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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.

ЧЕРЕЗ  8 рокiв пiсля подання заяви Хорватiя нарештi
стала 28�м членом Євросоюзу.

5 МЛРД. доларiв загалом склали витрати  України на
Євро�2012. Прибуток за рахунок iноземних туристiв
склав 28,8 млрд доларiв.

ОСНОВНI  магiстралi України будуватимуть за
новiтньою технологiєю, вкладаючи у кiлометр дороги
50 мiльйонiв гривень.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ п’ятого українського ультрамарафо�
ну на самоперевершення, у якому  змагалися представ�
ники 5�ти країн – 48�рiчний Юрiй Шипов з Нiкополя
здолав 274 км за 48 годин.

НА БОРОТЬБУ з безробiттям ЄС витратить  вiсiм
млрд євро. Грошi на гарантiї роботи та навчання отри�
мають країни, де 25% безробітних.

АРХЕОЛОГИ у Перу виявили  гробницю, заповнену
скарбами i 60 мумiями жiнок.

З 1 ЛИПНЯ набула чинностi Угода про спрощення
вiзового режиму мiж Україною i Євросоюзом.

СВЯТИЙ престол готує кандидатуру колишнього Папи
Римського Iоанна Павла II до канонiзацi. Для цього
нарештi вiднайдено третє (саме так має бути для умов
канонiзацiї) сотворене ним  чудо.

У ЛЬВОВI – трамвайна революцiя: мiсцевий концерн
"Електрон" виготовив  i приготував до практичної
експлутацiї на замовлення  мiської влади новiтню мо�
дель трамваю, мiсткiстю до 250 пасажирiв.

МIЛАНСЬКИЙ суд присудив колишньому прем’єр�
мiнiстровi Iталiї Сільвіо Берлусконі сiм рокiв ув’язнення
за сексуальний зв’язок з неповнолiтньою повiєю.

Триває передплата
на газету “Мукачево”
на  ІІ півріччя 2013 р.
Незважаючи на те, що собiвар�

тiсть випуску кожного номера газе�
ти  у зв’язку з впровадженням коль�
орового друку значно зросла,
редакцiя вирiшила залишити нез�
мiнною  вартiсть передплати. Цим
ми засвiдчуємо наше глибоке ша�
нобливе ставлення до вас, дорогi
друзi, i сподiваємося на вашу вза�
ємнiсть.

Залишайтеся з нами i надалi.
Адже ваша передплата — найва�
гомiша частка  фiнансового вижи�
вання нашої з вами газети.

Пiдписатися на газету “Мукачево”
можна у будь�якому поштовому
вiддiленнi мiста i району або безпо�
середньо у редакцiї.
Вартiсть передплати – 8 грн. на
мiсяць. Вiдповiдно на 3 мiсяцi —

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

Дякуємо за пiдтримку.

Редактор газети
“Мукачево” В.ДВОРНИЧЕНКО.

ÆÈÒÈ ÄÎÂÃÎ ² ÊÐÀÑÈÂÎ!
Ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî íàøîãî äèðåêòîðà ÏÏ “Àóäèò”, ÷àð³âíó, òàëàíîâèòó, ìèëó æ³íêó, ìóäðîãî

êåð³âíèêà, òóðáîòëèâó äðóæèíó, ìàòóñþ òà ëþáëÿ÷ó áàáóñþ

Ê³ëàðó Þë³þ Îëåêñàíäð³âíó
Â öåé ïðåêðàñíèé ñâÿòêîâèé äåíü ïðèéì³òü òåïë³ ïîáàæàííÿ â³ä

êîëåêòèâó: ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðàäîù³â ó æèòò³, ãàðíîãî íàñòðîþ, äó-
øåâíî¿ ãàðìîí³¿, ïàëêîãî êîõàííÿ, â³ðíèõ äðóç³â òà ðîäèííèé çàòè-
øîê.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ íàäñèëàºìî ñëîâà âäÿ÷íîñò³ òà ïîøàíè çà
ðîçóì³ííÿ ³ ï³äòðèìêó. Íåõàé çä³éñíÿòüñÿ óñ³ Âàø³ ìð³¿ ³ áóäüòå
âïåâíåí³, ìè, çàâæäè ïîðó÷ ç Âàìè!

ßê âîãîíü çàâæäè ãîð³òè, Hå ñòàð³òè ³ íå õâîð³òè,
Æèòè äîâãî ³ êðàñèâî, Áóòè êîõàíîþ ³ ëþáèòè.
Hà ðîáîò³ ëèøå óñï³õó, Óäîìà – ðàäîñò³ ³ ñì³õó,
Ùîá ìîëîä³ñòü áëèùàëà, Ùîá ñòàð³ñòü â³äñòóïàëà!

Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ ð³äíèé êîëåêòèâ ÏÏ “Àóäèò”
                                              òà ÏÏ “Êëóá áóõãàëòåð³â».

                          (Ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ  ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”)

До відома виборців округу № 5
м.Мукачево

Приймальна депутата Закарпатської обласної
ради Андрія Вікторовича Балоги знаходиться
в приміщенні Мукачівської міської ради, кабінет
№47, II поверх.

Прийом виборців проводиться щоденно з 1400

до 1700 год., крім вихідних та святкових днів.

КАБІНЕТ ОЗДОРОВЧО�
ПРОФІЛАКТИЧНОГО МАСАЖУ ОГОЛОШУЄ

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАПИС ПАЦІЄНТІВ
ЗА ТЕЛ. 099 775 14 05.

Чекаємо Ваших дзвінків.
З повагою руслан Борисович.
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РЕМІНЕЦЬ Петро
Іванович народився 12
липня 1953 року в м.Ко�
велі Волинської області.
Після закінчення в 1970
році середньої школи по�
ступив на навчання в Хар�
ківський авіаційний інсти�
тут, після закінчення яко�
го в 1976 році здобув ква�
ліфікацію інженера�меха�
ника.

З 1976 року п.Ремінець
П.І. працює на заводі «Точ�
прилад»: інженер�конст�
руктор, згодом – головний
технолог, заступник го�
ловного інженера, заступ�
ник директора з вироб�
ництва, а з 1994 року – ди�
ректор заводу.

З 1998 року призначе�
ний головою правління
ВАТ «Мукачівський завод
«Точприлад». На цій по�
саді працює по сьо�
годнішній день. П.І.Ремі�
нець з 2002 року по 2009
рік працював одночасно і
генеральним директором
заводу «Флекстронікс».

За час своєї трудової
діяльності п.Ремінець П.І.
має багато нагород, в
тому числі звання «Заслу�
жений працівник промис�
ловості України» (2004

Вітаємо з ювілеєм!
рік); нагрудний знак
«Лідер України» (2006 рік);
«Почесний Автобудівник»
(2011р.); багато почесних
грамот та інших нагород.

П.І.Ремінець активний в
громадській роботі – він
член Мукачівського міськ�
виконкому.

Основним кредо його
діяльності є турбота про
людей праці, впроваджен�
ня найновіших досягнень
науково�технічного про�
гресу у виробництво, на�
лагодження партнерських
зв’язків та залучення інве�
стицій. Завдяки професі�
оналізму та наполегли�
вості Петра Івановича
підприємство досягло ви�
соких обсягів виробницт�
ва, сертифіковане за
міжнародними стандар�
тами якості. За вагомий
особистий внесок в соц�
іально�економічний роз�
виток міста, значні досяг�
нення в роботі очолюва�
ного підприємства, актив�
ну громадську діяльність
Петру Івановичу Ремінцю
рішенням №836 41�ої
сесії 6�го скликання Му�
качівської ради від
25.04.2013р. присвоєно
високе звання «Почесний

громадянин міста Мука�
чево».

Завтра Петро Івано�
вич відзначить свій юві�
лейний День народжен�
ня і ми раді  вітати його
з такою хвилюючою
подією і  розділити з
ним його святковий
настрій. З такої  нагоди
бажаємо шановному
ювіляру міцного здоро�
в’я, всіляких успіхів,
особистого і родинного
щастя.

Євген ФЕДІВ –
від імені міської ради

Почесних громадян
м. Мукачева.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌÂ²ÒÀªÌÎ Ç ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌÂ²ÒÀªÌÎ Ç ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌÂ²ÒÀªÌÎ Ç ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌÂ²ÒÀªÌÎ Ç ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÌ ÑÂßÒÎÌ
Працівників  голубої  ниви – рибалок  Закарпатського

рибкомбінату, очолюваного досвідченим господарни�
ком, кандидатом сільськогосподарських наук   Василем
Івановичем Олексиком.

Щиро бажаємо працьовитому колективу щоденних
трудових здобутків, невтомності  і успіхів у нелегкій, але
так потрібній людям  виробничій галузі – і надалі за�
безпечувати населення улюбленою різноманітною
дієтичною продукцією. Здоров’я вам і всіляких гараздів!

Газета «Мукачево» та найближчі друзі.

Народився Іван Іванович
НАЦИК  10 липня 1934 року в
селі Граб Ясловського повіту
в Польщі в сім’ї селян�
бідняків. У 1945 році сум�
нозвісна операція “Вісла”, –
родину Нациків переселили
до СРСР в Сталінську (нині
Донецьку) область. По закі�
нченні семирічки у грудні
1950 року вступив до
Львівської фабрично�за�
водської школи, по закін�
ченні якої його направили
теслярем в будівельну
дільницю Львівської заліз�
ниці.

У ті роки молодь західних
областей України примусо�
во відправляли на шахти
Донбасу. Тож й Івану Нацику
довелося закінчити спочат�
ку гірничо�промислову шко�

З ШАХТАРСЬКИМ ГАРТОМ
лу в Алчевську, а потім пра�
цювати кріпильником гір�
ничних виробок на шахті.
Працюючи, закінчив курси
машиністів вугільних ком�
байнів та курси техніків.

Метикуватого юнака зап�
римітили, призначили май�
стром, а відтак заступником,
а потім і начальником
дільниці з видобутку вугіл�
ля. І тільки в 1961 році закін�
чив вечірню середню школу
і вступив до вечірнього
відділення філіалу загально�
технічного факультету Киї�
вського політехнічного
інституту. Згодом продовжив
навчання на заочному
відділенні Дніпропетровсь�
кого гірничого інституту. У 20
років був нагороджений по�
чесним знаком "Шахтарсь�
ка слава" III ступеня і знаком
"Відмінник соціалістичного
змагання УРСР". А через рік
став заслуженим шахтарем
України і кавалером "Шах�
тарської слави" II ступеня.
Останнє місце шахтарської
роботи – головний інженер
шахти "Нововолинська".

У 1971 році Івана Іванови�
ча направили на роботу го�
ловним інженером Кіровсь�
кого механізованого кар'єру
тресту "Західшляхбудматер�
іали", де через 2 роки став
директором Мукачівського
кар'єроуправління. Високоп�

рофесійного керівника зап�
росили очолити управління
житлово�комунального гос�
подарства Мукачівського
міськвиконкому. Мало хто з
попередніх керівників
відпрацював 12 років, "при�
хопивши" ще й три пенсійні
роки.

Після виходу на пенсію,
йому відразу запропонували
очолити реконструкцію готе�
лю "Зірка". Він домігся, щоб
готель став кращим в Закар�
патті, для чого запросив кра�
щих архітекторів, які запро�
понували добудувати й чет�
вертий поверх, відкрили
свою пивоварню, і нині го�
тель став візиткою Мукаче�
ва.

За багаторічну працю на�
городжений багатьма від�
знаками. Він став почесним
громадянином Мукачева, як
один з кращих фундаторів
розбудови міста.

Радо  вітаємо Івана Іва%
новича з вчорашнім днем
народження і щиро бажає%
мо йому ще на багато%ба%
гато років здоров’я, ба%
дьорості і невтомності
примножувати добрі спра%
ви во благо рідного міста
та його мешканців.

Від імені ради Почесних
громадян  м. Мукачева
його голова Є. ФЕДІВ.

ÞÂ²ËÅÉ,  ÑÊÐ²ÏËÅÍÈÉ ËÞÁÎÂ’Þ
Âæå 50 ðîê³â æèâå ó ìèð³ òà çëàãîä³ ìóêà÷³âñüêå

ïîäðóææÿ
Ìèõàéëî ßêîâè÷ òà Ëþáîâ Àíäð³¿âíà

ØÓØÊÅÂÈ×².
Âàøà ìîëîäîñòü ñòàðøå ñòàëà –
Íå îò âîçðàñòà òîëüêî, íåò!
50 – ýòî ëèøü íà÷àëî
Âàøèõ ÷àÿíèé è ïîáåä!
50 – çîëîòàÿ îñåíü,
50 – ýòî ìóäðîñòü ëåò,
50 – ýòî âîçðàñò ñîñåí,
Ýòî æèçíè ãëóáèííûé ñëåä!
Ùèðî ïîçäîðîâëÿºìî íàøîãî øàíîâàíîãî ñòàðøîãî êî-

ëåãó – ãîëîâó Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî ë³òîá’ºäííÿ  «Ð³äíå
ñëîâî», ìóäðó, òàëàíîâèòó ëþäèíó Ìèõàéëà ßêîâè÷à ³
éîãî ëþáèìó ³ ëþáëÿ÷ó äðóæèíó ç òàêèì ÷óäîâèì þâ³-
ëåºì.

Â äåíü þáèëåÿ ñëàâíîãî
Æåëàåì ìû âàì ãëàâíîãî –
Ëåò äîëãèõ, äîáðîãî çäîðîâüÿ,
Æèçíü, îêðûëåííóþ ëþáîâüþ,
Â äåëàõ – óñïåõà íà âåñü âåê,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê.

Äðóç³ ïî òâîð÷îñò³

ÁÎÆÎ¯  ÁËÀÃÎÄÀÒ²
Ö³º¿ íåä³ë³  ó ðîçêâ³ò³  ô³çè÷íèõ ³ äóõîâíèõ ñèë  â³äçíà-

÷àº äåíü íàðîäæåííÿ äèðåêòîð ÒçÎÂ «Àð³àäíà»
Ìèðîí  Îëåêñ³éîâè÷ ÄÓÁÀÍÈ×.

Ùèðî â³òàºìî ³ áàæàºìî äîðîãîìó ³ìåíèííèêó  òâîð-
÷îãî ³ àêòèâíîãî äîâãîë³òòÿ, ìèðó, çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³ ³
ñ³ìåéíîãî äîñòàòêó íà êîæåí ïðèéäåøí³é  äåíü æèòòÿ,
Áîæîãî  áëàãîñëîâ³ííÿ íà äîáð³ ³ êîðèñí³ ñïðàâè.

 Ç ïîâàãîþ – ãëèáîêîøàíóþ÷èé  êîëåêòèâ
ÒçÎÂ «Àð³àäíà»

Äîðîã³ êîëåãè –
ïðàö³âíèêè áóõãàëòåð³¿!
Ùèðî â³òàþ âàñ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì –

Äíåì áóõãàëòåðà!
Öå ïî÷åñíà, êðîï³òêà ³ äóæå â³äïîâ³äàëüíà ïðîôåñ³ÿ,

îñîáëèâî â óìîâàõ íåñòàá³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, íåñò³éêî¿
ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè. Àëå æ êîæåí ³ç íàøèõ áóõãàëòåð³â –
óí³êàëüíà ëþäèíà. Íàø³ ôàõ³âö³ çàâæäè íà âèñîò³, çàâæäè
ä³þòü ïðîôåñ³éíî, ç òàêîþ â³ääàí³ñòþ ïðîôåñ³¿, ùî é ïî-
äàòêè ïëàòÿòüñÿ, ³ ïðèáóòîê çâ³äêèñü áåðåòüñÿ. Àäæå áóõ-
ãàëòåð – öå íå ïðîñòî ïðîôåñ³ÿ, öå ñòàí äóø³!

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ ³ áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
äîâãîë³òòÿ, áàäüîðîñò³, íàñíàãè, áëàãîïîëó÷÷ÿ, âïåâíå-
íîñò³ ó âëàñíèõ ñèëàõ òà óäà÷³, ìóäðîñò³ é ëþáîâ³.

Ç³ ñâÿòîì,  øàíîâí³ êîëåãè òà äðóç³!
Ç ïîâàãîþ,  Ãîëîâà ÇÒÂ ÂÏÃÎ «Ñï³ëêà àóäèòîð³â Óê-

ðà¿íè», Óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâíèê Àóäèòîðñüêî¿ ïà-
ëàòè Óêðà¿íè ó Çàêàðï. îáë., Ãîëîâà “Êëóáó áóõãàë-
òåð³â” ì. Ìóêà÷åâî, äèðåêòîð ÏÏ “Àóäèò”,

Ãîëîâà ìóêà÷³âñüêîãî îñåðåäêó Àñîö³àö³ÿ ïëàòíèê³â
ïîäàòê³â Óêðà¿íè, Þë³ÿ Ê²ËÀÐÓ.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!

50 ÐÎÊIÂ ÍÀ ÑÏIËÜÍIÉ
ÑIÌÅÉÍIÉ ÑÒÅÆÈÍI

×óäîâå ñâÿòî çàâiòàëî äî ïîä-
ðóææÿ  ØÓØÊÅÂÈ×IÂ  –
Ìèõàéëà ßêîâè÷à òà Ëþáî-
âi Àíäði¿âíè –  ñâÿòî ï’ÿòèäå-
ñÿòè íåïîâòîðíèõ ëiò, êîõàííÿ òà
âiðíîñòi îäíå îäíîìó  i ñiì’¿.

Øóøêåâè÷i âèõîâàëè  ñèíà òà
äîíüêó – äîñòîéíèõ ïðîäîâæóâà÷iâ
ðîäó ñâîãî. Äî÷åêàëèñÿ øiñòüîõ îíóêiâ
i ïðàâíóêà.

Ìèõàéëî ßêîâè÷ i Ëþáîâ Àíäði¿âíà  ïðîéøëè  âèïðî-
áóâàííÿ æèòòÿì â áàãàòüîõ âiéñüêîâèõ ãàðíiçîíàõ êîëèø-
íüîãî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. I öå ñêðiïèëî ¿õíþ âiðíiñòü,
ïîâàãó òà âiäïîâiäàëüíiñòü çà ñiì’þ.

