
В УКРАЇНI з’явиться перший приватний  паса�
жирський поїзд  на маршрутi  Київ�Iзмаїл. Цiна ку�
пейного мiсця в ньому  складає 320�350 грн.

ДВА американськi лiтаки�невидимки вперше
направленi у Європу. Мiсцем базування цих
лiтаючих монстрiв буде Англiя.

ЕКС�ПРЕЗИДЕНТ  США Джордж Буш �старший
вiдсвяткував  свiй 90�рiчний ювiлей... стрибком  з
парашутом неподалiк вiд свого будинку у штатi
Мен.

У ВАЛЕНСIЇ в однiй з печер виявлено цiлу кар�
тинну галерею настiнних малюнкiв печерних лю�
дей. На малюнках 12 фiгур людей i тварин. За твер�
дженням вчених унiкальному "живопису" не мен�
ше 7 тисяч рокiв.

У НIМЕЧЧИНI опитали понад 8 тисяч  громадян
ФРН, аби з’ячувати, що або хто надокучає їм у
вiдпустцi найбiльше.

Виявилося, що 65 процентiв опитаних нiмцiв
найбiльше дратують росiяни. Їх назвали надмiрно
буйними п’яницями.

ПОБЛИЗУ села Яношiв на Берегiвщинi  розпо�
чато будiвництво першого на Закарпаттi  смiттєпе�
реробного заводу проектною вартiстю майже
мiльйон євро, будiвництво якого фiнансує Євро�
союз.

У ШТАТI Нью�Йорк  загинув внаслiдок авiакатас�
трофи  Рiчард Рокфеллер – син вiдомого амери�
канського фiнансиста i полiтика Девiда Рокфел�
лера.

 ОРТОПЕДИ провели безплатний огляд дiтей на
наявнiсть плоскостопостi – i вжахнулися: лише сiм
вiдсоткiв оглянутих дiтей не мали патологiй хреб�
та та нижнiх кiнцiвок.

 УКРАЇНА платить надзвичайно високу цiну за
фактичне  вторгнення росiйських бойовикiв на
Донбас. Один день вiйськових дiй  на сходi коштує
країнi  понад 500 млн. гривень.

25 (1027)
26 ×ÅÐÂÍß  2014 ðîêó

C
C

C
M

Y
K

       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.

Ïîãîäà
â Ìóêà÷åâî
íà âèõ³äí³

ÍÎÂÈÕ  ÂÀÌ  ÆÈÒÒªÂÈÕ  ÂÅÐØÈÍ!
Â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ìóäðó æ³íêó, ÿñêðàâó îñîáèñò³ñòü, ä³ëîâó, íàäçâè-

÷àéíî äîáðîçè÷ëèâó, ÷àð³âíó, íåïîâòîðíó, ùåäðó äóøåþ
Âàëåíòèíó  ²âàí³âíó  ÏÀÏÀÇÎÂÓ,

ïðèíöèïîâîãî, òàëàíîâèòîãî, ³íòåë³ãåíòíîãî êåð³âíèêà, çàñëóæåíîãî ïðàö³âíèêà ïðî-
ìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè, íå îäíîêðàòíîãî ÷ëåíà Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó.
Ñåðäå÷íî áàæàºìî Âàì, äîðîãà ³ìåíèííèöå, ³ íàäàë³ çáåðåãòè çàâçÿòó âäà÷ó,
íåçãàñíèé îïòèì³çì, äîáðå ñòàâëåííÿ äî ëþäåé, â³äâåðò³ñòü, íàòõíåííÿ. Âàø³
ïðåêðàñí³ ëþäñüê³ ÿêîñò³ òà àêòèâíà æèòòºâà ïîçèö³ÿ âèêëèêàþòü íàøó
ùèðó ïîâàãó. Ìè ïèøàºìîñÿ, ùî ïðàöþºìî ïîðÿä ç Âàìè, æ³íêîþ ñëîâà ³
ä³ëà, äáàéëèâèì ãîñïîäàðåì, òàëàíîâèòèì îðãàí³çàòîðîì, ôàõ³âöåì âèñîêî-
ãî ð³âíÿ. Ïåðåêîíàí³, ùî é íàäàë³ áàãàòèé æèòòºâèé äîñâ³ä, ïðîôåñ³îíàë³çì

òà ñâî¿ çíàííÿ Âè íàïðàâèòå íà ðåàë³çàö³þ íàéñì³ëèâ³øèõ çàäóì³â.  Çè÷èìî Âàì âåëèêîãî ðîäèííîãî
ùàñòÿ, çëàãîäè, íàñíàãè, óñï³õ³â ó áëàãîðîäí³é ñïðàâ³, çä³éñíåííÿ âñ³õ ñïîä³âàíü, øàíè â³ä ëþäåé,
ìèðó, äîáðà. Õàé Âàøå æèòåéñüêå ìîðå ïîâíèòüñÿ  ì³öíèì çäîðîâ’ÿì, ëþäñüêîþ ïîâàãîþ ³ Áîæèì
áëàãîñëîâåííÿì!

        Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – êîëåãè ïî ðîáîò³, ð³äí³, äðóç³ ³ êîëåêòèâ ì³ñüêðàéîííî¿ ãàçåòè «Ìóêà÷åâî».

