
НАСА планує провести космiчний експеримент по
пiдготовцi насiння  земних квiтiв для пробного вирощення
на Марсi.

КОЛИШНIЙ  глава iзраїльського уряду Ехуд Ольмерт за!
суджений  окружним судом Тель!Авiва до шести рокiв  ув’яз!
нення за хабарництво в перiод його перебування мером
Iєрусалима.

У КИЇВСЬКIЙ мерiї виникла iдея вiдкрити у столицi новий
тролейбусний маршрут в урядовому кварталi, щоб привчи!
ти  високопосадовцiв, у яких "скоротили" службовi автiвки
їздити тролейбусами.

ЗА ПРОГНОЗАМИ експертiв, у цьому роцi  в Українi
очiкується  неурожай: зернових зберуть на 12 процентiв
менше, нiж у минулому роцi.

НАШЕСТЯ термiтiв загрожує iснуванню  президентсько!
го палацу у столицi Парагваю Асунсьоне. Якщо не вжити
заходiв, зажерливi  комахи можуть  попросту з’їсти
резиденцiю глави держави.

ПIД тиском Нацiонального бюро  Францiї по боротьбi з
антисемiтизмом колекцiонер Фiлiпп Змурофф змушений
був зняти з торгiв парижського аукцiону  гiрковiдому книгу
Адольфа Гiтлера “Майн Кампф".

ГРУПА  iталiйських  жiнок  звернулася до Папи Франциска
з проханням  скасувати целiбат (обов’язкову безшлюбнiсть
чоловiкiв!священикiв) у католицькiй церквi. Жiнки  написа!
ли  главi Ватикану про свої  страждання через  церковну за!
борону  священикам займатися  сексом  i одружуватися.

АРГЕНТИНСЬКI  палеонтологи  знайшли кiстки
найбiльшого  динозавра, який жив на Землi  приблизно 100
млн. рокiв. Довжина такого велета  становила  близько 40
метрiв,  а  вага  77 тонн – як разом  у 14 слонiв.

ШВЕЙЦАРЦI вiдкинули на референдумi пропозицiю  про
встановлення у країнi найвищої у свiтi  мiнiмальної зарпла!
ти – 4470 доларiв на мiсяць. Вони зробили висновок, що це
зашкодить нацiональнiй економiцi i  спричинить зростання
безробiття.

У НЬЮ�ЙОРКУ  в урочистiй обстановцi вiдкрито
Нацiональний музей пам’ятi  жертв теракту 11 вересня 2001
року у Нью!Йорку.

УКРАВТОДОР нарахував на дорогах загального корис!
тування понад три мiльйони  квадратних метрiв ям.
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       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñ-

íèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

ä³ÿëüíîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðà-
âîâå çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ
á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü.
     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ

äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.
     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.
     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.
У всі дні, крім суботи й неділі
з 8.30  до 17.30 год. і в інші дні
        та час за домовленістю
                            з клієнтом.

ÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓÏÐÎÄÀªÒÜÑß ÀÁÎ ÇÄÀªÒÜÑß Â ÎÐÅÍÄÓ
приміщення 100 кв. метрів

під магазин, офіс, кафе, перукарню або інший вид
діяльності по вул. Миру, 46/7 та приміщення під

офіси по вул. Миру, 60.
Тел.: 066 29 62 326; 067 77 17 542

Ïîãîäà
â Ìóêà÷åâî
íà âèõ³äí³

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÜÊ² ÂÈÁÎÐÈ Â²ÄÁÓËÈÑß!
Українці з нетерпінням очікують на офіційні результати. Цього разу явка була вища,

ніж зазвичай. Багатьом доводилося стояти в чергах, проте ніхто не розвертався і не
йшов додому. На деяких закордонних дільниця активність зросла в 2!3 рази.

Оскільки вибори не вдалося зірвати, «доброзичливці» вирішили спотворити їхні
результати, запустивши на інформаційні ресурси Центрвиборчкому вірус. Він мав
спрацювати в період підрахунку голосів. Проте СБУ спільно з Держспецзв’язку усп!
ішно блокували хакерські атаки.

Опитування на виході із виборчих дільниць (екзит!поли) вказують на той факт, що
українці обрали президента вже в першому турі. Зовнішня загроза консолідувала
суспільство – у своїх політичних симпатіях об’єдналися Схід і Захід, Північ і Південь.
Це унікальне явище в новітній українській політиці.

Відрадно, що уряд забезпечив платформу для такого єднання і в складних умовах
провів позачергові президентські вибори.

За даними ЦВК, станом на 14.30 год. 27.05.2014 за кандидатів про�
голосувало: Ïîðîøåíêî Ï. Î. – 54.51%, Òèìîøåíêî Þ. Â.– 12.87 %,  Ëÿøêî Î.
Â. –  8.36 %, Ãðèöåíêî À. Ñ.– 5.46 %,  Ò³ã³ïêî Ñ. Ë.– 5.27 %, Äîáê³í Ì. Ì.– 3.07%

Ірина КЛЕБАНСЬКА,
Керівник відділу медіапроектів

Українське національне інформаційне агентство “Укрінформ”

 22 травня 2014 року, у четвер, за ініціативи міського
товариства Всеукраїнського об’єднання “Просвіта”
ім.Тараса Шевченка та міського осередку Всеукраї!
нського об’єднання “Союз українок” у Мукачеві біля
погруддя Т.Шевченка була проведена урочиста пана!
хида та мітинг з нагоди 153 річниці перепоховання
Великого Кобзаря з Петербурга до рідної України,
на Чернечій горі поблизу Канева.

 Священик Храму Успіня Богородиці Української
Православної Церкви КП Сергій Потюк здійснив уро!
чисту панахиду. А  після цього з урочистим  словом
про генія українського народу, поета, художника та
громадського діяча Тараса Шевченка виступив сек!
ретар Мукачівської міської ради Іван Маняк, який
підкреслив значущість Кобзаря для сьогодення та
майбутнього, для консолідації та розбудови Собор!
ної України та процвітання українського народу. Про
життєвий та творчий шлях Тараса Шевченка розповів
Почесний громадянин Мукачева, голова міського то!
вариства Всеукраїнського об’єднання “Просвіта” ім.Тараса Шевченка  Василь Софілканич.

Невмируща поезія Кобзаря лунала у чудовому виконанні переможця конкурсу декламаторського мистецтва, учня ЗОШ
№10 Станіслава Горвата та учнів ЗОШ №2 ім.Тараса Шевченка Голубєвої Валерії, Лучок Єви та Пфістера Дмитра.

Під пісенний супровід хорового колективу “Відгомін” учасники урочистої події поклали вінок та живі квіти до погруддя
Тараса Шевченка.

Відділ внутрішньої політики Мукачівського міськвиконкому

Ð³÷íèöþ ïåðåïîõîâàííÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà
â³äçíà÷èëè ó Ìóêà÷åâ³

ÒÂÎÐ×ÎÃÎ, ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
2 ÷åðâíÿ ñâ³òëèé þâ³ëåé – 75 ðîê³â ç äíÿ íàðîäæåííÿ

â³äçíà÷àº äîáðå çíàíà ³ øàíîâàíà ó Ìóêà÷åâ³ ëþäèíà –
íàðîäíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè, ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí
ì. Ìóêà÷åâà  ²âàí Âàñèëüîâè÷ ÁÐÎÂÄ².

Ùèðîñåðäíî â³òàºìî þâ³ëÿðà ç õâèëþþ÷îþ äàòîþ.
Øàíîâíèé ²âàíå Âàñèëüîâè÷ó, âñ³ ðîêè ñâîãî äîðîñëîãî

â³êó ñâî¿ì âèñîêèì òàëàíòîì, òâîð÷îþ íàñíàãîþ ³ ñàìî-
â³ääàíîþ ïðàöåþ Âè ñëóæèòå äóõîâíîìó ðîçêâ³òó Çàêàð-
ïàòñüêîãî êðàþ, âñ³é Óêðà¿í³, ð³äíîìó Ìóêà÷åâó.

Çà öå çåìëÿêè ñêëàäàþòü Âàì øàíîáëèâó âäÿ÷í³ñòü. Ñåð-
äå÷íî áàæàºìî Âàì ùå íà áàãàòî-áàãàòî ðîê³â ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, òâîð÷î¿ íàñíàãè, íåâòîìíîñò³  ³ íîâèõ ìèòåöüêèõ çäîáóòê³â âî áëàãî
ð³äíîãî ì³ñòà, óêðà¿íñüêî¿ äóõîâíîñò³.

ª. ÔÅÄ²Â, â³ä ³ìåí³ ì³ñüêî¿ ðàäè Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì. Ìóêà÷åâà.
Ïðèºäíóºòüñÿ ³ ãàçåòà «Ìóêà÷åâî».



Ó çàíÿòîé ï÷åëû íåò âðåìåíè äëÿ ñêîðáè. (Ó. Áëåéê).Ó çàíÿòîé ï÷åëû íåò âðåìåíè äëÿ ñêîðáè. (Ó. Áëåéê).Ó çàíÿòîé ï÷åëû íåò âðåìåíè äëÿ ñêîðáè. (Ó. Áëåéê).Ó çàíÿòîé ï÷åëû íåò âðåìåíè äëÿ ñêîðáè. (Ó. Áëåéê).Ó çàíÿòîé ï÷åëû íåò âðåìåíè äëÿ ñêîðáè. (Ó. Áëåéê). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 29 òðàâíÿ 2014 ð.

¹ 21 (1023)¹ 21 (1023)¹ 21 (1023)¹ 21 (1023)¹ 21 (1023)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

На самому початку літа   в Україні
відзначають  День працівників лег�
кої промисловості. До цієї когорти
належить і колектив Мукачівської
швейної фабрики, підприємство,
яке йде до свого 70�річного юві�
лею. За цей період нашими закр�
ійниками, швачками, робітниками
інших спеціальностей, інженерно�
технічними працівниками написа�
на багата на добрі спомини істо�
рія фабрики.  Трудові досягнення
– результат спільних зусиль адмі�
ністрації і профспілкової органі�
зацій, які об’єднують зусилля для
створення в колективі умов для
високопродуктивної роботи, нала�
годження доброго морально�пси�
хологічного клімату.

Людям подобається у нас пра�
цювати. Бо ж, там де дбають про
робітниць, де забезпечують їм не�
обхідні умови трудової діяльності,
відпочинку, виявляють справжню
турботу, там і результати мають
відмінні. Тому й переважають у
нашій трудовій біографії світлі,
пам’ятні, радісні сторінки. Резуль�
тати праці не раз виводили наш
колектив в число переможців у
Мукачеві, області, траплялося, й  в
Україні. Були й часи напруги. Але
ніколи не було відчаю. У 90–ті роки
минулого століття, щоб вижити,
подолати несприятливу полосу ми
бралися за будь�яку роботу. Тоді
на поміч нам прийшли зарубіжні
інвестори, які дуже прискіпливо

УСПІХ, ПОМНОЖЕНИЙ НА ВСІХ
аналізували вміння нашого колек�
тиву працювати на рівні євро�
пейських стандартів. Екзамен ми
витримали з честю, пережили
скруту й, головне, зберегли трудо�
вий колектив. Зауважу, що жодно�
го разу не затримали  виплати зар�
плати. Колектив вчасно одержував
зароблене.

Адміністрація, очолювана дуже
добре обізнаної у тонкощах швей�
ного виробництва, душевної і
щирої, вболіваючої за стан справ
на фабриці директорки Т.Л.Обер�
тюх, і профспілковою організацією
неухильно дотримуються умов зак�
ладених в колективному договорі.
Насамперед  мова йде про пол�
іпшення умов праці. Виробничі
цехи постійно поповнюються най�
сучаснішими машинами й устат�
куванням. В кожному виробничому
підрозділі діє витяжна вентиляція,
є холодна й гаряча вода, жінки
мають свою гігієнічну кімнату. В
кімнаті по прийому їжі м ожна сит�
но й смачно пообідати. Тут є мікрох�
вильова піч, електрочайники, каво�
варка…. Ковзкий графік обідів  між
виробничими цехахами дозволяє
створювати максимальні зручності
для приймання їжі.

   Наше підприємство макси�
мально озеленене. Маємо дві
зручні альтанки оповиті  квітами й
кущами, де переважну частину року
можна не тільки добре перепочи�
ти, але й перекусити на свіжому

повітрі, випити чашечку чаю чи
кави. Для робітників працюють
зручні гардероби, є душові кімна�
ти. За здоров’ям робітниць у
відповідних кабінетах слідкують
лікарі, – терапевт, гінеколог, стома�
толог, завжди чергує медична се�
стра.

Традиційними стали спільні свя�
та – зустріч Нового року, Різдва
Христового, Дня захисника Вітчиз�
ни, Міжнародного жіночого дня –
8 Березня, Великодня, Дня праці�
вників легкої промисловості, Свя�
того Миколая… Бачили б ви, як
світяться обличчя наших праців�
ників під час концертів, на яких
аматори сцени викладаються для
них, пісенно славлячи трудові здо�
бутки…  Не оминаємо й ювілярів,
іменинників. Вітаємо винуватців
торжеств скромними подаруночка�
ми, урочисто проводжаємо вете�
ранів на пенсію. Не забуваємо й
про дітей наших працівників. На
День Святого Миколая, Новий рік
запрошуємо малечу до нас на ран�
ки, на зустрічі з улюбленцями
дітвори Святим Миколаєм, Дідом
Морозом, Снігуронькою, обдаро�
вуємо дітей солодощами. Не забу�
ваємо про дітей і влітку.  Щойно
комітет профспілки виклопотав в
області  9 путівок на відпочинок у
дитячі табори. І це тільки на пер�
ший заїзд. На інші також буде одер�
жано такі ж путівки. За таку турботу
про дітей їх матері віддячують сум�

лінною роботою.
Високопродуктивно трудяться

всі робітниці. Переважна біль�
шість з них виконує і перевиконує
завдання, випускає продукцію для
зарубіжних та вітчизняних спожи�
вачів тільки відмінної якості. А тому
назвати всіх передовиків фабри�
ки просто неможливо. Та кращими
з кращих є переможниця конкурсу
з високої  виробничої культури
швачка Віра Василівна Бабич, тру�
дівниці першої бригади Ганна Ми�
хайлівна  Білинець, Лариса Васи�
лівна Глива, передові робітниці
другої бригади Адріана Андріївна
Гуминська, Оксана Тиберіївна Се�
менюк,  правофлангові змагання з
третьої й четвертої бригад Алла
Василівна Туряниця й Людмила
Іванівна Якубич, новатори вироб�
ництва п’ятої бригади Марія Ми�
хайлівна Дорошенко, Світлана Ми�
хайлівна Горват, передові робіт�
ниці відділення волого�теплової
обробки виробів Олена Володи�
мирівна Попова, Еріка Василівна
Медвідь, кращі трудівники  закр�
ійної дільниці Мар’яна Володими�
рівна Попович, Анжеліка Василів�
на Білак, Ігор Ігорович Смірнов.
Наполегливо працюють над удос�
коналенням виробничого процесу
провідний технолог Наталія Ярос�
лавівна Машика, майстер  брига�
ди швачок Марія Михайлівна За�
войські та майстер цеху Любов Іва�
нівна Гряділь, спеціаліст відділу

технічного контролю Анжела Івані�
вна Кохан, головний механік
підприємства Олег Михайлович
Пенчев та десятки інших само�
відданих у роботі людей.

Багатогранній  активній проф�
спілковій роботі сприяють члени
профспілкового комітету підприє�
мства майстер закрійного цеху
Анжела Валентинівна Продан,
профспілковий скарбник,  бухгал�
тер підприємства Віра Георгіївна
Урупа, заступник голови проф�
спілкової організації начальник
відділу кадрів Тамара Валентинів�
на Горєлова… Радіємо, коли зуст�
річаємо на підприємстві ветеранів,
які сьогодні перебувають на зас�
луженому відпочинку. До речі, про
них  також не забуваємо, вітаємо з
Днем народження, Днем праців�
ників легкої промисловості, Ново�
річно�Різдвяними та іншими свя�
тами… Частими гостями сьо�
годнішніх робітників є колишні го�
ловний інженер та головний бух�
галтер Ганна Іванівна Олексик й
Гелена Іванівна Швардак та доб�
рий десяток інших ветеранів. Вони
зустрічаються з молодими робіт�
ницями, діляться спогадами… Ве�
терани – це чутливий барометр
колективу. Бо приходять лише туди,
де гостям раді, де про них згаду�
ють, де їх чекають…

Світлана СОФІЛКАНИЧ,
голова комітету профспілки

Мукачівської швейної фабрики

Ä³ÿëüí³ñòü ïðàö³â-
íèê³â âîäîãîñïîäàðñü-
êî-ìåë³îðàòèâíîãî
êîìïëåêñó Ìóêà÷³âñü-
êîãî ÌÓÂÃ íàö³ëåíà
íà áëàãîðîäíó ñïðàâó
– çàáåçïå÷åííÿ ïîòðåá
íàñåëåííÿ òà ãàëóçåé
åêîíîì³êè ó âîäíèõ ðå-
ñóðñàõ, ¿õ ðàö³îíàëüíå
âèêîðèñòàííÿ, çàáåç-
ïå÷åííÿ íàä³éíî¿ åêñ-
ïëóàòàö³¿ òà ïðàöåçäàò-
íîñò³ âîäîãîñïîäàðñü-
êèõ ìåë³îðàòèâíèõ ñè-
ñòåì.

Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿ-
ìè âîäîãîñïîäàðíèê³â
çä³éñíþþòüñÿ çàõîäè,
ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàïîá³ãàí-
íÿì øê³äëèâî¿ ä³¿ âîä ³
ë³êâ³äàö³ºþ ¿¿ íàñë³äê³â,
âêëþ÷àþ÷è ïðîòèïà-
âîäêîâèé çàõèñò ñ³ëü-
ñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíê-
ò³â.

Ñïåö³àë³ñòè óïðàâë³-
ííÿ çàáåçïå÷óþòü êîí-
òðîëü çà âèêîðèñòàí-
íÿì, îõîðîíîþ ³ â³ä-
òâîðåííÿì âîäíèõ ðå-
ñóðñ³â ó Ìóêà÷³âñüêîìó,
Ñâàëÿâñüêîìó òà Âî-
ëîâåöüêîìó, ðàéîíàõ,
ï³ñëÿ ÷îãî, îæèâàþòü
äæåðåëà é ð³÷êè, íà áå-
ðåãàõ ñòàº ÷èñò³øå ³ çà-
òèøí³øå. ßê áè õîò³ëî-
ñÿ, ùîá òàê áóëî çàâæ-
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Ç Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ ÇÀ ÂÀÆËÈÂÓ ÑÏÐÀÂÓ

Â³òàþ âàñ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì – Äíåì ïðàö³âíè-
êà âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà!

Ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà äîçâîëüòå Âàì ïîáà-
æàòè âïåâíåíîñò³ ó êðàùîìó ìàéáóòíüîìó, çäîðîâ’ÿ
³ æèòòºâî¿ íàñíàãè, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ äîñòàòêó, ðîäèí-
íîãî òåïëà, ïîñì³øîê, íîâèõ òðóäîâèõ äîñÿãíåíü!

Ç ïîâàãîþ Ìèõàéëî Ì²ÊÓËÀÍ²ÍÅÖÜ,
êåð³âíèê Ìóêà÷³âñüêîãî ÌÓÂÃ

Øàíîâí³ êîëåãè âîäîãîñïîäàðíèêè
Çàêàðïàòòÿ!

äè. Ò³ëüêè ðîçóì³ííÿ
âàæëèâîñò³ çáåðåæåí-
íÿ ³ â³äíîâëåííÿ íà-
øèõ âîäîéì, ³í³ö³àòèâà
ì³ñöåâèõ ãðîìàä ñïðî-
ìîæíà äîêîð³ííî çì³-
íèòè ïð³îðèòåòè ðîç-
âèòêó ñóñï³ëüñòâà íà
êîðèñòü äáàéëèâîãî
ñòàâëåííÿ äî âîäíèõ
ðåñóðñ³â.

Âîäà – öå îñíîâà
ëþäñüêîãî æèòòÿ ³
îäèí ç íàéö³íí³øèõ
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. Ç
÷àñîì çíà÷åííÿ âîäè ³
íåîáõ³äí³ñòü ¿¿ åêîëîã³-
÷íîãî çàõèñòó ð³çêî çðî-
ñòàº. Âñ³ì íàì òðåáà
ïàì’ÿòàòè ïðî òå, ùî
ðåñóðñè âîäè íå áåç-
ìåæí³, ³ íàøå çäîðîâ’ÿ
³ æèòòÿ áåçïîñåðåäíüî
çàëåæàòü â³ä ¿¿ ê³ëüêîñò³
³ ÿêîñò³.

 Óïåâíåíèé, ùî ñó-

÷àñíå ïîêîë³ííÿ ïðàö-
³âíèê³â âîäîãîñïî-
äàðñüêî¿ ãàëóç³, âèêîðè-
ñòîâóþ÷è áàãàòîð³÷-
íèé äîñâ³ä, äîêëàäå
ìàêñèìóì çóñèëü äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðå-
á³éíîãî äîñòóïó äî ÷è-
ñòî¿ âîäè, çáåðåæåííÿ
íàøîãî áàãàòñòâà –
ð³÷îê ³ îçåð, çàõèñòó â³ä
íåáåçïå÷íèõ íàñë³äê³â
ñòèõ³éíèõ êàòàêë³çì³â.

Òàê, öüîãî ðîêó íà-
øèìè ïðàö³âíèêàìè
áóëî ïðîâåäåíî ðÿä çà-
õîä³â çà âèêîðèñòàí-
íÿì, îõîðîíîþ ³ â³ä-
òâîðåííÿì âîäíèõ ðå-
ñóðñ³â :

- î÷èùåíî ïðèáå-
ðåæíèõ ñìóã äîâæè-
íîþ 12,92 êì;

- ðîç÷èùåíî äæåðå-
ëà, ðóñëà, ïîò³÷êè â
Ìóêà÷³âñüêîìó, Ñâà-

ëÿâñüêîìó òà Âîëî-
âåöüêîìó ðàéîíàõ;

- ë³êâ³äîâàíî 3 íå-
ñàíêö³îíîâàí³ ñì³òòº-
çâàëèùà;

- îáð³çàíî 115 äåðåâ;
- îáêîøåíî äàìá ³ êà-

íàë³â ïî äîâæèí³ 54,6
êì /67,0 ãà.