Ãðîìàäñüêiñòü Ìóêà÷åâà çíàº Ìèõàéëà Øóøêåâè÷à ÿê
ïîëêîâíèêà ó çàïàñi, äåïóòàòà ìiñüêî¿ ðàäè, ïîåòà òà
ïðîñâiòÿíèíà.

Çîëîòèé þâiëåé – çäîáóòêiâ ùåäðèõ ñâÿòî –
Ñïîãàäè íàéêðàùi îæèâëÿº,
À ðîêiâ íå âàðòî ðàõóâàòè,
Õàé æèòòÿ äî ñòà  ùå ïðîöâiòàº!
Äîëÿ óñìiõàºòüñÿ, ðàäiº,
Áëàãàìè áóòòÿ áëàãîñëîâëÿº,
Ùîãîäèíè ñïîâíþþòüñÿ ìði¿,
Ùîõâèëèíè ùàñòÿ îêðèëÿº.

Ìóêà÷iâñüêå îá’ºäíàííÿ ÂÓÒ “Ïðîñâiòà“
iì.Ò.Øåâ÷åíêà, Ìóêà÷iâñüêèé ìiñüêèé îñåðåäîê

“Ñîþç óêðà¿íîê”,
äî ÿêèõ ó íàïèñàíèõ òóò ïðèâiòàííÿõ i ïîáàæàí-

íÿõ ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ i ãàçåòà “Ìóêà÷åâî.”

Íàéãàðí³øó, ìèëó, í³æíó, ÷àð³âíó Äðó-
æèíó, äîáðó Äîíüêó, ìóäðó, ïðèâ³òíó
Íåâ³ñòêó, òàëàíîâèòó âèêëàäà÷êó

ÇÎØ ¹ 1 ³ìåí³ Î.Ñ.Ïóøê³íà
Íàòàë³þ Ñòåïàí³âíó

ÇÓÁ
ç Ìóêà÷åâà ùèðîñåðäíî â³òàº-

ìî ç ùå çîâñ³ì þíèì, ÷âåðòü â³êî-
âèì þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ!

Íåõàé æèòòÿ Âàøå, àæ äî ñòîð³÷÷ÿ,
áóäå çàâæäè ñâ³òëèì, ðàä³ñíèì, ÿê Âàø ñâÿòêîâèé Äåíü, à
ùèðîñåðäí³ ïðèâ³òàííÿ â³ä ð³äíèõ, äðóç³â òà êîëåã äî-
äàþòü Âàì æèòòºâî¿ íàñíàãè ó ñêàðáíè÷êó
Âàøî¿ ùèðî¿ òà äîáðî¿ äóø³. Ëþäñüêà øàíà
íåõàé áóäå ïîäÿêîþ Âàì çà ïë³äíó ïðàöþ,
çà ìóäð³ñòü, çà ëþáîâ äî ó÷í³â, óì³ííÿ
òâîðèòè é äàðóâàòè ëþäÿì äîáðî. Â³ä
óñüîãî ñåðöÿ, íàøà ñð³áíà þâ³ëÿðî÷êî,
áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îïòèì³çìó,
ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, Áîæî¿ áëàãîäàò³
íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

   Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ÷îëîâ³ê, ìàìà, òàòî, ñåñòðà
Ñ³ëüâ³ÿ, áàáóñÿ ªëèçàâåòà Á³ëåöüêà, Ìàð³êà ³ Âëà-
äèñëàâ Á³ëåöüê³, áàáóñÿ Ìàð³ÿ Ðÿøêî, äÿäüêî
Ñåðã³é Ðÿøêî ç ñ³ì’ºþ, êîëåãè ïî øêîë³, ð³äí³, äðóç³…

Äóæå êðàñèâó, ìóäðó, ÷åñíó, ïîðÿäíó,
ðîáîòÿùó ëþáèìó Äðóæèíó, ðîçóìíó,
äáàéëèâó, äîáðó, çðàçêîâó, íàéêðàùó ó
ñâ³ò³ Ìàìî÷êó, í³æíó, ëàñêàâó Áàáóñþ,

÷óäîâó êóìó, íàä³éíó ïîäðóãó

Ìàðãàðèòó Ôåäîð³âíó
ÊÎÃÓÒ

ç  Êîëü÷èíà, ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç
þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ. Íåõàé

öâ³òóòü ï³ä íåáîì ñèí³ì ùå äîâãî-äîâãî
Âàø³ äí³ é ë³òà, à òèõà ðàä³ñòü ÷èñòà ³ âèñîêà ùîäåííî â
ä³ì Âàø çàâåðòà. Ñåðäå÷íî â³òàºìî ç ïðåêðàñíèì ñâÿòîì.
Íåõàé Âàøå, äîðîãà þâ³ëÿðêî, æèòòÿ áóäå áàãàòå íà çäî-
ðîâ’ÿ ³ íà ñèëó, ³ íà äîëåíüêó ùàñëèâó. Ùîá ë³ò áóëî íå
ìåíøå ñòà, æèòòÿ ñâ³òèëîñü ñîíöåì, à ùàñòÿ é ïðîìåí³
äîáðà äèâèëèñü ó â³êîíöå. Õàé Âàø³ íåáåñí³ çàñòóïíèêè,
àïîñòîëè Ãîñïîäí³ – Ïåòðî ³ Ïàâåë, íåóñòàííî äáàþòü
ïðî Âàñ, ðîáëÿòü áëàãîñëîâåííèìè Âàø³ äîðîãè, õàé âñþ-
äè ñóïðîâîäæóº Âàñ óñï³õ, ðàäóþòü íîâ³ ñïðàâè, íàäèõà-
þòü ìð³¿  ³ îáåð³ãàº Áîæå áëàãîñëîâåííÿ!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ÷îëîâ³ê, äîíüêà Âàëåíòèíà, çÿòü
Âàñèëü, ñèí Â³òàë³é, íåâ³ñòêà Ëþäìèëà, îíóêè Ð³ìî÷-
êà, ²âàí, Âàë³ê, Âëàä³ê, áðàòè ²âàí, Ðóäîëüô ç ñ³ì’ÿìè,
êóìîâå Áåéðåø, ñ³ì’¿ Ãàíüêîâè÷, Ðîñóë, ð³äí³, äðóç³…
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ñò.

Ïðîïîâ³ääþ ïîâèíí³ áóòè íàø³ æèòòÿ, à íå íàø³ ñëîâà. (Ò. Äæåôôåðñîí).

26 квітня 2013 року на засі�
данні громадської ради при
міськвиконкомі було постав�
лено на обговорення питання
визначення місця для вста�
новлення пам’ятника святому
Мартину. Після доповіді го�
ловного архітектора міста,
який повідомив, що один з
меценатів, який хоче «пода�
рувати» місту пам’ятник, про�
сить встановити його на вул..
Пушкіна, напроти салона
«Трактир», власником якого
він є, до трибуни вийшов
один з лобістів цієї пропо�
зиції і став доводити, що при
реконструкції міста треба
дотримуватись встановлених
традицій і дає характеристи�
ку майбутньому пам’ятнику:
5�ти метрова фігура бронзо�
вого вершника, повернутого
задом до пам’ятника О.Дух�
новичу. Не стояти ж йому за�
дом до Ратуші?

В ході обговорення стало
відомо, що дарувальник па�
м’ятника якось висловив
«крилату, напрочуд розумну»,
думку про те, що якщо пропо�
зиція розміщення його «по�
дарунка» не буде комусь до
вподоби, він готовий за свій
рахунок пам’ятник О.Духнови�
чу перенести в інше місце. Не
єзуїтство в 21�му столітті?! Чи
можливо, грошовита людина
вважає, що за гроші можна
купити все – історію, націю,
честь і совість людей? Все це
змусило нас публічно висло�
вити окремі думки та мірку�
вання з даного питання.

У геральдиці ми не про�
фесійні спеціалісти і тому не
хочемо вдаватись до науко�
вого чи суто філософського
пояснення розуміння і зна�
чення герба та прапора міста.
Але як історики та фахові
спеціалісти з інших наук за�
лишаємо за собою право
сказати, що в теперішній час
ця символіка нічого не ва�
жить ні з господарському, ні
в культурному , ні в політич�
ному житті. Колись гербовою
печаткою скріплювалися
купчі грамоти, різні докумен�
ти, а сьогодні? — Звичайніс�
інька декорація, бо навіть не
склалася традиція маркіру�
вати гербом власну промис�
лову продукцію.

Нині мало хто з мукачівців
знає, що «ходить і живе» під
гербом із зображенням
римо�католицького єпископа
святого Мартина. Власне,
може то й добре, бо багато
хто з православних християн
чи греко�католиків не пого�
дився б на покровительство
чужовірного тотема. Адже
православні та грекокатоли�
ки складають чи не 90% му�
качівців. То чому ж і за що їх
ображають? Тим бiльше, що
святий Мартин  нiколи не був
покровителем нашого мiста,
як це дуже  декому хотiлося
би. Вiн є покровителем

×È ÍÅ ÇÀÍÀÄÒÎ
ÑÏÅÊÓËßÒÈÂÍÎÃÎ ÃÀËÀÑÓ?

римо�католицької церкви.
Мукачівська міська рада

одного з минулих скликань,
на нашу думку, затвердила
міський герб, скопіювавши
його з гербової печатки, по�
дарованої місту давним�дав�
но мадярською королевою, не
зовсім обдумано. В багато�
конфесійному місті варто
більш виважено підходити до
вирішення подібних речей та
обходити існуючі рифи, бо не
важко здогадатися, про який
герб могла б іти сьогодні
мова, з святим Мартином чи
без нього, чи ще з кимось,
якби не тотальне пересліду�
вання національних меншин
в двоєдиній Австро�Угор�
ській імперії. Отже і до тра�
дицій навіть багатовікових
треба ставитися з урахуван�
ням як минулого, так і сучас�
ного стану суспільного роз�
витку,  не приймати все га�
музом лише тому, що воно –
традиції.

Але  ж  традиції Мукачева
— це  тисячолітнє рабство,
тисячолітня чужинська окупа�
ція і гноблення. Все, що ро�
билося до проголошення не�
залежності України, робило�
ся в інтересах окупантів, було
спрямоване на германізацію,
мадяризацію, чехізацію, ру�
сифікацію русинського та ук�
раїнського населення. Невже
і в геральдиці треба закріп�
лювати ці традиції, щоб і
наші нащадки продовжували
жити з тавром рабів?

Ніхто не заперечує, тим
більше не принижує високу
достойність постаті святого
Мартина для мадярської
історії, для мадярського на�
роду, ніхто не заперечує пра�
вомірність увіковічнити його
в формі пам’ятника, але по�
ставити його треба там, де
це з історичної і наукової точ�
ки зору буде найбільше вип�
равдано і раціонально. Мука�
чівська римо�католицька
церква носить ім’я святого
Мартина, покровителем якої
він є. Питається, чому ж пам�
’ятник йому не поставити на
території цієї церкви?

Не намагайтесь, шановні
«спеціалісти» лицемірно до�
водити, що там нібито не ви�
стачає для пам’ятника по�
вітряного простору. А скажіть,
на Божу милість, для пам’ят�
ника О.Духновичу там виста�
чило б повітря? Адже ваша
пропозиція була такою, щоб
його поставити саме там, па�
м’ятник греко�католику по�
ставити на території римока�
толицької церкви. Не важко
уявити, якими були б в по�
дальшому взаємовідносини
між угорцями і русинами. Але
ж в цьому хтось був зацікав�
лений!

Справа полягає зовсім в
іншому. Дехто дуже зацікав�
лений, щоб центр міста був
заполонений представника�

ми історії Угорщини, щоб виг�
лядав таким «ги быв при ста�
рих мадярах». Приведемо
приклад.  Коли вирішувалось
питання   прив’язки   пам’ят�
ника   О.Духновичу   на   вул.
Пушкіна, раптово вона була
перейменована на вул. Фе�
ренца Ракоці II. Зацікавлені
члени ради старійшин негай�
но звернулись до тодішнього
голови   міста,   нинішнього
народного   депутата  В.І.Ба�
логи   і спитали, на яку вули�
цю оформляти технічну доку�
ментацію пам’ятника. Він
спочатку зніяковів від неро�
зуміння суті запитання, а коли
йому показали карту міста, він
страшенно обурився за те,
що знайшлись «смільчаки»,
які за його спиною, без його
відома вдалися до вчинення
такого паскудства, а фактич�
но – злочину.

Не може не дивувати і та�
кий факт, який багато про що
говорить: – «відсічення»   від
площі   Миру   п’ятачка   роз�
міром   у   кількасот   квадрат�
них метрів, щоб комусь на до�
году утворити так звану пло�
щу ім. Ф. Ракоці II. Так, по�
стать Ф.Ракоці непересічна в
історії боротьби мадярсько�
го народу за свою неза�
лежність, м. Мукачево свого
часу було в центрі подій, по�
в’язаних з цим іменем. Але ж
в історії русинів, – а Мукаче�
во русинське місто, розташо�
ване на терені сучасної суве�
ренної України – Ф.Ракоці все
таки не центральна постать,
як би хтось не тужився це
довести.

А втім, під проводом Ілони
Зріні і Ракоція наші предки
віддавали життя за чужих
панів. Звільнившись в бага�
торічній боротьбі з�під вла�
ди Габсбургів, угорські пани
повели нещадну мадяриза�
цію і соціальний визиск «ру�
тенів» (русинів), тобто того
«генсфіделіссіма» (найвірні�
шого народу), який разом з
мадярами проливав кров за
свободу Мадярщини. І як
плату за свою відданість,
після революції 1848 року ру�
сини отримали повне закрит�
тя національних шкіл та пе�
реведення їх на угорську мову
навчання, а вчителів, які не�
достатньо володіли цією мо�
вою, протягом 24 годин було
звільнено з роботи.

Зрештою, не достойний
державності народ, що зму�
шений позичати героїв з
історії сусідів навіть для назв
центральних вулиць, вста�
новлення пам’ятників чи ме�
моріальних знаків. Зовсім не�
давно, наприклад, на фасаді
середньої школи №1 імені
О.Пушкіна, колишньої руської
реальної гімназії , появився
барельєф пана Маргітая.
Своїм очам ми не повірили,
що це наш  «професор»

угорської мови в гімназії пан
Моргітої, який дуже часто ра�
див нам  говорити по�ма�
дярськи тільки тому, що їмо
угорський хліб. Але Бог з ним.
Мене цікавить інше. Чому тут
не стоїть барельєф, наприк�
лад, доктора математичних
наук, викладача математики
та директора гімназії 1939�
1945 років Андрія Поповича –
одного з найбільш відомих,
найбільш заслужених особи�
стостей серед освітян того
часу, який після припинення
існування гімназії був запро�
шений на роботу викладачем
Празького університету.

Або чому тут не встановле�
но барельєф iншого директо�
ра  цiєї гiмназiї – М. Драгули,
який  пiсля вiйни став  пер�
шим головою м.Мукачева?
Невже  ж цi  двi найбiльш вi�
домi  особистостi серед  освi�
тян не тiльки Мукачева, але й
всього Закарпаття не заслу�
жили  такої поваги, як рядо�
вий вчитель угорської мови,
життєва позицiя якого викли�
кає досить великi сумнiви.

Все це суб’єктивно�колек�
тивні думки. Але ці «дрібниці»
варто мати на увазі, бо не
важко здогадатися до чого
може привести встановлення
в центрі міста статуї ще одно�
го «покровителя», де завжди
височіли «покровителі» та
всілякі вожді. А на бажаному
місці щедрий меценат хай
спорудить гарний фонтан, де
б могли відпочивати діти з
батьками, а не валятись під�
пиле «товариство».

Тому, на наше глибоке пе�
реконання такі не другорядні
питання, як встановлення па�
м’ятників, меморіальних
знаків, найменування та пе�
рейменування вулиць та пло�
щу Міській раді слід пильно
тримати під своїм постійним
контролем. Бо, на превеликий
жаль, часто складається вра�
ження, що хтось допускаєть�
ся помилок і перекосів умис�
но, наперед знаючи, що воно
викличе заперечення і дасть
підставу підняти «патріотич�
ний» галас, аби посіяти роз�
брат між людьми, які завжди
жили в злагоді. Лише заради
збереження найдорожчого –
миру і злагоди в нашому місті
ми вирішили висловити свої
думки і міркування, будучи
переконаними, що вони ні для
кого не залишаться байдужи�
ми.

В. МАРКУЛИН,
Голова ради Старiйшин

м.Мукачева;
В. САВЧУК,

заступник голови;

члени Ради:  С. БИСАГА,
О.ЧУЛЕЙ, Є.ГОРВАТ,

К. ДЕРКАЧ, І.ГОЛОВАЧКО,
О.ЧЕРНОВ, В.КАБАЦIЙ,

П. РОСОХА, В.ШПЕНИК,
М.РОГЛЄВ.

Цей образ не простий,
він має надприродну
силу, тому вшановують чу�
дотворну ікону у Мукачеві
також по�особливому.