ÐÈÍÎÊ ÏÐÀÖ² ÑÒÀÍÎÌ
ÍÀ 1 ×ÅÐÂÍß 2014 ÐÎÊÓ

Управління статистики у Мукачівському районі повідом�
ляє:

На обліку в центрах зайнятості. м.Мукачево та Мукачівсь�
кого району на кінець травня   статус безробітних  мали 631
та 545 особи відповідно.

Потреба підприємств, установ та організацій у працівни�
ках для заміщення вільних робочих місць та вакантних по�
сад на кінець травня становила по м.Мукачево 40 особи, по
Мукачівському району � 44 особи.

Навантаження зареєстрованих безробітних на вільне ро�
боче місце (вакантну посаду) на кінець травня становило по
м.Мукачево 16 осіб, по Мукачівському району�12.

З  повагою В.КЕЛЬМАН,
начальник управління

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

Редактор газети “Мукачево” В.ДВОРНИЧЕНКО.

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ  ІНДЕКС  61826

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

ГРОМАДСЬКА КООРДИНАЦІЙНА
РАДА ПО ЗБОРУ

ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
УКРАЇНСЬКИМ ВІЙСЬКОВИМ

ДЛЯ ЗАХИСТУ НАШОЇ УКРАЇНИ.

ПРИЙМАЄМО: МЕДИКАМЕНТИ, ЗАСОБИ
ГІГІЄНИ, НАТІЛЬНУ БІЛИЗНУ, СПАЛЬНІ
МІШКИ, ПРОДУКТИ ТІЛЬКИ КОНСЕРВОВАНІ
Зібрана гуманітарна допомога буде відправ�
лятися адресно за допомогою Мукачівсько�

го військкомату.
Працюємо щоденно з 11�00 до 13�00 Мука�

чево, площа Миру, 18 офіс «Валері»
Довідки за тел.:

066�882�7993, 050�946�2945
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Закінчився 2013�2014 на�
вчальний рік…  Почалися
канікули…   але дітвора не
поспішає залишати шкільний
заклад.

На базі нашої школи пра�
цює табір відпочинку,  де
корисно проводять час 75
дітей.

 З метою реалізації Дер�
жавної програми  відпочин�
ку дітей у літній період за�
гальноосвітня школа І�ІІІ ст.
№6 щорічно відкриває двері
для школярів у табір. Цього
року відкриття табору відпо�
чинку відбулося 2 червня, і
почалось цікаве та змістов�
не життя для дітвори.

Було сформовано три за�
гони: І загін – вожаті Юрина
О.П., Саламова Н.М.;

ІІ загін – Куралікова Л.М.,
Кадар Н.С.; ІІІ загін – Ігнато�
ля Н.А., Чубірко Л.М. на вид�
ному місці висів план�сітка
роботи табору.

Кожен день розпочинався
із зарядки, яку проводила
Наргіз Саламова – вчитель
фізичної культури.

Вихователі намагалися
створити відпочинок у таборі
цікавим і захоплюючим, щоб
життя в ньому було нестан�
дартне, креативне.

У таборі учні забезпечу�
ються раціональним смач�
ним харчуванням. Діти з ве�
ликим задоволенням кроку�
ють до їдальні, щоб набра�
тися нових сил для подаль�
шого відпочинку.

Діти нашого табору

відвідують багато цікавих
екскурсій: до Мукачівського
та Чинадіївського замків,
картинної галереї, де були
представленні роботи дітей
з обмеженими можливостя�
ми, цікаві походи у «Дім
меду». На екскурсії діти
дізнались про цінність тако�
го продукту як мед – ліку�
вальний, цілющий при�
родній витвір бджілок. Тут
діти побачили зразки меду
– 70 найменувань.

Яскраво пройшов захід
«Спілкуємось різними мова�
ми», під час якого школярів
було заохочено до вивчення
братських (чеська, росій�
ська) та  інших іноземних
мов.

Майже весь день не зга�
сав галас у спортзалі школи.
Адже тут проходили «Веселі
старти». Переможців було
нагороджено грамотами, со�
лодощами та цінними пода�
рунками.

Не менш захоплююче
пройшов майстер�клас по
виготовленню вітальної ли�
стівки.

Уся виховна робота табо�
ру відпочинку спрямовуєть�
ся на підвищення самооцін�
ки дитини, її діяльності, зба�
гачення духовного світу, інте�
лекту з урахуванням сучас�
ності. Щоденна діяльність
наповнюється розумовим,
практичним, естетичним,
цікавим та змістовним доз�
віллям.

Відпочинок у таборі без�

посередньо сприяє розвит�
ку колективізму, дружелюб�
ності, взаємодопомоги,
взаємоповаги, умінню жити
в колективі, а також розви�
ває навики колективної
праці. Участь у кожному кон�
курсі вимагала від дітей не
лише особистих навиків і
вмінь, а й вміння допомага�
ти  один одному.

Відпочинок у таборі – ко�
рисна справа не тільки для
дітей, але й для батьків, бо

ÂÅÑÅËÈÉ ÒÀ ÇÌ²ÑÒÎÂÍÈÉ Â²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ

вони  знають, що їх дитина
під надійним наглядом і ціка�
во відпочиває та з користю
проводить час.

 Попереду на дітей чекає
нестримний вир літнього
життя, але  вони ніколи не
забудуть дні, проведені у та�
борі.