Ó äåíü ïðîôåñ³éíîãî
ñâÿòà õî÷ó ïîäÿêóâàòè

çà íåëåãêó ïîâñÿêäåí-
íó ïðàöþ òà ùîäåííó
ñàìîâ³ääà÷ó, òåðï³ííÿ,
ìóäð³ñòü ³ ãëèáîêå ðî-
çóì³ííÿ ñâîãî îáîâ’ÿç-
êó, ÿê âñ³ì êîëåãàì ãà-
ëóç³, òàê ³ êîæíîìó ïðà-
ö³âíèêîâ³ çîêðåìà. Çàâ-
äÿêè ñï³ëüí³é çëàãîä-
æåí³é ðîáîò³ ìè çìî-
æåìî ³ ó ïîäàëüøîìó
âèð³øóâàòè âàæëèâ³
çàâäàííÿ ñîö³àëüíî-

åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
íàøîãî ðåã³îíó.

Ó öåé ñâÿòêîâèé
äåíü â³òàþ íàøèõ ïàð-
òíåð³â òà ñâ³äîìèõ ãðî-
ìàäÿí, ÿê³ ç ðîçóì³ííÿì
ñòàâëÿòüñÿ äî ãàëóç³
âîäíèõ ðåñóðñ³â.

Íàéòåïë³ø³ â³òàííÿ ³
äîáð³ ñëîâà õî÷ó ñêàçà-
òè ïðî âåòåðàí³â ³ ïåí-

ñ³îíåð³â  ãàëóç³. Ñàìå
Âè çàâæäè ñëóæèòå
äîáðèì ïðèêëàäîì.
Áàæàþ Âàì çàõèùåíî-
ãî äîâãîë³òòÿ.

Áàæàþ óñ³ì âàì òà
âàøèì ðîäèíàì ì³ö-
íîãî çäîðîâ’ÿ, áåçìåæ-
íîãî ùàñòÿ, ðîäèííî-
ãî çàòèøêó òà ïðîôåñ-
³éíèõ äîñÿãíåíü ó
ïðàö³, íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿, íàñíàãè òà äîá-

ðîáóòó. Íåõàé âàø³ ïî-
äàëüø³ çóñèëëÿ çàäëÿ
ðîçâèòêó âîäíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà áóäóòü
ä³ºâèìè òà ïîñë³äîâ-
íèìè, à â³ðà â íå¿ – íå-
ïîõèòíîþ.

Ì.Ì²ÊÓËÀÍ²ÍÅÖÜ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî ÌÓÂÃ
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Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
5 (100)  29 òðàâíÿ 2014 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333329 òðàâíÿ 2014  ð.

21 (1023)21 (1023)21 (1023)21 (1023)21 (1023)

ñò.

Ãîñïîäè, ñïîäîáè ìÿ ëþáèòè Òÿ îò âñåÿ äóøè ìîåÿ ïîìûøëåíèÿ è òâîðèòè âî âñåì âîëþ Òâîþ.
(Ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò).

Öåðêâà ñâÿòêóº Ç³øå-
ñòÿ Ñâÿòîãî Äóõà íà àïî-
ñòîë³â íà äåñÿòèé äåíü
ï³ñëÿ Âîçíåñ³ííÿ. Ñâÿòî
íàçèâàºòüñÿ òàêîæ Äíåì
Ñâÿòî¿ Ï’ÿòäåñÿòíèö³,
àáî æ Òð³éöåþ.

Íàçâó Ï’ÿòäåñÿòíèö³
ñâÿòî îäåðæàëî òîìó, ùî
Ç³øåñòÿ Ñâÿòîãî Äóõà íà
àïîñòîë³â ñòàëîñÿ íà
ï’ÿòäåñÿòèé äåíü ï³ñëÿ
Âîñêðåñ³ííÿ ²³ñóñà Õðè-
ñòà – òîä³ âñ³ ó÷í³ áóëè
ç³áðàí³ â îäí³é ñâ³òëèö³.
Äîòðèìóþ÷èñü íàêàçó
Áîæîãî, àïîñòîëè çàëè-
øèëèñÿ â ²ºðóñàëèì³ â
î÷³êóâàíí³ äàíî¿ ¿ì îá³òíèö³. ² îñü íàñòàâ
äåñÿòèé äåíü ï³ñëÿ Âîçíåñ³ííÿ. Áóëà òðå-
òÿ ãîäèíà çà ºâðåéñüêèì ë³êîì (çà íàøèì
– äåâ’ÿòà ãîäèíà ðàíêó). Ðàïòîì  ñòàâñÿ
øóì, «í³áè áóðÿ ç³ðâàëàñÿ ³ ïåðåïîâíèëà
óâåñü òîé ä³ì, äå ñèä³ëè âîíè. ² ç’ÿâèëèñÿ
¿ì ÿçèêè, ïîä³ëåí³, íåìîâáè îãíåíí³». Àïî-
ñòîëè âèïîâíèëèñÿ Äóõà Ñâÿòîãî ³ ñòàëè
ãîâîðèòè ð³çíèìè ìîâàìè (Ä³ÿííÿ àïîñ-
òîë³â, 3: 1-47).

Ç³øåñòÿì Ñâÿòîãî Äóõà íà àïîñòîë³â
â³äêðèëàñÿ äîâåðøóþ÷à ä³ÿëüí³ñòü òðåòüî¿
îñîáè Ïðåñâÿòî¿ Òð³éö³. Â÷åííÿ ²³ñóñà Õðè-
ñòà ïðî Òðèºäèíîãî Áîãà äîñÿãëî äîâåð-
øåíî¿ ÿñíîñò³ ³ ïîâíîòè. Ïîä³ÿ Ç³øåñòÿ
Ñâÿòîãî Äóõà íà àïîñòîë³â ââàæàºòüñÿ ïî-
÷àòêîì õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè.

Ï³ñëÿ Ç³øåñòÿ Ñâÿòîãî Äóõà àïîñòîëè ùî-

ð³÷íî â³äçíà÷àëè öå ñâÿ-
òî ³ çàïîâ³äàëè çãàäóâà-
òè óñ³ì õðèñòèÿíàì. Óæå
â ïîñòàíîâàõ àïîñ-
òîëüñüêèõ º ïðÿìà çà-
ïîâ³äü ñâÿòêóâàòè ñâÿòó
Ï’ÿòäåñÿòíèöþ, òîìó ùî
áåç áëàãîäàò³ Äóõà Ñâÿ-
òîãî íåìàº ñïàñ³ííÿ,
íåìàº ñïðàâæíüîãî õðè-
ñòèÿíñòâà. Ñàì Ãîñïîäü
²³ñóñ Õðèñòîñ íåîäíîðà-
çîâî ãîâîðèâ ïðî íåîá-
õ³äíèé öåé Áîæèé Äàð.

Àëå ÿê ìîæíà çäîáóòè
áëàãîäàòü Ñâÿòîãî Äóõà?
Íàñàìïåðåä, ïîòð³áíî
ìàòè ùèðå, ñåðäå÷íå

áàæàííÿ, ïîºäíàíå ç òâåðäîþ ³ íåïîõèò-
íîþ â³ðîþ. Òðåáà óíèêàòè âñÿêî¿ íåïðàâ-
äè, ãð³õîâíî¿ ñêâåðíè é òâîðèòè äîáðî.
Çàñîáè äëÿ çäîáóâàííÿ áëàãîäàò³ ïîäàþòü-
ñÿ â öåðêâ³ Áîæ³é, ó ñâÿòîìó õðàì³, ó öåð-
êîâíèõ òà¿íñòâàõ, ó ìîëèòâ³.

Äóõ Ñâÿòèé º íàéá³ëüøèé íàø áëàãî-
ä³éíèê, òîìó ùî, íåçâàæàþ÷è íà ñâîþ
ñâÿò³ñòü, â³í íå â³äêèíóâ íàñ ãð³øíèõ ³ íå-
÷èñòèõ, îñâÿòèâ ñâîºþ áëàãîäàòòþ öåðêâó
³ âñå, ùî â í³é óêð³ïëþº, çö³ëþº â³ä õâî-
ðîá, îæèâëÿº ìåðòâèõ äóõîâíî.

Îòæå, Äåíü Ñâÿòî¿ Ï’ÿòäåñÿòíèö³ ñâÿò-
êóº ñàìó ïîä³þ ç³ñëàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà íà
àïîñòîë³â, à ïîíåä³ëîê ïðèçíà÷åííÿ íà
â³ääàííÿ îñîáëèâî¿ ÷åñò³ Ñâÿòîìó Äóõîâ³
ÿê òðåò³é Áîæ³é îñîá³.

Àðõ³ìàíäðèò ÑÈËÓÀÍ

Ñâÿòà Òð³éöÿ (8 ÷åðâíÿ)

Íåä³ëÿ âñ³õ ñâÿòèõ
(15 ÷åðâíÿ)

Ó ïåðøó íåä³ëþ ï³ñëÿ Ï’ÿò-
äåñÿòíèö³ – äíÿ íàðîäæåííÿ
öåðêâè Õðèñòîâî¿, ìè ìîëèòîâ-
íî âøàíîâóºìî âñ³õ ñâÿòèõ
óãîäíèê³â Áîæèõ. Ìè, ÷ëåíè
öåðêâè çåìíî¿, â³ääàºìî ñâîþ
øàíó òà çàñâ³ä÷óºìî ìîëèòîâ-
íå ºäíàííÿ ç ÷ëåíàìè öåðêâè
íåáåñíî¿.

Øàíóâàííÿ ñâÿòèõ ³ ìîëèòîâ-
íå çâåðíåííÿ äî íèõ º îäí³ºþ
ç íàéäàâí³øèõ òðàäèö³é öåðê-
âè é óñïàäêîâàíå ç àïîñòîëüñü-
êèõ ÷àñ³â. Íåñïðàâåäëèâèìè º
çâèíóâà÷åííÿ íà àäðåñó öåðê-
âè, í³áèòî âîíà ïîêëîíÿºòüñÿ
ëþäÿì íàð³âí³ ç Áîãîì, ïîðóøóþ÷è çàïîâ³äü Õðèñòîâó: «Ãîñïîäó Áîãó
òâîºìó ïîêëîíÿéñÿ ³ Éîìó ºäèíîìó ñëóæè». Ïðàâîñëàâíå áîãîñëîâ’ÿ
÷³òêî ðîçð³çíÿº ³ ðîçìåæîâóº ñëóæ³ííÿ Áîãó ³ âøàíîâóâàííÿ ñâÿòèõ.

Ñâÿòèõ ìè øàíóºìî íå ÿê áîã³â, à ÿê ëþäåé, ÿê³ äîñÿãëè äóõîâíî¿
âèñîòè é äîâåðøåíîñò³ – íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â çåìíî¿ Áàòüê³âùèíè.
Âîíè çä³éñíèëè ìåòó õðèñòèÿíñüêîãî æèòòÿ – ºäíàííÿ ç Áîãîì, îäíàê
íå ïî ïðèðîä³, à ïî áëàãîäàò³. Öå ïîêëèêàííÿ êîæíîãî ç íàñ. Âñ³ ñâÿò³
äóõîâíî ºäèí³ ç Õðèñòîì, âîíè ïðèñâÿòèëè Éîìó ñâîº çåìíå æèòòÿ –
õòî â òà¿íñòâ³ ñâÿòî¿ ªâõàðèñò³¿, õòî â ñïîâ³äíèöòâ³ àæ äî ñìåðò³.

Íå ëèøå ëþäè ïðîñëàâëÿþòü ñâÿòèõ, àëå é ñàì Áîã ³íêîëè äàº
âèäèìå ï³äòâåðäæåííÿ ñâÿòîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ îñîáèñòîñò³. Íàïðèêëàä,
ò³ëà áàãàòüîõ ñâÿòèõ ïðîòÿãîì ñòîë³òü íå ï³äêîðÿþòüñÿ çàêîíó ïðèðî-
äè – òë³ííþ. Ó öüîìó êîæåí ³ç íàñ ìîæå ïåðåêîíàòèñÿ, ïðîéøîâøè

ïå÷åðàìè Êè¿âñüêî¿ Ëàâðè, äå ïîêîÿòüñÿ ìîù³ ñâÿòèõ óãîäíèê³â.

Ïðîòîäèÿêîí ÀÍÀÒÎË²É

Î ïðèéäè Íåáåñíèé Öàðþ
Äóøå äàé íàì Òâîþ çàðþ,
Äóõ âåçä³ ïðèñóòñòâóþùèé,
Äóõ ñïàñàÿé íàø³ äóø³.
Äóõ ïðèéäè ïðåáóäè âî íàñ
Îçàðÿé ðàçóì íàø
Ñêâåðíè ñåðäöà îïàëÿÿé,
Äàðû íà íàñ èçëèâàÿé.
Óêð³ïè íàñ â ñâÿòîé â³ð³

ÇÂÅÐÍ²ÒÜ ÓÂÀÃÓ
9 ÷åðâíÿ 2014 ð. î 8:30 çà êè¿âñüêèì ÷àñîì Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³øèì Ôåîäîðîì

àðõ³ºïèñêîïîì Ìóêà÷³âñüêèì ³ Óæãîðîäñüêèì áóäå îñâÿ÷åíî ïðåñòîë ³ íîâîäîáóäî-
âàíèé õðàì öåðêâè Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ (íàñòîÿòåëü ïðîòî³ºðåé Äàíè³ë) ó
ì. Ìóêà÷åâî ïî âóë. Áåéëè Áàðòîêà, 31. Çàïðîøóºìî âñ³õ áàæàþ÷èõ â³ðíèê³â.

Çà äîâ³äêàìè çâåðòàòèñÿ çà òåë.: 099 257 65 78, 050 519 86 78.

Õâàëè, äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà...

Ï³ñíü Ñîøåñòâèþ Äóõà Ñâÿòàãî
È íàñòàâè âî áëàãîì ä³ë³,
Äàðóé ñâ³ò Òåáå ïîçíàòè
È íàâ³êè âîñï³âàòè
Áóäè ñëàâà Îòöó Áîãó,
Ñûíó, Äóõó Ïðåñâÿòîìó
Â Òðîéö³ Ñâÿòîé ºäèíó
Â Öàðñòâ³ â³÷íîì ñëàâèìó.

Çàïèñàëà Ì.².Øóò³é,
ì. Ìóêà÷åâî

Äåê³ëüêà ðîê³â òîìó, ïåðå-
áóâàþ÷è â ïàëîìíèöüê³é
ïî¿çäö³ íà Ñâÿò³é Çåìë³, ìè
ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîáóâàòè
ï³ä Ìàìâð³éñüêèì äóáîì.
Â³äîìî, ùî öå ºäèíå äåðå-
âî, ùî çáåðåãëîñÿ â³ä Ìàì-
âð³éñüêî¿ ä³áðîâè – òàê íà-
çèâàëè ì³ñöåâ³ñòü, äå æèâ
ñâÿòèé ïðîðîê Àâðààì. Çà
ïåðåêàçàìè, â³í ÷àñòî ñèä³â
ï³ä äóáîì ³ ëþáèâ òóò ïðèé-
ìàòè ³ ïðèãîùàòè ïîäîðî-
æóþ÷èõ. Ñà-ìå òóò Àâðààì
áóâ óäîñòîºíèé áà÷èòè ªäè-
íîãî Áîãà â îáðàç³ Ñâÿòî¿
Òð³éö³ (Áóò. 18, 1-5).

Öå ñâÿùåííå äåðåâî ðî-
ñòå çà äâà ê³ëîìåòðè íà
ï³âí³÷ â³ä ì³ñòà Õåâðîí.
Âîíî â³äîìå ùå ó Ñâÿòîìó
Ïèñüì³ ï³ä íàçâîþ Ìàìðå
(Ì. 23, 17-19). Íà çåìë³ öüî-
ãî îäíîãî ³ç íàéäàâí³øèõ
ì³ñò æèëè ßêîâ (Áóò. 37, 14),
ñâÿòèé ïðîðîê Àâðààì (Áóò.

ÌÀÌÂÐ²ÉÑÜÊÈÉ ÄÓÁ

13, 18). Ó Õåâðîí³ (Ìàìð³)
áóâ ïîìàçàíèé öàðñòâóâà-
òè íàä óñ³ì ²çðà³ëåì Äàâèä
(2 Öàð. 2, 1; 5, 4-9). Öå ì³ñòî
ïðîòÿãîì ñåìè ðîê³â ñëóæè-
ëî éîìó ðåçèäåíö³ºþ.

Çà õðèñòèÿíñüêèõ ÷àñ³â ó
Õåâðîí³ çíàõîäèëàñÿ ºïèñ-

êîïñüêà êàôåäðà. Â³äîìî
òàêîæ, çà ïåðåêàçàìè, ùî
äóá ³ñíóâàâ çà ÷àñè Ôëàâ³ÿ
òà ñâÿòîãî áëàæåííîãî ²ºðî-
í³ìà.

Çàâäÿ÷óþ÷è çóñèëëÿì àð-
õ³ìàíäðèòà Àíòîí³ÿ (Êàïóñ-
ò³íà) ç 1868 ð. Ìàìâð³éñü-
êèé äóá ñòàº íàäáàííÿì
ðîñ³éñüêî¿ äóõîâíî¿ ì³ñ³¿. 22
òðàâíÿ 1871 ð. ï³ä äóáîì
áóëî ïðîâåäåíî ïåðøó Áî-
æåñòâåííó ë³òóðã³þ. Ïðîòÿ-
ãîì 1908 – 1914 ðð. íà ì³ñö³
ÿâëåííÿ Ñâÿòî¿ Òð³éö³ áóâ
çáóäîâàíèé âåëè÷íèé õðàì.

Äî öüîãî äèâîâèæíîãî
ì³ñöÿ ³äóòü ïàëîìíèêè ç
óñüîãî ñâ³òó. Ï³ä Ìàìâð-
³éñüêèì äóáîì íà ñâÿòî
Ñâÿòî¿ Òð³éö³ â³äáóâàºòüñÿ
âñåíîøíà ñëóæáà ç àêàô³-
ñòîì Ñâÿò³é Òð³éö³, à âðàíö³
– Áîæåñòâåííà ë³òóðã³ÿ.

²îàíí
ÌÎÍÀÑÒÈÐÑÜÊÈÉ

Ñåé÷àñ íàäî, ÷òîáû âåðóþùèå
íàñòðàèâàëè è ãîòîâèëè ñåáÿ êî
âñåâîçìîæíûì èñïûòàíèÿì è
ñêîðáÿì. Ê ýòîìó èäåò. Íî íàäî,
÷òîáû íå ïàíèêîâàëè, íå óíûâàëè
è íå îò÷àèâàëèñü. È åñëè Ãîñïîäü
ïîïóñòèò êàêèå-òî èñïûòàíèÿ, íóæ-
íî áåçðîïîòíî, ñ ðàäîñòüþ è íà-
äåæäîé, ñî ñïîêîéñòâèåì â äóøå
ñïîäîáèòüñÿ Öàðñòâèÿ Íåáåñíîãî!

Íàäî ëè ãîâîðèòü ñåãîäíÿ îá
ýòîì? Êàê âîñïðèìóò ýòî ëþäè?
ß ñ÷èòàþ, ÷òî îá ýòîì ãîâîðèòü
íàäî.

Ñâ. àïîñòîë Ïàâåë âî âòîðîì ïî-
ñëàíèè ê ëþáèìîìó ñâîåìó ó÷å-
íèêó Òèìîôåþ ïèøåò: «Çíàé æå,
÷òî â ïîñëåäíèå äíè íàñòóïÿò âðå-
ìåíà òÿæêèå. Èáî ëþäè áóäóò ñà-
ìîëþáèâû, ñðåáðîëþáèâû, ãîð-
äû, íàäìåííû, çëîðå÷èâû, ðîäè-
òåëÿì íåïîêîðíû, íåáëàãîäàðíû,
íå÷åñòèâû, íåäðóæåëþáíû. Íå-
ïðèìèðèòåëüíû, êëåâåòíèêè, íå-
âîçäåðæàííû, æåñòîêè, íå ëþáÿ-
ùèå äîáðà. Ïðåäàòåëè, íàãëû,
íàïûùåííû, áîëåå ñëàñòîëþáèâû,
íåæåëè áîãîëþáèâû. Èìåþùèå
âèä áëàãî÷åñòèÿ, ñèëû æå åãî îò-
ðåêøèåñÿ. Òàêîâûõ óäàëÿéñÿ. Ê
ñèì ïðèíàäëåæàò òå, êîòîðûå
âêðàäûâàþòñÿ â äîìû è îáîëüùà-
þò æåíùèí, óòîïàþùèõ âî ãðåõàõ,
âîäèìûõ ðàçëè÷íûìè ïîõîòÿìè.
Âñåãäà ó÷àùèõñÿ è íèêîãäà íå
ìîãóùèõ äîéòè äî ïîçíàíèÿ èñ-
òèíû» (2 Òèì. 3, 1-7).

Íè÷òî íå îòëó÷èò íàñ îò ëþáâè Áîæèåé
Åñëè æå ìèð ê êîíöó âðåìåíè

äîëæåí ïðèéòè ê òàêîìó íðàâ-
ñòâåííîìó ñîñòîÿíèþ, òî âåðóþ-
ùèå â Áîãà Îòöà, Ãîñïîäà íàøåãî
Èèñóñà Õðèñòà è â Áîãà Äóõà Ñâÿ-
òàãî, èñïîâåäóþùèå Ñâÿòóþ
Òðîèöó, äîëæíû, íàîáîðîò, æèòü âî
âñÿêîì áëàãî÷åñòèè è ÷èñòîòå è
áûòü ñîëüþ çåìëè, ñâåòîì ìèðó
ïî ñëîâó Ñïàñèòåëÿ: «Òàêî äà ïðî-
ñâåòèòñÿ ñâåò âàø ïðåä ÷åëîâåêè,
ÿêî äà âèäÿò âàøà äîáðàÿ äåëà è
ïðîñëàâÿò Îòöà âàøåãî, Èæå íà
íåáåñåõ» (Ìô. 5,16).

