî
³ Ñò³÷" (1). 10.40 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè.
Ï³í-êîä" (1). 11.00 Ì/ô "Òâàðèííèé
çàã³í. Êîä Ìàðêî Ïîëî" (1). 13.00 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 15.45 Êî-
ðîëåâà áàëó 3. 17.00 Õ/ô "Ä³â÷èíà
ç Äæåðñ³" (1). 19.05 Õ/ô "Åëâ³í ³
áóðóíäóêè 3" (1). 20.55 Â³òàëüêà.
22.00 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 23.00 Ò/ñ "Õî-
äÿ÷³ ìåðö³ 3" (3). 01.00 Õ/ô "Îìåí
III: Ïîñëåäíèé êîíôëèêò" (3). 02.45
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.
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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

ñåêðåòí³é ñëóæá³ ¿¿ Âåëè÷íîñò³" (2).
04.30 "Ñòî òèñÿ÷ çà ïðàâäó".

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
06.20, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35 Ò/
ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.40 Ñòîï-10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 16.40 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â-5". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00, 21.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.45, 20.05 Ò/ñ "Ñàìîòí³é
âîâê". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.05
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 00.00 Õ/ô "Ìî-
òèâè" (2). 01.45 Õ/ô "Äîðîãè íàçàä
íåìàº" (2). 03.15 Ò/ñ "Çàêîí 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
"×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/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (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).
12.50 "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäà-
ìè". 13.50 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210.
Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1). 14.50, 19.15
Áîãèíÿ øîï³íãó. 17.10 Äîñâ³äîñ.
18.00 4 âåñ³ëëÿ. 19.50 ÁÀãèíÿ øî-
ï³íãó. Áåç öåíçóðè. 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 Õ/ô "Îìåí 2: Äåì³ºí" (3).

«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

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
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 09.00
Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³
æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ "Òà,
ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 13.50
Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïî-
êîë³ííÿ" (1). 14.50, 19.15 Áîãèíÿ øî-
ï³íãó. 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 Õ/ô "Îìåí" (3).
03.15 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 ñóðäîïåðåêëàäîì).

   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

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.

×ÅÒÂÅÐ, 11 ËÈÏÍß
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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
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 16.35 Ò/ñ "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-5". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.00, 21.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.05 Ò/ñ "Ñà-
ìîòí³é âîâê". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.05 Õ/ô "Äîðîãè íàçàä íåìàº" (2).
00.55 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 01.40 Õ/ô
"Çàòÿæíèé ïîñòð³ë" (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
- 2". 23.20 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
00.20 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2). 01.15
Õ/ô "Ùèò ³ ìå÷" (1).

"×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50 - Ì/ô.
18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:25 - "Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 -"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð).
20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
- "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 21:55 - "Ñïîðò ×àñ". 22:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ . 22:55 -
Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

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, 13 ËÈÏÍß
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08.25 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 09.05
Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 09.25 Ïðàâîñëàâ-
íèé â³ñíèê. 09.55 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿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 Çîëî-
òèé ãóñàê. 18.40 Þâ³ëåéíèé êîíöåðò
Î.Ìàë³í³íà. 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 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Ô³ëüì-êîí-
öåðò "Â.Äîáðèí³í. Á³îãðàô³ÿ ó
ï³ñíÿõ". 00.50 Êëóá ãóìîðó. 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 01.40 Êàáì³í: ïîä³ÿ
òèæíÿ. 01.50 Õ/ô "Ïðîäàíèé 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
06.55 Õ/ô "Ä³òè øïèãóí³â-2". 08.50
Ç³ðêà YouTube. 10.00 Äà÷à. 11.05
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 12.05 Çà êåð-
ìîì. 12.45 Ðîç³ãðàø. 13.15 Çàìî÷åí³.
14.30 Âåñåë³ ³ñòîð³¿. 15.10 Õ/ô "Ïîë-
³öåéñüêà àêàäåì³ÿ-5: Ì³ñöå ïðèçíà-
÷åííÿ - Ìàéàì³ Á³÷". 16.55 Õ/ô "Ïîë-
³öåéñüêà àêàäåì³ÿ-6: Áëîêàäà ì³ñòà".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.10 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 19.55 Õ/ô
"Çàáîðîíåíèé ïðèéîì". 22.10 Õ/ô
"Ï'ÿòèé âèì³ð" (2). 00.40 Õ/ô "Àêóëè
Ìàë³áó" (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