Леся СІДОР,
учениця 10 класу ЗОШ

І�ІІІ ст. № 6,
член ГО МАЛіЖ

Правоохоронці кримі�
нальної міліції у справах
дітей Мукачівського міськ�
відділу спільно з працівни�
ками кримінально�виконав�
чої інспекції  провели екс�
курсію до відділу міліції для
дітей, які раніше мали про�
блеми із дотриманням зако�
ну.

Наразі на обліку перебу�
ває 32 неповнолітніх, – роз�
повідає начальник сектору
кримінальної  міліції  у спра�
вах дітей Василь Соскіда. –
Більшість з них засуджені
за скоєння крадіжок, гра�
бежів. Ми намагаємося оп�
ікуватися цими підлітками.

«Важкі» підлітки відвідали Мукачівський міськвідділ міліції
Основна наша задача не до�
пустити вчинення ними но�
вих правопорушень під час
випробувального терміну,
вберегти їх від негативного
впливу дорослих і од�
нолітків, дати їм можливість
за цей час обміркувати
скоєне і стати на шлях вип�
равлення.

Неповнолітніх, які наразі
звільнені від відбування по�
карання з іспитовим термі�
ном, правоохоронці запро�
сили до міськвідділу. Тут
зовсім юним хлопцям розпо�
віли про відповідальність
дітей за вчинення правопо�
рушення, умови їх утриман�

ня у місцях позбавлення волі.
Учні отримали можливість
відвідати чергову частину,
кімнати попереднього зат�
римання. Неповнолітні отри�
мали інформацію про стро�
ки тримання людей у відділі
міліції з метою з’ясування
особи та пред’явлення обви�
нувачення, про особливості
використання різного виду
міліцейської зброї та захис�
ту.

Таким чином, правоохо�
ронці вкотре закликали не�
повнолітніх до недопущення
вчинення злочинів і право�
порушень та про особливості
юридичної відповідальності

за них, яку несуть особи до
18 років відповідно до чин�
ного законодавства України.

Підводячи підсумки, стар�
ший інспектор міжрайонної
к р и м і н а л ь н о � в и к о н а в ч о ї
інспекції Михайло. Сідор та
операуаовноважена кримі�
нальної міліції у справах
дітей Марина Ільтьо поба�
жали дітям, аби вони стали
на шлях виправлення і не
затьмарювали своє май�
бутнє роками проведеним
за гратами чи судимостями.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВС

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÄÎËÃÎËÅÒÈß!
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ðîæäåíèÿ ìîåé âåðíîé è äîáðîé ïîä-
ðóãå æèçíè

Ìàðèè Ìèõàéëîâíå
ÒÊÀ×ÅÂÎÉ

Âî âñåõ äîìàøíèõ, áûòîâûõ, õîçÿé-
ñòâåííûõ äåëàõ è âîñïèòàíèè äåòåé áîëü-
øàÿ äîëÿ ëîæèòñÿ íà ïëå÷è æåíùèíû è
òû ñ ýòèì ñïðàâëÿëàñü.  Ñïàñèáî  òåáå çà
ýòî.

Òû âñ¸ óìååøü, òû âñ¸ ìîæåøü,
Òû òàê ïî-àíãåëüñêè ùåäðà:
Âñåì, êòî íóæäàåòñÿ ïîìîæåøü,
Óëûáêîé ëàñêè è äîáðà!

Ñâîþ ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó è ïðàáàáóøêó ñåð-
äå÷íî ïîçäðàâëÿþò å¸ äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè è
æåëàþò çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ â æèçíè.

Íå áåäà, ÷òî ãîäû áûñòðî ì÷àòñÿ
Ñåðåáðèñòûé îñòàâëÿÿ ñëåä
Ìû òåáå æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Áîäðîñòè, çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò.

Ñóïðóã, äâà ñûíà, äâà âíóêà, äâå âíó÷êè,
äâà ïðàâíóêà è ÷åòûðå ïðàâíó÷êè.

Ïîçäîðîâëÿºìî ÷àð³âíó
æ³íêó, õîðåîãðàôà, ãðî-
ìàäñüêîãî ä³ÿ÷à, ïåäàãîãà
ç Äíåì íàðîäæåííÿ!

×ÅÐÍÅÍÊÎ
Òåòÿíó

Âîëîäèìèð³âíó
À òàêîæ ç ïðèñâîºííÿì çâàííÿ «Çàñëóæåíèé

ä³ÿ÷ åñòðàäíîãî ìèñòåöòâà Óêðà¿íè»
Õàé êâ³òíå äîëÿ

ó ðîêàõ ïðåêðàñíèõ,
Ãîñïîäü äàðóº

ðàä³ñòü ³ çäîðîâ’ÿ,
Õàé êîæåí ðàíîê

ç íåáà ñîíöåì ÿñíèì
Âàñ îñÿº ñâ³òëîì ³ ëþáîâ’þ

Ç ïîâàãîþ áàòüê³âñüêèé êîì³òåò
ÍÕÊ «Âàëåð³» òà ÄÂÊ «Îëåíêà»

Ç  ÞÍÈÌ
ÞÂ²ËÅªÌ!