Îáëåêøèñü â áðîíþ âåðû è
ëþáâè è â øëåì íàäåæäû ñïàñå-
íèÿ «Êàê äíåì áóäåì âåñòè ñåáÿ
áëàãî÷èííî, íå ïðåäàâàÿñü íè ïè-
ðîâàíèÿì è ïüÿíñòâó, íè ñëàäîñ-
òðàñòèþ è ðàñïóòñòâó, íè ññîðàì
è çàâèñòè; íî îáëåêèòåñü â Ãîñ-
ïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà è ïî-
ïå÷åíèÿ î ïëîòè íå ïðåâðàùàéòå
â ïîõîòè» (Ðèì. 13, 13-14).

«Îáëåêèòåñü, – ãîâîðèò àï. Ïà-
âåë, – êàê èçáðàííûå Áîæèè, ñâÿ-
òûå è âîçëþáëåííûå: â ìèëîñåð-
äèå, áëàãîñòü, ñìèðåííîìóäðèå,
êðîòîñòü, äîëãîòåðïåíèå. Ñíèñõî-
äÿ äðóã ê äðóãó è ïðîùàÿ âçàèì-
íî, åñëè êòî íà êîãî èìååò æàëî-
áó; êàê Õðèñòîñ ïðîñòèë âàñ, òàê
è âû. Áîëåå æå âñåãî îáëåêèòåñü
â ëþáîâü, êîòîðàÿ åñòü ñîâîêóï-
íîñòü ñîâåðøåíñòâà. È äà âëàäû-
÷åñòâóåò â ñåðäöàõ âàøèõ ìèð
Áîæèé, ê êîòîðîìó âû ïðèçâàíû â

îäíîì òåëå, è áóäüòå äðóæåëþá-
íû. Ñëîâî Õðèñòîâî äà âñåëÿåòñÿ
â âàñ îáèëüíî, ñî âñÿêîþ ïðåìóä-
ðîñòüþ; íàó÷àéòå è âðàçóìëÿéòå
äðóã äðóãà ïñàëìàìè, ñëàâîñëî-
âèåì è äóõîâíûìè ïåñíÿìè, âî
áëàãîäàòè âîñïåâàÿ â ñåðäöàõ
âàøèõ Ãîñïîäó» (Êîë. 3, 12-16).

«È íå ñòðàøèòåñü íè â ÷åì ïðî-
òèâíèêîâ» âàøèõ ïî âåðå, çíàÿ, ÷òî
èõ íàïàäåíèÿ è ãîíåíèÿ íà âàñ çà
âåðó «äëÿ íèõ åñòü ïðåäçíàìåíî-
âàíèå ïîãèáåëè, à äëÿ âàñ – ñïà-
ñåíèÿ. È ñèå îò Áîãà, ïîòîìó ÷òî
âàì äàíî ðàäè Õðèñòà íå òîëüêî
âåðîâàòü â Íåãî, íî è ñòðàäàòü
çà Íåãî!» (Ôèë. 1, 28-29).

Ïîýòîìó àï. Ïàâåë è âîñêëèöà-
åò, ãîâîðÿ: «Êòî îòëó÷èò íàñ îò
ëþáâè Áîæèåé: ñêîðáü, èëè òåñ-
íîòà, èëè ãîíåíèå, èëè ãîëîä, èëè
íàãîòà, èëè îïàñíîñòü, èëè ìå÷?
Êàê íàïèñàíî: «çà òåáÿ óìåðùâ-
ëÿþò íàñ âñÿêèé äåíü, ñ÷èòàþò
íàñ çà îâåö, îáðå÷åííûõ íà çàê-
ëàíèå. Íî âñå ñèå ïðåîäîëååì
ñèëîþ Âîçëþáèâøåãî íàñ» (Ðèì.
8, 35-37).

È ÷òî áû íå áûëî ñ íàìè, âñå,
÷òî ïðèäåòñÿ èñïûòàòü, íàäî ïå-
ðåíåñòè ñ ðàäîñòüþ, íå îòðåêà-
ÿñü… È íèêàêèå ñêîðáè, ïóñòü
äàæå è ñìåðòü, – íè÷òî íå äîëæíî
îòëó÷èòü íàñ îò ëþáâè Áîæèåé.

Àðõèìàíäðèò ÊÈÐÈËË
(ÏÀÂËÎÂ)

     ÄÓØÅÏÎËÅÇÍÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò...
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     Çàïèòóºòå — âiäïîâiäàºìî
Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â «Áëàãîâ³ñòó»
â³äïîâ³äàº àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí.

Çàïèòàííÿ: – ßê ãîòóâàòèñÿ äî Ïðè÷àñòÿ?
Â³äïîâ³äü: – Ïðè÷àñòÿ Ò³ëà ³ Êðîâ³ Õðèñòîâî¿ – îäíå ³ç

Òà¿íñòâ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè. Äî íüîãî ïîâèííà ïåð³îäè÷-
íî ïðèñòóïàòè êîæíà â³ðóþ÷à ëþäèíà. Ïðè÷àñòÿ
çä³éñíþºòüñÿ ï³ä ÷àñ Áîæåñòâåííî¿ ë³òóðã³¿ – áîãîñëóæ³í-
íÿ, ÿêå â³äáóâàºòüñÿ â õðàìàõ çðàíêó.

Ïðè÷àñòÿ ïîòð³áíå äëÿ íàøî¿ äóø³ òàê ñàìî, ÿê ¿æà – äëÿ
ò³ëà; âîíî çì³öíþº íàø³ äóøåâí³ ñèëè, ë³êóº äóøåâí³ õâî-
ðîáè ³ äîïîìàãàº áîðîòèñÿ ç äóõîâíèìè ïðèñòðàñòÿìè.
Îêð³ì òîãî, ïðè÷àùàþ÷èñü, ìè çàñâ³ä÷óºìî ñâîþ ºäí³ñòü
ç Öåðêâîþ. Â ïåðø³ ðîêè õðèñòèÿíñòâà ëþäèíà, ÿêà íàçè-
âàëà ñåáå â³ðóþ÷îþ, àëå íå ïðèñòóïàëà äî Ïðè÷àñòÿ, â³äëó-
÷àëàñÿ â³ä Öåðêâè ³ íå ââàæàëàñÿ â³ðóþ÷èì õðèñòèÿíè-
íîì.

Ùîá ã³äíî ïðè÷àñòèòèñÿ Ñâÿòèõ Õðèñòîâèõ Òà¿íñòâ, íå-
îáõ³äíî ïåâíèì ÷èíîì äî öüîãî ï³äãîòóâàòèñÿ. Íà ïðîòÿç³
ïåâíîãî ÷àñó ïåðåä Ïðè÷àñòÿì (ÿê ì³í³ìóì, òðè äí³) ñë³ä
ïîñòèòèñÿ – íå âæèâàòè ñêîðîìíî¿ (ì’ÿñíî¿) ¿æ³, – óòðèìó-
âàòèñÿ â³ä ðîçâàã ³ ñâ³òñüêèõ çàäîâîëåíü; öåé ÷àñ ñë³ä
ïðèñâÿòèòè ðîçäóìàì ïðî ñâîº æèòòÿ, ïðî ãð³õè, â ÿêèõ
íåîáõ³äíî ïîñïîâ³äàòèñÿ. Íàïåðåäîäí³ ïðè÷àùàííÿ áàæà-
íî ïîáóâàòè íà âå÷³ðíüîìó áîãîñëóæ³íí³ ³ ïðî÷èòàòè ïî
ìîëèòâîñëîâó Ïðàâèëî äî Ïðè÷àñòÿ.

Âðàíö³ â äåíü Ïðè÷àñòÿ íåîáõ³äíî ïðèéòè â õðàì ðàí³-
øå, äî ïî÷àòêó áîãîñëóæ³ííÿ. Íàïåðåäîäí³ Ïðè÷àñòÿ – ç
îï³âíî÷³ ³ âðàíö³ – íå ìîæíà ¿ñòè, ïèòè, à êóðöÿì – êóðèòè.
Ïåðåä Ïðè÷àñòÿì äîðîñëèì ëþäÿì ³ ä³òÿì, ïî÷èíàþ÷è ç
ñåìèð³÷íîãî â³êó, íåîáõ³äíî ñïîâ³äàòèñÿ. Ñïîâ³äü ó öåðêâ³,
ÿê ïðàâèëî, ðîçïî÷èíàºòüñÿ ïåðåä Áîæåñòâåííîþ ë³òóð-
ã³ºþ.

Ïðè÷àñòÿ çä³éñíþºòüñÿ â ê³íö³ Ë³òóðã³¿. Â³ðóþ÷³, äîïó-
ùåí³ ñâÿùåíèêîì äî Ïðè÷àñòÿ, ïî ÷åðç³ ï³äõîäÿòü äî àì-
âîíó, íà ÿêîìó ñòî¿òü ñâÿùåíèê ç ×àøåþ. Ï³äõîäÿ÷è äî
Ïðè÷àñòÿ, íåîáõ³äíî õðåñòîïîä³áíî ñêëàñòè ðóêè íà ãðó-
äÿõ, íàçâàòè ñâîº ³ì’ÿ. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âè îòðèìàëè Ñâÿòå
Ïðè÷àñòÿ, âàì âèòåðëè ãóáè ïëàòîì, òðåáà ïîö³ëóâàòè íèæ-
íþ ÷àñòèíó ×àø³ ³ â³ä³éòè äî òîãî ì³ñöÿ, äå öåðêîâíîñëó-
æèòåë³ ðîçäàþòü ïðè÷àñíèêàì ÷àñòî÷êè àíòèäîðó àáî ïðî-
ñôîðè ³ âèíî, ðîçâåäåíå ãàðÿ÷îþ âîäîþ. Ñë³ä îáîâ’ÿçêîâî
âèñëóõàòè ìîëèòâè ïî Ñâÿòîìó Ïðè÷àñòþ, ÿê³ ÷èòàþòüñÿ â
õðàì³.

Âèõîäèòè ç öåðêâè ï³ñëÿ Ïðè÷àñòÿ ìîæíà ò³ëüêè ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ïîö³ëóºòå õðåñò, ÿêèé âèíîñèòüñÿ ñâÿùåíèêîì ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ Áîæåñòâåííî¿ ë³òóðã³¿.

Ï³ñëÿ Ïðè÷àñòÿ ïî ìîæëèâîñò³ ñë³ä óõèëÿòèñÿ â³ä áóäåí-
íèõ ðîçìîâ. Êðàùå âñüîãî ïðèñâÿòèòè äåíü ï³ñëÿ Ïðè÷àñ-
òÿ áîãîóãîäíèì ñïðàâàì: ÷èòàííÿì äóõîâíèõ êíèã, ñïðà-
âàì ìèëîñåðäÿ ³ ëþáîâ³ äî áëèæíüîãî.

ÌÎËÈÒÂÀ ÇÀ ÂÎÐÎÃ²Â (Äóõîâíà íàñòàíîâà)
Ìîëèòâà çà âîðîã³â ³ âîðîãóþ÷èõ – âåëèêà ñèëà, ÿêà ïðèïèíÿº âîðîæíå÷ó ³ ïðèíîñèòü ìèð. Ñàì Ñïàñèòåëü

çàïîâ³äàâ íàì ìîëèòèñÿ çà âîðîã³â;  íà Õðåñò³ Â³í ìîëèâñÿ çà òèõ, ÿê³ Éîãî ðîçïèíàëè. Â³äîìî áàãàòî âèïàäê³â,
êîëè îäèí ³ç âîðîãóþ÷èõ âïèñóâàâ ³ì’ÿ ñâîãî íåäîáðîçè÷ëèâöÿ â ïîìèíîê çà çäîðîâ’ÿ ïîðÿä ³ç ñâî¿ì ³ìåíåì – ³
âîðîæíå÷à ïðèïèíÿëàñü, çì³íþþ÷èñü äîáðèìè â³äíîñèíàìè ³ íàâ³òü äðóæáîþ.

ßêùî ó âàñ º íåäîáðîçè÷ëèâåöü, ÿêèé âàñ îáðàçèâ àáî çàçäðèòü âàì, âïèø³òü éîãî ³ì’ÿ äëÿ ìîëèòîâíîãî
ïîìèíàííÿ ó ñâ³é ïîì’ÿííèê ³ ñàì³ ìîë³òüñÿ çà íüîãî ïî çàïîâ³ä³ Ãîñïîäí³é: «ëþáèòå âðàãîâ âàøèõ, áëàãîñëîâëÿéòå
ïðîêëèíàþùèõ âàñ, áëàãîòâîðèòå íåíàâèäÿùèì âàñ è ìîëèòåñü çà îáèæàþùèõ âàñ è ãîíÿùèõ âàñ» (Ìô. 5, 44).

Ñâÿòèòåëü Ñàâ³í, ºïèñêîï Ê³ïðñüêèé

Ñòàðîâèíí³ ì³ðè âèì³ðó
×èòàþ÷è êàçêè àáî êíèãè ïðî äàâí³ ïîä³¿, ìè ÷àñòî çóñòð³-

÷àºìî â íèõ ñòàðîâèíí³ ì³ðè âèì³ðó. Íå êîæåí ³ç íàñ ìîæå
ñêàçàòè ñê³ëüêè öå àðøèí, ë³êîòü, ñàæåíü ³ ò.ä. Ïðîïîíóºìî âàì
ðîçøèôðîâêó öèõ ì³ð.

Ñâÿòèòåëü Ëóêà (Äåíü ïàì’ÿò³ – 11 ÷åðâíÿ)

Â ìèðó Âàëåíòèí Ôåë³êñî-
âè÷ Âîéíî-ßñåíåöüêèé íà-
ðîäèâñÿ â Êåð÷³ 27 êâ³òíÿ
1877 ð. Çàê³í÷èâøè ã³ìíàç³þ,
ì³ðêóþ÷è ïðî âèá³ð æèòòº-
âîãî øëÿõó, âèð³øèâ, ùî
áóäå çàéìàòèñÿ ëèøå òèì,
ùî «êîðèñíî äëÿ ñòðàæäà-
þ÷èõ ëþäåé», îáðàâ ìåäè-
öèíó. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ óí³-
âåðñèòåòó çàéíÿâñÿ ìåäè÷-
íîþ ïðàêòèêîþ ³ íàóêîâèìè
äîñë³äæåííÿìè.

Â 1920-õ ðîêàõ ïðàöþâàâ
õ³ðóðãîì ó Òàøêåíò³, àêòèâ-
íî áðàâ ó÷àñòü ³ â öåðêîâ-
íîìó æèòò³, â³äâ³äóþ÷è çà-
ñ³äàííÿ öåðêîâíîãî áðàòñòâà.
Ï³ñëÿ  òðèð³÷íîãî ñëóæ³ííÿ â
ñàí³ ³ºðåÿ îòåöü Âàëåíòèí

ïðèéìàº ÷åðíå÷èé ïîñòðèã ç
³ì’ÿì àïîñòîëà, ºâàíãåë³ñòà ³
ë³êàðÿ Ëóêè. 30 òðàâíÿ 1923
ð. áóâ òàºìíî õ³ðîòîí³çîâà-
íèé íà ºïèñêîïà.

Ç 1943 ð. Ëóêà îáèðàºòü-
ñÿ ó Ñâÿùåííèé ñèíîä Ðî-
ñ³éñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðê-
âè. ×åðåç òðè ðîêè éîãî ïå-
ðåâåëè äëÿ ñëóæ³ííÿ äî
Ñ³ìôåðîïîëÿ, äå ïðèçíà÷è-
ëè àðõ³ºïèñêîïîì Êðèìñü-
êèì òà Ñ³ìôåðîïîëüñüêèì. Ó
ì³ñöåâèé ìåäè÷íèé ³íñòèòóò
éîãî íå äîïóñòèëè, àëå â³í,
íåçâàæàþ÷è íà ïîâàæíèé
â³ê, çàâæäè êîíñóëüòóâàâ ³ â³â
ïðèéîì õâîðèõ, ÷èòàâ ëåêö³¿
ë³êàðÿì ì³ñòà, ïèñàâ íàóêîâ³
ïðàö³.

Ïîìåð ïðåîñâÿùåíí³øèé
Ëóêà 11 ÷åðâíÿ 1961 ð. íà
äåíü Âñ³õ ñâÿòèõ. Àëå ïàñ-
òèð íå çàëèøèâ ñâîþ ïàñòâó.
Éîãî ìîëèòâàìè â³äáóâà-
þòüñÿ ÷èñëåíí³ ÷óäåñí³
çö³ëåííÿ. Ñâÿò³ îñòàíêè àð-
õ³ºïèñêîïà Ëóêè ïî÷èâàþòü
ó Ñâÿòî-Òðî¿öüêîìó êàôåä-
ðàëüíîìó ñîáîð³ Ñ³ìôåðîïî-
ëÿ. Ï³ä ÷àñ Âåëèêîãî ïîñòó
÷àñòèíêè ìîù³â ñâÿòîãî áóëî
ïðèâåçåíî äî êàôåäðàëüíî-
ãî ñîáîðó ó Ìóêà÷åâ³, äå äî
íèõ ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðåêëî-
íèòèñÿ òèñÿ÷³ ïðàâîñëàâíèõ
â³ðíèê³â ì³ñòà òà íàøîãî
êðàþ.

Ïðîòîäèÿêîí
ÌÈÒÐÎÔÀÍ

Êàæóòü, ùî òèì, õòî ïîäîðîæóº, äîçâîëÿºòüñÿ ïîðóøóâà-
òè ï³ñò. ×è öå ä³éñíî òàê?

Ñïðàâä³, äëÿ òèõ, õòî ïîäîðîæóº, ï³ñò ïîñëàáëþºòüñÿ, àëå
íå â³äì³íÿºòüñÿ.

Äî òîãî æ, ïðàâèëî ïîñëàáëÿòè ï³ñò äëÿ ïîäîðîæóþ÷èõ
áóëî âïðîâàäæåíå â æèòòÿ, êîëè ïîäîðîæ áóëà âèïðîáó-
âàííÿì, ïîâ’ÿçàíèì ç³ çíà÷íèìè ô³çè÷íèìè íàâàíòàæåí-
íÿìè òà òðèâàëà â³ä ê³ëüêîõ äí³â äî ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â, à ³íîä³
é ðîê³â.

Ñüîãîäí³ òðàíñïîðò ³ îáñëóãîâóâàííÿ ðîçâèíóò³ òàê, ùî
ïîäîðîæóâàííÿ ïåðåñòàº áóòè âèïðîáóâàííÿì. À ÿêùî ïî-

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI ÑÂßÒÀ

Ó ×ÅÐÂÍ² 2014 ð.
1.(Íä.) – Ñâÿòèõ îòö³â ² Âñåëåíñüêîãî Ñîáîðó. Áëãâ.

âåë. êí. Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà. Áëãâ. âåë. êí. Äè-
ìèòð³ÿ Äîíñüêîãî. Ïñêîâî-Ïå÷åðñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿
Ìàòåð³ "Óìèëåíèå".
3.(Âò.) – Âîëîäèìèðñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³. Ð³âíî-

àïï. öàðÿ Êîñòÿíòèíà ³ ìàòåð³ éîãî öàðèö³ ªëåíè.
Áëãâ. êí. Êîñòÿíòèíà ³ ÷àä éîãî Ìèõàéëà ³ Ôåîäîðà,
Ìóðîìñüêèõ ÷óäîòâîðö³â.
7.(Ñá.) – Òðî¿öüêà ðîäèòåëüñüêà ñóáîòà. Òðåòº çíàé-

äåííÿ ãëàâè Ïðåäòå÷³ ³ Õðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíüîãî ²îàí-
íà. Ñâò. ²íîêåíò³ÿ, àðõ³ºï. Õåðñîíñüêîãî.
8.(Íä.) – Äåíü Ñâÿòî¿ Òð³éö³. Ï'ÿòäåñÿòíèöÿ.
9.(Ïí.) – Äåíü Ñâÿòîãî Äóõà. ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³

"Äîñòîéíî åñòü".
10.(Âò.) - ²êîí Áîæî¿ Ìàòåð³ "Óìÿã÷åíèå çëûõ ñåð-

äåö" ³ "Íåðóøèìàÿ ñòåíà".
11.(Ñð.) – Ñâò. Ëóêè ñïîâ³äíèêà, àðõ³ºï. Ñ³ìôåðî-

ïîëüñüêîãî. ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Ñïîðó÷íèöà ãðåø-
íûõ".
15.(Íä.) – Âñ³õ ñâÿòèõ. Çàãîâèíè íà Ïåòð³â ï³ñò.
16.(Ïí.) – Ïî÷àòîê Ïåòðîâîãî ïîñòó.
18.(Ñð.) – Áëæ. Êîñòÿíòèíà, ìèòð. Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿

Ðóñ³.
22.(Íä.) – Âñ³õ ñâÿòèõ, â çåìëÿõ Ðóñ³ ïðîñ³ÿâøèõ. Âñ³õ

ïðåïîäîáíèõ ³ áîãîíîñíèõ îòö³â íà ñâÿò³é Ãîð³ Àôîí
ïðîñ³ÿâøèõ.
24.(Âò.) – Àïîñòîë³â Âàðôîëîìåÿ ³ Âàðíàâè. ²êîíè

Áîæî¿ Ìàòåð³ "Äîñòîéíî åñòü" ("Ìèëóþùàÿ").
27.(Ïò.)  – Çíàéäåííÿ ìîùåé ñùì. Âîëîäèìèðà,

ìèòðîï. Êè¿âñüêîãî. Ñîáîð Äèâåºâñüêèõ ñâÿòèõ.
28.(Ñá.) – Ñâò. Ìèõà¿ëà, ïåðøîãî ìèòðîï. Êè¿âñüêî-

ãî. Ñâò. ²îíè, ìèòðîï. Êè¿âñüêîãî (Ìîñêîâñüêîãî) ³
âñ³º¿ Ðóñ³, ÷óäîòâîðöÿ.
29.(Íä.) – Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé ñâò Ôåîôàíà, çàò-

âîðíèêà Âèøåíñüêîãî. Ñîáîð Îäåñüêèõ ñâÿòèõ. Ñî-
áîð Ãàëèöüêèõ ñâÿòèõ. Ñîáîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðçüêèõ
ñâÿòèõ. Ñîáîð Á³ëîðóñüêèõ ñâÿòèõ. Ñîáîð Íîâ-
     ãîðîäñüêèõ ñâÿòèõ. Ñîáîð Ïñêîâñüêèõ ñâÿòèõ.