æèòòÿ". 00.35, 04.35 "Áàãàò³ òåæ
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
 07.40 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
08.10 Äà÷à. 09.15 Îñíîâíèé
³íñòèíêò. 09.45 Ðîç³ãðàø. 10.30 Ëåãê³
ãðîø³. 11.00 Êîçèðíå æèòòÿ. 11.30
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 12.25 Íàâ÷³òü
íàñ æèòè! 4.30 Õ/ô "Ïîë³öåéñüêà
àêàäåì³ÿ-5: Ì³ñöå ïðèçíà÷åííÿ -
Ìàéàì³ Á³÷". 16.20 Õ/ô "Çàáîðîíå-
íèé ïðèéîì". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ.
19.30 Çàìî÷åí³. 20.35 Õ/ô "Ñîëäàòè
óäà÷³". 22.45 Õ/ô "Âàæê³ ãðîø³". 00.50
Ò/ñ "Òàêñ³". 01.45 Õ/ô "Ï'ÿòèé âèì³ð"
(2).

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). 11.00 Ì/ô "Ñåðäèò³
ïòàøêè" (1). 11.15 Õ/ô "Ïðèãîäè Áó-
ðàò³íî" (1). 14.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 14.55 Õ/ô "Â³éíà ïîä-
ðóææÿ Ðîóç" (1). 17.10 Õ/ô "Åëâ³í ³
áóðóíäóêè 3" (1). 19.00 Êîðîëåâà
áàëó 3. 20.25 Âåñåë³ ìàìçåë³. 21.25
Â³òàëüêà. 22.00 ÒÅÒ ²íòåðíåò. 23.00
Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³ 3" (3). 01.00 Õ/ô
"Îìåí 4" (3). 02.35 Äî ñâ³òàíêó.

 «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).
Успіх чекає на ділових
зустрічах під час обго�
ворення  угод. Вам до�

ведеться багато працювати.
Не втрачайте можливість ви�
явити  свої кращі ділові якості:
розум, наполегливість, поси�
дючість і організаторські
здатності.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Ви повні сил і
енергії. Не відмовляй�
теся ні від яких вигід�

них пропозицій. Це сприятли�
вий період для вас. Поста�
райтеся не вступати  в супе�
речки з колегами.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Усе буде спо�
ритися в руках. Поста�
райтеся прикрутити
свої амбіції і не приду�

шувати ерудицією навко�
лишніх.

РАК (22.06�23.07).
Ваші зусилля увінча�
ються успіхом, ви змо�
жете вибратися з бо�
лота поточних про�

блем і зайнятися приємніши�
ми справами. Бажано не ме�
тушитися марно і не брехати,
не набридати начальству
своїми ідеями .

ЛЕВ (24.07�23.08).
Нарешті ви зрушили�
ся з мертвої точки.
Бережливіше ставте�

ся до документів, є небезпе�
ка їх втратити. Постарайте�
ся більше часу  проводити
вдома з близькими людьми.

ДІВА (24.08�23.09).
Бажано критично
розглянути намічені
плани і коректувати їх

відповідно до побаченого.
Виявіть щедрість, і вам
відплатять тією ж монетою.
Можливо, відбудеться подія,
що розгорне перед вами
вікно нових можливостей.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Ваші плани по�
ступово починають
реалізовуватися. По�
старайтеся зробити ті

справи, яких у вас порядком
нагромадилося. Робота
спробує зайняти весь ваш
вільний час, але по значи�
мості вона лідирувати  не
буде.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Для вас цей
тиждень обіцяє пріо�
ритетне положення

практично в будь�якому ото�
ченні. Від ризикованих про�
позицій вам бажано відмови�
тися.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Спілкування з
впливовими друзями
значно поліпшить хід

ваших справ. Прийдеться по�
сперечатися з колегами.
Вислухайте опонента і не
кваптеся з висновками. У
вихідні постарайтеся не бра�
ти участь в закулісних інтри�
гах.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Гарний час
для рішення непрос�
тих питань. Вам  прий�

деться присвятити багато
сил і часу організаційним пи�
танням, стежте за власною
дисципліною і намагайтеся
нікуди не спізнюватися.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Вам дове�
деться доводити висо�
кий рівень професіо�

налізму. Будьте вільнішими
і контактнішими. Уважніше
стежте за новинами, щоб не
пропустити важливу для вас
інформацію.