Ùå çîâñ³ì þíèé þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîä-
æåííÿ çàâ³òàâ äî ãàðíî¿, äîáðî¿, ìèëî¿, ÷àð-
³âíî¿, ïîðÿäíî¿, êîõàíî¿ äðóæèíè, ëàñêàâî¿,
òóðáîòëèâî¿ ìàìè, í³æíî¿, çíàþ÷î¿ äóøó
ìàëþê³â âèõîâàòåëüêè äèòñàäêà ó Áðåñòîâ³

Íàòàë³¿  Þð³¿âíè  ÊÀÌÏÎÂ.
Ó öåé ïðåêðàñíèé Äåíü Òâîãî þâ³ëåþ,

ïðèéìè â³ä íàñ ùèð³ é ñåðäå÷í³ ñëîâà ïîáà-
æàííÿ: ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³, ìèðó é
áåçìåæíîãî æ³íî÷îãî ùàñòÿ, òåðï³ííÿ, ñëóõ-
íÿíèõ âèõîâàíö³â, ñ³ìåéíî¿ çëàãîäè é äîá-
ðîáóòó, ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ, ñì³ëèâîãî ïî-
ëüîòó ìð³é òà âàãîìèõ ïåðåìîã íà æèòòºâèõ
ñòåæêàõ àæ äî ñòîð³÷÷ÿ. Õàé áàãàòèé æèòòº-
âèé äîñâ³ä òâîðèòü ç áóäí³â ñâÿòî, à Ãîñïîäü
äàðóº Òîá³  ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

   Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ìàìà, ÷îëîâ³ê,
ñèíè – Âëàäèê ³ Þð÷èê, ñåñòðà Ãàííà

 ç Áàáè÷³â ç ñ³ì’ºþ, ð³äí³, äðóç³…

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!

Ç ÏÎ×ÓÒßÌ ÏÎÂÀÃÈ ² ÄÐÓÆÁÈ
Â²ÒÀªÌÎ  Ç ÞÂ²ËÅªÌ

Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à
ÆÅÐÅÁÀÊÀ

ç Êëÿ÷àíîâà.
Íà÷å ïòèö³ ëåòÿòü Òâî¿ ðîêè,
¯õ í³êîëè íå âåðíåø íàçàä.

Í³áè â÷îðà áóëî 18,
À ñüîãîäí³ óæå 60!

Òâ³é þâ³ëåé – òî ìóäðîñò³ ïîðà!
Õàé áóäå âäîñòàëü
²  â æèòò³, ³ â äîì³

Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, çëàãîäè, äîáðà,
Äîáðîáóòó  òà ùèðî¿ ëþáîâ³!

Ùèðî øàíóþ÷à  Òåáå
ñ³ì’ÿ Áîíäàðåíê³â

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ
Ñ ÑÂÅÒËÛÌ  ÞÁÈËÅÅÌ

Ò Ê À × Î Â Ó
ÌÀÐÈÞ  ÌÈÕÀÉËÎÂÍÓ

Äîðîãàÿ Ìàøà, ñåãîäíÿ â êðóãó äðóçåé Òû
ïðàçäíóåò ñâîé þáèëåé. È ÿ ïîçäðàâëÿþ òåáÿ
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ. Íàøåé äðóæáå
óæå ñîðîê ëåò.

Âñåì îòìåòèë òåáÿ Áîã: è óìîì
è äîáðîòîé, òðóäîëþáèåì è äó-
øåâíîé êðàñîòîé.

Æåëàþ òåáå æèçíè äîëãîé, áåç
áîëåçíè, áåç ïîòåðü è áåç õëîïîò,
áåç ïå÷àëè è çàáîò.

Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì òâîÿ ëó÷øàÿ
ïîäðóãà ÐÀÒÍÈÊÎÂÀ Íèíà Ïàâëîâíà.
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
6 (101)  26 ÷åðâíÿ 2014 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333326 ÷åâíÿ 2014  ð.

25 (1027)25 (1027)25 (1027)25 (1027)25 (1027)

ñò.

Íå ãîâîðè: "Ñåãîäíÿ ñîãðåøó, à çàâòðà ïîêàþñü”. Íî ëó÷øå ñåãîäíÿ ïîêàåìñÿ,
ïîòîìó ÷òî íå çíàåì, äîæèâåì ëè äî çàâòðà.(Ïðï. Åôðåì Ñèðèí)

Àíãåë «ñêàçàë åìó: íå
áîéñÿ, Çàõàðèÿ, èáî óñ-
ëûøàíà ìîëèòâà òâîÿ, è
æåíà òâîÿ Åëèñàâåòà ðî-
äèò òåáå ñûíà, è íàðå-
÷åøü åìó èìÿ: Èîàíí…

Åëèñàâåòå æå íàñòàëî
âðåìÿ ðîäèòü, è îíà ðî-
äèëà ñûíà. È óñëûøàëè
ñîñåäè è ðîäñòâåííèêè
åå, ÷òî âîçâåëè÷èë Ãîñ-
ïîäü ìèëîñòü Ñâîþ íàä
íåþ… Õîòåëè íàçâàòü
åãî ïî èìåíè îòöà åãî,
Çàõàðèåþ. Íà ýòî ìàòü
åãî ñêàçàëà: íåò, à íà-
çâàòü åãî Èîàííîì. È ñêàçàëè åé: íèêîãî íåò  â ðîä-
ñòâå òâîåì, êòî íàçûâàëñÿ áû ñèì èìåíåì. È ñïðà-
øèâàëè çíàêàìè ó îòöà åãî, êàê áû îí õîòåë íàçâàòü
åãî. Îí ïîòðåáîâàë äîùå÷êó è íàïèñàë: Èîàíí èìÿ
åìó. È òîò÷àñ ðàçðåøèëèñü óñòà åãî è ÿçûê åãî, è îí
ñòàë ãîâîðèòü, áëàãîñëîâëÿÿ Áîãà» (Ëê. 1, 13; 57-64).