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

ß íå çíàþ, ãäå
ïðàâäà, ãäå ëîæü.

Îäíî ëèøü ïðîøó: «Ïîìîãè!»
×òîá íåâèííî äåðæàâó ìîþ
Íå òåðçàëè ñâèðåïî âðàãè,
×òîáû çëîáà óòèõëà â ñåðäöàõ
È ìû âñïîìíèëè èñòèíû ñóòü:
«Ìèð õóäîé ëó÷øå

äîáðîé âîéíû».
È ïîãèáøèõ íàçàä íå âåðíóòü
Îïðàâäàíüÿ íàñèëèþ íåò,
Êòî îòâåòèò çà ïëà÷ ìàòåðåé,
Êòî èõ ãîðüêèå ñëåçû óòðåò
È çàìåíèò ëþáèìûõ äåòåé.
Çëîáà ðóøèò, íî íå ñîçäàåò.
È, ñòîÿ íà ðóèíàõ ñòðàíû,
Íåóæåëè äîâîëüíû ñîáîé
Áóäåì ìû îò èñõîäà âîéíû.

Ñ ëþáîâüþ ê Óêðàèíå
Èíîêèíÿ Ê.,

Ìóêà÷åâñêèé ìîíàñòûðü

ÌÀËÈÍÎÂÛÉ ÊÂÀÑ
1,5 êã ìàëèíû, 5ë âîäû, 2,5 ñòà-

êàíà ñàõàðà, 15 ã ïðåññîâàííûõ
äðîææåé, 2 ñò. ëîæêè èçþìà.

Â êèïÿùóþ âîäó âñûïàòü ñàõàð-
íûé ïåñîê, äîáàâèòü îòæàòûé èç
ÿãîä ñîê è ðàñòåðòûå ñ ñàõàðíûì
ïåñêîì äðîææè è ïîñòàâèòü íà 1-
2 äíÿ â òåïëîå ìåñòî äëÿ áðîæå-
íèÿ (ìîæíî äîáàâèòü êàêîé-ëèáî
êèñëûé ñîê èëè ëèìîííóþ êèñëî-
òó). Íà ïîâåðõíîñòè êâàñà äîëæíà
ïîÿâèòüñÿ ïåíà. Ãîòîâûé êâàñ ïå-
ðåëèòü â áóòûëêè, äîáàâèòü
èçþì. Áóòûëêè õîðîøî çàêóïîðèòü
ïðîáêàìè è ïîñòàâèòü â õîëîäíîå
ìåñòî.

     Êóõíÿ ïðàâîñëàâíîãî ïîñòà

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ» íå âèêîðèñòîâóâàòè

äëÿ ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå ïîòðiáåí
— ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

äîðîæóâàòè ëåãêî, òî é ïîñòóâàòè ï³ä ÷àñ òàêî¿ ïîäîðîæ³
íåâàæêî.

Êîëè æ ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³ âàñ ñóïðîâîäæóþòü, çóñòð³÷à-
þòü àáî ïðèéìàþòü ëþäè, ùî íå ïîñòóþòü, àáî ç ³íøèõ
ïðè÷èí íå ìàº ìîæëèâîñò³ ñóâîðî äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë
ïîñòó, òîä³ äîçâîëÿºòüñÿ ïîñëàáëåííÿ ïîñòó ÿê âèíÿòîê, à
íå ÿê ïðàâèëî äëÿ ïîäîðîæóþ÷èõ.

Äî ðå÷³, ï³ñò ìîæå áóòè ïîñëàáëåíèì äëÿ ë³òí³õ ëþäåé,
õâîðèõ, ä³òåé òà âàã³òíèõ æ³íîê, àëå âñå öå ìîæå áóòè ëèøå
ç áëàãîñëîâåííÿ öåðêâè òà ¿¿ äóõîâåíñòâà.

Ìèòðîïîëèò Âîëîäèìèð

Ï²ÑÒ ÄËß ÏÎÄÎÐÎÆÓÞ×ÈÕ

Ëó÷øå óìåðåòü â ïîäâèãå, ÷åì æèòü â ïàäåíèè. Ëó÷øå ñìåðòü çà Áîãà,
÷åì æèçíü ñî ñòûäîì è ëåíîñòüþ. (Ïðï. Èñààê Ñèðèí)

Óâàãà: ç 16 ÷åðâíÿ – ïî÷àòîê Ïåòðîâîãî ïîñòó
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ñò.

Òàëàíò – óìåíèå çàäàòü òðóä äóøå. (À. Êðóãëîâ).

Найважливіше щастя...
виявляється в тому, щоб
закохатися в ідею , якій
можна безподільно при�
святити всі свої сили і все
своє життя. Цю окрилену
мрію крізь дитячі, шкільні
і вже студентські роки
плекала�леліяла мукачі�
вська дівчинка�весняноч�
ка Вітушка  (так ніжно зва�
ли батьки свою донечку
Вікторію Попп). Ніби не�
вгомінко кваплячись , і
прийшла в цей світ народ�
женою останнього  дня
травневої пори року. Для
неї поєднання весни і літа
в одноденному вимірі – це
повільний перехід від
здійснення студентської
мрії до життєвої мудрості
і досконалості. І вже через
десятки прожитих років
Вікторія Мартинівна ска�
же: «Ти будеш по�справж�
ньому щаслива тільки
тоді, коли в твоєму домі
будуть владарювати мир,
спокій і порозуміння та
виповнені вщерт дитячим
сміхом  кімнати». Адже
вони Богом послані у цей
світ життя прийшли, аби
продовжити людський рід
на  рідній українській
землі.

Всевишній не обділив
ніжну серцем жінку ні пер�
шим, ні другим, ані
третім. У їх чепурному бу�
диночку, що розташова�
ний в центрі Лалова, па�
нують мир і злагода, З
цього гнізда вилетіли в
самостійне заможнє жит�
тя  старший син Йоніко і
молодша донечка, улюб�
лениця сім’ї  Валерія. Цій
радості Вікторії Мартині�
вни немає меж.

Бо вона і по�сьогодні у
свій золотий, позначений
весняністю вік, ось уже
чверть сторіччя опікуєть�
ся  не лише своїми, а й но�
вонародженими в Мука�
чеві діточками. Ось воно
найвище щастя  у продов�
жені людського родоводу!

... Народилася Вікторія
Мартинівна  Попп в чудо�
вому закарпатському селі
Королево, що на Виног�
радівщині. Уже сама назва
району каже, що тут най�
благодатніша для вроди
виноградних сонячних
грон  земля. Майже на всіх
зелених ринках області
роботящі виноградівчани
вам запропонують перші
врожаї  огірків  і помидор,
лісових ягід і грибів, іншої
городини і  дарів природи.
Це – найтепліший і найв�
родливіший куточок Сріб�
ної землі. В оточені цього
земного раю сільська дів�

Â²ÊÒÎÐ²ß  ÑÅÍÜÊÎ: «Â ÆÈÒÒ² ÄÓÆÅ
ÂÀÆËÈÂÎ  ÇÀÊÎÕÀÒÈÑß Â ²ÄÅÞ»

чинка прислухалася до
протяжних гудків поїздів,
які час від часу курсували
неподалік села Королева.
Вони ніби кликали дівчин�
ку разом з сім’єю в дале�
ку дорогу. З часом так і
сталося, що дружня сім’я
Поппа переїхала з Виног�
радова до Мукачева. Тут
голові сімейства, високо�
освіченому енергетику
Мартину Ладиславовичу
запропонували посаду
начальника  МРЕМ. У тому
ж  1970 році Вікторія пішла
до першого класу  Мукач�
івської ЗОШ № 1. Вчилася
на відмінно і мала потяг до
медицини. Це не могли не
помітити батьки, коли в
кімнаті дочки багатотом�
ник «Медична енциклопе�
дія»  став її настільним
посібником. Аби дочка
зрозуміла, що не все в
житті дається так легко,
домовилися, щоб  Вікто�
рію після десятилітки
взяли на роботу на місце�
ву фабрику верхнього три�
котажу. Тут пройшла дво�
річний курс трудового за�
гартування. В жіночому
колективі було весело і
час промайнув швидко.
На порозі були іспити до
вузу. Не боялася, бо за
плечима мала дворічний
трудовий стаж, який давав
шанс до омріяної мети.
Легко пройшла конкурсну
комісію і була зарахована
студенткою  дніпропет�
ровської медичної ака�
демії.

–То були мої найкращі і
наймиліші в житті роки, —
замрієно згадує  Вікторія.

Закінчила  вищий на�
вчальний заклад  з відзна�
кою і здобула спеціаліза�
цію  пікаря�педіатра. По�
чинаючи з 1988 року,
пройшла дворічну  інтер�
натуру  з педіатрії  в об�
ласній клінічній дитячій
лікарні До хворих діток до�
водилося пішки долати
кілометри  за будь�якої
негоди. Їй навпрочуд лег�

ко вдавалося встановлю�
вати занедужалим  точний
діагноз, що давало пози�
тивний результат лікуван�
ня. Її здібності помітили в
центральній районній
лікарні і запропонували
посаду лікаря  неонатоло�
га  пологового відділення.
По�правді кажучи я, як і
багато читачів газети, не
дуже обізнані, що лікує
лікар�неонатолог. Аби
зрозуміти суть, я звернув�
ся до тлумачного словни�
ка , де сказано: неонато�
лог – лікар педіатричного
профіллю, що спеціалі�
зується в області  попе�
редження, розпізнавання
і лікування порушень жит�
тєдіяльності , що виника�
ють у новонароджених
дітей. Уявіть собі таку кар�
тину: дитятко народилося
і як ми звикли казати, про�
падає на очах. Воно не
скаже, де його болить. І
тут на поміч дитині і ма�
тері приходить  неонато�
лог. Він визначить діагноз
і припише курс лікування
немовляти. Погодьтеся,
спеціалізація не з легких.
Адже треба за симптома�
ми поведінки  дитини  при�
значити цілий комплекс
лікувальних заходів. За
десять років роботи нео�
натологом  Вікторія Мар�
тинівна пройшла велику
школу практичної меди�
цини і досягла кращих ре�
зультатів  у лікуванні не�
мовлят в області.  За таке
сумлінне ставлення до
праці  з  2000 року  її при�
значають  заввідділенням
неонатологіїї  Мукачівсь�
кої ЦРЛ, де працює  по
сьогодні.

31 травня  Ваша добра
знайома  лікарка Вікто�
рія Мартинівна  Попп�
Сенько відзначатиме
свій черговий день на�
родження. Зважаючи на
те, що минулого року
нам, родичам і  мамам
немовлят, не вдалося
поздоровити талановито�
го лікаря із золотим юві�
леєм, То маємо слушну
нагоду сьогоріч  скласти
ій доколінне шанування з
побажаннями  міцного
здоров’я, щасливої до�
леньки, довгих літ життя,
щедрих Божих  ласк ро�
дині і  постійної опіки
Пресвятої Богородиці.

За дорученням пацієнт�
ки Олесі Кучинки та со�
тень інших мам колишніх
немовлят з Мукачівського
пологоого будинку  жур�
наліст ІВАН  КОПЧА.

На виконання Постанови президії обкому профспілки працівників культури
від 23.05.2013 р. «Про проведення звітів і виборів у профспілкових організаціях
підприємств і організацій культури у 2013 – 2014 рр.» в первинних профорган�
ізаціях закладів культури подібні  збори вже  проведені. На високому організа�
ційному рівні відбулися збори в колективах Закарпатського обласного російсь�
кого драматичного театру (директор Шутюк Ю.С., голова профспілки Тищук
Є.В.), централізованої бібліотечної системи (директор Стадник О.А., голова
профкому Дьордь О.В.), дитячій школі мистецтв №2, дитячій художній школі
ім..М.Мункачі. До кінця травня всі профспілкові організації повинні  провести
звіти – вибори. Характерно, що у всіх колективах обрано профкоми і голів проф�
комів у попередньому складі – це добра ознака, отже працівники довіряють
своїм профспілковим лідерам. Міська звітно�виборна профспілкова конфе�
ренція відбудеться у вересні.

О. СТАДНИК, голова міськкому
профспілки працівників культури

ЗВІТУЮТЬ ПРОФСПІЛКИ…

Ç ÞÂ²ËÅÉÍÈÌ
ÑÂßÒÎÌ!

Ç 55-ð³÷÷ÿì  ç äíÿ íàðîäæåííÿ  äå-
ïóòàòñüêèé  êîðïóñ ñ. Ëàëîâî â³òàº
ñâîãî êîëåãó-äåïóòàòà äèðåêòîðà Ëà-
ë³âñüêî¿ ÇÎØ

ÌÈØÀÍÈ×À
Ñåðã³ÿ Ôåäîðîâè÷à.

Øàíîâíèé Ñåðã³é Ôåäîðîâè÷!
Ó  ö³ âåñíÿíî-ñîíÿ÷í³  òðàâíåâ³ äí³
ìè, Òâî¿ äðóç³, áàæàºìî Òîá³  çäîðî-
â’ÿ, ïë³äíî¿ ðîáîòè  ÿê â øêîë³, òàê ³ â
ãðîìàäñüê³é ä³ÿëüíîñò³, ðîäèííîãî
ùàñòÿ, äîáðîáóòó, ðàäîñò³ â³ä ñ³ì’¿,
äðóç³â, Áîæî¿ áëàãîäàò³ ³ âñüîãî íàé-
êðàùîãî â³ä æèòòÿ.

Äî öèõ òåïëèõ â³òàíü ³ ïîáà-
æàíü  ïðèºäíóþòüñÿ  ³ Ëàë³âñüêå
ìèñëèâñüêå Òîâàðèñòâî”Ìàéîð-
íÿ”, à òàêîæ   ùèðî  øàíóþ÷à þâ-
³ëÿðà ðåäàêö³ÿ ãàçåòè”Ìóêà÷åâî”

Âåñíà âæå â³äöâ³ëà ³ â³äáóÿëà,
Âðîæàºì ïîâíÿòüñÿ ïîëÿ é ñàäè,
Çîçóë³ ç ðàä³ñòþ Âàì íàêóâàëè
Æàäàíèõ ø³ñòäåñÿò. – 3 ðîñè é âîäè!

Â ø³ñòíàäöÿòü Âè ïî¿õàëè ³ç ì³ñòà,
Â Ëóãàíñüêó îáëàñòü, Êðèì,

Äàëåêèé ñõ³ä.
²ç âïåðò³ñòþ ïðîéøëè øëÿõè òåðíèñò³,
ßê³ çàëèøèëè ïîâ÷àëüíèé ñë³ä.

² ïîâåðíóëèñü ðàäî â Çàêàðïàòòÿ,
Ó ì³ñòî Õóñò, íà áàòüê³âñüêèé ïîð³ã,
Âçÿëèñÿ ³ç íå÷óâàíèì çàâçÿòòÿì
Îñï³âóâàòè ð³äíèé îáåð³ã.

Ó òâîð÷îñò³ ïðîõîäÿòü äí³ ïðèâ³ëüíî,
Ç äðóçÿìè ïî ïåðó ó “Ð³äí³ì Ñëîâ³”
Âèõîäÿòü êíèãè ³ ñòàòò³ ïîñò³éíî
Íà óêðà¿íñüê³é, ìàòåðèíñüê³é ìîâ³.

Ç äðóæèíîþ çðîñòèëè äî÷êó é ñèíà,
Âæå é âíóêè âíîñÿòü ðàäîù³ áóòòÿ,
Íàòõíåííÿ õàé äàðóº Âàì ðîäèíà
² äî ñòà ðîê³â  ïîâíèòüñÿ æèòòÿ.

Ìèõàéëî  ØÓØÊÅÂÈ×

29 òðàâíÿ â³äçíà-
÷àº ø³ñòäåñÿòèð³÷-
íèé þâ³ëåé

Ñ²×
ßðîñëàâ

Â³êòîðîâè÷.
Ïðèéìè, þâ³ëÿðå,

ùèðîñåðäå÷í³  â³-
òàííÿ â öåé ùàñëè-
âèé  äëÿ òåáå äåíü
ïîáàæàííÿ ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ â òâî¿é
òâîð÷îñò³. À òâîð÷³ñòü Òâîÿ — ïîåç³ÿ,
îäèí ç íàéïîøèðåí³øèõ  âèä³â ìèñòåö-
òâà.

Ó òâî¿é ïîåç³¿ ë³ðè÷íèé ãåðîé — öå
ïàòð³îò, ÿêèé  ëþáèòü ñâîþ Áàòüê³âùè-
íó, íåíàâèäèòü  ¿¿ âîðîã³â.

 Â³í ïåðåéìàºòüñÿ  ïðîáëåìàìè àðì³¿,
õâèëþºòüñÿ çà ñòàí  ð³äíî¿, ìàòåðèíñü-
êî¿ ìîâè.

Òâîÿ ïîåç³ÿ — äåòàëüíå çíàííÿ  æèò-
òÿ, ãëèáîêå  îñìèñëåííÿ ³ ðîçóì³ííÿ
ÿâèù. Òîìó âîíà  ìàº çäàòí³ñòü  âïëè-
âàòè íà ðîçóì ³ ïî÷óòòÿ ëþäèíè.

Òâîðè ³ âèñîò íîâèõ äîñÿãàé,
Ìè  çíàºì, òè çìîæåø áàãàòî.
Ñòâîðè  íà çåìë³

ñâ³é ìàëåñåíüêèé ðàé,
Íåõàé ó äóø³ êîæåí äåíü

áóäå ñâÿòîì!
 Ïðàâë³ííÿ Ìóêà÷³âñüêîãî
îá’ºäàííÿ ÂÓÒ “Ïðîñâ³òà”

³ì. Ò. Øåâ÷åíêà, äðóç³, îäíîäóìö³.

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß,
ØÀÍÎÂÍÈÉ ÄÐÓÆÅ!

Ñ²×Ó
ßðîñëàâó Â³êòîðîâè÷ó,

ïîåòó, ïðîçà¿êó, ïóáë³öèñòó,
äî 60-ð³÷÷ÿ

 ç Äíÿ íàðîäæåííÿ

ÇÄÎÐÎÂ’ß,
ÙÀÑÒß ÒÀ ÄÎÁÐÀ!

29 òðàâíÿ âèïîâíþºòüñÿ 60 ðîê³â
ïðåêðàñí³é, ÷óéí³é ëþäèí³, ïàòð³îòó,
çä³áíîìó ë³òåðàòîðîâ³, ëþáëÿ÷îìó
÷îëîâ³êîâ³ ³ ä³äóñåâ³

Ñ²×Ó ßðîñëàâó Â³êòîðîâè÷ó.
Ç òàêî¿ õâèëþþ÷î¿ íàãîäè  ìè áàæàº-

ìî  þâ³ëÿðó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íàòõíåí-
íÿ ³ ùàñòÿ íà äîâã³ ðîêè.

 Õàé çàâæäè  ìèðíå íåáî ñèí³º íàä
òâîºþ ãîëîâîþ, õàé ñîíå÷êî  ëëº òåïëå
ïðîì³ííÿ , áóäå çëàãîäà  â äóø³  ³ îòî÷ó-
þ÷èõ òåáå ëþäåé íà ìíîã³¿ ³  áëàã³¿ ë³òà.

Ñ³ì’ÿ,  äðóç³  (ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ é
ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”)

ÒÂÎÐ×ÈÕ ÒÎÁ²
ÇËÅÒ²Â!

Êîëåêòèâ  êîëåã ïî ïåðó
ì³ñüêîãî ë³òîá’ºäíàííÿ “Ð³äíå
ñëîâî” â³ä ùèðîãî ñåðöÿ  â³òàº
÷ëåíà íàøîãî òâîð÷îãî ãóðòó

Ñ²×À
ßðîñëàâà

Â³êòîðîâè÷à
ç  60-ð³÷íèì  þâ³ëåºì!

Áàæàºìî þâ³ëÿðîâ³ ñèë,íàñ-
íàãè, òâîð÷èõ ïëàí³â, âèäàòíèõ
òâîð³â, ïîâàãè â³ä ëþäåé, ñ³ìåé-
íîãî ùàñòÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ!

Â²ÒÀªÌÎ
Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

22 òðàâíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é 55 – ð³÷íèé
þâ³ëåé Ìàð³ÿ ²ëë³âíà ÊÅËÜÌÀÍ
ç Ìóêà÷åâà, âåòåðàí ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè.

Øàíîâíà ³ìåíèííèöÿ!
Âåòåðàíè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè â³òàþòü

Âàñ ç ïðåêðàñíèì ñâÿòîì òà áàæàºìî
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷-
÷ÿ, ðàäîñò³ â³ä æèòòÿ, øàíè ³ ïîâàãè â³ä
áëèçüêèõ ³ äðóç³â, òåðï³ííÿ, òà
âñüîãî íàéêðàùîãî ùî ìîæ-
íà ïîáàæàòè ìèë³é, ìóäð³é,
äîáð³é ³ øàíîâàí³é ó ì³ñò³
ëþäèí³.

Íåõàé Ãîñïîäü äàðóº Âàì
ùå áàãàòî äîâãèõ ³ ñîíÿ÷íèõ
ðîê³â æèòòÿ.

Ç ïîâàãîþ Ìàð³ÿ ²âàí³âíà ØÅËÅËÜÎ –
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî îñåðåäêó Àñîö³àö³¿
âåòåðàí³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè.