Мукачівська Чудотвор�
на ікона Божої Матері (Бо�
городиця Одигітрія , се�
редина ХVст.) Мукачівсь�
ка чудотворна ікона Божої
Матері, яка сьогодні зна�
ходиться у монастирській
церкві василіянської чер�
нечої обителі в Малому
Березному, має, без сум�
ніву, дуже давню історію.
Достеменно відомо, що ця
ікона написана в XV ст. у

візантійському стилі. Правдоподібно, що спочатку вона
знаходилася в Царгороді про, що свідчить написана  на
іконі дата “1453” – тобто рік падіння  Константинополя
(Царгорода). Після його упадку, дана ікона, Одигітрія з
часом опинилася у Ватиканських музеях, де перебува�
ла до 1926 р. Розвій монастирського життя на Чернечій
Горі спонукав Святішого Отця Пія XI обдарувати мукач�
івських василіян цією старовинною іконою Божої Ма�
тері, адже мукачівська чернеча обитель була призна�
чена виховувати новиків для Чину. У неділю Всіх Святих
– 27 червня 1926 р. – чудотворна ікона Пресвятої Бого�
родиці торжественно прибула на Чернечу Гору, до ва�
силіянської церкви, в тріумфальній процесії. Чин інтро�
нізації ікони звершив сам владика П.Гебей, який у своє�
му листі з цієї нагоди проголосив, що віддає під опіку
Пречистої Діви Марії всіх хрисиян Срібної Землі.  Цей
день золотими літерами вписаний в історію мукачівсь�
кої єпархії і мукачівської  василіянської обителі, бо Мати
Божа взяла під свій Покров увесь закарпатський край.
З того часу цю чудотворну ікону Пресвятої Богородиці
народ нарік “Мукачівською Заступнице.” З того часу ба�
гатолюдні відпусти на Чернечій Горі засвідчували, що
сотні тисяч прочан із всього Закарпаття з вірою і надією
йшли з поклоном до Небесної Заступниці, щоб припас�
ти до Її стіп, щоб одержати Її благословення, обновити�
ся душею, знайти розраду у життєвих незгодах. Відтоді
до мукачівської обителі стали горнутися вірні як греко�
католицького, так і римо�католицького обрядів та різних
національностей. З того часу Святомиколаївська  васи�
ліанська обитель на Чернечій Горі стала головним відпу�
стовим місцем всього Закарпаття. Апостольська Сто�
лиця відповідним Декретом від 17 липня 1926 р. надала
василіянській монастирській церкві право на чисельні
відпусти.  Із приходом радянської влади на Закарпаття,
Мукачівський василіянський монастир, як й інші чер�
нечі обителі Чину був ліквідований. Монастирське май�
но пограбоване і знищене. Перед загрозою ймовірного
арешту – влада поставила вимогу , в ніч з 21на 22 бе�
резня 1947 р.,  негайно, протягом години,  покинути мо�
настир без будь�яких культових речей – брат Юліян
Мигович все�таки виніс святиню чернечої обителі. Ікона
підлягала безумовному знищенню, тому що була пода�
рунком Папи Римського. Спочатку брат Юліян заніс Її до
одного села поблизу м. Сваляви, а згодом – до Ужгоро�
да, де передав Мукачівську чудотворну ікону родині Ля�
ховичів. У 2000 р. цю ікону передали василіянам Мало�
березнянського монастиря – ігуменові о. Павлу Рай�
чиці, о. Борису Краснобродському і о. Мелетію Мали�
ничу, які добре пам’ятали часи почитання ікони в Му�
качівській василіянській обителі. З відновленням діяль�
ності ЧСВВ в Україні, історичні традиції мукачівських
василіян на Чернечій Горі продовжили ченці Малобе�
резнянської василіянської обителі, яку, власне, вони у
свій час укріпили й розбудували і  де сьогодні перебу�
ває Мукачівська чудотворна ікона Божої Матері.

СВЯТОМИКОЛАЇВСЬКИЙ МОНАСТИР
Великоберезнянський р7н, с. МАЛИЙ БЕРЕЗНИЙ

Уже вчетверте у Мукачівському
Святомиколаївському монастирі

отців Василіян святкуватимуть
День вшанування Чудотворної

ікони Мукачівської Божої Матері.

ШАХОВА ЕЛІТА – У ПРОМЕНЯХ «МУКАЧІВСЬКОГО ЛІТА»

ÑÏÎÐÒ. ØÀÕÈ

Минулого тижня у центральному фойє му�
качівського  готелю “Латориця”  було велелюд�
но. Саме тут тривали баталії  вже сьомого
поспіль традиційного шахового фестивалю
“Мукачівське літо”. Про нього знають не тільки
в усій Україні, але й в багатьох інших країнах.
Ось і цього року близько 280 шахістів з різних
областей України, а також Молдови, Чехії,
Білорусі і навіть з далекого Іраку з’їхалися у
місто над Латорицею, аби помилуватись ма�
льовничою карпатською природою,   пам’ят�
ками  давнього міста і, звичайно ж, побороти�
ся за численні турнірні призи.

Змагання відбулося під патронатом депута�
та Верховної Ради України Василя Петьовки..
На урочистому відкритті шахістів привітали
організатори змагання Йозеф Реш, Олек�

сандр Федів, голова шахової федерації Закар�
паття Олександр Галай, а також юні учасники
музичного ансамблю та Закарпатського на�
родного цирку. Наймасовішим (86 спорт�
сменів) і найсильнішим був головний турнір “А”,
де призи виборювали  6 міжнародних грос�
мейстерів, 28 майстрів, інші – кмс та першо�
розрядники. Перемогу в турнірі здобув Віталій
Бернадський з Чернівців. Приємно, що другу
сходинку турнірної таблиці посів мукачівський
гросмейстер Сергій Овсєєвич. Відзначилися
наші земляки і в турнірі “В”, в якому грали
спортсмени з рейтингом до 2200. Тут “срібло”
виборов екс�чемпіон Закарпаття Василь Гуй�
ван. У турні-рах “С” і “О” грали юні шахісти
віком відповідно до 16 та 12 років. Якщо серед
наймолодших наші в призери не потрапили,

то  у  юніорів  відзначився  мукачівець Андрій
Вачиля – теж друге місце. Перед завершаль�
ним туром змагання відбулися і два масові
бліц�турніри.

Гостинні організатори, окрім головних при�
зерів, нагородили ще багатьох учасників в
інших номінаціях. Це ветерани, яких вже за тра�
дицією було дуже багато, жінки, діти, іноземці,
кілька призів було вручено й за творчі досяг�
нення. Організація турніру була бездоганною,
отож мукачівці постаралися на славу. Хочеть�
ся побажати фестивалю “Мукачівське літо”
щасливого майбутнього, і щоб на цей яскра�
вий спортивний вогник з року в рік зліталося
якомога більше шахових зірок і зірочок

Аркадій ВОРОВИЧ

ШАНОВНІ ВІРЯНИ!
14 липня об 11.00 год. відбудеться Архієрейська

служба з нагоди 650�річного ювілею написання
Мукачіської чудотворної ікони Богородиці.

Служба відбудеться за адресою: вул. Монас�
тирська, 15 (р�н вул. Ів. Франка) у Мукачівському

греко�католицькому монастирі отців Василіян.
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За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Пінзур Ірина Михайлівна – 1959 р.н.
2. Ховпей Василь Іванович –1937 р.н.
3.Тряпіцин Володимир Іванович –1950 р.н.
4.Фонтош Олена Юріївна  –  2012 р.н.
5. 3убак Іван Андрійович  –1922 р.н.
6. Мароглі Йолана Іванівна – 1933 р.н.
7.Маринець Дмитро Стефанович – 1931 р.н.
8.3аведецька Марія Андріївна  – 1921 р.н.
9.Куруц Марія Йосипівна –1964 р.н.
10.Івченко Василь Васильович – 1924 р.н.
11.Меденці Іван Іванович –1944 р.н.
12. Шафар Петро Еліашович –1956 р.н.
13. Ясінко Марій Іванівна –1949 р.н.

ДЯКУЮ, ЛІКАРЮ!
Минулого тижня медпрацівники відзнача�

ли своє професійне свято. Але ж лікарі допо�
магають своїм пацієнтам щодня. Так, у п’ят�
ницю мені  довелося побувати у трьох лікарів
міської поліклініки, і я щиро вдячна  завідую�
чому  поліклінічного відділу Мукачівської ЦРЛ
Юрію Миколайовичу Головчаку, лікарці  Лілії
Андріївні Гомокі та завідуючому  НПД  Миколі
Миколайовичу Крилову (молодшому)  за їх
чуйне  ставлення до мене, до моїх проблем,
які були вирішені дуже швидко завдяки ви�
сокому професіоналізму згаданих мною мед�
працівників.Дякую вам, дорогі наші цілителі,
за добре, щире ставлення, безвідмовну до�
помогу хворим у скрутні хвилини нашого жит�
тя, за те, що ви свої серця,  знання і досвід
щедро віддаєте людям, не шкодуєте  себе
заради здоров’я і  життя багатьох людей. Ша�
нобливо бажаю і вам міцного здоровя на довгі
роки життя, терпіння і невтомності у виконанні
вами вашого благородного  покликання. Сер�
дечно дякую вам!

Валентина ГОЛТВ’ЯНСЬКА,
пенсіонерка, жителька міста.

СЛОВО ПРО НАШОГО ДРУГА, СОРАТНИКА,
ПАТРIОТА, ПАЛКОГО ПРОСВIТЯНИНА

У це важко повiрити, але сталася непоправна втрата. Пiсля
тяжкої хвороби раптово помер

КОСТРУБ  Iван  Iванович
Ще зовсiм недавно вiн жваво обговорював з нами актуальнi

питання  нашого  сьогодення, брав  активну участь  у пiдготовцi
й проведеннi рiзноманiтних громадськоHпросвiтницьких заходiв,
завжди  був у гущi людей, привiтний i чуйний до них, надiлений
приємним гумором. Все своє життя  пiсля навчання в середнiй
школi, служби в армiї, здобуття вищої освiти в деревообробнiй
галузi до виходу на пенсiю I. I.Коструб  працював на рiзних
керiвних посадах у Чинадiївському  ДОКHу та на каблучнiй
фабрицi. Нагороджений багатьма державними вiдзнаками, веH
теран працi. Однак за своєї надзвичайної скромностi нiколи не
хизувався  своїми заслугами.

Наша свiтла пам’ять, наша вдячнiсть I.I.Кострубу — Людинi з
великоi букви за його самовiдданiсть у служiннi людям, товаH
риську вiрнiсть, доброзичливiсть та щирiсть.

Роздiляємо бiль  тяжкої втрати i висловлюємо щирi спiвчуття
родинi, рiдним i близьким покiйного.

Земля йому пухом, вiчна пам’ять  у наших серцях.

Правлiння Мукачiвського об’єднання “Просвiта”
iм. Т.Шевченка.

“Увечері закрила живH
ність, опівночі нас із чолоH
віком збудив собачий
гавкіт. Побігли мерщій до
курника, а там невідома
істота шматує нашу птиH
цю”, – бідкається пані
Марія Габовда з Великих
Лучок.

Злякавшись людей, дикий
звір щодуху кинувся навтьо�
ки. “Дременув у віконний
отвір, що аж металева сітка
загриміла, — продовжує
жінка. — Моє обійстя — в
крові, подушена птиця та
скоцюрблені тільця кролів —
по цілому дворі. Навіть
грядки і квітник — у пір’ї.
Звірюка зламала дверцята
на курнику та сараї, пробра�
лася до кролятника. А на две�
рях курника — сліди від
міцних гострих зубів на ви�

На початку липня своє професійне свято
відзначили працівники сектору державної
служби по боротьбі з економічними злочи�
нами. Попередником цієї служби був зна�
менитий Відділ по боротьбі з розкрадання�
ми соціалістичної власності та спекуляцією
(ОБХСС), створений 16 березня 1937року.

Сьогодні на дану службу покладено бага�
то завдань: виявлення та розкриття госпо�
дарських, посадових та інших злочинів на
підприємствах, в організаціях, комерційних
структурах, фінансово�кредитній та
банківській системах.

В службі по боротьбі з економічними зло�
чинами Мукачівського міського відділу
міліції працює 10 співробітників, в тому числі
керівник служби майор міліції Іван Віщак.
Досвідченою командою проводяться опера�
тивно�розшукові заходи по виявленню
фактів корупції, хабарництва, підробки гро�
шей, цінних документів та ін.

Важко переоцінити внесок служби у спра�
ву зміцнення економічної стабільності  міста
й району загалом, захисту національного ба�
гатства, законних прав і інтересів учасників
економічних відносин, конституційних прав
і свобод громадян. Роки та десятиріччя
праці вимагали від оперативних працівників
не тільки особливої відповідальності і про�
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фесіоналізму, але й службової зрілості, са�
мовідданості, виняткового терпіння й роз�
судливості.

Служба є провідною міськвідділу у бо�
ротьбі з хабарництвом, зловживанням по�
садових осіб, а також злочинами у бюд�
жетній сфері, паливно�енергетичному ком�
плексі, у сфері приватизації та при здійснені
зовнішньоекономічної діяльності. Лише з
початку 2013 року службою виявлено і за�
реєстровано майже 250 кримінальних пра�
вопорушень,  з який більше 50 відносяться
до категорії тяжких. Виявлені правопорушен�
ня зафіксовано в бюджетній сфері, по зе�
мельних відносинах, лісовій сфері, надро�
користування, банківській діяльності, хабар�
ництву та ін.

Більше третини економічних злочинів
відносяться до категорії тяжких та особли�
во тяжких. Тим не менш відзначається, що
боротьба зі злочинністю у сфері економіки
стала вестися більш відповідально і якісно.
Хороші результати досягнуті на споживчо�
му ринку, в банківській та бюджетній сфе�
рах,  – зазначив начальник Мукачівського
міського відділу міліції полковник Василь
Швенда.

Наталія МАШІКО,
Мукачівський МВ УМВС

Чупакабра взялася за свиней
Невідомий звір нищить тепер не лише птицю та кролів

соті аж півтора метра. Тиж�
день тому на сусідній вулиці
хижак заїв 30 курей та ще й
покусав свиноматку. Не вірю,
що це міг зробити здичаві�
лий пес. Та наскільки змогли
розгледіти нічного вбивцю,
він дуже схожий на веле�
тенську вівчарку”.

Невідомий звір, якого
місцеві жителі охрестили
чупакаброю, дошкуляє селя�
нам Закарпаття. У Великих
Лучках за декілька останніх
місяців він знищив живність
на 12 обійстях. Після неве�
личкої перерви чупакабра
знов повернулася до села.
Нині ґазди потерпають від
невловимого жорстокого хи�
жака, що залишає безліч
слідів на людських обійстях.

“Бачили б ви оті здоро�
везні лаписька! — каже Оле�
на Балог, у якої звірюка зни�

щила 15 курей та 8 качок. —
Сліди за формою нагадують
собачі, та за розміром чи не
вдвічі більші. А який хитрий
звір: зубами прогриз тов�
стелезні дошки, ба навіть
пошкодив сталеву накладку
на замку, легко долає висо�
ченні паркани, пошматував
птицю, та налякана живність
навіть не спробувала тікати і
ніхто з людей його не ба�
чив!”

За описами очевидців, чу�
пакабра схожа саме на ро�
сомаху — то сильна та
підступна велика хижа киць�
ка, яку знищили ще в мину�
лому сторіччі. Перелякані
селяни звернулися до сіль�
ради та міліції. Та правоохо�
ронці не знають, як заради�
ти біді.

Еліна САВИЦЬКА

Подарунок кузьминчанам і
жителям сусідніх сіл зроби�
ли вже вкотре організатори
аматорського турніру з міні�
футболу Мороз Ф.В. (стар�
ший викладач МДУ), Євіч
А.А. та Логойда М.М. Таке
людне, цікаве, видовищне

спортивне свято не завжди
зможуть провести в облас�
ному центрі.

Тут зібралися представни�
ки сусідніх сіл – Кальника,
Медведівців, Руської Кучави,
Пацканьова, Балашівців.
Все проходило за складе�
ною програмою старшого
викладача кафедри фізич�
ного виховання Мороза Ф.В.

Вітальним словом турнір
відкрили його організатор
Мороз Ф.В. і суддя в полі
Прокопець І.І. А Рошко А.А. –
голова сільської ради у
своїй промові нагородив
організаторів турніру подя�
ками: Мороза Ф.В., Євіча
А.А. та Логойду М.М. за роз�
виток спортивно�масової
роботи і особистий внесок в
підготовку та проведення
турніру з міні�футболу в селі
Кузьмино, а Юрія Бумбака  і
Михайла Дурана  нагород�
жено подяками за активну
участь в громадському житті
села.

Жеребкування під голову�
ванням відомого футбольно�
го фахівця головного судді
турніру Федора Мороза доз�
волило створити рівні умо�
ви учасникам турніру.

Гру розпочали команди
“ФК Кузьмино” та “ФК Каль�

ник”, яких вивела на поле
суддівська бригада: Проко�
пець Ігор (суддя в полі) в ми�
нулому президент ДЮФК
«Русь», судді на лінії Янцо
Василь, гравець “ФК Виног�
радар” села Кальник і Петах
Павло. Гра закінчилась пе�
ремогою команди “ФК Кузь�
мино” з рахунком 3:2. Друга
зустріч відбулася між “ФК
Медведівці” та “ФК Ба�
лашівці”, в якій перемогли
балашівці з рахунком 1:0,
суддя в полі Євіч Андрій в
минулому гравець команди
ФК Виноградар Кальник.

У фіналі зустрілися коман�
ди “ФК Кузьмино” та “ФК
Балашівці” фінальний сви�
сток зафіксував перемогу ко�
манди “ФК Кузьмино” з ра�
хунком 2:0. Третє місце по�
сіла команда “ФК Мед�
ведівці” вигравши від ко�
манди “ФК Кальник” з ра�
хунком 6:3.

Федір Мороз та Євіч
Андрій – тренери команди
“ФК Кузьмино” вміло
підібрали у своєму складі
таких відомих футболістів як
Прокопець Василь, Проко�
пець Ігор, Мороз Іван, Пай�

да Іван, Черепущак Михай�
ло, Черепущак Василь, Скуч�
ка Віктор та Конкус Іван, які
своїми діями та професіона�
лізмом зуміли вибороти для
села Кузьмина перемогу і
кубок вже вдруге залишив�
ся в Кузьмині.

Вболівальники не мали
меж від радості тому що
вони теж внесли свій внесок
в перемогу, своєю підтрим�
кою свої односельців, синів,
батьків та родичів. Тому що
свято не залишило байду�
жим нікого.

Вихідці села Кузьмина, які
на даний момент прожива�
ють за межами села в
містах: Ужгороді, Мукачеві та
в ін. з’їжджаються на фут�
больне свято присвячене
«Дню святої Тройці» вболі�
вають за своїх односельців.
Великий вклад вніс Євіч
Андрій підготовкою поля до
гри та прилеглої території
спортивного комплексу при�
вівши її в ідеальний стан.

А Михайло Логойда разом
із Євічем Андрієм та Конку�
сом Іваном зробили альтан�
ку для вболівальників та ла�
виці в старовинному стані
для покращення умов вболі�
вальникам, щоб зручніше
було спостерігати за фут�
больним святом.