Ðîæäåñòâî ÷åñòíîãî è ñëàâíîãî Ïðîðîêà,
Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà

(7 èþëÿ)

Çíà÷åííÿ àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâ-
ëà äëÿ ñâÿòî¿ öåðêâè áóëî çàâæäè
âàãîìèì. ̄ õ øàíóâàííÿ ïî÷èíàºòü-
ñÿ, ôàêòè÷íî, â³ä ÷àñó ¿õíüî¿
ñìåðò³. Ïîõîâàííÿ ñâÿòèõ ïåðâî-
âåðõîâíèõ àïîñòîë³â ó Ðèì³ áóëè
äîáðå â³äîì³ âñ³ì õðèñòèÿíàì.
Âøàíóâàííÿ ¿õ ñòàº çàãàëüíèì ó IY
ñò. ó Ñõ³äí³é ³ Çàõ³äí³é öåðêâàõ.
²ìïåðàòîð Êîñòÿíòèí Âåëèêèé çáó-
äóâàâ ó Êîíñòàíòèíîïîë³ âåëè÷íèé
õðàì íà ÷åñòü äâàíàäöÿòè àïîñ-
òîë³â. Òóò éîãî ³ ïîõîâàëè.

Âêàç³âêó ïðî ñâÿòêóâàííÿ íà ¿õ
÷åñòü ì³ñòÿòü íàéäàâí³ø³ öåðêîâí³
êàëåíäàð³. Âèçíà÷í³ Îòö³ Öåðêâè
çàëèøèëè íàì ÷óäîâ³ ïîâ÷àííÿ íà
÷åñòü ñâÿòèõ àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâ-
ëà.

Ñâÿò³ ïåðâîâåðõîâí³ àïîñòîëè Ïåòðî ³ Ïàâëî
(Äåíü ïàì’ÿò³ – 12 ëèïíÿ)

Íàéá³ëüøå ïðîïîâ³äåé íà ¿õ ÷åñòü
ìàº ñâÿòèé ²îàíí Çëàòîóñò. «Î, áëà-
æåííà äâ³éöå, – ãîâîðèòü â³í â îä-

íîìó ³ç ñâî¿õ ïîâ÷àíü, – ùî â³ðíî
âëîâèëà äóø³ âñüîãî ñâ³òó! Ïåòðî
– ïî÷àòîê ïðàâî¿ â³ðè, âåëèêèé ñâÿ-
ùåííîâåðøèòåëü öåðêâè, íàñòàâ-
íèê õðèñòèÿí, ñêàðá âèøí³õ ñèë,
àïîñòîë, íàä³ëåíèé ÷åñòþ ñàìèì
Õðèñòîì. Ïàâëî – âåëèêèé ïðîïî-
â³äíèê ïðàâäè, ïîõâàëà âñåñâ³òó,
íåáåñíèé ÷îëîâ³ê ³ çåìíèé àíãåë,
ñëàâà öåðêâè; îðåë, ùî âîçí³ññÿ
äî íåáà, ë³ðà Ñâÿòîãî Äóõà… Ïàâ-
ëî ³ Ïåòðî – öåðêîâí³ ñâ³òèëà, ÿê³
ùîäåííî ïðîñâ³ùàþòü öåðêâó,
ñêàðáíèêè Ñâÿòîãî Äóõà, ïðîñâ³òè-
òåë³ âñåñâ³òó, ñîñóäè áëàãîäàò³, òëó-
ìà÷³ Ñâÿòî¿ Òð³éö³, ïîÿñíþâà÷³ Áî-
æåñòâåííîãî Ñëîâà…»

Àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí

Íè÷òî íå îòëó÷èò íàñ
îò ëþáâè Áîæèåé

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â «Áëàãîâåñòå»
¹5, 29.05.2014)

È Ñïàñèòåëü â Åâàíãåëèè îò Ìàòôåÿ òîæå óòåøàåò è
óêðåïëÿåò íàñ, ãîâîðÿ: «íå áîéòåñü óáèâàþùèõ òåëî, äóøè
æå íå ìîãóùèõ óáèòü; à áîéòåñü áîëåå òîãî, êòî ìîæåò è
äóøó è òåëî ïîãóáèòü â ãååííå» (Ìô. 10, 28).

Áóäåì çíàòü è âåðîâàòü, ÷òî íûíåøíèå âðåìåííûå ñòðà-
äàíèÿ íàøè íè÷åãî íå ñòîÿò â ñðàâíåíèè ñ òîþ ñëàâîþ,
êîòîðàÿ îòêðîåòñÿ â áóäóùåì âåêå äëÿ ëþáÿùèõ Ãîñïîäà
èáî íàïèñàíî: «íå âèäåë òîãî ãëàç, íå ñëûøàëî óõî, è íå
ïðèõîäèëî òî íà ñåðäöå ÷åëîâåêó, ÷òî ïðèãîòîâèë Áîã
ëþáÿùèì Åãî» (1 Êîð. 2, 9).