×åì áîëüøå óêàçàòåëüíûõ ïàëüöåâ, òåì ìåíüøå ðàáî÷èõ ðóê. (Á. Êðóòèåð)×åì áîëüøå óêàçàòåëüíûõ ïàëüöåâ, òåì ìåíüøå ðàáî÷èõ ðóê. (Á. Êðóòèåð)×åì áîëüøå óêàçàòåëüíûõ ïàëüöåâ, òåì ìåíüøå ðàáî÷èõ ðóê. (Á. Êðóòèåð)×åì áîëüøå óêàçàòåëüíûõ ïàëüöåâ, òåì ìåíüøå ðàáî÷èõ ðóê. (Á. Êðóòèåð)×åì áîëüøå óêàçàòåëüíûõ ïàëüöåâ, òåì ìåíüøå ðàáî÷èõ ðóê. (Á. Êðóòèåð) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 29 òðàâíÿ 2014 ð.
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1.Мікашов Сергій Іванович – 1928 р.н.
2.Качур Василь Дмитрович – 1934 р.н.
3.Модек Олександр Маркович – 1955 р.н.
4.Чехі Тиберій Євгенович – 1992 р.н.
5.Лазарєв Микола Іванович – 1932 р.н.
6.Горват Петро Юлійович – 2014р.н.
7.Кабаці Ласло Ласлович – 1943 р.н.
8.Балог Віргінія Федорівна – 1930 р.н.
9.Орос Михайло Михайлович – 1947 р.н.
10.Зозулич Варвара Георгіївна – 1971 р.н.
11.Кизименко Олена Вячеславівна – 1988 р.н.
12.Адам Юлій Ернестович – 1978 р.н.
13.Дуб Марія Іванівна – 1939 р.н.
14.Балота Олена Іванівна – 1922 р.н.
15.Журавська Гафія Андріївна – 1934 р.н.
16.Яромій Петро Михайлович – 1947 р.н.
17.Гикава Ганна Андріївна – 1930 р.н.
18.Толстих Володимир Анатолійович – 1955 р.н.
19.Беккерт Федір Федорович – 1983 р.н.
20.Дудинець Тетяна Мартинівна – 1953 р.н.
21.Лакатош Йосип Карлович – 1964 р.н.

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

з 19.05.2014 р.  по  25.05.2014 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßÞ!
30 òðàâíÿ â³äçíà÷àº

ñâ³é 15-ð³÷íèé þâ³ëåé
Âàñèëü Óäóä

ç Áåíåäèê³âö³â
Äîðîãèé ñèíó!
Áàæàþ â æèòò³ ðàäîñò³,
Â ñïðàâàõ – ìóäðîñò³,
Â äðóæá³ – â³ðíîñò³,
À â ñåðö³ – êîõàííÿ!

Äóæå ëþáëÿ÷èé òåáå
áàòüêî Âàñèëü ç Êîëü÷èíà

Ñàìîãî ëþáèìîãî, äîðîãîãî, îáî-
æàåìîãî ìóæà, çàìå÷àòåëüíîãî, çà-
áîòëèâîãî îòöà, ýðóäèðîâàííîãî ÷å-
ëîâåêà
Àëåêñàíäðà  Àëåêñååâè÷à

ÅÔÈÌÎÂÀ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì Äíåì
ðîæäåíèÿ! Ëþáèìûé ìîé Ñàøà, êîã-
äà á íå òû, ìîå áû ñåðäöå íå ïðîñíó-
ëîñü, îñòàëèñü áû îäíè ìå÷òû, è ñ÷à-
ñòüå íàì íå óëûáíóëîñü. Áëàãîäàðèì Òåáÿ çà âñ¸: çà òåïëûé
âçãëÿä, ìÿãêèé ãîëîñ Òâîé, çà òåïëîòó îáúÿòèé íåæíûõ, çà
ïðàâèëüíîñòü ðåøåíèé ñìåëûõ, çà ðàäîñòü, çà ñ÷àñòüå â
íàøåì äîìå, çà ñåðäöå ùåäðîå è çà íåçàáûâàåìóþ ïðåêðàñ-
íóþ âåñíó ó íàñ â ñóäüáå. Â çîëîòîé þáèëåé ìû æåëàåì
ðàñöâåòà è çäîðîâüÿ íà ìíîãèå ëåòà. Â þáèëåé ìû æåëàåì
óäà÷è  è îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ â ïðèäà÷ó, ÷òîáû ñîëíöå âñåãäà
Òåáå ñâåòèëî, ÷òîáû ñåðäöå çàáâåííî ëþáèëî, ÷òîáû ãîðå,
íåâçãîäû è áåäû îáåðíóëèñü æåëàííîé ïîáåäîé!

   Î÷åíü ëþáÿùèå Òåáÿ – æåíà Òàòüÿíà, äåòè
Êàòÿ, Àíäðåé…

Ñ èñêðåííåé ñèìïàòèåé è ãëóáîêèì óâàæåíèåì ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì ÷åëîâåêà ìóäðîé è ùåäðîé äóøè,
íàøåãî äîðîãîãî, ìíîãîóâàæàåìîãî
Àëåêñàíäðà  Àëåêñååâè÷à  ÅÔÈÌÎÂÀ.
Åñòü ó ìåòêèõ ôðàíöóçîâ çîëîòûå ñëîâà: «Åñëè á ìîëî-

äîñòü çíàëà, åñëè á ñòàðîñòü ìîãëà!». Íî áûâàåò ó÷àñòîê â
ñåðåäèíå ïóòè, êîãäà îïûò è ñèëû ìîãóò ðÿäîì èäòè. Ýòîò
âîçðàñò ñ÷àñòëèâûé  ñî÷åòàåò â ñåáå  äâà õîðîøåíüêèõ
ñëîâà «åù¸» è «óæå». Òàê ÷òî æèòü â ýòî âðåìÿ è ëåãêî è
ïðèÿòíî: Âàì åù¸  âñå äîñòóïíî, Âàì óæå âñ¸ ïîíÿòíî!
Åñëè æèçíü Âàì ïðåäëîæèò òðóäíûõ ðåáóñîâ ðÿä, òî ðå-
øàéòå èõ ñìåëî – Âàì óæå ïÿòüäåñÿò! Åñëè þíîñòü îêëèê-
íåò – ñòàíîâèñü ñ íåþ â ðÿä! Ñòàíîâèòåñü, íå áîéòåñü –
Âàì åù¸ ïÿòüäåñÿò!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, âå÷íîé ìî-
ëîäîñòè äóøè, àêòèâíûõ, ñîçèäàòåëüíûõ è äîëãèõ-äîëãèõ
ëåò æèçíè!

Î÷åíü óâàæàþùèå Âàñ –
òåùà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, ñ¸ñòðû æåíû Îëÿ,

Íàòàëüÿ ñ ñåìüåé, ðîäíûå, äðóçüÿ…

Документи, необхідні для
державної  реєстрації шлюбу

При державній реєстрації шлюбу подаються паспор�
ти або паспортні документи наречених. Особа має пра�
во на повторний шлюб після розірвання шлюбу та одер�
жання свідоцтва про розірвання шлюбу або рішення
суду, яке набрало законної сили.

 Повторний шлюб реєструється органом державної
реєстрації актів цивільного стану за умови пред’явлен�
ня особами, які раніше перебували в шлюбі, документів,
що підтверджують припинення попереднього шлюбу.

Державна реєстрація шлюбу засвідчується Свідоцт�
вом про шлюб, зразок якого затверджує Кабінет
Міністрів України.

Про державну реєстрацію шлюбу в паспортах або
паспортних документах осіб, які зареєстрували шлюб,
робиться відмітка із зазначенням прізвища, імені, по
батькові і року народження другого з подружжя та місця
і дати такої реєстрації.

Л. КЛЮЧІНСЬКА, начальник відділу ДРАЦС
по м.Мукачеву

Щороку у Мукачеві відзначається Міжнародний день пам’яті жертв
Голокосту ( 27 січня), Міжнародний день визволення в’язнів фашис�
тських концтаборів ( 11 квітня), кожну другу неділю  вересня ми відзна�
чаємо  Міжнародний день пам’яті жертв фашизму.

 У роки Другої світової війни багато тисяч мукачівських євреїв ста�
ли жертвами Голокосту.

З 14 до 24 травня 1944 року  поїзди з депортованими мукачівцями
єврейської національності відправлялися  з Мукачева в Освенцім
Аушвіц�Біркенау). Всього з міста Мукачева та Мукачівського району
було вивезено до концтабору – 28 587 людей. Повернулося живими
біля 2 тисяч людей.

14 травня цього року минуло 70 років від того дня, коли вперше з
Мукачева до табору�смерті були депортовані наші земляки мукачівці:
сусіди, друзі, рідні та близькі.

У зв’язку з цією трагічною подією  міський голова Золтан Ленд’єл
14 травня, у середу,  виступив із Зверненням до мешканців міста, у
якому закликав вшанувати пам’ять невинно вбитих запаленням свічок
у вікнах домівок. Таку ж свічку�пам’яті  вперше було запалено у вікні
його кабінету в міській Ратуші.

23 травня 2014 року, на вул. Валленберга, де у страшні воєнні роки
знаходилося гетто, за участі міського голови Мукачева Золтана Лен�
д’єла, секретаря міської ради Івана Маняка, керівника єврейської
громади Мукачева Абрагама Лейбовича, колишніх в’язнів нацис�
тських концтаборів та представників громадських організацій міста
відбувся мітинг�реквієм.

Виступаючи перед присутніми міський голова   висловив щирі
співчуття всім, хто пережив Голокост, хто втратив у роки найкровоп�
ролитнішої і найжорстокішої  з воєн своїх найдорожчих людей. Він,
зокрема, сказав: “ Вважаю, що запалення свічок у наших вікнах 14
травня, як пам’ять про тих, хто був жорстоко вбитий нацистами, по�
винно здійснюватися щорічно і мною з цього приводу буде підписа�
но відповідне розпорядження “. Золтан Золтанович також звернув
увагу присутніх на те, що у Мукачеві немає пам’ятника від міської
громади, який би увіковічнив трагічні події 70�річної давнини і був
би вічним нагадуванням нам усім про те, до чого може привести
тоталітаризм та нетерпимість один до одного. Він звернувся  до
присутніх, до всієї нашої багатонаціональної громади з тим, щоб ми
встановили пам’ятник нашим землякам, нашим братам євреям, яких
торкнулося страшне лихо Голокосту.

Про жахіття війни, величезну людську трагедію та необхідність
пам’ятати гіркі сторінки минулого, щоб ніколи не допустити подібно�
го, �   говорили в своїх виступах Абрагам Лейбович, Юлій Відер,
Алла Агафонова.

Сумно пролунали слова  молитви... Запалали свічки, які повернули
нас подумки до чорної сторінки  не такої вже й далекої  нашої минув�
шини.

Відділ з питань внутрішньої політики Мукачівського
міськвиконкому  для газети “Мукачево”

Запаленням свічок 14 травня ми повинні щорічно
вшановувати  пам’ять наших   земляків, які  70 років
тому були депортовані до таборуKсмерті Освенцім,

заявив на мітингуKреквіємі міський голова
Мукачева Золтан Ленд’єл

Уже рік минає як немає  з
нами дорогого  чоловіка,
доброго, люблячого турбоK
тливого батька,дідуся, праK
дідуся

КЕПИЧА
Юрія Юрійовича.

Добра  і світла  пам’ять  про
тебе залишиться  в наших
серцях, тому що рідні  не помирають, вони
просто перестають бути поряд.

 Дружина, сини, невістки,
внуки, правнучка.

Висловлюємо глибоке співчуття доценK
ту кафедри обліку та фінансів ГОЛОK
ВАЧКУ  Василю Михайловичу з приK
воду важкої втрати – смерті батька

Розуміємо, як важко змиритись з втраK
тою дорогої людини. Сумуємо разом з
Вами, поділяємо гіркоту непоправної
втрати.

Ректорат, профспілковий комітет,  колектив
Мукачівського державного  університету

Залишайтеся з нами i надалi. Адже ваша пе�
редплата — найвагомiша частка  фiнансового
виживання нашої з вами газети. Пiдписатися
на газету “Мукачево” можна у будь�якому по�
штовому 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.

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ  ІНДЕКС 61826

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
на газету “Мукачево”

на  друге півріччя 2014Kй рік

Ð³äíèé êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ öåíòðàëüíî¿
ðàéîííî¿  ë³êàðí³ ùèðîñåðäå÷íî â³òàº âèçíà÷íó
îñîáèñò³ñòü, çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ç ìå-
äè÷íî¿ ÷àñòèíè, äåïóòàòà ì³ñüêî¿ Ðàäè, ë³êàðÿ
îðòîïåäà-òðàâìàòîëîãà

ÃÀÂÐÈØÊÀ
Ìèðîñëàâà Ãàâðèëîâè÷à,

ç íàãîäè þâ³ëåéíîãî äíÿ íàðîäæåííÿ
Øàíîâíèé ³ìåíèííèêó!
Çè÷èìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, øèðîêîãî æèò-

òºâîãî øëÿõó, íåõàé Âàøà äîëÿ áóäå äîâãîþ òà
ùàñëèâîþ ³ Âàñ çàâæäè îòî÷óº ñ³ìåéíèé çàòè-
øîê òà ãàðìîí³ÿ ç íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì.

ßê âîãîíü çàâæäè ãîð³òè,
Íå ñòàð³òè ³ íå õâîð³òè,
Æèòè äîâãî ³ êðàñèâî,
Áóòè êîõàíèì ³ ëþáèòè.
Íà ðîáîò³ ëèøå óñï³õó,
Óäîìà –  ðàäîñò³ ³ ñì³õó,
Ùîá ìîëîä³ñòü áëèùàëà,
Ùîá ñòàð³ñòü â³äñòóïàëà!
Ç äíåì íàðîäæåííÿ!

Â. ÂÀÑÞÒÀ,
Ãîëîâíèé ë³êàð Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË.

Î. ÐÅØÅÒÀÐ,
Ãîëîâà ïðîôêîìó.

ÌÍÎÃÀß, ÁËÀÃÀß Ë²Ò!

ÎÒ ÂÑÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ! Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ
ÄÎËÃÎËÅÒÈß!



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

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

Зверт. 0663776845.

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

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

 0630791570.

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

Т.: 0502371942; 0630791570.

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

Тел.: +380688178758 (Ігор).

     Продається сільський буди�
нок  на центральній вулиці с.Нег�
рово в Іршавському районі з у (є
газ, електрика, колодязь), 37 со�
тин присадибної землі. Автобус
до Мукачева 20 км щогодини.

Дзвонити 0660872146.
(до 22.00)

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

Тел: 050�90�90�968.
     Продається земельна ділянка  пл.

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

  Зверт. 095�8610797.
     продається  земельна дiлянка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Êîìåðö³ÿ

     Продається у центрi Мукачева на
вул. Духновича  квартира  у чеськiй бу�
дові – 110 кв. м. з усiма комунальними
зручностями. Є мiсце для авто. Цiна
договiрна. Дзвонити: 0959194093.
     Продаєтся 1�кімнатна квартира

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

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

Тел.: 066 024 25 24. (15 тис. у.о.).

      Продається  або розмінюєть�
ся  на 2�кімн. квартиру в Мукачеві з
доплатою будинок  в Чинадієві  на
вул. Гойди (9152 кв.м.) 15 сотин
землі, літня кухня (Ціна договірна)

Зверт.  0663800128.

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

Росвиговi з усiма зручностями.
Тел.: 0505875385.

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

Тел.: 0501329799.

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

Тел.: 066 537 59 18.

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

Т. 095�4604332, 0954751346.

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

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

Зверт. по тел.  096 639 06 96.

     Продається недорого невеликий
будиночок у Мукачеві. Дзвонити 095�
137�70�56.
     Продається будинок цегляний у два

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

Тел. 099�7323657.
     Продається будинок в Мукачеві  на

вул. Люби Шевцової. Пл.75 кв.м, га�
раж, літня кухня, усі комунікації, госпо�
дарські прибудови, зем. ділянка 5 со�
тин.тел.0993094492
     Продається або розмінрюється  бу�

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

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

Тел.: 095 337 64 50.

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

Тел. 0955128177

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

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

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

Звертатися 050�2733765.

  Îðåíäà

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

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

НА ВАШЕ
ЗАМОВЛЕННЯ

Виконаю замовлення на в’язані
речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099�3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

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

Зверт. 3�54�96.

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

  Ðîáîòà

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

063 848 63 10

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

Тел. 0663858222

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

  Êóïëþ

ТЕРМІНОВО:
набираємо зварювальників,
токарів, працівників на заводи,
швачок, столярів, поварів,опіку�
нок, робітників на м’ясокомбі�
нати, теплиці та на сезонні с/х
роботи.
Допомога в отриманні поль�
ських шенген та робочих віз,
термінова реєстрація в кон�
сульстві.

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

Тел. 0975500127,
0501357373

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

 Здається  в тривалий строк 2�кiмн квар�
тира на вул.Окружнiй, умебльована. Можли�
вий  послiдуючий викуп. Зверт. 0505418572;
     ТЕРМІНОВО візьму на проживання одну

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

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

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

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

РЕАЛІЗУЄМО ЗІ
СКЛАДУ  ПЕРЛІТ М�100

(теплоізоляційний і агроперліт)
для вирощення садово�го�
родніх культур і розсади квітів.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

на основе вспученого перлита
в особняках и квартирах этаж�
ных домов.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

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

Т.: 066 822 74 07.

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

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

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

     Продається телевізор
SONY, модель KV�29C1D
TRINITRON COLOR. Виробник Ан�
глія. Практично новий. Ціна 1000
грн. Діагональ 68 см.

Тел.: 050 8855557

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

  Àâòî

ПРОДАЄТЬСЯ FIAT�DOBLO  2008
р.в. (1.3 multijet, T/D, 156 тис. ориг�
інального пробігу, AIRBAG, ABS,
ШТАТНА МАГНІТОЛА), НЕ БИТИЙ, НЕ
КРАШЕНИЙ, З ЄВРОПИ.

Тел. 050 016 00 20

88888
ñò.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

     Телевизор фирмы PANASO�
NIC 17 system/ russin text
CATVHXPER�band tx�21 FIT, экран
52 см диагональ. Цена 750 грн.;
хорошее состояние.
Моб тел.: 0508855557 Алла

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

Комплексний ремонт квартир
та офісів за доступними цінами
(шпаклівка, фарбування, гіпсо�
картон, плитка). тел.0955771283

Продам 2 участка по 15 соток
(28мх53м) � 1100$ за сотку по кур�
су НБУ.  Возможна продажа каждо�
го отдельно � вместе 56м х 53м, 2
гос. акта. Прекрасное место для
строительства 1 или 2х частных
домов рядом лес, заповедник, до�
рога, активно строящиеся соседи.
На глубине 40м артезианская
вода. Новая элитная улица за пре�
делами села Коропец., 2 км до
г.Мукачева. Возможен торг.

Тел.0506887224

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

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

Звертатися 095�6140068

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛО�
ПРОФIЛЬ (Нiмеччина, Україна);
ЦЕМЕНТ, ШИФЕР 8�хв., БЛОКИЗ
РАКУШНИКА КРИМСЬКОГО.

Звет. 095�6140068;
098�4956333.

БРИГАДА СПЕЦIАЛIСТIВ
ВИКОНАЄ

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

ПРОДАЄТЬСЯ ЧЕРВОНЕ
ВИНО (річне)

Тел.: 050 901 57 15

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

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

Тел.: 050 67 28 067.
      Продається автомобіль Ford

Courier 1996 р.в., 1.8 дизель, короб�
ка – механіка, салатового кольору.
На ходу. Ціна 22000 грн. (торг).

Тел.: 099 197 43 37.

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

Тел.: 095 614 00 68

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

ПОТРІБНІ КВАЛІФІКОВАНІ
ПЕРУКАРІ ТА МАНІКЮРНИЦІ.

Зверт. 050�9277937,
 0509660977.

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

Тел. 0502650432.

РОБОТА В ЧЕХІЇ
ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК:

ВИРОБНИЦТВО
СКЛАДИ

БУДІВНИЦТВО
ГОТЕЛІ

М’ЯСОКОМБІНАТ
ПРАЛЬНЯ

Оплата згідно кваліфікації.
Безкоштовно забезпечуємо

житлом, допомагаємо з оформ�
ленням візи.

Приймаємо з угорським пас�
портом.

Тел: +380984106105
+420723936471

 Скайп: workintense.chust

РОБОТА В ЧЕХІЇ.
Пропонуємо роботу на складі
Безкоштовно забезпечуємо

житлом.
Платимо 70�90 Крон / год.

Початок роботи по домовле�
ності.

Приймаємо з угорським
паспортом.

Тел.+380984106105 или
скайп: workintense.chust

     Продається  бібліотека “Все�
мирной литературы” по договірній
ціні. Зверт. 5�47�68.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

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

(Московська)

Тел.: 0506609440

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

1) Продається будинок по вул. Кубанська, пл. 125 м.кв., 6
сот землі,  потребує ремонту, ст. ціна 44000 у.од. тел.
0661543416

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11)Грошові позики під заставу без довідки про доходи
0661543416

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

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

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

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

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ПАТ «Мукачівському завоуд ЗБВіК»
 терміново потрібні на роботу:

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

�слюсар�ремонтник (деревообробних верстатiв,
кранiв);

�верстатники дервообробних верстатiв (посвiдчення
або ПТУ);

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

�рамник стрiчковоє пили;

� токарь
�електрогазозварник  ручного зварювання;

�машинiст  козлового, мостового, баштового кранiв;

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

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

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

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

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

завод ЗБВіК біля переїзду.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачене  посвідчення  військової служби  Серія

АА   № 034342, видане Мукачівським об’єднаним міським
військкоматом на ім’я Манічево Михайло Архіпович, вва�
жати недійсним.

КАДРОВИЙ КОНКУРС
Головне управління юстиції у Закарпатській області

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спец�
іаліста І категорії районного відділу державної вико�
навчої служби Мукачівського міськрайонного управлі�
ння юстиції.  Вимоги:   вища економічна освіта відпов�
ідного професійного спрямування за освітньо –квалі�
фікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра за напря�
мом підготовки «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський
облік» або за іншим напрямом економічного спряму�
вання. Без вимог до стажу роботи. Термін прийняття
документів протягом 30 календарних днів з дня оголо�
шення про проведення конкурсу. Додаткова інформа�
ція надається відділом кадрового забезпечення Голов�
ного управління юстиції у Закарпатській області.

За довідками  звертатися: м.Ужгород, Головне уп�
равління юстиції у Закарпатській області, пл. Народна
4 , 6�ий поверх, каб. № 636 тел. (222)  3�42�53.