Футбольне свято закінчи�
лося частуванням фут�
болістів і вболівальників
бограчем приготований
професійним умільцем Кузь�
минським Віктором урізно�
манітнивши свій відпочинок,
якому вже щиро може позаз�
дрити місто.

Мешканці села Кузьмина
висловлюють щиру подяку
організаторам турніру та
спонсорам свята: Федору
Морозу, Оксані Мошколі,
Євічу Андрію та Логойді
Михайлу. А також  сільсько�
му голові Рошку Андрію Ан�
дрійовичу газонокасарки
для поновлення футбольно�
го поля.

ÊÓÇÜÌÈÍÎ ÔÓÒÁÎËÜÍÅ
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Відгородитись від сміття: здається, таке завдання
поставила перед собою компанія «АВЕ Мукачево».
Незважаючи на те, що вона займає  монопольне ста#
новище у наданні цих послуг, вона собі визначила
віддаленість від контейнера, яка “входить у  її компе#
тенцію” – 1 метр. Все, що виходить за межі – це не їх
сміття. Наприклад, якщо диван поставити біля кон#
тейнера, половина його буде на території АВЕ, поло#
вина – на території, яку повинна прибирати міська
влада. Зрозуміло, що доброчесні працівники АВЕ, по#
бачивши диван, відразу вчинять по совісті. Правиль#
но: віднесуть диван на метр від контейнера. “Не вла#
зить у контейнер”, – кажуть працівники сміттєзби#
ральних машин. Наша редакція звернулась з інфор#
маційним запитом до міської ради з проханням на#
дати нам межі ділянок, які повинні обслуговувати АВЕ.
Думаємо, дізнаємось багато цікаво.

Ось один з найяскравіших прикладів того, що сис#
тема прибирання міста у нас не є досконалою. Згідно
з законодавством, вирізка та обрізка зелених насад#
жень не може проводитися у вегетативний період.
Значить, ці роботи проводяться від пізньої осені до
ранньої весни. Але, як ми бачимо на фотографіях,
навколо практично усіх контейнерів розкидане гілля.
Звідки воно взялося? Так, це міг зробити тільки при#
ватний сектор. Звичайно, що гілки ніхто не буде пха#
ти у контейнери, навіть тому, що складувати їх біля
сміттєвих баків у нас вже є традицією. А хто їх пови#
нен вивозити? Виходить, місто. А місто за які гроші
вивезе це гілки? Правильно, за наші з вами. А АВЕ у
цей час буде спокійнісінько наживатися, бо ми їм теж
платимо. Цікава виходить арифметика.

Але якщо заглибитися у законодавство, виходить
ще цікавіше – там існує поняття «норми накопичен#
ня відходів». Цей пост#совковий номенклатурний
термін означає, що держава не може передбачити
кошти на вивіз гілля у липні, так як цього місяця, за
нормами того самого законодавства, його ніхто не
обрізає. Звичайно, у Мукачеві на ці норми мало хто
звертає увагу, бо у нас є «приласкана» владою «АВЕ#
Мукачево». Спробуйте у присутності міського голо#
ви сказати щось неприємне про цю компанію, відра#
зу ж викличете на себе бурю гніву. Складається вра#
ження, що, боронь боже, міський голова має якусь
долю у цьому підприємстві.

І експерти, і журналісти, і громада погоджуються у
одному: якщо вже ми пустили до себе монополіста,
який справді починає наближувати нас до європейсь#
кої чистоти, нехай він прибирає усе місто. Бо гроші
вони збирають, а від сміття, як видно на фото, відго#
роджуються. Напевне, час нагадати компанії і про
інвестиційні плани, які вони щедро малювали перед
тим, як увійти в наше місто: сміттєпереробний за#
вод, до прикладу. Чомусь вони не поспішають «осі#
дати» у нашому місті. Усі майданчики у сервітуті, вся
власність – автомобілі та контейнери. Вони можуть у
будь#який момент встати і поїхати в інше місто. Мож#
ливо, вони й справді у нас ненадовго?

Юрій КРАВЧУК, “Наша справа”

«ÀÂÅ Ìóêà÷åâî»: â³äãîðîäèòèñü â³ä ñì³òòÿ

Ëèëèÿ ÏÎÂÎËÎÖÊÀß
«ÔÀÊÒÛ»

Ñ èþëÿ âñòóïèë â ñèëó çàêîí,
êîòîðûé ïåðåäàë ôóíêöèè ïî
ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêèõ è þðè-
äè÷åñêèõ ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèîííîé
ñëóæáå. Êàê ðàññêàçàë ïðåäñå-
äàòåëü «Óêðãîñðååñòðà»
Äìèòðèé Âîðîíà, ïåðåõîä ñî-
ñòîèòñÿ ìàêñèìàëüíî êîì-
ôîðòíî è óäîáíî äëÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé áèçíåñà.

È õîòÿ â âåäîìñòâå ïîîáåùà-
ëè ñóùåñòâåííî îáëåã÷èòü ðå-
ãèñòðàöèþ êîìïàíèé, ëþäè óæå

Ñ ÈÞËß ÂÑÒÓÏÈËÀ Â ÑÈËÓ ÍÎÂÀß ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÁÈÇÍÅÑÀ
«Укргосреестр» пообещал установить жесткий контроль за соблюдением предусмотренных законодательством

сроков оформления предприятий

íà÷àëè æàëîâàòüñÿ íà òî, ÷òî ó
êàáèíåòîâ ÷èíîâíèêîâ âûñòðà-
èâàþòñÿ î÷åðåäè è äëÿ ïîñòà-
íîâêè íà ó÷åò òðåáóåòñÿ ìíîãî
âðåìåíè.

«Óêðãîñðååñòð» ïîîáåùàë
îïåðàòèâíî ðåøèòü âñå âîçíèê-
øèå ñ ïåðåõîäîì ïðîáëåìû. Â
÷àñòíîñòè, óñòàíîâèòü æåñòêèé
êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñðî-
êîâ    ðåãèñòðàöèè, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì: òðè
ðàáî÷èõ äíÿ äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö è äâà — äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö — ïðåäïðèíèìàòåëåé. Çà
íåñîáëþäåíèå ýòèõ íîðì ðåãè-
ñòðàòîðîâ îáåùàþò íàêàçûâàòü.

Êðîìå òîãî, Äìèòðèé Âîðîíà
çàÿâèë, ÷òî îðãàíèçàöèÿ áóäåò
ðàáîòàòü íàä óëó÷øåíèåì ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû, ïî-
ñêîëüêó ýòî âëèÿåò íà ñêîðîñòü
è êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ. Íà
ïðîòÿæåíèè áëèæàéøèõ íå-
ñêîëüêèõ ìåñÿöåâ «Óêðãîñð¸-
åñòð» ïîï³òàåòñÿ íàéòè íîâûå
ïîìåùåíèÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè,
êîòîðûå áóäóò áîëåå êîìôîðò-
íûìè äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé áèç-
íåñà. Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ ââå-
äåíèå íîâûõ óñëóã.

Ïðåäñåäàòåëü «Óêðãîñðååñò-
ðà» íàïîìíèë, ÷òî áèçíåñ ìîæ-
íî çàðåãèñòðèðîâàòü ÷åðåç èí-

òåðíåò. Äëÿ ýòîãî ñåé÷àñ ðàáî-
òàåò ñïåöèàëüíûé ðåãèñòðàöè-
îííûé ñàéò, è êàæäûé, êòî æå-
ëàåò çàðåãèñòðèðîâàòü ñâîå
ïðåäïðèÿòèå, èìååò âîçìîæ-
íîñòü ýòî ñäåëàòü, äàæå íå âû-
õîäÿ èç äîìó, ñ ïîìîùüþ êëþ-
÷à ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîä-
ïèñè, ÷òî çíà÷èòåëüíî ýêîíîìèò
âðåìÿ è ñèëû êàê ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, òàê è ðàáîòíèêîâ ðå-
ãèñòðàöèîííîé ñëóæáû.

Íàïîìíèì, ÷òî ýëåêòðîííàÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ
êîìïàíèé ïðàêòèêóåòñÿ âî ìíî-
ãèõ ñòðàíàõ Åâðîïåéñêîãî ñî-
þçà è óæå ïîêàçàëà ñâîþ âû-

ñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü. Ââåäå-
íèå íîäîáíîãî ìåõàíèçìà â
Óêðàèíå, íåñîìíåííî, óïðîùàåò
ðåãèñòðàöèþ ïðåäïðèÿòèé. Ïðî-
ãðàììó ðåãèñòðàöèè ìîæíî
áåñïëàòíî ñêà÷àòü íà ñàéòå ÃÏ
«Èíôîðìàöèîííî-ðåñóðñíûé
öåíòð» (http://irc.gov.ua/ua/Elek-
tronna-reiestratsiya.html). Òàì
æå óêàçàíû ïðàâèëà èñïîëüçî-
âàíèÿ ýòîé ïðîãðàììû. Íàïî-
ìèíàåì, ÷òî äëÿ èíòåðíåò-ðåãè-
ñòðàöèè íåîáõîäèìà ýëåêòðîí-
íàÿ öèôðîâàÿ ïîäïèñü, êîòîðîé
äîëæíû áûòü çàâåðåíû âñå ïî-
äàâàåìûå ýëåêòðîííûå äîêó-
ìåíòû.
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Vivat âèïóñêíèêàì
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó!

ÑÂßÒÊÎÂ²
Â²ÄÃÎËÎÑÊÈ

Урочистості закінчились. Випускники діляться ра�
дістю із однокурсниками, батьками, друзями. Декого
з них ми попросили відповісти на наші запитання:

–  Які у Вас зараз відчуття?
Андрій ЛИСАНОВ – випускник ОКР «спеціаліст»

спеціальності «Менеджмент організацій та адмініст�
рування»:

– Такі, що не можна передати чи описати. Я просто
задоволений і дуже радий, що закінчив навчання – я
чекав цього вже давно.

Катерина МЕЙГЕС – випускниця ОКР «спеціаліст»
спеціальності «Мова і література (англійська)»

– Скоріше за все, сум. Сум за студентським жит�
тям, за однокурсниками, за викладачами і, звичайно
ж, за улюбленим навчальним закладом, який за роки
навчання став справжньою домівкою.

Антон БЛЯШИН – випускник ОКР «магістр» спец�
іальності «Музичне мистецтво»

– Відчуваю полегшення. За довгі роки навчання до�
велось багато попрацювати, а зараз є відчуття того,
що можна займатися тим що хочеш і тоді, коли цього
хочеться.

Ганна СОЛОМОН – випускниця ОКР «магістр» спец�
іальності «Початкова освіта»

– Барвистість і зворушливість відчуттів важко пере�
дати словами. Серце проймає особливий щем. Та
стійким є відчуття того, що ти вчився і отримавши ту
базу, яку дали викладачі вузу можеш самореалізува�
тися та ствердитися у професійній діяльності.

– Що найбільше запам’яталось за роки навчан*
ня?

Андрій ЛИСАНОВ – випускник ОКР «спеціаліст»
спеціальності «Менеджмент організацій та адмініст�
рування»:

– Вступ на перший курс та зарахування у лави сту�
дентів. Дуже запам’ятались лекції із спеціальності
(особливо ті, які вела викладач Лізанець А.Г. – їй окре�
ме спасибі за терпіння та розуміння). Запам’ятались
також приємні клопоти, які були у нас: практика на
виробництві, збір даних для написання дипломного
проекту. Так, це була метушня, але приємна, і через 6
років вона дала свій «урожай» � диплом про вищу осв�
іту, хоча і диплом спеціаліста, але я все рівно радий!

Катерина МЕЙГЕС – випускниця ОКР «спеціаліст»
спеціальності «Мова і література (англійська)»

� Перш за все – саме навчання – пари, те, як на
початку нам було важко інтегруватися в нову атмос�
феру навчання. А також викладачі, які допомагали нам
в різних ситуаціях, вчили і саме завдяки їм ми здобу�
вали нові знання.

Антон БЛЯШИН – випускник ОКР «магістр» спец�
іальності «Музичне мистецтво»

– Оскільки я музикант, то найбільше мені запам’я�
тались концерти з різними художньо�творчими колек�
тивами, де ми мали можливість проявити себе та по�
вчитись у інших талановитих виконавців.

Ганна СОЛОМОН – випускниця ОКР «магістр» спец�
іальності «Початкова освіта»

– Свою професію обирала душею і серцем. Навча�
лась спочатку у гуманітарно�педагогічному коледжі,
а потім на педагогічному факультеті МДУ. І жодного
разу за 7 років навчання у мене не виникло сумніву у
тому, чи правильно я вибрала майбутню професію. У
пам’яті залишились цікаві та неординарні лекційні та
практичні заняття, проте найбільше – різні види прак�
тики, які не залишали байдужими навіть тих, хто не
зовсім свідомо обирав професію. Коли ти стоїш пе�
ред 15�20 парами допитливих очей діток у школі чи
несеш відповідальність не лише за їх дозвілля, але і
за життя і здоров’я в оздоровчих таборах – розумієш
власне призначення на цій землі.

– Що б Ви побажали теперішнім абітурієнтам?
Андрій ЛИСАНОВ – випускник ОКР «спеціаліст»

спеціальності «Менеджмент організацій та адмініст�
рування»:

– Звичайно, я побажаю їм успіхів при вступі, добре
скласти вступні іспити (якщо такі будуть). Також по�
бажаю їм запастись терпінням та наполегливістю,
стати в майбутньому хорошими спеціалістами у тій
галузі, яку вони обрали.

Катерина МЕЙГЕС – випускниця ОКР «спеціаліст»
спеціальності «Мова і література (англійська)»

– Насамперед, не боятися нічого і вірити в себе, в
свої сили.

АНТОН БЛЯШИН – випускник ОКР «магістр» спец�
іальності «Музичне мистецтво»

– Бажаю теперішнім абітурієнтам терпіння і обо�
в’язково міцної нервової системи.

Ганна СОЛОМОН – випускниця ОКР «магістр» спец�
іальності «Початкова освіта»

– Тим, хто планує пов’язати своє професійне май�
бутнє із професією педагога, хочу нагадати слова
В.Сухомлинського: «Педагогічне покликання – це гар�
монія серця і розуму». Щиро бажаю Вам такої гар�
монії!

Вдячні випускникам за щирі відповіді!
Успіхів Вам та професійної самореалізації.
Нехай Вам щастить!

Прес*служба МДУ

Òåïëèé ë³òí³é äåíü, 6
ëèïíÿ 2013 ðîêó, äëÿ
âèïóñêíèê³â îñâ³òíüî-
êâàë³ô³êàö³éíèõ ð³âí³â
«ñïåö³àë³ñò» òà «ìà-
ã³ñòð» Ìóêà÷³âñüêîãî
äåðæàâíîãî óí³âåðñè-
òåòó áóâ íàïîâíåíèé
ñïîãàäàìè, ñëüîçàìè
ðîç÷óëåííÿ, ùàñëèâè-
ìè ïîñì³øêàìè áàòü-
ê³â, êâ³òàìè ³ ïîäàðóí-
êàìè. Ñâÿòî âðó÷åííÿ
äèïëîì³â ç³áðàëî íà
ïîäâ³ð’¿ ïåðåä ãîëîâ-
íèì êîðïóñîì ÌÄÓ
ñòóäåíò³â äåííî¿ òà çà-
î÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ,
ÿê³ ç íåòåðï³ííÿì ÷åêà-
ëè óðî÷èñòîãî  ìîìåí-
òó. Â î÷àõ âèïóñêíèê³â
ïîºäíóâàëèñü ðàä³ñòü ³
ñóì. Ðàä³ñòü, îñê³ëüêè
ñàìå ö³º¿ ìèò³ âîíè òàê
÷åêàëè ï³ä ÷àñ ëåêö³é
òà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü,
âàæêèõ çàë³ê³â òà
³ñïèò³â. Ñóì âèêëèêà-
ëî òå, ùî öåé äåíü îç-
íàìåíóº ïðîùàííÿ ³ç
âóçîì, ó ÿêîìó ïðîéø-
ëè ö³êàâ³ ñòóäåíòñüê³
ðîêè. Ï³ñëÿ íàïðóæå-
íèõ äåðæàâíèõ ³ñïèò³â,
çàõèñòó äèïëîìíèõ
ðîá³ò ÌÄÓ âèïóñêàº
650 ôàõ³âö³â: 547  ñïåö-
³àë³ñò³â òà 103 ìàã³ñòðè.
Âñüîãî 81 âèïóñêíèê
îòðèìàâ ÷åðâîí³ äèï-
ëîìè, ç íèõ ìàã³ñòð³â –
44.

Óðî÷èñòó öåðåìîí³þ
ç íàãîäè âðó÷åííÿ
äèïëîì³â â³äêðèâ ðåê-
òîð Ìóêà÷³âñüêîãî äåð-
æàâíîãî óí³âåðñèòåòó,
äîêòîð õ³ì³÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð, çàñëóæåíèé
ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óê-

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
14 ëèïíÿ ñâÿòêóº ñâ³é ïðåêðàñíèé þâ³ëåéíèé

Äåíü íàðîäæåííÿ òàëàíîâèòèé íàóêîâåöü ³ ïåäàãîã–
äîöåíò êàôåäðè ³íæåíåðíî-òåõí³÷íèõ äèñöèïë³í

òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é
ËÀÇÀÐ Âàñèëü Ôåäîðîâè÷.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Ïðèéì³òü íàø³ â³òàííÿ é íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ ç ö³º¿

íàãîäè. Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷-
÷ÿ ³ äîñòàòêó. Óäà÷³ Âàì òà óñï³õ³â ó çä³éñíåíí³ çàäóì³â,
íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ òà íàòõíåííÿ â ïîâñÿêäåíí³é
ïðàö³. Íåõàé ùàñëèâîþ áóäå Âàøà äîëÿ ï³ä Áîæèì ³
ëþäñüêèì áëàãîñëîâåííÿì!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî

óí³âåðñèòåòó

ÍÅÕÀÉ ÂÀÌ ÙÀÑÒÈÒÜ!
Øàíîâí³ âèïóñêíèêè øê³ë!