Ïîñåìó ñ òåðïåíèåì áóäåì ïðîõîäèòü ïðåäëåæàùåå íàì
ïîïðèùå, è ïîäðàæàÿ Áîãó, êàê ÷àäà âîçëþáëåííûå áó-
äåì æèòü â ëþáâè, «êàê  è Õðèñòîñ âîçëþáèë íàñ è ïðå-
äàë Ñåáÿ çà íàñ â ïðèíîøåíèå è æåðòâó Áîãó, â áëàãîóõà-
íèå ïðèÿòíîå. À áëóä è âñÿêàÿ íå÷èñòîòà è ëþáîñòÿæà-
íèå íå äîëæíû äàæå èìåíîâàòüñÿ ó âàñ, êàê ïðèëè÷íî
ñâÿòûì» (Åô. 5, 2-3).

«Íèêàêîå ãíèëîå ñëîâî äà íå èñõîäèò èç óñò âàøèõ, à
òîëüêî äîáðîå äëÿ íàçèäàíèÿ â âåðå, äàáû îíî äîñòàâ-
ëÿëî áëàãîäàòü ñëóøàþùèì. È íå îñêîðáëÿéòå Ñâÿòàãî
Äóõà Áîæèÿ, Êîòîðûì âû çàïå÷àòëåíû â äåíü èñêóïëåíèÿ.
Âñÿêîå ðàçäðàæåíèå, è ÿðîñòü, è ãíåâ, è êðèê, è çëîðå-
÷èå ñî âñÿêîþ çëîáîþ äà áóäóò óäàëåíû îò âàñ» (Åô. 4,
29-31).

Íàïðîòèâ, «âðàçóìëÿéòå áåç÷èííûõ, óòåøàéòå ìàëîäóø-
íûõ, ïîääåðæèâàéòå ñëàáûõ, áóäüòå äîëãîòåðïåëèâû êî
âñåì. Ñìîòðèòå, ÷òîáû êòî êîìó íå âîçäàâàë çëîì çà çëî;
íî âñåãäà èùèòå äîáðà è äðóã äðóãó è âñåì. Çà âñå áëà-
ãîäàðèòå: èáî òàêîâà âîëÿ Áîæèÿ î âàñ âî Õðèñòå Èèñó-
ñå. …Âñå èñïûòûâàéòå, õîðîøåãî äåðæèòåñü. Óäåðæèâàé-
òåñü îò âñÿêîãî çëà» (1 Ôåñ. 5, 14-22).

«Âñå ñâîè çàáîòû âîçëîæèòå íà Áîãà, èáî Îí ïå÷åòñÿ î
âàñ. Òðåçâèòåñü, áîäðñòâóéòå, ïîòîìó ÷òî ïðîòèâíèê âàø
äèàâîë õîäèò, êàê ðûêàþùèé ëåâ, èùà êîãî ïîãëîòèòü.
Ïðîòèâîñòîéòå åìó òâåðäîþ âåðîþ, îáëåêøèñü õðèñòè-
àíñêîþ ëþáîâèþ.

Áîã æå âñÿêîé áëàãîäàòè, ïðèçâàâøèé íàñ â âå÷íóþ
ñëàâó Ñâîþ âî Õðèñòå Èèñóñå, Ñàì, ïî êðàòêîâðåìåííîì
ñòðàäàíèè âàøåì, äà ñîâåðøèò âàñ, äà óêðåïèò, äà ñîäå-
ëàåò íåïîêîëåáèìûìè» (1 Ïåò. 5, 7-10).

Àïîñòîë Ïàâåë ãîâîðèò: «Òîëüêî áóäüòå äðóã êî äðóãó
äîáðû, ñîñòðàäàòåëüíû, ïðîùàéòå äðóã äðóãà è Ñàì æå
Áîã ìèðà äà îñâÿòèò âàñ âî âñåé ïîëíîòå, è âàø äóõ è
äóøà, è òåëî âî âñåé öåëîñòè äà ñîõðàíèòñÿ áåç ïîðîêà â
ïðèøåñòâèå Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà. Âåðåí Ïðè-
çûâàþùèé âàñ, Êîòîðûé è ñîòâîðèò ñèå» (1 Ôåñ. 5, 23-
24).

Àðõèìàíäðèò ÊÈÐÈËË (Ïàâëîâ)

     Äóøåïîëåçíîå ÷òåíèå

Óòåøåíèå â ñêîðáè
“Âåëèêîå áëàãî ñêîðáè”

(Ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò)

Ó âåðóþùåãî âåëèêîå  ìíîæåñòâî áëàãîäåòåëüíûõ
ñðåäñòâ ê âðà÷åâàíèþ åãî, ê óòåøåíèþ, îñâÿùåíèþ:
èñïîâåäü, Ñâÿòîå Ïðè÷àñòèå, áîãîÿâëåíñêàÿ âîäà,
ïðîñôîðà, àíòèäîð, àðòîñ, ìîùè ñâÿòûõ, ÷óäîòâîð-
íûå èêîíû, ïîìàçàíèå ñâÿòûì åëååì, êðåñòíîå çíà-
ìåíèå, ÷òåíèå ñëîâà Áîæèÿ, óñåðäíàÿ ìîëèòâà, ïî-
ñåùåíèå õðàìà Áîæèÿ, ïðèçûâàíèå íà ïîìîùü ñâÿ-
òûõ è Àíãåëà-Õðàíèòåëÿ, ÷àñòîå ïðîèçíîøåíèå èìå-
íè Èèñóñîâà, – âñå ýòî äëÿ âåðóþùåãî âåëèêîå ïî-
ñîáèå â ãîðå, â óíûíèè, â áîëåçíè, ïðè íàïàäåíèè
èñêóøåíèé, âðàãîâ.