КАДРОВИЙ КОНКУРС
Головне управління юстиції у Закарпатській області оголошує конкурс на за�

міщення вакантної посади на старшого державного виконавця міського відділу
державної виконавчої служби Мукачівського міськрайонного управління юстиції.
Вимоги: вища юридична освіта за освітньо � кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»,
«Магістр» стаж роботи за фахом в державній службі на посаді державного вико�
навця не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не
менше 3 років, навики роботи на комп'ютері. Та на тимчасово вакантну посаду
державного виконавця міського відділу державної виконавчої служби Мукачівсь�
кого міськрайонного управління юстиції. Вимоги: вища юридична освіта за осв�
ітньо � кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст», «Магістр», стажування на посаду
державного виконавця не менше 2 місяців, навики роботи на комп'ютері. Термін
прийняття документів протягом ЗО календарних днів з дня оголошення про
проведення конкурсу. Додаткова інформація надається кадровою службою.

За дками звертатися: м.Ужгород, Головне управління юстиції у Закарпатській
області, пл. Народна 4, 6�ий поверх, каб. № 636 тел. (222) 3�42�53.

Тел.: 050 432 14 41; 050 372 3096
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Ïàìÿòü ëþäåé – ýòî ñàìûé áðåííûé èç ïàìÿòíèêîâ. (À.Âèëüìåí).Ïàìÿòü ëþäåé – ýòî ñàìûé áðåííûé èç ïàìÿòíèêîâ. (À.Âèëüìåí).Ïàìÿòü ëþäåé – ýòî ñàìûé áðåííûé èç ïàìÿòíèêîâ. (À.Âèëüìåí).Ïàìÿòü ëþäåé – ýòî ñàìûé áðåííûé èç ïàìÿòíèêîâ. (À.Âèëüìåí).Ïàìÿòü ëþäåé – ýòî ñàìûé áðåííûé èç ïàìÿòíèêîâ. (À.Âèëüìåí).

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 2 ×ÅÐÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
06.00, 07.00, 08.00, 15.00,
18.20, 02.20, 03.15 Íîâèíè.
06.10, 07.10, 08.10 Ñïîðò.
06.15, 07.15, 08.15, 15.35,
18.00, 21.30, 23.25 Ïîãîäà.
06.30, 07.25, 07.45, 08.20,
08.40 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà
á³çíåñó. 09.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ
ÏÅÐØÎÃÎ ÊÀÍÀËÓ!!!.  15.15
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè.
15.25, 18.05, 20.50, 05.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 16.00 Â³êíî â Àìåðè-
êó. 16.30, 19.40 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 18.50 ×àñ-×.
19.00 Ïðî ãîëîâíå. 21.00,
04.40 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.40,
05.20 Øóñòåð Live. Áóäí³.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.30 Íà ñëóõó. 00.00 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 00.30 Êðà¿íà on
l ine. 01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
02.40 Ñë³äñòâî. ²íôî. 03.35
Ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ. ªâðîáà÷åí-
íÿ

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.30, 03.40,
05.30 "ÒÑÍ". 10.00, 10.35 Ì/ô
"Àëàää³í" (1). 11.00 "Â ìå-
ðåæ³". 11.25 Õ/ô "Âèêðóòàñè"
(1). 13.25 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (2). 15.45
"Ç³ðêîâà õðîí³êà". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ôàòìà-
ãþëü" (1). 20.30 "Ñåêðåòí³ ìà-
òåð³àëè". 20.55 "×èñòînews".
21.10 Ò/ñ "ß á³ëüøå íå áîþ-
ñÿ". 22.10 "Ãðîø³". 23.55, 04.05
Ò/ñ "Àòëàíòèäà" (2). 00.55 Õ/ô
"Áëàêèòíà áåçîäíÿ" (2). 04.55
"Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé". 05.00
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.20 Ò/ñ "Äâ³ äîë³. Íîâå æèò-
òÿ". 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Íî-
âèíè. 07.15, 07.35, 08.10,
08.35, 09.20 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 10.00, 12.25, 14.20 Ò/ñ
"Ïîãîâîðè ç³ ìíîþ ïðî êîõàí-
íÿ".  14.35 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.25 "Æäè ìåíÿ". 18.05 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 04.05 "Ïîäðî-
áèö³" .  20.30 Ò/ñ "Çåìñüêèé
ë³êàð. Êîõàííÿ âñóïåðå÷".
23.30, 04.35 Ò/ñ "Ñêàíäàë" (2).
00.15 Õ/ô "Õðåùåíèé áàòüêî"
(2). 03.15 Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
04.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
04.50 Ñâ³òàíîê. 05.50, 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 06.40,
08.15 Ôàêòè òèæíÿ. 07.45,
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
10.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 12.20, 13.15 Ò/ñ "Íàä-
çâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ". 12.45,
15.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.40,
16.15 Õ/ô "Ñò³ëüíèêîâèé".
16.50 Ò/ñ "Îïåðè". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.15 Ä³ñòàëî!.
21.20 Ñâîáîäà ñëîâà. 00.15 Õ/
ô "Íåçíàéîìåöü" (2). 01.50 Õ/
ô "Çàë³çíàÿ ëåä³" (2). 03.30 Ò/
ñ "Îô³ñ"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ".  09.05
"Æèòè çäîðîâî!" 12+. 10.05
"Ìîäíèé âèðîê". 11.15 "Ñüî-
ãîäí³ ââå÷åð³" 16+. 13.00 "×àñ
îá³äàòè!" .  14.15 "Ôàçåíäà".
14.40, 03.00 "Ó íàø ÷àñ" 12+.
15.25 "Âîíè òà ìè" 16+. 16.10,
00.40 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà" 16+.
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷" 16+.
18.05, 02.05 "Äàâàé îäðóæè-
ìîñÿ!" 16+. 19.00, 23.45 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü" 16+. 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Êóïð³í. ßìà"
16+. 22.15 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò"
16+. 22.45 "Ïîçíåð" 16+. 23.35
Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.50 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Îòà-
ìàíøà Ìàðóñÿ: òàºìíèöÿ òåðî-
ðèñòêè". 06.35, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.20, 18.30 "Íåéìîâ-
³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.15
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Àêòîðè îäí³º¿
ðîëè-2". 10.15, 01.35, 02.50 Õ/
ô "Øåðëîê Õîëìñ ³ äîêòîð Âàò-
ñîí"(1). 13.00, 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 13.55
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 13". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.55 Õ/
ô "Ìàòè é ìà÷óõà"(1). 22.35
"Âàã³òíà ó 16". 23.30 "Äîíüêè-
ìàòåð³". 00.25 "Îäèí çà âñ³õ".
03.55 Í³÷íèé åô³ð

âå". 17.10 Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1).
22.10 "Ì³íÿþ æ³íêó - 9". 00.05,
04.10 Ò/ñ "Àòëàíòèäà" (2).
01.05 Õ/ô "Ñìåðòåëüíèé
äçâ³íîê" (3). 04.55 "Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé". 05.00 "Òåëåìàãà-
çèí"

IÍÒÅÐ
05.20 Ò/ñ "Äâ³ äîë³. Íîâå æèò-
òÿ". 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Íî-
âèíè. 07.15, 07.35, 08.10,
08.35, 09.20 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 10.00, 12.25, 20.30 Ò/ñ
"Çåìñüêèé ë³êàð. Êîõàííÿ âñó-
ïåðå÷". 13.20, 14.20 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.45 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòà-
íèöÿ ñïèòü". 20.00, 04.10 "Ïîä-
ðîáèö³". 23.30, 04.40 Ò/ñ
"Ñêàíäàë" (2). 00.10 Ä/ô "Âñòà-
âàé ÿê îäèí". 00.45 Õ/ô "Õðå-
ùåíèé áàòüêî-2" (2). 03.55
Ìóëüòô³ëüìè

 ICTV
04.05 Ôàêòè. 04.45 Ñâ³òàíîê.
05.45, 08.15 Ñâîáîäà ñëîâà.
07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 10.00, 16.50 Ò/ñ "Îïåðè".
10.55 Ò/ñ "Íàäçâè÷àéíà ñèòóà-
ö³ÿ". 12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.20 Ä³ñòàëî!. 14.20, 16.15 Õ/
ô "Íåâàëÿøêà". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.15 Ò/ñ "Ïðîùàâàé,
êîõàíà". 22.10 Õ/ô "Ïðîôåñ³î-
íàë" (2). 00.30 Õ/ô "ß äîñ³
çíàþ, ùî âè ñêî¿ëè ìèíóëîãî
ë³òà" (2). 02.05 Ò/ñ "Êàðàäàé".
03.00 Ò/ñ "Îô³ñ".

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.05 "Æèòè
çäîðîâî!" 12+. 10.05 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15, 20.30 Ò/ñ "Êóïð³í.
ßìà" 16+. 13.05 "×àñ îá³äàòè!".
14.15 "Ôàçåíäà". 14.40, 03.00
"Ó íàø ÷àñ" 12+. 15.25 "Âîíè
òà ìè" 16+. 16.10, 00.40 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà" 16+. 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷" 16+. 18.05, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 16+.
19.00, 23.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü"
16+. 20.00 "×àñ". 22.15
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò" 16+. 22.45
"Â³éíà â Êîðå¿" 12+. 23.35 Í³÷í³
íîâèíè

ÑÒÁ
06.25 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Çëåòè
³ ïàä³ííÿ Ì³ñòåðà Ãåë³êîïòåðà".
07.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
09.05, 18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 10.30 Õ/ô "Òðè
ïëþñ äâà"(1). 12.15, 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 13.05, 00.25 "Çâàæåí³ òà
ùàñëèâ³ - 2". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.55 Õ/ô
"Ìàòè é ìà÷óõà"(1). 22.35 "Êî-
õàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 03.00
Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.00 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 05.50 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí. 06.15, 13.00 Ò/c "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.15 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 13.50, 15.20,
17.10 Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/c
"Ïëþñ ëþáîâ" (1). 11.50, 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
15.30 Ëîòåðåÿ Ò²Ï. 18.00 Ò/c
"Ñàøêà" (1). 20.30 Ëîòåðåÿ
ÒÎÏ. 21.00 Ò/c "Êîðîëåâà ãðè"
(1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.40 Ò/c
"Ïðàâî íà ïðàâäó" (1). 03.00 Õ/
ô "Çåëåíà ìèëÿ" (2)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1).
07.20 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïå-
ðåä!" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò-
³êîì. 08.15 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.45 Ì/ñ
"Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1). 09.10 Ì/ô
"Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1). 10.00 Ì/
ô "Øêîëà ìîíñòð³â. Âòå÷à ç
îñòðîâà ×åðåïà" (1). 10.55 ªðà-
ëàø. 12.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàº-
ìíèö³" (1). 14.00 Â³òàëüêà.
15.05, 21.00 Êðà¿íà Ó. 16.00
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 17.20, 20.00
Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 17.45 Ò/ñ "Äâà
áàòüêà ³ äâà ñèíà" (1). 18.10,
23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
19.05 Ðîçñì³øè êîì³êà. 20.25
Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà ñèíà" (2).
22.00 6 êàäð³â. 00.00 Íàäòî ãðó-
áî äëÿ Þ-òóá'à. 00.55
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 01.50 Ò/ñ
"Êðåì" (1). 03.20 Ç íî÷³ äî ðàí-
êó

ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.25 Õ/ô "Êîëè íå âèñòà÷àº
ëþáîâ³". 07.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.50 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê
ç Óêðà¿íîþ. 09.15, 13.45, 15.20,
17.10 Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/c
"Áàãàòòÿ íà ñí³ãó" (1). 15.30
Ëîòåðåÿ Ò²Ï. 18.00 Ò/c "Ñàøêà"
(1). 19.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 20.30 Ëîòåðåÿ ÒÎÏ.
21.00 Ò/c "Êîðîëåâà ãðè" (1).
23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Õ/ô "Çå-
ëåíà ìèëÿ" (2). 03.35 Ò/c "Óñï³õ
2" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1).
07.20 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïå-
ðåä!" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò-
³êîì. 08.15 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.45 Ì/ñ
"Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1). 09.10 Ì/ô
"Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1). 10.00 Ì/
ô "Øêîëà ìîíñòð³. Ç³òêíåííÿ
êëàí³â: ²êëà ïðîòè øåðñò³" (1).
10.55 ªðàëàø. 12.00 Ò/ñ "Ìà-
ëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 14.00
Â³òàëüêà. 15.05, 21.00 Êðà¿íà
Ó. 16.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
17.20, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
17.45 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà
ñèíà" (1). 18.10, 23.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 19.05 Ðîçñì³-
øè êîì³êà. 20.25 Ò/ñ "Äâà áàòü-
êà ³ äâà ñèíà" (2). 22.00 6 êàäð³â.
00.00 Äóðíºâ+1. 00.25 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.55
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 01.50 Ò/ñ
"Êðåì" (1). 03.20 Ç íî÷³ äî ðàí-
êó

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 14.30  - ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ.
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 - Ò/
ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô.
18.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿ-
ãàº". 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
19.25 -  "Ñïîðò ×àñ". 19.30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ð-
íÿ êàçêà. 20.00 - Õ/ô. 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
05.30, 06.10 Kids' Time. 05.35,
06.15 Ì/ñ "Äàê Äîäæåðñ".
06.35, 08.35, 19.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 07.00 Ï³äéîì. 12.00 Õ/ô
"Ïëàí ãðè". 14.15 Õ/ô "Äâîº: ÿ
òà ìîÿ ò³íü". 16.15 Õ/ô "Òâà-
ðèíà". 18.00, 01.55 Ðåïîðòåð.
18.20, 04.50 Àáçàö!. 20.00 Ðå-
â³çîð. 22.45 Ðåâ³çîð ïîñòøîó.
00.15 Ïåäàí-Ïðèòóëà øîó.
02.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.05, 03.05, 03.50, 04.10 Çîíà
íî÷³. 02.10 Ðîçêâ³ò óêðà¿íñüêî-
ãî ê³íî. 03.10 Ï³ä çíàêîì ëèõà.
03.55 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè.
Íå âäàðòå æ³íêó íàâ³òü êâ³òêîþ.
04.15 25-é êàäð.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 3 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.20 Íîâèíè.
06.40, 07.10, 08.10 Ñïîðò.
06.45, 07.15, 08.15, 09.35,
12.15, 15.30, 18.00, 21.30,
23.25 Ïîãîäà. 06.50, 07.45,
08.20, 08.40 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20
Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25, 00.30
Êðà¿íà on line. 07.40 Åðà á³çíå-
ñó. 09.00, 21.00, 04.40 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.55, 18.50 ×àñ-×.
10.05, 02.40 Íå â³ð õóäîìó êó-
õàðþ. 10.45, 16.30, 19.40 ÃÐÎ-
ÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
12.10, 14.55, 18.05, 20.50,
05.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.45 Õ/ô
"Áðàò ³  ñåñòðà" (1). 14.45
Euronews. 15.15 Áðèô³íã Êàá-
ì³íó Óêðà¿íè. 15.50, 03.05 Ä/ô
"Ñë³ä÷èé ³ñòîð³¿. Ïåòðî Òîëî÷-
êî". 19.00 Ïðî ãîëîâíå. 21.40,
05.20 Øóñòåð Live. Áóäí³. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.30 Íà ñëó-
õó. 00.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.35
Ôîëüê-music

Êàíàë «1+1»
06.30, 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³-
àëè". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.40, 05.30
"ÒÑÍ". 10.00, 10.35 Ì/ô
"Àëàää³í" (1). 11.00, 20.55
"×èñòînews". 11.15 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 3". 12.15, 21.10
Ò/ñ "ß á³ëüøå íå áîþñÿ". 13.15,
02.35 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 2" (2). 15.40 Ò/ñ
"Òàòóñ³". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-

04.35 Ôàêòè. 05.15 Ñâ³òàíîê.
06.15 Ò/ñ "Òàêñ³".  06.45 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45, 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 08.00 Ç³ðêà
YouTube. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.00, 16.45 Ò/ñ
"Îïåðè". 10.55 Ò/ñ "Íàäçâè÷àé-
íà ñèòóàö³ÿ". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.20 Äèâèòèñü
óñ³ì!. 14.15, 16.15, 20.15 Ò/ñ
"Ïðîùàâàé, êîõàíà". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.10 Êðèì³íàëü-
íà Óêðà¿íà. 22.10 Õ/ô "Ïðè-
ñòðåëü ¿õ!" (2). 00.50 Õ/ô "Âî-
ëîäàð áóð³" (2). 02.55 Ò/ñ "Êà-
ðàäàé"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.05 "Æèòè
çäîðîâî!" 12+. 10.05 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15, 20.30 Ò/ñ "Êóïð³í.
ßìà" 16+. 13.00 "×àñ îá³äàòè!".
14.15 "Ôàçåíäà". 14.40, 03.00
"Ó íàø ÷àñ" 12+. 15.25 "Âîíè
òà ìè" 16+. 16.10, 00.40 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà" 16+. 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷" 16+. 18.05, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 16+.
19.00, 23.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü"
16+. 20.00 "×àñ". 21.25 "Ëàâ-
ðåíò³é Áåð³ÿ. Ë³êâ³äàö³ÿ" 12+.
22.15 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò" 16+.
22.45 "Ïîë³òèêà" 16+. 23.35
Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.50 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Íîñò-
ðàäàìóñ ç Äðîãîáè÷à". 06.35,
16.00 "Âñå áóäå äîáðå!". 08.20,
18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ïðèðå÷åí³ íà ñàìîòí³ñòü".
10.50 Õ/ô "Òàì, äå æèâå êîõàí-
íÿ"(1). 12.40, 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 13.35,
00.25 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.55 Õ/ô "Ìàòè é ìà÷óõà"(1).
22.35 "Õàòà íà òàòà". 02.45
Í³÷íèé åô³ð

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.55 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

06.15, 13.00 Ò/c "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.05 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 13.50, 15.20,
17.10 Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/c
"Ïëþñ ëþáîâ" (1). 11.50, 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
15.30 Ëîòåðåÿ Ò²Ï. 18.00 Ò/c
"Ñàøêà" (1). 20.30 Ëîòåðåÿ
ÒÎÏ. 21.00 Ò/c "Êîðîëåâà ãðè"
(1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/c
"Ïðàâî íà ïðàâäó" (1). 02.50
Ò/c "Óñï³õ 2" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1).
07.20 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïå-
ðåä!" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò-
³êîì. 08.15 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.45 Ì/ñ
"Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1). 09.10 Ì/ô
"Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1). 10.00 Ì/
ô "Øêîëà ìîíñòð³â. Ïåðåãîíè
â í³÷ íà ñóáîòó" (1). 10.55 ªðà-
ëàø. 12.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàº-
ìíèö³" (1). 13.45 Â³òàëüêà.
15.05, 21.00 Êðà¿íà Ó. 16.00
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 17.20, 20.00
Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 17.45 Ò/ñ "Äâà
áàòüêà ³ äâà ñèíà" (1). 18.10,
23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
19.05 Ðîçñì³øè êîì³êà. 20.25
Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà ñèíà" (2).
22.00 6 êàäð³â. 00.00 Íàäòî ãðó-
áî äëÿ Þ-òóá'à. 00.55
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 01.50 Ò/ñ
"Êðåì" (1). 03.20 Ç íî÷³ äî ðàí-
êó

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/ñ .
14:00 -  Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ "Ìîº
ñåðöå íàïîëÿãàº". 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 19:25 -  "Ñïîðò
×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
"Ìàºø ïðàâî". 20.45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ". 21:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 21.55 -  "Ñïîðò ×àñ".

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 10:55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïî-
âòîð). 11.05- Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
-  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20"
(ïîâòîð). 14:30 - "×ÀÑ". 14.45 -
Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50
-  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î".
21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/
ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.30, 06.10 Kids' Time. 05.35,
06.15 Ì/ñ "Äàê Äîäæåðñ".
06.35, 08.35, 19.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 07.00 Ï³äéîì. 08.55,
16.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëè-
âà". 10.55, 23.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 15.00, 22.00 Ò/ñ "Ìî-
ëîä³æêà". 18.00, 02.35 Ðåïîð-
òåð. 18.20, 00.00 Àáçàö!. 00.55
Õ/ô "Êàðà íåáåñíà". 02.40,
03.35, 04.20, 04.50 Çîíà íî÷³.
02.45 Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³
(Ô³ëüì Äðóãèé). 03.40 Ìåäèöè-
íà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. 03.55 Ñëîâî
³ ç³ëëÿ. 04.10 Ñâ³ò Þð³ÿ Äðîãî-
áè÷à. 04.25 Íàéêðàù³... Ñåðåä
ïîâèòóõ. 04.40 Çåìö³. 04.55 25-
é êàäð

ÑÅÐÅÄÀ, 4 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.20, 03.30 Íî-
âèíè. 06.40, 07.10, 08.10 Ñïîðò.
06.45, 07.15, 08.15, 10.15,
12.15, 15.30, 18.00, 21.30,
23.25 Ïîãîäà. 06.50, 07.45,
08.20, 08.40 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20,
00.30 Êðà¿íà on line. 07.40 Åðà
á³çíåñó. 09.00, 21.00, 04.40
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.50, 18.50 ×àñ-
×. 10.00 Âêëþ÷åííÿ ç Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 10.20 Êîíò-
ðîëüíà ðîáîòà. 10.50, 16.30,
19.40 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ-
×ÅÍÍß. 12.10, 14.55, 18.05,
20.50, 05.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30
Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 58ñ. (1).
13.45, 03.50 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò.
Ùåðáàòþê. 14.45 Euronews.
15.15 Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿-
íè. 15.55 Øëÿõ äî ×åìï³îíàòó
ñâ³òó FIFA 2014. Áðàçèë³ÿ. 19.00
Ïðî ãîëîâíå. 20.05 Ñë³äñòâî.
²íôî. 21.40, 05.20 Øóñòåð Live.
Áóäí³. 22.50 Ìåãàëîò. 22.55
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.30 Íà ñëó-
õó. 00.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.40 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî" 58c. (1)

Êàíàë «1+1»
06.30, 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð-
³àëè". 06.45, 07.10, 08.05,
09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00,
08.00, 09.00, 19.30, 23.40,
05.30 "ÒÑÍ". 10.00, 10.35 Ì/ô
"Àëàää³í" (1). 10.55, 20.55
"×èñòînews". 11.10 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 3". 12.10, 21.10
Ò/ñ "ß á³ëüøå íå áîþñÿ".
13.10, 02.45 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (2). 15.40
Ò/ñ "Òàòóñ³".  16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ôàòìà-
ãþëü" (1). 22.10 "×îòèðè âåñ³-
ëëÿ - 3". 00.05, 04.10 Ò/ñ "Àò-
ëàíòèäà" (2). 01.05 Õ/ô "Ïðè-
âèä ó ìàøèí³" (2). 04.55 "Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé". 05.00 "Òå-
ëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Äâ³ äîë³. Íîâå æèò-
òÿ". 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Íî-
âèíè. 07.15, 07.35, 08.10,
08.35, 09.20 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 10.00, 12.25, 20.30 Ò/ñ
"Çåìñüêèé ë³êàð. Êîõàííÿ âñó-
ïåðå÷". 13.20, 14.20 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.45 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 04.05 "Ïîäðî-
áèö³". 23.30, 04.35 Ò/ñ "Ñêàí-
äàë" (2). 00.10 Õ/ô "Õðåùåíèé
áàòüêî-3" (2). 03.00 Ìóëüòô-
³ëüìè

 ICTV
04.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.