Ïëèíí³ñòü ÷àñó... Îäí³ ñòóäåíòè âèïóñêàþòüñÿ ç³ ñò³í
âóçó, ó ÿêîìó â³äáóëîñÿ ñòàíîâëåííÿ ¿õ ÿê ïðîôåñ³î-
íàë³â, à ³íø³ ëèøå ïî÷èíàþòü äîðîãó, ÿêà â³äêðèâàº
ïåðåä íèìè ìàéáóòíº.

Ïåðåêîíàí³, ùî ò³ âèïóñêíèêè çàãàëüíîîñâ³òí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³ ïðàãíóòü çäîáóòè ÿê³ñíó îñâ³-
òó òà ñòàòè ñïðàâæí³ìè ïðîôåñ³îíàëàìè, îáåðóòü äëÿ
íàâ÷àííÿ ñàìå Ìóêà÷³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñè-
òåò.

Òîæ  çàïðîøóºìî Âàñ, øàíîâí³ àá³òóð³ºíòè, ñòàòè
÷àñòèíêîþ âåëèêî¿ ñòóäåíòñüêî¿ ñ³ì’¿  ÌÄÓ, áî íà-
â÷àòèñÿ ó íàñ ö³êàâî, ïðåñòèæíî òà ïåðñïåêòèâíî!

Ïðåñ-ñëóæáà ÌÄÓ

Ùèðî â³òàºìî!
Öèìè ïðåêðàñíèìè äíÿìè â³äçíà÷àº ñâ³é

þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ øàíîâíà êîëåãà,
ôàõ³âåöü ñâîº¿ ñïðàâè – ñòàðøèé ëàáîðàíò êàôåäðè

ïðèðîäíè÷èõ äèñöèïë³í
ÊÎÌßÒ Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà.

Äîðîãà ³ìåíèííèöå! Ïðèéì³òü íàø³
íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç ö³º¿ íàãîäè!

Ùèðî áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ, áåçìåæíîãî ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷-
÷ÿ, çëàãîäè é ðîäèííîãî çàòèøêó. Õàé
³ íàäàë³ ñóïðîâîäæóþòü Âàñ ïî æèò-
òþ Ãîñïîäíÿ áëàãîäàòü, ðîçóì³ííÿ ³
ï³äòðèìêà â³ääàíèõ äðóç³â ³ êîëåã,
ç³ãð³âàº ëþáîâ íàéð³äí³øèõ ëþäåé.

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî

óí³âåðñèòåòó

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè ïðåêðàñíèìè äíÿìè ñâÿòêóº ñâ³é

þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ  –
ñï³âðîá³òíèê Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî

óí³âåðñèòåòó
ÃÅÐÅÂÈ× Ìàãäàëèíà ²âàí³âíà
Äîðîãà ³ìåíèííèöå! Ïðèéì³òü íàø³ íàéùèð³ø³

â³òàííÿ ç ö³º¿ íàãîäè.
Áàæàºìî Âàì äîáðà, ùàñëè-

âî¿ äîë³, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ íà
äîâã³ ðîêè.

Íåõàé Âàñ îòî÷óþòü òóðáî-
òëèâ³ äðóç³, ç³ãð³âàþòü ñâîºþ ëþ-
áîâ’þ áëèçüê³ òà ð³äí³.

Óäà÷³ Âàì òà óñï³õ³â ó çä³éñíåíí³
çàäóì³â, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ òà íàò-
õíåííÿ ó ïîâñÿêäåíí³é ïðàö³.

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî

óí³âåðñèòåòó

ðà¿íè, Ïî÷åñíèé ãðî-
ìàäÿíèí ì³ñòà Ìóêà÷å-
âå Ìèãàëèíà Þð³é
Â³êåíò³éîâè÷. Â³òàþ÷è
âèïóñêíèê³â, ³ç áàòüê³-
âñüêîþ ìóäð³ñòþ òà
òóðáîòîþ â³í çàêëèêàâ
ãîðäî íåñòè çâàííÿ
âèïóñêíèêà ÌÄÓ, ïà-
ì’ÿòàòè òå, ÷îìó íà-
â÷àëè âèêëàäà÷³, ïðî-
ÿâëÿòè íàïîëåãëèâ³ñòü
òà íàòõíåííÿ ïðè âè-
êîíàíí³ ñâî¿õ îáî-
â’ÿçê³â, à ãîëîâíå – ó
âñüîìó òà çàâæäè áóòè
Ëþäèíîþ. Ðåêòîð
ï³äêðåñëèâ, ùî çà ùàñ-
òÿ, çà óñï³õ ïîòð³áíî
áóäå áîðîòèñü, â÷èòè-
ñÿ âñå ñâîº æèòòÿ, óì³-
òè ïåðåíîñèòè çíàííÿ,
ÿê³ îòðèìàëè â óí³âåð-
ñèòåò³, ç îäí³º¿ ñôåðè â
³íøó, âì³òè áëèñêàâè÷-
íî îð³ºíòóâàòèñÿ â ò³é
÷è ³íø³é ñèòóàö³¿. Þð³é
Â³êåíò³éîâè÷ ïîáàæàâ
âèïóñêíèêàì ùàñëèâî¿
äîë³, ïðîôåñ³éíèõ
çâåðøåíü òà óñï³õ³â ó
âñüîìó.

Òðàäèö³éíî â óðî÷è-
ñòîñòÿõ ç íàãîäè âè-
ïóñêó ó Ìóêà÷³âñüêîìó
äåðæàâíîìó óí³âåðñè-
òåò³ âçÿëè ó÷àñòü íå
ëèøå óñ³ âèïóñêíèêè
òà ñï³âðîá³òíèêè çàê-
ëàäó, áàòüêè é äðóç³,
àëå é ïîâàæí³ ãîñò³.
Ñåðåä íèõ: çàñòóïíèê
ãîëîâè Çàêàðïàòñüêî¿
îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Êà÷óð ²âàí
²âàíîâè÷, ñåêðåòàð
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè Ìàíÿê ²âàí Ãåîð-
ã³éîâè÷, äèðåêòîð
ñï³ëüíîãî óêðà¿íñüêî-

àìåðèêàíñüêîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «Â³àä-
Ñåéëñ» Ñ³ðìî¿ Ëþáîâ
Âàñèë³âíà, äèðåêòîð
òîðã³âåëüíî-âèðîáíè-
÷îãî êîìïëåêñó ì. Âè-
íîãðàä³â ²âàíþê Âà-
ëåíòèí Àíòîíîâè÷,
åêñïåðò ç ïèòàíü ñòðà-
òåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ
Ì³æíàðîäíî¿ àñîö³àö³¿
³íñòèòóö³é ðåã³îíàëü-

íîãî ðîçâèòêó Ãåâö³
²âàí ²âàíîâè÷, êåðóþ-
÷à Ìóêà÷³âñüêîþ
ô³ë³ºþ «Ïðèâàò-áàíêó»
Øàíäðà Íàòàë³ÿ Âàëå-
ð³¿âíà.

Âñ³ âîíè ùèðî áàæà-
ëè âèïóñêíèêàì óñ-
ï³õ³â, ëþäñüêîãî ùàñòÿ,
ñòàòè ñïðàâæí³ìè ïðî-
ôåñ³îíàëàìè òà â³äíàé-
òè ñåáå ó ì³íëèâîìó

ñâ³ò³. Âèñîêîïîâàæí³
ãîñò³ âèñëîâëþâàëè
ñëîâà ïîäÿêè êåð³â-
íèöòâó, ïðîôåñîðñüêî-
âèêëàäàöüêîìó ñêëàäó
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâ-
íîãî óí³âåðñèòåòó çà
ï³äãîòîâêó êâàë³ô³êîâà-
íèõ ôàõ³âö³â, íàãîëî-
øóâàëè íà âàæëèâîìó
çíà÷åíí³ òîãî âíåñêó,
ÿêèé çä³éñíþº ÌÄÓ

äëÿ ðîçâèòêó ì³ñòà, îá-
ëàñò³ òà ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè.

Íà àäðåñó âèïóñê-
íèê³â, êð³ì â³òàëüíèõ
ñë³â, ëóíàëè ³ ìóçè÷í³
â³òàííÿ – â³ä âèïóñê-
íèö³ ãóìàí³òàðíî-ïå-
äàãîã³÷íîãî êîëåäæó
ÌÄÓ Ïîëÿê Àë³íè òà
ëàóðåàòà Âñåóêðà¿íñü-
êèõ êîíêóðñ³â Ìàäÿðà
Ìèðîñëàâà.

Ç³ ñëîâàìè âäÿ÷íîñò³
âèêëàäà÷àì òà êåð³â-
íèöòâó óí³âåðñèòåòó,
â³ä ³ìåí³ âèïóñêíèê³â
çâåðíóëàñÿ âèïóñêíè-
öÿ òåõíîëîã³÷íîãî ôà-
êóëüòåòó, ó÷àñíèöÿ ÷èñ-
ëåííèõ êîíêóðñ³â ìî-
ëîäèõ äèçàéíåð³â Ðàõ-
ìåòîâà Îëüãà. À ñâî¿ì
äðóçÿì – ñòóäåíòàì -
ïîáàæàëà áóòè çàâæäè
ïåðøèìè ³ íàéêðàùè-
ìè ó îáðàí³é íèìè
ïðîôåñ³¿.

À äàë³ – óðî÷èñòèé
ìîìåíò – çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Çàêàðïàòñüêî¿ îá-
ëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì-
³í³ñòðàö³¿ Êà÷óð ².².,
ðåêòîð âóçó Ìèãàëèíà
Þ.Â. òà íà÷àëüíèê íà-
â÷àëüíî¿ ÷àñòèíè ßì-
÷óê Ë.Ï. âðó÷àþòü ÷åð-
âîí³ äèïëîìè ìàã³ñòðà
òà ñïåö³àë³ñòà.

Ï³ä ÷àñ âðó÷åííÿ
äèïëîì³â çâè÷àéíîãî
çðàçêà, âèêëàäà÷³, ÿê³
ñóïðîâîäæóâàëè ñòó-
äåíò³â ïðîòÿãîì óñ³õ
ðîê³â íàâ÷àííÿ,  â³ä
ùèðîãî ñåðöÿ ãîâîðè-
ëè íàïóòí³ ïðîùàëüí³
ñëîâà, áàæàëè íå çàáó-

âàòè óí³âåðñèòåò, ÿêèé
âñòèã äëÿ êîæíîãî ç
íèõ ñòàòè ð³äíîþ äîì-
³âêîþ, ñâî¿õ âèêëàäà÷³â
³, çâè÷àéíî æ, äðóç³â.

Â³äðàäíî, ùî 10 âè-
ïóñêíèê³â ÌÄÓ â³ä-
ì³÷åí³ «Ïðèâàòáàí-
êîì» ³ îòðèìàëè ö³íí³
ïîäàðóíêè.

Íà òàê³é ïðèºìí³é
íîò³ çàâåðøèëîñÿ Ñâÿ-
òî âðó÷åííÿ äèïëîì³â
âèïóñêíèêàì ÌÄÓ.
Âàæëèâî, àáè ö³ ìî-
ëîä³ ëþäè ïàì’ÿòàëè,
ùî îòðèìàíèé íèìè
äèïëîì ìàã³ñòðà ÷è
ñïåö³àë³ñòà, – öå ëèøå
ñèìâîë çíàíü, ÿêèé
ïîòð³áíî íàïîâíþâà-
òè ñâî¿ìè ùîäåííèìè
çâèòÿãàìè â òðóä³.  Òîæ
ùå îäíà íàñòàíîâà
Âàì, øàíîâí³ âèïóñê-
íèêè, – âò³ëèòè îòðè-
ìàí³ â óí³âåðñèòåò³
çíàííÿ â ïðàêòèêó!

Vivat âèïóñêíèêàì
Ìóêà÷³âñüêîãî
 äåðæàâíîãî óí³-

âåðñèòåòó!

Ïðåñ-ñëóæáà ÌÄÓ



     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.

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

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

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

“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.).
     Розміняю 2�кімн. квартиру з

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

Звертатися 050�9141031
     Продається 2�кімнатна квар�

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

Дзвонити 099 946 37 90
      Продається  2�кімн. квартира

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

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

Т. 050�9847337.

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

Зверт. 095�4604332,
0954751346.

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

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

Звертатися 0501719817.
     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. Зверт.: 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.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

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

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

     КУПЛЮ старий патіфон,
грамофон  в робочому стані.

Тел. 0505886199.

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

слюсарі, сантехніки, елект�
рики на постійне місце

роботи. Інформація
по тел. 0509425800.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099�3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

РЕСТОРАН ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

Кухаря�мангальщика, офіціанта,
прибиральницю.

Тел. 0992423969.

     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.

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

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

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

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

Тел. 0505545543.
 Допоможемо Вам вигідно зняти

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

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

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в ново�

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

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

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

Звертатися по тел. 4�24�88

Приглашаем Инженеров
проектировщиков, инжене�
ров техинвентаризации, ин�
женеров технического над�
зора, архитекторов: для про�
хождения профессиональной
аттестации и получения серти�
фикатов.

С нами Вы сэкономите время
и деньги.

Возможность заочной формы
обучения без выезда.

Так же поможем в оформле�
нии и продлении строительной
лицензии.

С нами Вы всегда в выигры�
ше!!!

Специальные цены в июне.
Лояльные условия для посред�
ников.

Бесплатную консультацию Вы
можете получить в наших цент�
рах во всех городах Украины, а
так же по телефонам:

(044) 222 72 47
(098) 508 89 29

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ШУКАЮ майстра замастити
дах по «коньку».

Дзвонити 2�32�95. 0958413436
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1) Продається гараж в кооперативі "Жигулі" (вул.
А.Морозова), якісний, є підвал під цілим гаражем; га�
раж обшитий та утеплений, ціна 3000 у.о., торг; тел.
0509425800.

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

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

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

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

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

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

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

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 КОМП0
ЛЕКСНІ 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

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

Фірма заготовляє: картон, старі книжки, газети,
пластикові пляшки, пластмасу, склобій (віконне
скло, пляшкове) склотару різного об'єму метало0
лом(чорний,кольоровий).

Тел.0984956333; 0956140068 ; 5003029.

     Втрачене  Свідоцтво платника Єдиного податку, видане
Мукачівською ОДПІ  гр. Качур Христині Степанівні (і.к.
3402601003), вважати недійсним.
     Втрачений оригінал Державного акту на право приват�

ної власності на землю, виданий Іванівецькою сільською ра�
дою  на ім’я  Алмашій Магдалини Василівни 30.11.1993 р. , вва�
жати недійсним.

ПРОДАЄТЬСЯ КОМПЛЕКТ МЕБЛІВ В ПРИХОЖУ
(б/к в хорошому стані) темно�коричневого кольору. В
комплект входить: шафа для верхнього одягу, тумбоч�
ка для взуття, вішалка, дзеркало з тумбою. Тел.: 099
059 18 84. (Галина).

МЧ Львів (м.Мукачево, вул. Чернишевського, 3) має
намір отримати дозвіл на здійснення викидів забрудню�
ючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними дже�
релами.

Із зауваженнями, скаргами та пропозиціями щодо ро�
боти даного підприємства звертатися протягом 30 ка�
лендарних днів з дня опублікування повідомлення до Му�
качівського міськвиконкому (м.Мукачево, вул. Пушкіна, 2,
тєл.:2�20�27).
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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, 15 ËÈÏÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.15 Åðà á³çíåñó. 07.25 Äîê. ô³ëüì
"Äîð³âíþº îäíîìó Ãàôòó". 1 ÷.
08.15 Äîê. ô³ëüì "Äîð³âíþº îäíî-
ìó Ãàôòó". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðà-
äè. 09.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 09.40
Áåç öåíçóðè. 10.05 Ãîëîâíèé àðãó-
ìåíò. 10.35 Ïðåì'ºðà. Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî! 11.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.00 Ò/ñ "Ä³òè á³ëî¿ áîãèí³" 1,2ñ.
13.50 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðî-
äåíñüêîþ. 14.20 Õàé ùàñòèòü. 14.40
Ïðàâî íà çàõèñò. 15.00 Òåìíèé ñè-
ëóåò. 15.10 Â³êíî â Àìåðèêó. 15.30
Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 15.45 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 16.00 Õ/ô "Ñìåðòü
ï³ä â³òðèëîì". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
18.55 Àãðî-News. 19.10 Ñ³ëüðàäà.
19.25 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 19.55
Äîðîñë³ ³ãðè. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Êðèâå
äçåðêàëî. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-
êóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 23.20 Õóä. ô³ëüì "×àêëóíêà". 1
ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Òèæäåíü. 02.25 Íå â³ð õóäîìó êó-
õàðþ. 02.50 Íåõàé Âàì áóäå êîëü-
îðîâî! 03.50 ßê öå?

Êàíàë «1+1»
07.05, 19.30, 01.25 "ÒÑÍ". 07.40
"Åêîíîì³÷í³ ïîä³¿".08.00 "Îñîáèñòèé
ðàõóíîê". 10.05, 17.10 Ò/ñ "Ñèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 12.05
"Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.10 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 4". 14.10 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 15.15 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà
í³÷" (1). 20.15 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé"
(1). 22.15 "Ãðîø³". 23.25, 02.10 Õ/ô
"Áîðäæ³à" (3). 00.25, 05.15 Õ/ô "Êåäð
ïðîñòðîìëþº íåáî" (2). 02.55,
03.30, 04.05, 04.40 "Ìàøà ³ ìîäåë³".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10,
12.20 Ò/ñ "Ñêðèíüêà Ïàíäîðè".
13.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì".14.10 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.45 "Æäè ìåíÿ". 18.00
Õ/ô "Ãðîìàäÿíêà íà÷àëüíèöÿ" (2).
20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Ð³äê³ñíà ãðóïà êðîâ³". 22.40 Ò/ñ
"Øàïîâàëîâ" (3). 01.30 ÏÐÎÔ²ËÀÊ-
ÒÈÊÀ.