Î êàê íåìíîãèå ïðèáåãàþò ê ýòèì ñðåäñòâàì äëÿ
ñâîåãî äóõîâíîãî óòåøåíèÿ!

Ëþáèòå, äåòè, Áîãà
Îòêðûòîþ äóøîé,
Ïóñòü âåðà âàøà ñâåòèò,
Êàê ëó÷èê çîëîòîé.
Êàê â Áîæèè îáúÿòüÿ,
Â ñâÿòîé ñïåøèòå õðàì,
Íà âñå ñâîè âîïðîñû
Îòâåò íàéäåòå òàì.
Ìîëèòâîé îñâÿòèòå
Íåâèííûå ñåðäöà,
Íåò ìèëîñòè Õðèñòîâîé
Íà÷àëà è êîíöà.
Ñ Íèì ñêîðáè áóäóò ëåã÷å

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

Ä Å Ò ß Ì
È ïóòü çåìíîé ñâåòëåé.
È â ñ÷àñòüå, è â ãîðå
Íåò Ãîñïîäà âåðíåé.
À êòî Åãî çàêîíàì
Âñåãäà ïîñëóøåí áóäåò,
Òîãî Õðèñòîñ Ñïàñèòåëü
Âî âåêè íå îñóäèò.
Ïîêðîåò áëàãîäàòüþ
Â ÷àñ ñêîðáíûé èñïûòàíèé,
Ìîëÿùèìñÿ èñïîëíèò
Çàâåòíûå æåëàíüÿ.
Èíîêèíÿ Ê., Ìóêà÷åâñêèé
ìîíàñòûðü

Çë³ äóõè, çàâäàþ÷è çëî,
íàìàãàþòüñÿ ïðèõîâàòè
ñâî¿ çãóáí³ çàäóìè, ùîá
ëþäè íå çíåíàâèä³ëè ¿õ ³
íå â³äâåðíóëèñÿ â³ä ïîãà-
íèõ ñïðàâ. ßêèé æå çàñ³á
ïðîòè öèõ âîðîã³â? Â³ðà â
Õðèñòà, ï³ñò ³ ìîëèòâà.
Âîíè î÷èùàþòü, ïðî-
ñâ³òëþþòü ³ çì³öíþþòü
äóøó, âîíè – çáðîÿ ïðîòè
äèÿâîëà.

Ñâÿòà öåðêâà, çíàþ÷è
ñèëó ö³º¿ äóõîâíî¿ çáðî¿,
çàêëèêàº íàñ ïîñòèòè êî-
æåí òèæäåíü – ïî ñåðå-
äàõ ³ ï’ÿòíèöÿõ, â ïàì’ÿòü
ïðî ñòðàæäàííÿ ³ ñìåðòü
íàøîãî Ñïàñèòåëÿ, ïðî-
òÿãîì ÷îòèðüîõ áàãàòî-
äåííèõ ïîñò³â ³ â ³íø³
âñòàíîâëåí³ äí³, ïîºäíó-
þ÷è ï³ñò ³ç ïîñèëåíîþ
ìîëèòâîþ.

Ï³ñò ³ ìîëèòâà çì³öíþ-
þòü íàøó â³ðó, íàä³þ ³
ëþáîâ ³ ç’ºäíóþòü íàñ ç
Áîãîì. Ï³ñò ³ ìîëèòâà íå-
îáõ³äí³ â ñóêóïíîñò³. Í³

ÏÐÎ Ï²ÑÒ ² ÌÎËÈÒÂÓ
ï³ñò áåç ìîëèòâè, í³ ìî-
ëèòâà áåç ïîñòó íå ïðè-
íåñóòü áàæàíîãî ðåçóëü-
òàòó. Ìîëèòâà ò³ëüêè òîä³
äîõîäèòü äî Áîãà, êîëè
âêëàäàºìî äóøó.

Îòæå, ï³ñò ò³ëüêè òîä³
êîðèñíèé, êîëè íå îáìå-
æóºòüñÿ ò³ëüêè ñòðèìàí³-
ñòþ äî ïåâíî¿ ¿æ³, à é ó
â³äêèäàíí³ âñüîãî ïîðî÷-
íîãî, â óòðèìàíí³ â³ä
ãð³õà, ãð³õîâíèõ ïîìèñë³â
³ áàæàíü. Ò³ëüêè â ñóêóï-
íîñò³ ïîñòó ³ ìîëèòâè âè-
ãàíÿºòüñÿ ç íàñ âñå
ãð³õîâíå.

Ìîëèòâà çâîäèòü íà
íàñ áëàãîäàòü Áîæó, ïî-
ñò³éíî çàéìàº íàø ðîçóì
³ ñåðöå, íå äàº ðîçâàæà-
òèñÿ ³ îñêâåðíÿòèñÿ ìàð-
íèìè äóìêàìè. À ï³ñò ïðè-
áîðêóº ò³ëî ³ íå äàº éîìó
çàâàæàòè íàø³é äóø³ ïå-
ðåáóâàòè â ìîëèòîâíîìó
ñòàí³.