22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 -
Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.30, 06.10 Kids' Time. 05.35,
06.15 Ì/ñ "Äàê Äîäæåðñ".
06.35, 08.35, 10.55, 19.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè".  07.00 Ï³äéîì.
08.55, 16.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 14.55, 22.00 Ò/ñ
"Ìîëîä³æêà". 18.00, 02.25 Ðå-
ïîðòåð. 18.20, 00.00 Àáçàö!.
23.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³  ðàçîì".
00.55 Õ/ô "Õòî â äîì³ õàçÿ¿í".
02.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.35, 03.20, 04.20 Çîíà íî÷³.
02.40 Àõ íå ãîâîð³òü ìåí³ ïðî
ëþáîâ.... 03.25 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ
1÷. 04.25 Óí³âåðñèòåòè ìèëî-
ñåðäÿ. 04.40 ×è ïîâåðíåòüñÿ
ë³êàð?. 04.55 Áëàãîä³éíà ìå-
äèöèíà

×ÅÒÂÅÐ, 5 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.20, 03.30 Íî-
âèíè. 06.40, 07.10, 08.10
Ñïîðò. 06.45, 07.15, 08.15,
09.35, 12.15, 15.30, 18.00,
21.30, 23.25 Ïîãîäà. 06.50,
07.45, 08.20, 08.40 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà.
07.25, 00.30 Êðà¿íà on l ine.
07.40 Åðà á³çíåñó. 09.00,
21.00, 04.40 Ï³äñóìêè äíÿ.
10.00, 18.50 ×àñ-×. 10.10 Õòî
â äîì³ õàçÿ¿í?. 10.45, 16.30,
19.40 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ-
×ÅÍÍß. 12.10, 14.55, 18.05,
20.50, 05.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.30, 02.40 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³-
ñòî" 59ñ. (1) .  13.45, 03.50
Â³ðà. Íàä³ÿ.  Ëþáîâ. 14.45
Euronews. 15.15 Áðèô³íã Êàá-
ì³íó Óêðà¿íè. 15.55 Êíèãà.ua.
19.00 Ïðî ãîëîâíå. 21.40,
05.20 Øóñòåð Live. Áóäí³.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.30
Íà ñëóõó. 00.00 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.30, 20.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³-
àëè". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.25, 05.45
"ÒÑÍ". 10.00, 10.35 Ì/ô
"Àëàää³í" (1). 10.55, 20.55
"×èñòînews". 11.10 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 3". 12.10, 21.10,
22.10 Ò/ñ "ß á³ëüøå íå áîþñÿ".
13.10, 02.40 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (2). 15.40
Ò/ñ "Òàòóñ³". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ôàòìàãþëü"
(1). 23.50, 04.30 Ò/ñ "Àòëàíòè-
äà" (2). 00.50 Õ/ô "Òà, ùî íà-
ðîäæóº âîãîíü" (2). 05.15 "Òå-
ëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.20,  04.35 Ò/ñ  "Äâ³  äîë³ .
Íîâå æèòòÿ" .  07.00,  07.30,
08.00,  08.30,  09.00,  12.00,
14.00, 17.45 Íîâèíè. 07.15,
07.35,  08.10,  08.35,  09.20
"Ðàíîê ç  ²ÍÒÅÐîì".  10.00,
12.25,  20.30 Ò/ñ  "Çåìñüêèé
ë³êàð.  Êîõàííÿ âñóïåðå÷" .
13.15,  14.20 Ä/ñ  "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 14.45 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 18.05
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 03.15 "Ïîäðî-
áèö³" .  22.20 Õ/ô "Ïåðåäáà-
÷åííÿ". 00.20 Õ/ô "Íåäîòîð-
êàí³" (2). 02.25 Ìóëüòô³ëüìè.
03.45 Ä/ô "Êîëèøí³. Ãð³øí³"

 ICTV
04.30 Ôàêòè. 05.10 Ñâ³òàíîê.
06.15 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.45 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45, 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 08.00 Ç³ðêà
YouTube. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.00, 16.45 Ò/ñ
"Îïåðè". 11.00 Ò/ñ "Íàäçâè÷àé-
íà ñèòóàö³ÿ". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.20 Êðèì³íàëüíà
Óêðà¿íà. 14.10, 16.15, 20.15 Ò/
ñ "Ïðîùàâàé, êîõàíà". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.15 Êëàí. 23.10
Õ/ô "Ñîëäàò" (2). 01.00 Õ/ô
"Ìóòàíòè" (2). 02.40 Ò/ñ "Êàðà-
äàé"

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.05 "Æèòè
çäîðîâî!" 12+. 10.05 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 Ò/ñ "Êóïð³í. ßìà"
16+. 12.10 "Ëàâðåíò³é Áåð³ÿ.
Ë³êâ³äàö³ÿ" 12+. 13.05 "×àñ îá-
³äàòè!". 14.15 "Ôàçåíäà". 14.40,
03.00 "Ó íàø ÷àñ" 12+. 15.25
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

"Ïëþñ ëþáîâ" (1). 11.50, 19.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
15.30 Ëîòåðåÿ Ò²Ï. 17.00 Ò/c
"Ñàøêà" (1). 20.30 Ëîòåðåÿ
ÒÎÏ. 23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/
c "Ïðàâî íà ïðàâäó" (1). 03.30
Ò/c "Óñï³õ 2" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1).
07.20 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïå-
ðåä!" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóí-
ò³êîì. 08.15 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.45 Ì/ñ
"Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1). 09.10 Ì/ô
"Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1). 10.00 Ì/
ô "Øêîëà ìîíñòð³â. 13 áà-
æàíü" (1). 11.20 ªðàëàø. 12.00
Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
14.00 Â³òàëüêà. 15.05 Êðà¿íà
Ó. 16.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
17.15, 19.05 Ðîçñì³øè êîì³êà.
18.10, 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 20.00 Õ/ô "Îäèí âäîìà" (1).
22.00 6 êàäð³â. 00.00 Õ/ô "Ïî-
âîðîò íå òóäè 2: Áåçâèõ³äü" (3).
01.40 Á³éö³âñüêèé Êëóá. 02.35
Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 03.20 Ç íî÷³
äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 11.05 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïî-
ëÿãàº". 12.00 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Ì/ô. 14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50 -
Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:25 - "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -"Òî÷êà
çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 -
"Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 21:55 - "Ñïîðò ×àñ".
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.30, 06.10 Kids' Time. 05.35,
06.15 Ì/ñ "Äàê Äîäæåðñ".
06.35, 08.35, 10.55, 19.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 07.00 Ï³äéîì.
08.55, 16.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 15.00, 22.00 Ò/ñ
"Ìîëîä³æêà". 18.00, 02.30 Ðå-
ïîðòåð. 18.20 Àáçàö!. 23.00 Õ/
ô "Äóæå ñòðàøíå ê³íî 5" (2).
00.50 Õ/ô "Êðàñóí³" (3). 02.35,
03.35, 04.40 Çîíà íî÷³. 02.40
Çàïîð³çüêà Ñ³÷. Âèòîêè. 02.50
Äèêå ïîëå. 03.05 Òàì íà ãîð³
ñ³÷ ³äå. 03.20 Ç ïîëîíó íà
âîëþ. 03.40 Êîçàöüêèé ôëîò.
03.55 Êîçà÷÷èíà ðó¿íà. 04.10
Ãàðòóþ÷è þíàöòâî. 04.25 Ïàìÿ-
òàé ïðî æèòòÿ. 04.45 25-é êàäð

ÑÓÁÎÒÀ, 7 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Ï³äñóìêè. 06.25, 13.25,
16.55, 19.25, 21.25, 22.45,
23.30 Ïîãîäà. 06.30 Íà ñëóõó.
07.00 Øóñòåð LIVE. 11.50 Àð-
ì³ÿ. 12.10, 19.45 ÃÐÎÌÀÄÑÜ-
ÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß. 13.30 Òåàò-
ðàëüí³ ñåçîíè. 14.40 Êîíöåðò-
íà ïðîãðàìà "Ìóçèêà íàñ
ç'ºäíàëà". 15.55 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà. 17.25 Õ/ô "Ì³ñÿöü ³
îçåðî". 19.05, 04.40 Óêðà¿íñü-
êèé àêöåíò. 21.00, 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.45 Ä/ô "ªâðî-
ïà. Äàë³ áóäå...". 22.50 Ìåãà-
ëîò. 22.55 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.35 Êðà¿íà on line. 00.00 Òîê-
øîó "Äðóæèíà". 01.50 Äîðîñë³
³ãðè. 02.40 Ðîÿëü â êóùàõ. 03.10
Ò/ñ "Îñòð³â ëþáîâ³" ô.2 (2).
05.00 Êíèãà.ua. 05.30 ßê öå?

Êàíàë «1+1»
06.00, 19.30 "ÒÑÍ". 07.00 "Õòî
òàì?". 08.10, 08.35 Ì/ñ "Ãóô³
òà éîãî êîìàíäà" (1). 09.00
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 10.10, 01.40
Õ/ô "Ñàìîçâàíêà". 14.05
"Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2014". 16.05
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë ó Ãðåö³¿".
18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà - 5".
20.15, 04.40 "Óêðà¿íñüê³ ñåí-
ñàö³¿. Ëþñòðàöèÿ äëÿ ñâîèõ".
21.20 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 23.35
Õ/ô "Ãóäçîíñüêèé ÿñòðóá" (2).
05.35 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.20 Ò/ñ "Äâ³ äîë³. Íîâå æèò-
òÿ". 06.10 Òîê-øîó "×îðíå äçåð-

"Âîíè òà ìè" 16+. 16.10, 00.35
"Íàîäèíö³ ç óñ³ìà" 16+. 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷" 16+. 18.05, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 16+.
19.00, 23.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü"
16+. 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Êóïð³í. Ïîíî÷³" 16+. 22.15
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò" 16+. 22.45
"Ïðîòè íî÷³" 16+. 23.35 Í³÷í³
íîâèíè

ÑÒÁ
06.15, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
08.00, 18.30 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.35 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ï³âæèòòÿ çà ìð³þ". 10.20
Õ/ô "Ìîÿ ìàìà - Ñí³ãóðîíü-
êà!"(1). 12.05, 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 13.00,
00.25 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.55 Õ/ô "Ìàòè é ìà÷óõà"(1).
22.35 "Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî
ñåêñ". 03.05 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.00 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 05.50 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí. 06.15, 13.00 Ò/c "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.05 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 13.50, 15.20 Ò/c
"Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/c "Ïëþñ ëþ-
áîâ" (1). 11.50, 19.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 15.30 Ëî-
òåðåÿ Ò²Ï. 17.00 Ò/c "Ñàøêà"
(1). 20.30 Ëîòåðåÿ ÒÎÏ. 21.00
Ò/c "Êîðîëåâà ãðè" (1). 23.00
Ïîä³¿ äíÿ. 23.30 Ò/c "Ïðàâî íà
ïðàâäó" (1). 02.50 Ò/c "Óñï³õ 2"
(1)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1).
07.20 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïå-
ðåä!" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóí-
ò³êîì. 08.15 Ì/ñ "×åðåïàøêè
ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 08.45 Ì/ñ
"Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1). 09.10 Ì/ô
"Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1). 10.00 Ì/
ô "Øêîëà ìîíñòð³â: ×îìó ìîí-
ñòðè çàêîõóþòüñÿ?" (1). 10.55
ªðàëàø. 12.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³
òàºìíèö³" (1). 13.45 Â³òàëüêà.
15.05, 21.00 Êðà¿íà Ó. 16.00
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 17.20,
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 17.45 Ò/
ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà ñèíà" (1).
18.10, 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 19.05 Ðîçñì³øè êîì³êà.
20.25 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³  äâà
ñèíà" (2). 22.00 6 êàäð³â. 00.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.55
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 01.50 Ò/ñ
"Ïðèòóëîê" (2). 03.20 Ç íî÷³ äî
ðàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 10.55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïî-
âòîð). 11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ìàºø ïðà-
âî". 13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ" (ïîâòîð). 14:00 - Ì/ô. 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50 -
Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå
íàïîëÿãàº". 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î".
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 -
Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.30, 06.10 Kids' Time. 05.35,
06.15 Ì/ñ "Äàê Äîäæåðñ".
06.35, 08.35, 19.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 07.00 Ï³äéîì. 08.55,
16.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëè-
âà". 10.55, 23.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 15.00, 22.00 Ò/ñ "Ìî-
ëîä³æêà". 18.00, 02.25 Ðåïîð-
òåð. 18.20, 00.00 Àáçàö!. 00.55
Õ/ô "Êàí³êóëè ó Âåãàñ³". 02.30
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.35,
03.35, 04.50 Çîíà íî÷³. 02.40
Óêðà¿íö³ Ëþáîâ. 03.40 Ñ.Ïà-
ðàäæàíîâ. Â³äêëàäåíà ïðå-
ì'ºðà. 03.55 Ä³àëîãè Â Ñ³ëüâå-
ñòðîâ. 04.55 25-é êàäð

Ï’ßÒÍÈÖß, 6 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20, 02.35 Íîâèíè.
06.40, 07.10, 08.10 Ñïîðò.

06.45, 07.15, 08.15, 09.35,
10.35, 15.30, 18.00, 00.25 Ïî-
ãîäà. 06.50, 07.45, 08.20,
08.40 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20, 01.00
Êðà¿íà on l ine. 07.40 Åðà
á³çíåñó. 09.00, 21.00, 05.30
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.55 ×àñ-×.
10.05 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðî-
ìàäÿíàìè. 10.50, 16.30 ÃÐÎ-
ÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß.
12.10, 14.55, 18.05, 18.45,
05.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25,
03.30 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 60ñ.
(1). 13.40 Ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ.
ªâðîáà÷åííÿ. 14.50 Euronews.
15.15 Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿-
íè. 15.55 ßê öå?. 18.55 Ïðî
ãîëîâíå. 19.30, 21.25 Øóñòåð
LIVE. 00.00 Ï³äñóìêè. 00.30 Íà
ñëóõó. 01.20 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-
êóíäà óäà÷³. 01.25 Õ³ò-ïàðàä
"Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà".
02.55 Ñë³äñòâî. ²íôî. 04.25 Ò/
ñ "Îñòð³â ëþáîâ³" ô.1 (2)

   Êàíàë «1+1»
06.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè".
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30 "ÒÑÍ". 10.00,
10.35 Ì/ô "Àëàää³í" (1). 10.55
"×èñòînews". 11.10, 12.10 Ò/ñ
"ß á³ëüøå íå áîþñÿ". 13.10,
03.25 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 2" (2). 15.40, 02.30
Ò/ñ "Òàòóñ³". 16.45, 05.15 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ôàòìà-
ãþëü" (1). 20.30 "Âå÷³ðí³é Êè¿â
- 2014". 22.30 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
23.35 "Â ìåðåæ³ ". 00.40 Õ/ô
"Äåñü" (2). 05.40 "Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Äâ³ äîë³. Íîâå æèò-
òÿ". 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 14.00, 17.45 Íî-
âèíè. 07.15, 07.35, 08.10,
08.35, 09.20 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 10.00 Ò/ñ "Çåìñüêèé
ë³êàð. Êîõàííÿ âñóïåðå÷".
12.25, 14.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 14.50 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 18.05
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 20.00, 03.05 "Ïîäðî-
áèö³". 21.00 Òîê-øîó "×îðíå
äçåðêàëî". 23.00 Ò/ñ "Îï³âäí³,
íà ïðèñòàí³". 02.20 Ä/ô "Âñòà-
âàé ÿê îäèí". 02.40 Ìóëüòô³ëü-
ìè. 03.50 Õ/ô "Ïåðåäáà÷åííÿ"

 ICTV
04.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
04.40 Ôàêòè. 05.25 Ñâ³òàíîê.
06.25 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45, 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 08.00 Ç³ðêà
YouTube. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.00, 16.45 Ò/ñ
"Îïåðè". 10.55 Ò/ñ "Íàäçâè÷àé-
íà ñèòóàö³ÿ". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.15 Äèâèòèñü óñ³ì!.
14.10, 16.15, 20.15 Ò/ñ "Ïðîùà-
âàé, êîõàíà". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 22.15 Õ/ô "Íàêàçàíî
çíèùèòè" (2). 00.50 Õ/ô "Ñîë-
äàò" (2). 02.25 Õ/ô "Äðàêîíè ³
ï³äçåìåëëÿ" (2)

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íî-
âèíè. 04.05, 08.15 "Äîáðîãî
ðàíêó". 08.40 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 09.05 "Æèòè çäîðîâî!"
12+. 10.05 "Ìîäíèé âèðîê".
11.15, 20.30 Ò/ñ "Êóïð³í. Ïî-
íî÷³" 16+. 13.00 "×àñ îá³äàòè!".
14.15 "Ôàçåíäà". 14.40 "Ó íàø
÷àñ" 12+. 15.25 "Âîíè òà ìè"
16+. 16.10 "×åêàé íà ìåíå".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷" 16+. 18.05
"Ëþäèíà ³ çàêîí" 16+. 19.05
"Ïîëå ÷óäåñ" 16+. 20.00 "×àñ".
22.15 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò" 16+.
23.05 Õ/ô "Ïîë³öåéñüê³ òà
çëîä³¿". 00.40 Õ/ô "Âèøíåâèé
âèð" 12+. 02.15 Õ/ô "ßáëóêî
ðîçáðàòó". 03.45 "Äîêè âñ³ âäî-
ìà"

ÑÒÁ
05.15 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Äîá-
ðèíÿ: ì³æ âèãàäêîþ òà ðåàëüí-
³ñòþ". 06.00 Õ/ô "Âèêîíàííÿ
áàæàíü"(1). 07.45, 18.55 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.10 Õ/ô "Çàêîííèé øëþá"(1).
10.55 Õ/ô "Ï'ÿòà ãðóïà
êðîâ³"(1). 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 20.10, 22.35 Õ/ô "Îä-
ðóæèòè ì³ëüéîíåðà"(1). 00.35
Õ/ô "Ìîÿ ìàìà - Ñí³ãóðîíü-
êà!"(1). 02.05 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.00 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 05.50 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí. 06.15, 13.00 Ò/c "ÎÑÀ" (1).
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.45 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 13.50, 15.20,
21.00 Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/c

êàëî". 08.00 "Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñüêîãî". 08.25 Ä/ô
"²ñòîð³ÿ êîõàííÿ. Òðåò³é çàé-
âèé". 09.30 "Íîâèíè". 10.00 Õ/
ô "Á³ëå ñîíöå ïóñòåë³". 11.45
Ò/ñ "Îï³âäí³, íà ïðèñòàí³".
15.35 Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Þðìàëà 2013". 18.00,
20.35 Ò/ñ "ß âñå ïîäîëàþ".
20.00, 02.15 "Ïîäðîáèö³". 22.35
Õ/ô "²âàí Ñèëà". 00.30 Õ/ô
"Âîâ÷èé îñòð³â" (2). 03.00 Ä/ô
"Êîëèøí³. Ðîäè÷³". 03.50 Õ/ô
"Ëàñêàâî ïðîñèìî, àáî Ñòî-
ðîíí³ì âõ³ä çàáîðîíåíèé"

ICTV
04.00 Ôàêòè. 04.40 Ñâ³òàíîê.
05.25 Õ/ô "Çàãóáëåí³ ó êîñ-
ìîñ³". 07.30 Êâàðòèðíå ïèòàí-
íÿ. 08.20 Ç³ðêà YouTube. 09.30
Äà÷à. 09.55 Ò/ñ "Ïðîùàâàé, êî-
õàíà". 11.50, 13.15 Õ/ô "Àñ-
òåð³êñ ³ Îáåë³êñ ïðîòè Öåçà-
ðÿ". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.30
Õ/ô "Àñòåð³êñ ³ Îáåë³êñ: Ì³ñ³ÿ
Êëåîïàòðà". 16.30 Õ/ô "Àñ-
òåð³êñ íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.15 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
20.05 Õ/ô "Àñòåð³êñ ³ Îáåë³êñ
ó Áðèòàí³¿". 22.10 Õ/ô "Òðè
ìóøêåòåðè". 00.05 Õ/ô "²äåàëü-
íà âòå÷à" (2). 01.50 Õ/ô "Í³÷î-
ãî íå ÷óþ, í³÷îãî íå áà÷ó" (2).
03.30 Õ/ô "Âèä³ííÿ ñìåðò³" (2)

ÎÐÒ
04.30, 05.10 Õ/ô "Çåëåíèé âîã-
íèê". 05.00, 09.00, 11.00 Íîâè-
íè. 06.05 Õ/ô "Çàìåò³ëü".
07.25 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëå-
íà!". 08.00 "Ðîçóìíèö³ é ðîçóì-
íèêè" 12+. 08.45 "Ñëîâî ïàñ-
òèðÿ". 09.15 "Ñìàê" 12+. 09.50
"Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
10.00 "Òàìàðà Ñüîì³íà. Ñïî-
êóñè é øàíóâàëüíèêè" 12+.
11.15 "²äåàëüíèé ðåìîíò".
12.05 "Çìîâà ä³ºòîëîã³â" 12+.
13.05 "Íîâèé ªðàëàø". 13.35 Õ/
ô "Îäðóæåííÿ Áàëüçàì³íîâà"
12+. 15.05, 17.15 Õ/ô "Çà ðî-
äèííèõ îáñòàâèí". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.35 "Óãàäàé
ìåëîä³þ" 12+. 18.05 "Ñòàñ Ìè-
õàéëîâ. Ïðîòè ïðàâèë" 12+.
19.00 "Ïî÷óòòÿ ãóìîðó" 16+.
20.00 "×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³
ââå÷åð³" 16+. 22.00 "Ùî? Äå?
Êîëè?". 23.20 Õ/ô "Æ³íêà äëÿ
âñ³õ" 12+. 00.45 Õ/ô "Ðÿòóâàëü-
íèê" 16+. 02.20 Õ/ô "Äåâ'ÿòü
äí³â îäíîãî ðîêó"