 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-6: Áëîêàäà ì³ñòà". 12.00,
13.00, 21.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.50, 20.05 Ò/ñ "Ñàìîòí³é âîâê".
16.45 Õ/ô "Ñîëäàòè óäà÷³". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 23.00 Õ/ô "Äí³ ðóéíóâàíü"
(2). 01.05 Õ/ô "Òÿæê³ ãðîø³" (2). 02.45
Õ/ô "Âòîðãíåííÿ ïðèáóëüö³â" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.00
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.45 "²ñòè-
íà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10,
20.30 Ò/ñ "Ð³äê³ñíà ãðóïà êðîâ³".
11.20, 12.20, 03.45 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.30 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.05
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.00 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ!" 17.05, 04.45 Ò/ñ "Ãðî-
ìàäÿíêà íà÷àëüíèöÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ". 20.00, 02.30 "Ïîäðîáèö³". 22.40
Ò/ñ "Øàïîâàëîâ" (3). 00.35 Õ/ô "Êà-
ðàòåëü: Òåðèòîð³ÿ â³éíè". 03.00 Ä/
ô "Ëþäñòâî: íàøà ³ñòîð³ÿ".

 ICTV
07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ïðî-
âîêàòîð. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
16.30 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00, 21.55 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà" .14.40,
20.05 Ò/ñ "Ñàìîòí³é âîâê". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.05 Õ/ô "Âòå÷à ×àðë³
Ðàéòà" (2) .00.55 Ñòîï-10. 01.55 Õ/
ô "Äí³ ðóéíóâàíü" (2). 03.35 Ò/ñ
"Ðóá³êîí".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.00
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.45 "²ñòè-
íà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20, 00.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 14.15 Ò/ñ "Ïðîñïåêò Áðàçèë³¿".
15.10 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
16.05 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45 "Äàâàé îä-

ðóæèìîñÿ!". 19.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Â³äáèòòÿ".
22.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.20 "Ôàëü-
êîí". 01.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ.

ÑÒÁ
06.20, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.05,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.40 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Çàöü-
êîâàí³ áàòüêàìè". 10.20 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Âèæèòè ï³ñëÿ ñìåðò³". 11.20
Õ/ô "Òàðèô íà êîõàííÿ" (1). 13.10
"Ö³íè. ²ñòîð³ÿ âñåðîñ³éñüêîãî îáìà-
íó". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
19.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 21.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-4 ç Ïàâ-
ëîì Êîñò³öèíèì". 22.25 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ïðîêëÿò³ íàãîðîäàìè". 23.25
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 00.30 Ò/ñ
"Äîêòîð Õàóñ" (2). 01.25 Õ/ô "Ëþ-
áîâ ³ ñòðàõè Ìàð³¿" (1).

13.20, 01.25 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 14.15 Ò/ñ "Ïðîñïåêò Áðàçèë³¿".
15.10 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
16.05 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 00.20 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!". 19.00 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30, 02.05
Ò/ñ "Â³äáèòòÿ". 22.45 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.20 "Ôàëüêîí".

ÑÒÁ
06.15, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.00,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.35 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ñëüîçè êëîó-
íà". 10.35 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íåäîëþá-
ëåí³ ä³òè". 11.40 Õ/ô "Îñ³íí³é âàëüñ".
13.50 "Ì'ÿñî. ²ñòîð³ÿ âñåðîñ³éñüêî-
ãî îáìàíó". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íî-
âèíè". 19.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü åê-
ñòðàñåíñè". 21.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-4
ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 22.25 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Çàöüêîâàí³ áàòüêàìè".
23.20 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 01.25
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2). 02.15 Õ/ô "Ãî-
ðîáèíîâèé âàëüñ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10, 13.10,
17.20, 21.35 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Õ/ô
"Â³ääàëåí³ íàñë³äêè" (1). 12.10, 04.15
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Á³ãòè" (1). 22.30 Õ/
ô "Öàð ñêîðï³îí³â" (1). 00.20 Õ/ô
"Ïîäîðîæ ïðèìàðè" (2). 02.00 Ò/ñ
"Óñï³õ" (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 "Áå-
âåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ"
(1). 14.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 17.10 Ó
ÒÅÒà ïàðà. 18.00 Ìîäó íàðîäó.
19.00 Ò/ñ "Êðåì" (1). 20.00 Êîðîëå-
âà áàëó 3. 21.15 Â³òàëüêà. 21.25
Âåëèêà ð³çíèöÿ. 22.25 Ó ÒÅÒà â
²íòåðíåò³. 23.00 Äóðíºâ+1. 23.35
Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.35 Ò/ñ "Õî-
äÿ÷³ ìåðö³ 3" (3).

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Ï³äñóì-
êîâèé âèïóñê "7 äí³â" (ïîâòîð).
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -Íî-
âèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - Êîíöåðò .
14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.30 -
"×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15
- Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ" . 19.25 -   "Ñïîðò
×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà . 19.50 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 20.00 - Ò/ñ. 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
06.50, 07.40 Ò/ñ "ßê ñêàçàâ Äæèì".
07.30, 19.00 Ðåïîðòåð. 07.35, 19.15,
01.10 Ïîãîäà. 09.00 Õ/ô "Àôåðèñòè
Ä³ê ³ Äæåéí ðîçâàæàþòüñÿ". 11.00
Õ/ô "Çàâæäè êàæè "Òàê". 13.10, 14.15
Kids Time. 13.15 Ì/ñ "Àëàää³í". 14.45

Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Êàäåòñòâî".
16.45 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 19.20 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 21.00 Ðåâ³çîð 2 (2).
23.10 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà". 01.15 Ò/
ñ "Êóï³äîí". 02.05 Ò/ñ "Äðóæíà
ñ³ìåéêà". 02.50, 03.50 Çîíà íî÷³.
02.55 ×åìï³îí ÷åìï³îí³â. 03.10 Ìàð-
êî Êðîïèâíèöüêèé. 03.55 Ìîÿ àäðå-
ñà - Ñîëîâêè. Íå âäàðòå æ³íêó
íàâ³òü êâ³òêîþ.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 16 ËÈÏÍß
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07.15 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.20 Åðà
á³çíåñó. 07.30 Äîê. ô³ëüì "Ë.Ïîë³-
ùóê. Êîðîëåâà åï³çîäó". 1 ÷. 08.15
Äîê. ô³ëüì "Ë.Ïîë³ùóê. Êîðîëåâà
åï³çîäó". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðà-
äè. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.35
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 10.40 Íåõàé
Âàì áóäå êîëüîðîâî! 11.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 11.55 Ò/ñ "Ä³òè á³ëî¿ áî-
ãèí³" 3,4ñ. 13.35 Êðîê äî ç³ðîê. 14.20
Õ/ô "Çàòîêà ùàñòÿ". 15.45 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 16.00 Õ/ô "Ïðî
÷åðâîíó øàïî÷êó". 18.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.00 Ïðî ãîëîâíå. 19.35
Êðèâå äçåðêàëî. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Êðè-
âå äçåðêàëî. 22.50 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.20 Õóä. ô³ëüì "×àêëóíêà". 2 ñ.
00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.05 Æèòòÿ íà

ð³âíèõ. 02.20 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç
Í.Ãîðîäåíñüêîþ.

Êàíàë «1+1»
06.55, 19.30, 02.10 "ÒÑÍ". 07.40
"Åêîíîì³÷í³ ïîä³¿". 08.00 "Îñîáèñ-
òèé ðàõóíîê". 08.05 "Ïîâíå ïåðå-
âò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 3". 09.05
Õ/ô "Òðîõè íå ïðè ñîá³" (1). 10.15,
17.15 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäî-
ìó" (1). 12.15 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî".
13.20 "Íå áðåøè ìåí³ - 4". 14.25
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.30 Ò/ñ
"Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 20.15 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé" (1). 22.25 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 5". 00.05, 02.55 Õ/ô "Áîðä-
æ³à - 2" (3). 01.10, 05.00 Õ/ô "Êåäð
ïðîñòðîìëþº íåáî" (2). 03.50, 04.25
"Ìàøà ³ ìîäåë³".

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Ìàìî, ÿ ê³ëåðà ëþáëþ"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
12.50, 17.20, 21.35 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Á³ãòè" (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, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 23.15 Ò/ñ "Ãëóõàð.
Ïðîäîâæåííÿ" (1). 02.10 Õ/ô "Öàð
ñêîðï³îí³â " (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 Áîãèíÿ øîï³íãó. 17.10
Ó ÒÅÒà ïàðà. 18.00 Ìîäó íàðîäó.
19.00 Ò/ñ "Êðåì" (1). 20.00 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 21.00, 22.25 ÒÅÒ-²íòåð-
íåò. 21.25 Á³éö³âñüêèé êëóá. 23.00
Øï³ë³â³ë³. 23.35 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 00.35 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³ 3" (3).
01.25 Õ/ô "Áëîíäèíêàìè íå íàðîä-
æóþòüñÿ" (2).

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 -  "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 10:55 -
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11.05- Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï
õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ  . 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 -  Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
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
06.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 06.50, 07.40
Ò/ñ "ßê ñêàçàâ Äæèì". 07.30, 19.00
Ðåïîðòåð. 07.35, 19.15, 01.10 Ïî-
ãîäà. 09.00 Õ/ô "Åéñ Âåíòóðà". 10.50
Õ/ô "Åéñ Âåíòóðà Ïîêëèê ïðèðîäè".
12.40, 16.50, 21.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 13.15, 14.25 Kids Time. 13.20
Ì/ñ "Àëàää³í". 14.50 Ò/ñ "Äðóç³".
15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 19.20 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 23.05 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" .01.15
Ò/ñ "Êóï³äîí". 02.05 Ò/ñ "Äðóæíà
ñ³ìåéêà". 02.50, 03.55 Çîíà íî÷³.
02.55 Òá ïðî ÒÁ. 03.25 ×åðâîíà
Çåìëÿ (Terra Vermelha). 04.00 Ìîÿ
àäðåñà - Ñîëîâêè. Íàâ³ùî ïåðåêëà-
äàòè Âåðã³ë³ÿ.

ÑÅÐÅÄÀ, 17 ËÈÏÍß
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07.25 Äîê. ô³ëüì "Ðóññî-òóðèñòî.
Âïåðøå çà êîðäîíîì". 1 ÷. 08.15
Äîê. ô³ëüì "Ðóññî-òóðèñòî. Âïåð-
øå çà êîðäîíîì". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.40
Ñâ³òëî. 10.30 Ò/ñ "Ä³òè á³ëî¿ áîãèí³"
5ñ.11.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 11.45 Ò/ñ
"Ä³òè á³ëî¿ áîãèí³" 6,7ñ. 13.25 Óêðà¿-
íñüêà ï³ñíÿ. 14.05 Õ/ô "Êî÷³âíèé
ôðîíò". 15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðî-
ñåêòîð. 15.45 Õ/ô "Çàïîðîæåöü çà
Äóíàºì". 17.00 Õ/ô "Øóêàé â³òðó".
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10 Áåíåô³ñ
Ì.Ïîïëàâñüêîãî ó Ìîñêâ³. 20.50
Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Êðèâå äçåðêà-
ëî. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.15 Ïîãî-
äà. 23.20 Õóä. ô³ëüì "×àêëóíêà". 3
ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.05 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
Äàéäæåñò. Êðàùå çà ð³ê. 02.20 Æèò-
òÿ íà ð³âíèõ. 02.35 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿-
íè â³ä À äî ß.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ì³íÿþ æ³íêó - 5". 06.50
"Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé". 06.55,
19.30, 01.40 "ÒÑÍ". 07.40 "Åêî-
íîì³÷í³ ïîä³¿". 08.00 "Îñîáèñòèé
ðàõóíîê". 08.05 "Ïîâíå ïåðå-
âò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 3". 09.05
Õ/ô "Òðîõè íå ïðè ñîá³" (1). 10.15 Ò/
ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
12.15 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.20,
04.20 "Íå áðåøè ìåí³ - 4". 14.25
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.30 Ò/
ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 17.15 Ò/ñ
"Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
20.15 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé" (1).
22.30 "Ìîÿ õàòà ñêðàþ". 23.35,
02.25 Õ/ô "Áîðäæ³à - 2" (3). 00.40,
05.10 Õ/ô "Êåäð ïðîñòðîìëþº íåáî"
(2). 03.10, 03.45 "Ìàøà ³ ìîäåë³".

IÍÒÅÐ
05.30, 17.05, 04.45 Ò/ñ "Ãðîìàäÿíêà
íà÷àëüíèöÿ. Ïðîäîâæåííÿ". 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10, 20.30 Ò/ñ
"Ð³äê³ñíà ãðóïà êðîâ³". 11.20, 12.20,
03.30 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 13.30 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.00 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 22.40 Ò/ñ "Øàïîâàëîâ"
(3). 00.35 Õ/ô "Êàï³òàí Àìåðèêà:
Ïåðøèé ìåñíèê". 02.45 Ä/ô "Ëþä-
ñòâî: íàøà ³ñòîð³ÿ".

 ICTV
05.25 Ñâ³òàíîê. 06.30, 07.35 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.40 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Íåñåêðåòí³
ôàéëè .08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
16.45 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00, 21.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 14.50, 20.05 Ò/ñ "Ñà-
ìîòí³é âîâê". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.05 Õ/ô "Ôîòîâèòðèìêà" (2). 00.55
Êðèì³íàëüíèé îáëîì. 01.45 Õ/ô
"Âòå÷à ×àðë³ Ðàéòà" (2). 03.20 Ò/ñ
"Ðóá³êîí".

ÎÐÒ
11.00 - ïðîô³ëàêòèêà. 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 11.15 "×àñ îá³äàòè!".
12.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.45
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 01.25 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Ïðîñïåêò Áðà-
çèë³¿". 15.10 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åí-
íÿ". 16.05 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ!" 19.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Âèõîäæó
òåáå øóêàòè 2". 22.50 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.25 "Ôàëüêîí". 00.25
"Ñïðàâæíÿ ìîâà êîðîëÿ". 02.05 Ò/ñ
"Â³äáèòòÿ".

ÑÒÁ
06.40, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.25,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ïðî-
êëÿò³ íàãîðîäàìè". 10.55 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Îñîáëèâî íåáåçïå÷í³ êóìè-
ðè". 11.55 Õ/ô "Ïðèëåòèòü ðàïòîì
÷àð³âíèê" (1). 13.55 "Êðàñà. ²ñòîð³ÿ
âñåðîñ³éñüêîãî îáìàíó". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-4 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 22.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ïîêàðàí³ çà ðîëü". 23.25 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 00.25 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (2). 01.20 Õ/ô "Àëüîø÷èíå
êîõàííÿ" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Ìàìî, ÿ ê³ëåðà ëþáëþ"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
12.50, 17.20, 21.35 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Á³ãòè" (1). 11.50,
04.25 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 23.15 Ò/ñ "Ãëóõàð.
Ïðîäîâæåííÿ" (1). 02.10 Ò/ñ "Óñï³õ"
(1). 02.50 Ò/ñ "Óñï³õ-2" (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 ãî-
âîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 13.50 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 14.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 17.10
Ó ÒÅÒà ïàðà. 18.00 Ìîäó íàðîäó.
19.00 Ò/ñ "Êðåì" (1). 20.00 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 21.00, 22.25 ÒÅÒ-²íòåð-
íåò. 21.25 Á³éö³âñüêèé êëóá. 23.00
Øï³ë³â³ë³. 23.35 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 00.35 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³ 3" (3).
01.25 Õ/ô "Áðóäíèé íåã³äíèê Øåéì"
(2). 03.05 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ. 11:50
- Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -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 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ . 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -  ïðîãðàìà
"Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 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
06.50, 07.40 Ò/ñ "ßê ñêàçàâ Äæèì".
07.30, 19.00 Ðåïîðòåð. 07.35, 19.15,
01.10 Ïîãîäà. 09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 11.00, 16.55, 21.00 Ò/ñ "Òà-
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    (íà 15.07.2013 - 21.07.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

Õ/ô "Ì³é äðóã ²âàí Ëàïøèí". 15.40
"Îëåêñ³é Ãåðìàí. Âàæêî áóòè ç Áî-
ãîì". 16.45, 17.15 Ò/ñ "Ñïàäùèíà".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.10 "Óãà-
äàé ìåëîä³þ". 18.55 "Âåñ³ëüíèé ïå-
ðåïîëîõ". 20.00 "×àñ".  20.20 "Ñüî-
ãîäí³ ââå÷åð³". 22.05 "ÊÂÊ". Ïðåì'ºð-
ë³ãà. 23.50 Ò/ñ "Åëåìåíòàðíî". 02.15
Õ/ô "Ìîëîä³ ëþäè". 03.20 Õ/ô "Ãåòü
êîìåðö³þ íà ëþáîâíîìó ôðîíò³, àáî
Ïîñëóãè çà âçàºìí³ñòþ".

ÑÒÁ
06.10, 01.10 Õ/ô "Ñàìîòí³ì
íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê" (1). 07.40
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 08.40 "¯ìî
âäîìà". 09.50, 02.40 Õ/ô "Íå ìîæå
áóòè!" (1). 11.50 Õ/ô "Ñïîðòëîòî-82"
(1). 13.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ä³òè,
çíèùåí³ òàëàíòîì". 14.55 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Çàêëÿò³ ïîäðóãè". 15.55 "Ìîÿ
ïðàâäà. Ìèõàéëî Ñâºò³í. Ñì³õ
êð³çü ñëüîçè". 16.55 "Ìîÿ ïðàâäà.
Âàäèì Äåì÷îã. Ùîäåííèê çàáóòî¿
äèòèíè". 18.00 Õ/ô "Ðîçóìíèöÿ,
êðàñóíÿ" (1). 22.25 Õ/ô "Æ³íî÷à
³íòó¿ö³ÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 07.10, 04.50 Ò/ñ "Á³ãëü" (1).
07.00, 19.00, 03.00 Ïîä³¿. 07.50,
09.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00 Òàº-
ìíèö³ ç³ðîê. Ðàííÿ ñëàâà. 11.00 Ò/
ñ "Ìîÿ äðóãà ïîëîâèíêà" (1). 15.00,
19.20 Ò/ñ "Âàðåíüêà: ² â ãîð³, ³ â
ðàäîñò³" (1). 21.15 Õ/ô "Ñïðàâæíº
êîõàííÿ" (1). 23.15 Òðàíñëÿö³ÿ öå-
ðåìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â
Îäåñüêîãî ê³íîôåñòèâàëþ. 00.15,
03.20 Ò/ñ "Ìàìî, ÿ ê³ëåðà ëþáëþ"
(1).