РИБИ (20.02�20.
03). Наступає добрий
період для реалізації
творчих ідей. Але не

варто йти на принцип і при�
душувати партнерів. Бажано
зайнятися побудовою планів
на найближче майбутнє.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 08.07.13 – 14.07.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!
☺ ☺ ☺

У Симферополі  неозброєний
мужик примусив касира банку
віддати йому 20 тисяч гривень і
роздав частину грошей прохожим.
Міліціонерам він представився як
архангел Михаїл. Про це  повідоми�
ли у кримському  управлінні  МВС
України.

За даними відомства, 34�річний
житель Симферополя пограбував
відділення Укрсиббанку. Злочинець

вимагав 20 тисяч , пообіцявши, що іна�
кше проломить дівчині�касиру голо�
ву. Зброї чи небезпечних предметів  у
чолов'яги не було, але  шокована
дівчина змушена була віддати напад�
нику гроші.

Вийшовши з відділення, грабіжник
роздав частину грошей прохожим на
вулиц. Міліція затримала злочинця
увечері того ж дня. У даний момент
він перебуває на  обслідуванні  у пси�

хіатричній лікарні.
Коли працівники міліції затримува�

ли підозрюваного, він назва в себе
архангелом Михаїлом, на його  тілі
були дивні знаки, намальовані марке�
ром.

Раніше в той же день затриманий
намагався  пограбувати  ще кілька
банківських відділень та пунктів обміну
валюти, але зустрів належний опір
службовців.

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ  åäèí-
ñòâåííûé øàíñ  óâèäåòü
â êèíîòåàòðå  ÷òî-òî
èíòåðåñíîå – óñíóòü âî
âðåìÿ ñåàíñà.

Ó÷åíûå óñòàíîâèëè,
÷òî ãëàâíàÿ ïðè÷èíà äîë-
ãîëåòèÿ  – íåïðàâèëüíîå
ñâèäåòåëüñòâî  î ðîæäå-
íèè.

Æåíà:
-- Ìíå íóæíû âíèìàíèå

è óõîä!
Ìóæ:
– Âíèìàíèå! ß óõîæó.

– Äîðîãîé, ÷òî òû  ïî-
÷óâñòâîâàë ïîñëå ïåðâî-
ãî ñâèäàíèÿ ñî ìíîé

– Ïóñòîòó â êîøåëüêå.

– Óâàæàåìûé,ïîäñêàæè-
òå, ïîæàëóéñòà, êàê áó-
äåò ïî-óêðàèíñêè  ñèíõ-
ðîôàçîòðîí?

– Øî-øî-øî?
– Áîæå, êàêîé ïðåêðàñ-

íûé  ëàêîíè÷íûé ÿçûê!

– Ïàïà, à ïî÷åìó òû íå
áðîñèøü ïèòü?

– Ïîòîìó, ñûíîê, ÷òî
òâîé ïàïà íèêîãäà íå áðî-
ñàåò íà÷àòîå äåëî!

...À ïîòîì ìû ïîøëè  â
ÇÀÃÑ è ïîñòàâèëè ãîñó-
äàðñòâî  â èçâåñòíîñòü
î òîì, ÷òî ñïèì âìåñ-
òå...

À â íàøåì ñåëå âñåãî
äâà ðàçâëå÷åíèÿ, è îáå
óæå ñïÿò.

Äëÿ áîðüáû ñ àëêîãîëèç-
ìîì ïðàâèòåëüñòâî  Ãîë-
ëàíäèè çàêóïèëî 40 òîíí
ìàðèõóàíû.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 14
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 6
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

11 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 0 ïàð;
ïîìåðëî – 11 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
РАКА

Главной причиной возникновения
онкологических заболеваний

являются стрессы
Британские ученые установили, что около 40%

всех раковых заболеваний — на "совести" стрес�
са и табака (23% заболеваний у мужчин и 15,6% у
женщин). Далее следует отсутствие свежих фрук�
тов и овощей в рационе мужчин и лишний вес у
женщин.

"Стрессам подвержен любой — житель города
и деревни, бедный, едва сводящий концы с кон�
цами, и богатый, трясущийся над деньгами. Для
организма это просто так не проходит", — ска�
зал в интервью Александр Черноусое, заведую�
щий кафедрой факультетской хирургии Первого
Московского государственного медицинского
университета имени Сеченова, академик Россий�
ской академии.

По словам профессора, "если в течение десят�
ков лет депрессия по голове стучит кувалдой, то
ничего хорошего не будет..."

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

☺ ☺ ☺

РОБІН ГУД І АРХАНГЕЛ МИХАЇЛ В ОДНІЙ ОСОБІ
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