ÑÒÁ
06.15 Õ/ô "Ö³ëêîì
ïðîïàùèé"(1). 08.00 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 08.55 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 09.45, 02.00 Õ/ô
"Á³íãî-Áîíãî"(1). 11.50 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 13.40 Õ/ô
"Îäðóæèòè ì³ëüéîíåðà"(1).
17.10 "Õàòà íà òàòà". 19.00
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-6". Ãàëà-
êîíöåðò. Îãîëîøåííÿ ïåðå-
ìîæöÿ". 22.55 "Äàâàé
ïîãîâîðèìî ïðî ñåêñ". 00.45 Õ/
ô "Ëàñêàâî ïðîñèìî, àáî
Ñòîðîíí³ì âõ³ä çàáîðî-
íåíî!"(1). 03.40 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 19.00, 02.20 Ïîä³¿. 07.10,
09.00 Ò/c "²íòåðíè" (1). 10.00
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 11.00, 00.10
Õ/ô "Ïîëèí - òðàâà ã³ðêà" (1).
13.00 Ò/c "Áåðåã íàä³¿" (1).
15.30 Ëîòåðåÿ Ò²Ï. 16.50, 19.40
Ò/c "Ïðîñòå æèòòÿ" (1). 20.30
Ëîòåðåÿ ÒÎÏ. 22.10 Õ/ô "Êîïè
ç Ïåðåòîïà" (1). 01.50 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 03.00 Ò/c "Ïðà-
âî íà ïðàâäó" (1)

Ò Å Ò
06.00 Õ/ô "Â ïîøóêàõ êàï³òà-
íà Ãðàíòà" (1). 07.30 Áàéäèê³-
âêà. 08.30 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä" (1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò-
³êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä,
Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.35 Ì/ñ
"Ô³êñèêè" (1). 11.05 Ì/ô "Àñ-
òåð³êñ ³ç Ãàë³¿" (1). 12.15 Õ/ô
"Êîðîëü Äðîçäîáîðîä" (1).
13.20 Îáåðåæíî, ä³òè!. 14.15
Õ/ô "Âèïóñêíèé" (1). 16.10 Õ/
ô "×àêëóíêà" (1). 18.05 Õ/ô
"Îäèí âäîìà" (1). 20.00 Ðîçñ-
ì³øè êîì³êà. 22.00 Óðàëüñê³
ïåëüìåí³. 23.15 Ä³â÷àòà çðî-
çóì³þòü. 00.10 Ò/ñ "Õîäÿ÷³
ìåðö³" (3). 01.50 Õ/ô "Ñîðîêà-
îäíîð³÷íèé íåçàéìàíèé" (3).
03.05 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 - "Ô³òíåñ-ðàíîê äëÿ
ïàíÿíîê". 9:30 - Ì/ô. 10:30 -
Íîâèíè "×àñ". 10:55 -  "Ñïîðò

×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- "Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 -
Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Õ/ô. 18.30 - "Æèòòºâèé
ïðîñò³ð". 19:00 - Íîâèíè "×àñ".
19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -
Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×àñ".
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" .
23:35 - Õ/ô . 01:20 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.40 Ì/ñ "Ìèñëèâö³ çà ïðè-
âèäàìè". 06.25 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³". 07.30, 10.00 Ðåâ³çîð.
12.45 Ðåâ³çîð ïîñòøîó. 14.15
Õòî çâåðõó-2. 16.10 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 19.00 Ì/ô "Õîðîáðà
ñåðöåì". 20.40 Õ/ô "Ïåðøèé
ëèöàð". 23.40 ÏÏØ. 01.15 Õ/ô
"Äóæå ñòðàøíå ê³íî 5" (2).
02.50, 03.40, 04.45, 04.55 Çîíà
íî÷³. 02.55 Çàãóáëåíèé ðàé.
03.45 Ïîäîðîæ ó âòðà÷åíå ìè-
íóëå. 04.15 Ìîëüôàð. 04.50
Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³.

ÍÅÄ²Ëß, 8 ×ÅÐÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00,  07.00,  08.50,  12.00,
14.20,  16.00,  19.10,  23.30
Ïîãîäà. 06.05 Ñâ³ò ïðàâîñëà-
â'ÿ. 06.35 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
07.05 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð.
07.30 Òîê-øîó "Äðóæèíà".
09.00 ÁÎÃÎÑËÓÆ²ÍÍß ó
ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎ¯ ÒÐ²ÉÖ². 12.15,
04.50 Ôîëüê-music. 13.30 ßê
Âàøå çäîðîâ'ÿ?. 14.50, 17.20,
19.30 ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÒÅËÅ-
ÁÀ×ÅÍÍß. 16.15 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà.  18.20 Íîâèíè.
18.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü.
19.00, 04.35 Ãîëîâíèé àðãó-
ìåíò.  20.30,  21.35 Ïðåì³ÿ
"Òåêñò 2014" .  "Ó ïîøóêàõ
âòðà÷åíî¿  æóðíàë³ñòèêè" .
21.00,  01.20 Ï³äñóìêè äíÿ.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00 Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè.
23.35 Õ/ô "Îäðóæåííÿ" .
01.45 Ìîìåíòè æèòòÿ. 02.40
Óêðà¿íñüêîãî ðîäó. 03.00 Ò/ñ
"Îñòð³â ëþáîâ³" ô.3 (2). 04.10
Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?.

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Ñóºòà ñóºò" (1).
07.35 "Ìóëüòô³ëüì" (1). 08.10,
08.35 Ì/ñ "Ãóô³ òà éîãî
êîìàíäà" (1). 09.00 "Ëîòî-
çàáàâà". 10.10 "ÒÑÍ". 11.00
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 5: ²íäîíåç³ÿ".
12.05 "Ìàøèí³ êàçêè . Ìàøà ³
âåäì³äü" (1). 12.40 "Ç³ðêîâà
õðîí³êà". 13.40 "Ì³íÿþ æ³íêó -
9". 15.05 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 3".
16.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà - 5".
17.30 Õ/ô "Øóêàéòå ìàìó" (1).
19.30 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 21.00
"Ãîëîñ êðà¿íè 4. Ïåðå-
çàâàíòàæåííÿ". 00.30 "Ùî? äå?
êîëè?". 01.25 Õ/ô "Ï³àí³ñòêà"
(3). 03.40 Õ/ô "Äåñü" (2). 05.10
"Òåëåìàãàçèí"

IÍÒÅÐ
05.05 Õ/ô "Á³ëå ñîíöå ïóñ-
òåë³". 06.25 "Ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü ãóìîðó "Þðìàëà
2013". 08.00 "óÄà÷íèé ïðî-
åêò". 09.00 "Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñüêîãî. Íåâ³äêëàäíà
äîïîìîãà". 09.30 "Íåä³ëüí³
íîâèíè". 10.00 "Îðåë ³ Ðåø-
êà. Íà êðàþ ñâ³òó". 11.00 "Ñóñ³ä
íà îá³ä". 11.55 Õ/ô "²âàí
Ñèëà". 13.50 Ò/ñ "ß âñå ïîäî-
ëàþ". 17.30, 21.45 Ò/ñ "Ñë³ïèé
ðîçðàõóíîê". 20.00, 01.05
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 23.15 Õ/ô
"Âåäìåæà øêóðà" (2). 02.50
Ìóëüòô³ëüìè. 03.00 Ä/ô "Êî-
ëèøí³. Äðóç³". 03.50 Õ/ô "Âîâ-
÷èé îñòð³â" (2)

 ICTV
04.55 Ôàêòè. 05.25 Ñâ³òàíîê.
06.30 Òàêñ³. 06.55 Êîñìîíàâ-
òè. 07.50 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 08.35 Ç³ðêà YouTube.
09.50 Äèâèòèñü óñ³ì!. 10.45
Êëàí. 11.40, 13.15 Õ/ô "Äæàì-
ïåð". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.50
Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ Ñóïåðìåíà".
16.45 Õ/ô "Òðè ìóøêåòåðè".
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 20.20 Õ/ô
"Ñèí Ìàñêè". 22.05 Õ/ô "Ìàñ-
êà". 00.00 Õ/ô "Êðàùå íå ÷³ïà-
òè Çîõàíà" (2). 02.00 Õ/ô "²äå-
àëüíà âòå÷à" (2). 03.30 Õ/ô "Ðî-
á³íçîí Êðóçî"

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
05.10 "Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 05.50

Õ/ô "Âåñ³ëëÿ ç ïðèäàíèì".
07.35 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!". 08.05
"Çäîðîâ'ÿ" 16+. 09.10 "Íåïóòí³
íîòàòêè" 12+. 09.30 "Äîêè âñ³
âäîìà". 10.15 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä". 10.25 "Ôàçåíäà". 11.15 Õ/
ô "Ñòðÿïóõà". 12.25 "ß áîþñÿ,
ùî ìåíå ðîçëþáëÿòü. Àíäð³é
Ìèðîíîâ" 12+. 13.10 "Íàòàëÿ
Ãâîçäèêîâà ³ ªâãåí Æàðèêîâ.
Íàðîäæåí³ ðåâîëþö³ºþ" 12+.
13.55 "Íàòàëÿ Êóñòèíñüêà. Êî-
ðîëåâà ðîçáèòèõ ñåðöü" 12+.
14.45 "Òðè ïëþñ äâà". Âåðñ³ÿ
êóðîðòíîãî ðîìàíó". 15.40,
17.00 Õ/ô "Òðè ïëþñ äâà".
16.45 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.25
"Òî÷í³ñ³íüêî". 20.00 Íåä³ëüíèé
"×àñ". 21.00 "Êëóá Âåñåëèõ òà
Êì³òëèâèõ". Âèùà ë³ãà 16+.
22.55 Õ/ô "Àêñåëåðàòêà" 12+.
00.25 Õ/ô "Õèæàêè" 16+. 01.50
Õ/ô "Ïåðåä÷àñíà ëþäèíà".

ÑÒÁ
05.40 Õ/ô "×îðíà ñòð³ëà"(1).
07.05 Õ/ô "Ïðèãîäè Êâåíò³íà
Äîðâàðäà - ñòð³ëüöÿ êîðîë³âñü-
êî¿ ãâàðä³¿"(1). 09.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 10.00 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 10.55 Õ/ô "Ìàòè é
ìà÷óõà"(1). 15.05 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-6". Ãàëà-êîíöåðò. Îãî-
ëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ". 19.00
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 20.30
"Îäèí çà âñ³õ". 21.40 Õ/ô "Îñ-
òàííÿ ðîëü Ð³òè"(1). 23.45 "Âà-
ã³òíà ó 16". 00.40 "Äîíüêè-ìà-
òåð³". 01.35 Õ/ô "Êîõàíà æ³íêà
ìåõàí³êà Ãàâðèëîâà"(1). 02.50
Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.20 Ïîä³¿.  08.00 Òàºìíèö³
ç ³ðîê.  08.50 Ò/c "Êîðîëåâà
ãðè" (1). 15.30 Ëîòåðåÿ Ò²Ï.
16.15 Ò/c "Ïðîñòå æèòòÿ" (1).
19.00, 02.15 Ïîä³¿  òèæíÿ.
20.30 Ëîòåðåÿ ÒÎÏ. 20.40,
21.35 Ò/c "²íòåðíè" (1). 22.45
Ïðåì³ÿ Ìóç ÒÂ. 00.30 Comedy
Woman. 03.35 Ò/c "Ïðàâî íà
ïðàâäó" (1)

Ò Å Ò
06.00 Õ/ô "Â ïîøóêàõ êàï³òàíà
Ãðàíòà" (1). 07.30 Áàéäèê³âêà.
08.30 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä"
(1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ"
(1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î,
âïåðåä!" (1). 10.35 Ì/ñ "Ô³êñè-
êè" (1). 11.20 Ì/ô "Íîâ³ ïðèãî-
äè Îëåíêè òà ªðüîìè" (1).
12.40 Õ/ô "Êóäëàòà êîìàíäà"
(1). 14.15 Õ/ô "×àêëóíêà" (1).
16.10 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 17.05
Êîðîëåâà áàëó. 18.00 Êðà¿íà Ó.
20.00 Ðîçñì³øè êîì³êà. 22.00
Óðàëüñê³ ïåëüìåí³. 23.15
Ä³â÷àòà çðîçóì³þòü. 00.10 Ò/ñ
"Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3). 01.00 Ò/ñ
"Àìåðèêàíñüêà ³ñòîð³ÿ æàõó"
(3). 01.50 Õ/ô "Ïîâîðîò íå òóäè
2: Áåçâèõ³äü" (3). 03.20 Ç íî÷³
äî ðàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:05 - "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Õ/ô. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30 -
Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:20 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7
äí³â". 21.15 - ïðîãðàìà "Æèò-
òºâèé ïðîñò³ð". 22:00 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô .
01.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
06.25 Ì/ô "Âåäì³äü Éîãè".
07.40 Õ/ô "Ïðèâèä çàìêà Êåí-
òåðâ³ëü". 09.35 Õ/ô "Ïåðøèé
ëèöàð". 12.10 Ôàéíà Óêðàéíà.
14.10 Õòî çâåðõó-2. 16.05 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 18.05 Õ/ô "Çàë³ç-
íèé ëèöàð". 20.40 Õ/ô "Ðîá³í
Ãóä - ïðèíö çëîä³¿â". 23.25 Õ/ô
"Êîíàí" (2). 01.40 Õ/ô "Êðà-
ñóí³" (3). 03.30, 04.20 Çîíà
íî÷³. 03.35 Ç³ðêà Âàâ³ëîâà.
04.25 Áëàãîñëîâëÿþ ³ ìîëþñÿ.
04.50 Ñê³ôè.
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ОВЕН (21.03!20.04).
Ви можете бути особ!
ливо мрійливі, але не
забувайте про обе!

режність, адже мрії іноді ре!
алізовуються і до цьому ба!
жано бути готовими. Зосе!
редьтеся на найголовнішо!
му,.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04!
21.05). Колеги по ро!
боті будуть усіляко
сприяти здійсненню

ваших планів. На вас очікують
позитивні результати, по!
зв'язані з улюбленою робо!
тою. Може з'явитися нове за!
хоплення, що поглине
вільний час.

БЛИЗНЮКИ (22.05!
21.06). Ви можете
відчути якусь не!
стабільність і відчути,

що вами незадоволені,
але причина цього знайдеть!
ся не відразу.

РАК (22.06!23.07).
Ваша зайнятість і емо!
ційна напруженість
буде впадати в очі,
тому постарайтеся

уникати зайвої суєти. Зосе!
редьтеся на головних турбо!
тах і проблемах, зараз вам
під силу завершити найваж!
ливіші і складні  справи.

ЛЕВ (24.07!23.08).
Ваш оптимізм у спо!
лученні з гнучкістю в
повединці здатний

залучити до вас увагу навко!
лишніх. Постарайтеся не
відмовляти в допомозі лю!
дям, які до вас звертаються.

ДІВА (24.08!23.09).
Зосередитися на ро!
боті вам буде зава!
жати почуття непев!
ності, але, насправді,

у вас більше сил і знань, чим
ви думаєте.

ТЕРЕЗИ  (24.09!
23.10). Настройтеся
на серйозні та рішучі
дії, але врахуйте, що

безрозсудний ризик може
погубити на корені всі ваші
починання. Справи підуть як
по маслу, а оточуючі люди бу!
дуть у всьому підтримувати
вас.

СКОРПІОН (24.10!
22.11). Стан справ на
роботі наочно проде!
монструє ступінь

вашої професійної придат!
ності та перспективи кар'єр!
ного росту. Бажано не пока!
зувати навколишню свою не!
рвозність і дратівливість.

СТРІЛЕЦЬ (23.11!
21.12). Ділова сфера
буде складатися,
швидше за все, не
дуже вдало, однак на

допомогу вам прийде вірний
друг, що і допоможе знайти
вихід зі скрутного стану. Вам
буде потрібно бути в різних
місцях практично  одночас!
но.

КОЗЕРІГ (22.12!
20.01). Постарайтеся
спокійніше постави!
тися до змін, що відбу!

ваються у вашому житті.
Спробуйте не провокувати
конфліктних ситуацій  і
відкритого протистояння,
вчасно зупиніть себе і не
піддавайтеся ризику.

ВОДОЛІЙ  (21.01!
19.02). Наступає до!
сить удалий в емоцій!
ному плані період.
Ніщо не зможе вивес!

ти вас із рівноваги. Чужі пора!
ди краще не приймати.
Більшу частину часу бажано
присвятити завершенню не!
відкладних справ.

РИБИ (20.02!20.03).
Підсумувати прожите
виявиться незайвим,
наступає пора відкри!

ти для себе нову сторінку. Ця
інформація відповість на
життєво важливі питання.
Постарайтеся не ділитися
найтаємнішим...

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 02.06.14 – 8.06.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

☺ ☺ ☺

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 17
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 8
     äiâ÷àòîê – 9
     îäðóæèëîñÿ –

9 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 5 ïàð;
ïîìåðëî – 21 îñîáà.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺
ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

п

Åñòü æåíùèíû, êîòî-
ðûì  ìóæ÷èíû ãîâîðÿò:
"Òû ìîÿ!" – è îíè
òàþò.

À åñòü ìóæ÷èíû,  êî-
òîðûì  æåíùèíû ãîâî-
ðÿò: "Òû ìîé!" – è îíè
ìîþò...

Èäåò ïåðâàÿ ðóññêî-
óêðàèíñêàÿ  âîéíà â Èí-
òåðíåòå. Óáèòûõ
íåò, íî ìíîãî ðàíåí-
íûõ â ãîëîâó.

– Áàòþøêà, õî÷ó ñ ìó-
æåì ðàçâåñòèñü.

– À çà÷åì æå òû çà
íåãî âûõîäèëà?

– Äóðîé áûëà.
– Âîò âèäèøü, à îí

òåáÿ, äóðó, çàìóæ  âçÿë.

1 àïðåëÿ èç êàáèíåòà
òîâàðèùà Ñòàëèíà
âûõîäèò  ìíîãî ñåäûõ,
íî ðàäîñòíûõ ëþäåé.

Â äåòñòâå âìåñòî
êîìïüþòåðà è èíòåð-
íåòà  ó ìåíÿ áûëî äåò-
ñòâî.

Ãàèøíèê Ïåòðåíêî
äóìàåò, ÷òî Âåëèêèé
ïîñò – ýòî åãî òî÷êà
íà âüåçäå íà Áîðùà-
ãîâêó.

– Êàê òåáå  óäàëîñü
äîáèòüñÿ òîãî, ÷òî
òâîè  ñîòðóäíèêè íè-
êîãäà íå îïàçäûâàþò?

– Î÷åíü ïðîñòî: ó
ìåíÿ ðàáîòàåò 30 ÷å-
ëîâåê,  à ìåñò äëÿ ïàð-
êîâêè âñåãî 20.

Îïûò Äðåâíåé Ãðå-
öèè è ÑØÀ  ïîêàçûâà-
åò, ÷òî áåç ðàáîâ  íîð-
ìàëüíîé äåìîêðàòèè
íå ñîçäàòü.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
1 ÷åðâíÿ î 12.00 äëÿ ä³òåé âèñòàâà

 “Ïðèíö òà ÷óäîâèñüêî”  (ª. Òè ùóêà)
Öüîãî æ äíÿ  î 17.00 äëÿ äîðîñëèõ

 “Îáûêíîâåííîå ÷óäî”  (Å. Øâàðöà)

Коти
у середньому сплять 13!

14 годин вдень, а вночі
бродять будинком. Річ у
тім, що у дикій природі
вони, як правило, полюють
ночами. Великі кішки, як!

«Обличчя» сумне,
а характер
веселий!

Хоч у мопсів практично
завжди сумний вираз “об!
личчя”, насправді ці соба!
ки мають жвавий, веселий
і врівноважений характер. А
ще ці створіння благородні
(недарма мопси були улюб!
ленцями знаті і королів!
ських сімей) і міцно прив’я!
зуються до господарів.

Представниця породи
Амалія (на фото) приїхала
на міжнародну виставку со!

бак до німецького міста
Шенфельд, щоб проде!
монструвати чудовий ек!
стер’єр. У заході взяли
участь понад 5,3 тисячі чо!
тирилапих.

от тигри, теж можуть довго
спати. Королям джунглів
зовсім не потрібно бути пост!
ійно напоготові щоб захисти!
ти себе.

ЩЕ РАЗ ПЛЯМКНЕШ —
І Я СКАЖУСЯ

Науковці дослідили, які звички інших людей
здатні нас вивести з рівноваги

Європейські соціологи (міжнародна агенція
“Соціорейтинг”) дізналися, що найбільше дратує
людей в їхньому оточенні.

На першому місці — хрумкотіння чипсами, на друго!
му — шурхотіння пакетом, далі — звичка їсти з відкри!
тим ротом, голосно плямкаючи губами.

— Медикам відома така проблема, як мізофонія —
непереносимість людьми певних звуків, — каже Євген
Заїка, психолог, професор Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна. — Окремі з них
відіграють роль пускового механізму і можуть спрово!
кувати спалахи гніву. Пацієнти, що потерпають на мізо!
фонію, найчастіше не переносять звуків, які зазвичай
супроводжують рухи рота — голосне жування, ковтан!
ня, присьорбування, прицмокування, шепотіння тощо.
“Мізофоніки” не можуть їсти за одним столом з інши!
ми людьми, через це в них часто виникають сімейні
негаразди, та й взагалі проблеми з адаптацією в соц!
іумі. Доведено, що найчастіше мізофонія розвиваєть!
ся у середньому шкільному віці.

ÏÐÎØÓ ÏÎÂÅÐÍÓÒÈ ÇÀ ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÓ!
16 ТРАВНЯ в районі вул. Грушевського

німецьким журналістом був втрачений
планшет марки SAMSUNG P5100 з дуже важ!
ливою особистою інформацією. Щиро споді!
ваюся на Вашу свідомість і гарантую відповід!
ну винагороду.

Тел.: 098 417 00 16. (Артур)

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä
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