Ò Å Ò
08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³â-
êà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40
Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 10.40 Ì/ñ
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä" (1). 11.00 Õ/ô
"Ïðèâèä çà ðîáîòîþ" (1). 13.00 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 15.45 Êîðî-
ëåâà áàëó 3. 17.00 Õ/ô "Ä.Î.À." (1).
19.00 Õ/ô "Ìèñëèâö³ çà ïðèâèäàìè"
(1). 21.10 Â³òàëüêà. 22.00 ÒÅÒ-²íòåð-
íåò. 23.00 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³ 3" (3).
01.00 Õ/ô "Ä³òè êóêóðóäçè 4: Æíè-
âà" (3). 02.20 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 10:55 -
"Ñïîðò ×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -
Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð).
12:00 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 14:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/
ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Êîíöåðò. 18.25 - "Æèòòºâèé
ïðîñò³ð". 19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:30
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - 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. 08.05, 10.00 Ðåâ³-
çîð 2. 12.20 Õòî çâåðõó?. 22.00 Õòî
çâåðõó?-2. 23.50 Õ/ô "Ëîòåðåéíèé
êâèòîê" (2). 01.55 Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåé-
êà". 03.30 Çîíà íî÷³. 03.35 ²âàí
Ìàçåïà. 04.30, 05.15 Çîíà íî÷³ Êóëü-
òóðà.
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06.05 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 06.35
Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó. 07.05
Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 07.35 Òîê-øîó
"Äðóæèíà". 09.05 Øåô-êóõàð êðà¿-
íè. 09.55 Îêîëèöÿ. 10.35 Ïîäîðî-
æóé ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ. 11.00
Êðîê äî ç³ðîê. 12.00 Ìàþ ÷åñòü çàï-
ðîñèòè. 13.00 ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ?
13.50 Áëèæ÷å äî íàðîäó. 14.25 ßê
öå? 14.50 Ðîÿëü â êóùàõ. 15.20
Çîëîòèé ãóñàê. 15.45 Êàðàîêå äëÿ
äîðîñëèõ. 16.30 Íå â³ð õóäîìó
êóõàðþ. 16.55 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäî-
íà. 17.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü.
18.30 ×åìï³îíàò ñâ³òó ç âîäíèõ
âèä³â ñïîðòó. Ñòðèáêè ó âîäó.
18.55 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè.
Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Ñåâàñòîïîëü" (Ñå-
âàñòîïîëü) - "Øàõòàð" (Äîíåöüê).
20.50 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 21.00
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.45 Ñâ³òîâèé
ðåêîðä óêðà¿íñüêî¿ ï³ñí³. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35 Îë³ìï³éñü-
êèé âèêëèê. 23.55 Òîê-øîó "Äðóæè-
íà". 01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 02.00
Îêîëèöÿ. 02.25 ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ?
03.15 Áëèæ÷å äî íàðîäó.

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Êóëüîâà áëèñêàâêà" (1).
07.50, 10.00 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10
"Ðåìîíò +". 09.00 "Ëîòî-Çàáàâà".
11.00 "Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì". 12.00
"Ñìàêóºìî". 12.45, 13.50, 15.00,
16.05, 17.25 Ò/ñ "Áåç ñë³äó". 18.30,
20.00 Õ/ô "Ïîùàñòèòü ó êîõàíí³".
19.30 "ÒÑÍ: òèæäåíü". 23.10
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 00.15 "Áàãàò³ òåæ
ïëà÷óòü". 01.15 Õ/ô "Êîíôåò³" (2).

ìàäÿíêà íà÷àëüíèöÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ". 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Ð³äê³ñíà ãðóïà êðîâ³".
11.20, 12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.30 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.00 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 20.00
"Ïîäðîáèö³". 22.30 Ò/ñ "Ìåðåæåâà
çàãðîçà".

 ICTV
06.30, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.40 Ñòîï-10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 16.35 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ

ë³õòàð³â". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00,
21.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.40, 20.05 Ò/ñ "Ñàìîòí³é
âîâê". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.05
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 00.05 Õ/ô "Ðå-
âàíø" (2). 02.00 Õ/ô "²íêàñàòîð" (2).
03.25 Ò/ñ "Ðóá³êîí".

ÎÐÒ
06.40, 02.35 Õ/ô "Áóäüòå ìî¿ì ÷îëî-
â³êîì..." (1). 08.15, 18.20 "Íåéìîâ-
³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.55 Õ/ô
"×åðãîâèé ÿíãîë - 2" (1). 18.00, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 19.55 "Ìîÿ ïðàâäà.
Ìèõàéëî Ñâºò³í. Ñì³õ êð³çü ñëüî-
çè". 20.55 "Ìîÿ ïðàâäà. Âàäèì Äåì-
÷îã.Ùîäåííèê çàáóòî¿ äèòèíè". 22.25
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ä³òè, çíèùåí³ òàëàí-
òîì". 23.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Çàêëÿò³
ïîäðóãè". 00.25 Õ/ô "×îëîâ³ê äëÿ
æèòòÿ, àáî Íà øëþá íå ïðåòåíäóþ"
(1).

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
06.10 Ò/ñ "Ìàìî, ÿ ê³ëåðà ëþáëþ"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
12.50, 17.20, 21.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Á³ãòè" (1). 11.50, 05.05
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.25,
02.40 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". 23.20 Ò/ñ "Îõîðîíåöü-
4" (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" 7 ñ. (1). 10.00 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
13.50 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210.
Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1). 14.50 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 17.10 Äîñâ³äîñ. 17.35
Â³òàëüêà. 17.50 4 âåñ³ëëÿ. 19.00 Ò/
ñ "Êðåì" (1). 20.00 Äàéîø ìîëîäü-
îæ!. 21.00, 22.25 ÒÅÒ-²íòåðíåò.
21.25 Á³éö³âñüêèé êëóá. 23.00 Ò/ñ
"Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.00 Õ/ô "Äæè-
ïåðñ êðèïåðñ 2" (3). 01.50 Õ/ô "9,5
ïîáà÷åíü" (2).

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 -  "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.00 - Äîê/ñ.
12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
- "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïîâòîð).
14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ. 17.50 - Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 - "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - ïðîãðàìà "Ç

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Ìàìî, ÿ ê³ëåðà ëþáëþ"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10,
12.50, 17.20, 21.35 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Á³ãòè" (1). 11.50,
04.25 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 23.15 Ò/ñ "Ãëóõàð.
Ïðîäîâæåííÿ" (1). 02.10 Ò/ñ "Óñï³õ-
2" (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 ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 13.50
Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïî-
êîë³ííÿ" (1). 14.50 Áîãèíÿ øîï³íãó.
17.10 Ó ÒÅÒà ïàðà. 18.00 Ìîäó
íàðîäó. 19.00 Ò/ñ "Êðåì" (1). 20.00
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 21.00, 22.25
ÒÅÒ-²íòåðíåò. 21.25 Á³éö³âñüêèé
êëóá. 23.00 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
00.00 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³ 3" (3). 00.50
Õ/ô "Òå, ùî òè ðîáèø" (1).

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:10 -  "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 10.55 -  "Ñïîðò ×àñ"
(ïîâòîð). 11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Ò/
ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà
òîðáèíêà" (ïîâòîð). 13:45 - "Àêòó-
àëüíå 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 êî-
ìåíòàð³â.. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ.
17:50 - Ì/ô. 18:00 - "Ùîäåííèê çäî-
ðîâ'ÿ" (ïðÿìèé åô³ð). 19:00 -  Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
19.50 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³". 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

06.55, 07.40 Ò/ñ "ßê ñêàçàâ Äæèì".
07.30, 19.00 Ðåïîðòåð. 07.35,
19.15, 01.10 Ïîãîäà. 09.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.10, 16.50, 21.00 Ò/
ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 13.25, 14.35
Kids Time. 13.30 Ì/ñ "Àëàää³í".
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 19.20 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 22.05
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 23.10 Ò/ñ "Çàê-
ðèòà øêîëà". 01.15 Ò/ñ "Êóï³äîí".
02.10 Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåéêà". 02.55
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 03.00,
03.45 Çîíà íî÷³. 03.05 Ç³ðêà Âàâ³-
ëîâà. 03.50 Ñåìåðåíêè.
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07.15 Åðà á³çíåñó. 07.25 Äîê. ô³ëüì
"².Òàëüêîâ. ß òî÷íî çíàþ, ùî ïî-
âåðíóñÿ". 1 ÷. 08.15 Äîê. ô³ëüì
"².Òàëüêîâ. ß òî÷íî çíàþ, ùî ïî-
âåðíóñÿ". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðà-
äè. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.35 Òîê-
øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 10.35
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 11.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 11.55 Ò/ñ "Ä³òè á³ëî¿
áîãèí³" 11,12ñ. (çàêë.). 13.40 Õ/ô "Òðè
ïëþñ äâà". 15.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.15 Õ/ô "Âèíèùóâà÷³".
16.50 Õ/ô "Õëîïåöü ³ç íàøîãî ì³ñòà".
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 Ïðî ãî-
ëîâíå. 19.30 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåð-
áàòþê. 20.30 Êðèâå äçåðêàëî. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.35 Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 00.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Õóä. ô³ëüì "×àê-
ëóíêà". 5 ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
00.50 Êëóá ãóìîðó. 01.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî
ãîëîâíå. 02.05 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ". 02.55 Íåõàé Âàì áóäå êî-
ëüîðîâî! 03.55 Ä/ô "Ïðèìàðè ñòà-
ðîâèííî¿ ñàäèáè".

   Êàíàë «1+1»
06.00 "Íà íîæàõ". 06.55, 19.30, 02.40
"ÒÑÍ". 07.40 "Åêîíîì³÷í³ ïîä³¿". 08.00
"Îñîáèñòèé ðàõóíîê". 08.05 "Ïîâíå
ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 3".
09.05 Õ/ô "Òðîõè íå ïðè ñîá³" (1).
10.15, 17.15 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåí-
íÿ äîäîìó" (1). 12.15 "Çí³ì³òü öå
íåãàéíî". 13.20 "Íå áðåøè ìåí³ - 4".
14.25 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
15.30 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1).
20.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013". 22.05
Õ/ô "Ëþäèíà åïîõè Â³äðîäæåííÿ" (2).
01.00 Õ/ô "Ðàéñüêèé ïðîåêò" (2).
03.25 Õ/ô "Òàíöþþòü óñ³" (1). 05.00
"Ðåìîíò +".

IÍÒÅÐ
05.30, 17.05, 20.30, 02.20 Ò/ñ "Ãðî-

òóñåâ³ äî÷êè". 13.25, 14.30 Kids
Time. 13.30 Ì/ñ "Àëàää³í" .14.55 Ò/
ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Êàäåòñòâî".
19.20 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 22.05 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 23.10 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà". 01.15 Ò/ñ "Êóï³äîí". 02.10
Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåéêà". 02.55 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 03.00, 03.50 Çîíà
íî÷³. 03.05 Çàãóáëåíèé ðàé. 03.55
Çèìà íàä³¿.

×ÅÒÂÅÐ, 18 ËÈÏÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.15 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.20 Åðà
á³çíåñó. 07.30 Äîê. ô³ëüì "Ðóññî-
òóðèñòî. Âïåðøå çà êîðäîíîì". 1
÷. 08.15 Äîê. ô³ëüì "Ðóññî-òóðèñ-
òî. Âïåðøå çà êîðäîíîì". 2 ÷. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.05 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.35 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À
äî ß. 10.05 Êíèãà.ua. 10.30 Íåõàé
Âàì áóäå êîëüîðîâî! 11.40 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 11.50 Ò/ñ "Ä³òè á³ëî¿ áî-
ãèí³" 8-10ñ. 14.20 Õ/ô "Øóêàé
â³òðó". 15.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðî-
ñåêòîð. 15.50 Õ/ô "Ìàøåíüêà". 17.05
Õ/ô "Ïîâ³òðÿíèé â³çíèê". 18.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 Îñòàííº ïîïå-
ðåäæåííÿ. 19.20 Êðèâå äçåðêàëî.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.35 Êðèâå äçåðêàëî. 22.50
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Õóä. ô³ëüì "×àê-
ëóíêà". 4 ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.05
"Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñü-
êîþ. 02.35 Ñâ³òëî. 02.55 Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî!

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ìîÿ õàòà ñêðàþ". 06.50
"Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé". 06.55,
19.30, 01.50 "ÒÑÍ". 07.40 "Åêî-
íîì³÷í³ ïîä³¿". 08.00 "Îñîáèñòèé
ðàõóíîê". 08.05 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåí-
íÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 3". 09.05 Õ/ô
"Òðîõè íå ïðè ñîá³" (1). 10.15, 17.10
Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
12.05 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.10 "Íå
áðåøè ìåí³ - 4". 14.15 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.20 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³
îäíà í³÷" (1). 20.15 Ò/ñ "Ñêë³ôî-
ñîâñüêèé" (1). 22.30 "Íà íîæàõ".
23.40, 02.35 Õ/ô "Áîðäæ³à - 2" (3).
00.50, 04.40 Õ/ô "Êåäð ïðîñòðîì-
ëþº íåáî" (2). 03.30, 04.05 "Ìàøà ³
ìîäåë³".

IÍÒÅÐ
05.30, 17.05, 04.45 Ò/ñ "Ãðîìàäÿíêà
íà÷àëüíèöÿ. Ïðîäîâæåííÿ". 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10, 20.30 Ò/ñ
"Ð³äê³ñíà ãðóïà êðîâ³". 11.20, 12.20,
03.15 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì". 13.30 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.00 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 22.40 Ò/ñ "²ëþç³ÿ ïî-
ëþâàííÿ" (2). 02.30 Ä/ô "Ëþäñòâî:
íàøà ³ñòîð³ÿ".

 ICTV
06.35, 07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.50 Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè .10.10, 16.45 Ò/ñ "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.00, 21.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.50, 20.05 Ò/ñ "Ñà-
ìîòí³é âîâê". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.05 Õ/ô "²íêàñàòîð" (2). 00.50 Íå-
ñåêðåòí³ ôàéëè. 01.50 Õ/ô "Ôîòîâèò-
ðèìêà" (2). 03.20 Ò/ñ "Ðóá³êîí".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.00
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.45 "²ñòè-
íà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20, 01.25 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 14.15 Ò/ñ "Ïðîñïåêò Áðàçèë³¿".
15.10 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
16.05 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 00.20 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 19.00 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Âè-
õîäæó òåáå øóêàòè 2". 22.45
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.20 "Ôàëüêîí".
02.05 Õ/ô "Àåëûòà, íå ÷³ïëÿéñÿ äî
÷îëîâ³ê³â".

ÑÒÁ
06.05, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.50,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ïîêà-
ðàí³ çà ðîëü". 10.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ó øëþá³ ç³ çâ³ðîì". 11.15 Õ/ô "×î-
ëîâ³ê äëÿ æèòòÿ, àáî Íà øëþá íå
ïðåòåíäóþ" (1). 13.40 "Ë³êè. ²ñòîð³ÿ
âñåðîñ³éñüêîãî îáìàíó". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
20.55 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-4 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 22.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Êîõàííÿ áåç øòàìïó". 23.25 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 00.25 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (2). 01.25 Õ/ô "Ùîâå÷îðà îá
11" (1).

â³ðîþ â ñåðö³". 20.00 - Ïðîãðàìà
"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21:55 - "Ñïîðò ×àñ". 22:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.15 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð".  06.55, 07.40
Ò/ñ "ßê ñêàçàâ Äæèì". 07.30, 19.00
Ðåïîðòåð. 09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðà-
çîì". 11.10, 16.50, 21.00 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè" .13.25, 14.35 Kids Time.
13.30 Ì/ñ "Àëàää³í". 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 19.20
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 23.10 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà".

01.20 Ò/ñ "Êóï³äîí". 02.10 Ò/ñ
"Äðóæíà ñ³ìåéêà". 02.55, 03.40 Çîíà
íî÷³. 03.00, 03.45 Áîãäàí Õìåëü-
íèöüêèé. 04.15, 04.55 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà.

ÑÓÁÎÒÀ, 20 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.20 Ô³ëüì-êîíöåðò "Ã.Õàçàíîâ.
Ï'ÿòü ãðàíåé óñï³õó". 07.55 Ïðèñâÿ-
òè ñåáå ôóòáîëó! 08.15 Îë³ìï³éñü-
êèé âèêëèê. 08.25 Ïàíÿíêà òà êóë³-
íàð. 09.05 Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 09.25
Ïðàâîñëàâíèé â³ñíèê. 10.00 Õòî â
äîì³ õàçÿ¿í? 10.25 Õ/ô "Ìîëîäà ãâàð-
ä³ÿ". 13.25 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. Ïàì-
'ÿò³ Áîãäàíà Ñòóïêè. 14.25 Â ãîñòÿõ
ó Ä.Ãîðäîíà. 15.35 Çîëîòèé ãóñàê.
16.05 Êðèâå äçåðêàëî. 18.30 ×åìï-
³îíàò ñâ³òó ç âîäíèõ âèä³â ñïîðòó.
Ñòðèáêè ó âîäó. 19.40 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà "Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöü".
20.40 Ñëîâî ðåã³îíàì. 20.50 Ìåãà-
ëîò. 20.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Áåç öåí-
çóðè. 21.50 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ.
22.05 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñó-
ïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Ô³ëüì-
êîíöåðò "Ã.Õàçàíîâ. Ï'ÿòü ãðàíåé
óñï³õó". 00.40 Äîê. ô³ëüì "Ì.Ïîï-
ëàâñüêèé: Ïðèðå÷åíèé íà ëþáîâ".
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.40 Õ³ò-ïà-
ðàä "Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.55 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í? 03.15 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä
À äî ß.

Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Òàíöþþòü óñ³" (1). 07.15,
19.30 "ÒÑÍ". 08.00 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ". 09.00 "Õòî òàì?" 10.00 Ì/ô "Åíãð³
áåðäñ" (1). 10.05 Õ/ô "Ãîðáàíü ç Íîòð-
Äàìó-2" (1). 11.20 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò
- 2: ²íä³ÿ". 12.25 Õ/ô "Ä³ëîâà æ³íêà"
(1). 14.55 "Ø³ñòü êàäð³â". 16.30
"Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013". 18.30 "Ðîçñ-
ì³øè êîì³êà - 3". 20.00 "Îïåðàö³ÿ
êðàñà 2". 21.45 Õ/ô "Ñ³ñ³. Ïðåêðàñ-
íà ³ìïåðàòðèöÿ" (2). 01.45 Õ/ô "Êó-
ëüîâà áëèñêàâêà" (1). 03.50 Õ/ô
"Ðàéñüêèé ïðîåêò" (2).

IÍÒÅÐ
05.40 Ò/ñ "Ìåðåæåâà çàãðîçà". 09.30
"Âñå äëÿ ìàìè". 10.00 "Ë³òíÿ êóõ-
íÿ". 11.00 Õ/ô "²âàí Âàñèëüîâè÷
çì³íþº ïðîôåñ³þ" (1). 13.00 Ò/ñ
"Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ". 13.55, 02.30
Õ/ô "Ïîíà¿õàëè òóò". 17.55, 20.30 Ò/
ñ "Äèâàí äëÿ ñàìîòíüîãî ÷îëîâ³-
êà". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 22.35 Ò/ñ
"Ñìåðòåëüíèé òàíåöü".

ICTV
06.45 Êîçèðíå æèòòÿ. 07.15 Õ/ô "Ä³òè
øïèãóí³â-3". 08.50 Ç³ðêà YouTube.
10.00 Äà÷à. 10.40 Êâàðòèðíå ïè-
òàííÿ. 11.35 Çà êåðìîì. 12.05 Ðîç-
³ãðàø. 12.45 Çàìî÷åí³. 13.55 Âåñåë³
³ñòîð³¿. 14.55 Õ/ô "Ïîë³öåéñüêà àêà-
äåì³ÿ-7: Ì³ñ³ÿ ó Ìîñêâ³". 16.35 Õ/ô
"Ãðîìîá³é". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.10
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
19.55 Õ/ô "Êë³òêà". 22.05 Õ/ô "Êë³òêà-
2" (2). 23.50 Õ/ô "Ñóäíèé äåíü" (2).
01.55 Õ/ô "Ðåâàíø" (2). 03.25 Õ/ô
"Ö³íà óñï³õó" (2).

ÎÐÒ
06.25 Õ/ô "Äîðîñë³ ä³òè". 07.45
"Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè". 07.55
"Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!". 08.40
"Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15 "Ñìàê".
09.55 "Âîëîäèìèð Ìàÿêîâñüêèé.
Òðåò³é çàéâèé". 11.15 "²äåàëüíèé
ðåìîíò". 12.10 "Àáðàêàäàáðà". 13.35

02.50 Õ/ô "Ñ³ñ³. Ïðåêðàñíà
³ìïåðàòðèöÿ".

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ñìåðòåëüíèé òàíåöü".

09.25 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñü-
êîãî". 10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà". 11.00
"Øàëåíå âåñ³ëëÿ". 12.00, 03.05 Ò/ñ
"Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ". 13.50 Ò/ñ "Äè-
âàí äëÿ ñàìîòíüîãî ÷îëîâ³êà".
17.55, 20.25 Ò/ñ "Ìàìà áóäå ïðî-
òè". 20.00, 02.00 "Ïîäðîáèö³". 22.30
Ò/ñ "Ì³é ëàñêàâèé ³ í³æíèé ìåíò".
02.25 Ä/ô "Ëþäñòâî: íàøà ³ñòîð³ÿ".

 ICTV
 06.20 Ñâ³òàíîê. 07.20 Êâàðòèðíå
ïèòàííÿ. 08.25 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 08.45 Äà÷à. 09.25 Îñíîâ-
íèé ³íñòèíêò. 09.50 Ðîç³ãðàø. 10.30
Ëåãê³ ãðîø³. 11.00 Êîçèðíå æèòòÿ.
11.30 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 12.25
Íàâ÷³òü íàñ æèòè! 14.15 Õ/ô "Ãðî-
ìîá³é". 16.35 Õ/ô "Êë³òêà". 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 19.30 Çàìî÷åí³. 20.55
Õ/ô "Åï³äåì³ÿ ñòðàõó". 23.05 Õ/ô
"Ñóäíèé äåíü" (2). 01.15 Ò/ñ "Òàêñ³".
02.05 Õ/ô "Êë³òêà-2" (2). 03.30 Õ/ô
"Ä³òè øïèãóí³â-3".

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè. 05.10
"Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 05.35 Õ/ô "Á³ëèé
ñí³ã Ðîñ³¿". 07.05 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!".
07.40 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.55
"Çäîðîâ'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè".
09.35 "Äîêè âñ³ âäîìà". 10.30 "Ôà-
çåíäà". 11.15 "ªðàëàø". 12.50 Õ/ô
"Äå çíàõîäèòüñÿ íîôåëåò?" 14.35
"Ëåîí³ä Àãóò³í. Êðàïëÿ æàëþ". 15.45
"Êëóá Âåñåëèõ ³ Êì³òëèâèõ". Âèùà
ë³ãà. 18.00 "Âèøêà". 20.00 "×àñ".
20.15 "Óí³âåðñàëüíèé àðòèñò".
22.10 Õ/ô "Ñòàð³-ðîçá³éíèêè". 00.00
Õ/ô "Öåçàð ïîâèíåí ïîìåðòè". 02.35
Õ/ô "Òîð³øíÿ êàäðèëü".

ÑÒÁ
05.35 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè:
Êðîêîäèë Ãåíà è ×åáóðàøêà" (1).
06.40, 01.55 Õ/ô "Á³ëå ñîíöå ïóñ-
òåë³" (1). 08.10 "¯ìî âäîìà". 09.35
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 10.35 Õ/ô "Ðî-
çóìíèöÿ, êðàñóíÿ" (1). 15.00
"Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-4 ç Ïàâëîì Êîñò³-
öèíèì". 19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
20.00 Õ/ô "Íåðîçóìíà ç³ðêà" (1).
22.00 Õ/ô "Äî÷êà" (1). 00.00 Õ/ô
"Ñïîðòëîòî-82" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.15, 06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.45, 19.00, 03.25 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô
"Ñïðàâæíº êîõàííÿ" (1). 09.00
Ëàñêàâî ïðîñèìî. Íàòàøà
Êîðîëåâà ç ìàìîþ. 10.00 Ãåðî¿
åêðàí³â. Ñëóæáîâèé ðîìàí. 11.00
Ò/ñ "Ïîäðóææÿ". 15.00, 19.20 Ò/ñ
"Âàðåíüêà: ² â ãîð³, ³ â ðàäîñò³" (1).
21.00, 22.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 23.00
Comedy Woman. 00.00 Comedy
Club. 01.00 Õ/ô "Îé, ìàìî÷êè" (1).
02.40, 03.45 Ò/ñ "Îõîðîíåöü-4" (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). 11.00 Ì/ô "Ñåðäèò³ ïòàø-
êè" (1). 11.20 Õ/ô "²ãîðü" (1). 12.45
Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 14.35
ÁàðÄàê 3. 15.35 Õ/ô "Ìèñëèâö³ çà
ïðèâèäàìè" (1). 17.45, 20.15 4 âåñ-
³ëëÿ. 19.00 Êîðîëåâà áàëó 3. 21.40
Â³òàëüêà. 22.30 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 23.00
Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³ 3" (3). 01.00 Õ/ô
"Ä³òè êóêóðóäçè 5: Ïîëÿ ñòðàõó"
(3). 02.20 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
"Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ" .
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - 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

06.50 Àôåðèñòè. 07.45 Öåðêâà Õðè-
ñòîâà. 08.00 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³.
09.35 Õòî çâåðõó?-2. 11.30 Ïåäàí-
Ïðèòóëà-Øîó. 13.30 Ò/ñ "Âîðîí³-
íè". 16.00 Õ/ô "Áóíòàðêà". 18.00 Õ/
ô "Ïîìñòà ïóõíàñòèõ". 19.50 Õ/ô
"Îñòàíí³é áîéñêàóò" (2). 22.00 Õ/ô
"Êîðîëü âå÷³ðîê" (2). 00.00 Õ/ô "Çà-
ãóáëåíå ìàéáóòíº". 01.50 Õ/ô "Ìàï-
ïåòè ç êîñìîñó" .03.10, 04.15 Çîíà
íî÷³. 03.10 Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé.
04.15 Áëàãîñëîâëÿþ ³ ìîëþñÿ.
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ОВЕН (21.03�20.
04). Сховані пробле�
ми стануть явними, а
виходить, їх терміново

настав час вирішувати. Тим
самим ви позбавите себе від
серйозних труднощів на
майбутнє. Прийдеться по�
працювати фізично, на ро�
боті трапиться аврал.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Не намагайтеся
встигнути доробити
всю намічену роботу,

тому що вам це просто вия�
виться не під силу. Вас буде
оточувати суєта як на роботі
так і вдома.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Може надійти
інформація, що впли�
не на вашу кар'єру. Ви
будете повні сил і

енергії, навколо все теж буде
вирувати. Начальство цінує
вас за дивовижну працез�
датність.

РАК (22.06�23.07).
Вам знадобиться
внутрішній спокій і
врівноваженість. Не�
щадно розправляйте�

ся з хаосом у веденні ділових
паперів, не забувайте про
важливі доручення.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Не варто заздалегідь
переживати з приво�
ду подій, що насува�

ються. Будьте уважні і турбо�
тливі стосовно коханої люди�
ни, тому що їй бракує вашого
щиросердечного тепла.

ДІВА (24.08�23.09).
Відпочиньте ж на�
решті від роботи, вона
нікуди від вас не под�

інеться. Направте свої сили
на те, щоб спланувати робо�
ту, доставляючи радість собі,
рідним і близьким. Вихідні
краще провести в колі роди�
ни.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). У вас з'явиться
блискучий шанс упо�
ратися з тактичними
завданнями. Не варто

затівати ніяких відвертих роз�
мов з малознайомими людь�
ми. Не варто занадто багато
говорити, а тим більше кри�
чати, бажано стежити за
своїми словами.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Чекайте не
завжди приємних
сюрпризів на роботі.

Вам необхідно виявити за�
видне терпіння, інакше Ваші
ділові партнери можуть ско�
ристатися емоційністю і
спровокувати конфліктну си�
туацію.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Будьте об�
'єктивні в оцінках
власних можливос�

тей.Постарайтеся ви�
давати якнайменше інфор�
мації про себе стороннім. На
роботі і стосовно ділових
партнерів поводьтеся більш
стримано.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01).  Прийшов
сприятливий час для
позитивних змін у

житті. Відкиньте непевність і
сумніви, і починайте відстою�
вати свої права на всіх життє�
во важливих напрямках.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Необхідно
бути уважними і обе�
режними. Може ви�

никнути ситуація, коли вам
доведеться заново опанову�
вати якимись навичками.

РИБИ (20.02�20.
03). Професійна ді�
яльність зажадає
пильної уваги і додат�

кового часу, яикй прийдеться
запозичити в особистого
життя. Можливі знайомства з
новими людьми і поновлення
зв'язків з кимсь зі старих знай�
омих.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 15.07.13 – 21.07.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺
В испанском городе Брунете

прошла кампания по борьбе с
распространением собачьих эк�
скрементов. По словам активи�
стов, количество отходов жизне�
деятельности псов в населенном
пункте снизилось на 70%.

Как пишет Europa Press, идея
провести направленную против
безответственных собаковладель�
цев кампанию возникла в конце
2012 года. На первом этапе кам�

пании за хозяевами песиков разъез�
жал искусственный радиоуправляе�
мый собачий кал на колесиках и тре�
бовал забрать его с собой. Активис�
ты отметили, что сначала количество
неубранных экскрементов снизи�
лось, однако затем опять стало уве�
личиваться.

На втором этапе к кампании присо�
единились волонтеры, которые сле�
дили за владельцами собак, знакоми�
лись с ними, интересовались поро�
дой их питомцев. Основываясь на

этих данных, волонтеры получали из
базы данных на живущих в Брунете
собак информацию об их хозяевах.
После этого кал того или иного пса со�
бирался, упаковывался в коробку и от�
возился по адресу его хозяину. Коробку
и предупреждение о штрафе вручали
лично в руки.

Активисты отмечают, что после за�
вершения кампании количество отхо�
дов жизнедеятельности собак в горо�
де снизилось на 70%.

ÛÛÛÛÛ
☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Ó íàñ óâåðåííîñòü â
çàâòðàøíåì äíå îáû÷íî
âûðàæàþò â íåöåíçóðíîé
ôîðìå.

– Ïîäñóäèìûé, âàøå
ïîñëåäíåå ñëîâî.

– Àï÷õè!
– Áóäüòå çäîðîâû. Îã-

ëàøàåòñÿ ñìåðòíûé ïðè-
ãîâîð...

Áëîíäèíêè åäóò íà ìà-
øèíå ïî ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè:

– Ïîñìîòðè, êàêîé êðà-
ñèâûé êîíü!

– Ýòî íå êîíü, ýòî ñâè-
íüÿ!

– Äà íåò æå,– êîíü. Ó
ñâèíüè íåò ðîãîâ!

Ñëåäîâàòåëü:
– Ñ êàêîé öåëüþ, êîãäà è

ãäå âû ðîäèëèñü?

Äâå ïîäðóãè âñòðå÷à-
þòñÿ:

-- Êàê äåëà?
– Óñòàëà. Êàæäûé ãîä ó

ìåíÿ ðåáåíîê!
– À òû ïîïðîáóé ãîäà

äâà íå ñïàòü ñ ìóæåì.
– Ïðîáîâàëà – íå ïîìî-

ãàåò.

– À ìíå ìàìà ìåä  êóïè-
ëà! Îáîæàþ ìåä!

– À ìíå ïàïà ïèâà ñ ðû-
áîé êóïèë. Îáîæàþ ïàïó!

– ×òî  ìîæåò áûòü
óæàñíåå êàïðèçîâ êðàñè-
âîé æåíùèíû?

– Êàïðèçû íåêðàñèâîé
æåíùèíû.

Ðàçãîâàðèâàþò äâå ïîä-
ðóãè:

– Êîãäà îí íà÷àë ñíîâà
êî ìíå ïðèñòàâàòü, ÿ
ñêàçàëà, ÷òî íå õî÷ó åãî
áîëüøå âèäåòü!

– À îí ÷òî?
– Âñòàë è âûêëþ÷èë

ñâåò!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ
äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 25
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 11
     äiâ÷àòîê – 14
     îäðóæèëîñÿ –

10 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 4 ïàðè;
ïîìåðëî – 13 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Â ÈÑÏÀÍÈÈ ÕÎÇßÅÂÀÌ ÑÎÁÀÊ ÐÀÑÑÛËÀÞÒ ÝÊÑÊÐÅÌÅÍÒÛ ÈÕ ÏÈÒÎÌÖÅÂ

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ДІТИ  БІЛЯ ВОДИ
Літній відпочинок дітей звичайно ж пов’язаний

з  водою.  Слід пам’ятати, якщо дитина сидить у
воді і навіть якщо її голівка  покрита панамкою,
вона  отримує подвійну дозу сонячного опромі�
нення за рахунок відбиття променів від води. І ще,
відразу, як дитина вийшла з води, її слід негайно
витерти рушником.Краплі води створюють ефект
лупи, посилюючи дію сонця. Слідкуйте  за дитя�
чим  раціоном – краще обмежити в такий період
вживання морковки, персиків, абрикосів, по�
мідорів, гречаної каші…

Ці продукти посилюють чутливість шкіри  до уль�
трафіолету.

Взагалі, слід якомога скоротити час перебуван�
ня оголеної дитини під прямим промінням сонця,
шукати або створювати можливість відпочивати у
природному або ж штучному затінку.

А на що слід ретельніше звернути увагу після
повернення з морського відпочинку?

Дуже уважно огляньте тіло, шкіряний покрив.
Якщо змінились колір, форма, стали більш роз�
миті межі родинки, з’явилися нові, це серйозний
привід проконсультуватися  у лікаря�дерматоон�
колога.

²Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ Â²ÊÓ!
Ùèðî â³òàºìî äîñ

â³ä÷åíîãî, àâòîðèòåò-
íîãî ³ øàíîâàíîãî ïå-
äàãîãà, ãîëîâó ðàäè
ÇÎØ ¹ 20

ÃÀÐÀÃÎÍÈ×
ªâó ßí³âíó

³ç çîëîòèì þâ³ëåºì!
Ùèðîñåðäíî çàâäÿ÷óº-

ìî Âàì, äîðîãà ªâà ßí³âíî,
çà âàøó ÷óéí³ñòü, ïîâàãó, ëþäÿí³ñòü ³
ùèð³ñòü  ³ ñåðäå÷íî áàæàºìî:

Õàé ðàä³ñòü ïðèõîäèòü
 äî Âàøîãî äîìó,

Ðîçâ³º íåãîäó, òðèâîãè ³ âòîìó,
Áàæàºì ïðîæèòè ó ñèë³ é çäîðîâ’¿
Ùå ìíîãàÿ ë³òà! Ùàñëèâî¿ äîë³!

 Ó÷í³ òà áàòüêè 2-à êëàñó
ÇÎØ ¹20.

17.07  î 12.00
äëÿ ä³òåé

«Ê³çîíüêà»

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²10 ëèïíÿ â³äì³òèâ ñâ³é ÷åðãîâèé äåíü íàðîäæåííÿ ìóêà÷³âåöü

Òèáåð³é  Âàñèëüîâè÷  ËÎÃÎÉÄÀ.
Ãàðíà ëþäèíà, äîáðèé òîâàðèø, âì³ëèé îðãàí³çàòîð, áàòüêî äâîõ ÷ó-

äîâèõ ä³òåé ç êîæíèì äíåì ò³ëüêè ï³äòâåðäæóº ö³ ñâî¿ ÿêîñò³. Òîæ, áà-
æàºìî òîá³, äîðîãèé ³ìåíèííèêó, ãîëîâíå – ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â ó
âñ³õ òâî¿õ ïî÷èíàííÿõ, äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ.

Äðóç³, êîëåãè, ðîäèíà Äâîðíè÷åíê³â.

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
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