Ìèòðîïîëèò
Âîëîäèìèð

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

Ï²ÑÍÜ ÑÂßÒÛÌ ÀÏÎÑÒÎËÀÌ
ÏÅÒÐÓ È ÏÀÂËÓ

Îðãàíû èãðàéòå, Ïåòðà âåëè÷àéòå,
Àïîñòîëó Ïàâëó (2 ðàçè) ðàäîñíî ñï³âàéòå.
Ïåòðî áûâ ðûáàðºì, îñòàâè âñÿ ñ³òè
Ãðÿäåò ñî ²èñóñîì (2 ðàçè) íàðîäû ó÷èòè.
Ïàâåë æå íåâ³ðíèé, îñòàâè âñÿ ëåñòè
Õîòÿùå íàñ ãð³øíèõ (2 ðàçè) êî â³ð³ ïðèâåñòè.
Áûâøà ïðåäèçáðàíû, äëÿ íàñ íà ñâ³ò³ äàíû
Äà áû íàñ âî â³ð³ (2 ðàçè) âñåãäà óòâåðæäàëè.
Âî ñâ³ò³ æèâóùå ìíîãî ïîñòðàäàëè,
Çà â³ðó Õðèñòîâó (2 ðàçè) êðîâ ñâîþ ïðîëëÿëè.
Àïîñòîëà Ïåòðà ìóêàì ïîäâåðãàëè,
Àïîñòîëó Ïàâëó (2 ðàçè) ìå÷åì ãëàâó ñòÿëè.
Ïåòðî îò Íåðîíà íà êðåñò³ áûë ðàñïÿòûé,
Ïàâåë æå îò íåãî (2 ðàçè) ìå÷åì áûë èñòÿòûé.
Âñÿê³ íåïðàâîñòè òåðï³ëè, çíîøàëè,
Çà òå â³÷íó ñëàâó (2 ðàçè) âî íåá³ äîñòàëè.
Ñèéè àïîñòîëû íàä âñ³ìè âåðõîâí³
Ñèäÿòü ñî ²èñóñîì (2 ðàçè) âî íåá³ íà òðîí³.
Ëèöå Áîãà â íåá³ âñåãäà îãëÿäàþòü
È î ãð³ñ³õ íàøèõ (2 ðàçè) ÿê Öàðÿ âáëàãàâóòü.
Íàä âñ³ìè ñâÿòûìè âî Íåáåñíîì Öàðñòâ³
Ñïîäîáèòå è íàñ (2 ðàçè) â³÷íîãî áëàæåíñòâà.

Çàïèñàëà
Ì.².Øóò³é, ì. Ìóêà÷åâî
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     Çàïèòóºòå — âiäïîâiäàºìî

Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷³â «Áëàãîâ³ñòó» â³äïîâ³äàº àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí.

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI ÑÂßÒÀ

Ó ËÈÏÍ² 2014 ð.
1.(Âò.) – Áîãîëþáñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
2.(Ñð.) – Àïîñòîëà ²óäè, áðàòà Ãîñïîäíüîãî. Ñâò. ²îâà,

ïàòð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³. Ñâò. ²îàííà, àðõ³ºï.
Øàíõàéñüêîãî ³ Ñàí-Ôðàíöèçüêîãî.
7.(Ïí.) – Ð³çäâî ÷åñíîãî ñëàâíîãî Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷³

³ Õðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíüîãî ²îàííà.
8.(Âò.) – Ïðìö. Ôåâðîí³¿ ä³âè. Áëãââ. êí. Ïåòðà ³ êí.

Ôåâðîí³¿, Ìóðîìñüêèõ ÷óäîòâîðö³â.
9.(Ñð.) – Òèõâèíñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
11.(Ïò.) – Ïðï. Ñåðã³ÿ ³ Ãåðìàíà, Âàëààìñüêèõ ÷óäîò-

âîðö³â. ²êîíè Áîæî¿  Ìàòåð³ "Òðîåðó÷èöà".
12.(Ñá.) – Ñëàâíèõ ³ âñåõâàëüíèõ ïåðâîâåðõîâíèõ àïî-

ñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà. Ñîáîð ×åðí³ã³âñüêèõ ñâÿòèõ.
13.(Íä.) – Ñîáîð ñëàâíèõ ³ âñåõâàëüíèõ 12-òè àïîñ-

òîë³â: Ïåòðà, Àíäð³ÿ, áðàòà éîãî, ßêîâà Çåâåäåºâà, ²îàí-
íà, áðàòà éîãî, Ïèëèïà, Âàðôîëîì³ÿ, Ôîìè, Ìàòôåÿ,
ßêîâà Àëôåºâà,   ²óäè ßêîâëÿ, àáî Ôàäåÿ, Ñèìîíà Çè-
ëîòà ³ Ìàòô³ÿ.
15.(Âò.)  – Ïîêëàäåííÿ ÷åñíî¿ ðèçè Ïðåñâÿòî¿ Áîãî-

ðîäèö³ ó Âëàõåðí³.
17.(×ò.) – Ïðï. Àíäð³ÿ Ðóáëüîâà, ³êîíîïèñöÿ. Ñòðàñ-

òîòåðïö³â öàðÿ  Íèêîëàÿ, öàðèö³ Àëåêñàíäðè, öàðåâè-
÷à Àëåêñ³ÿ, âåë. êíí. Îëüãè, Òåòÿíè, Ìàð³¿ ³ Àíàñòàñ³¿.
Áëãâ. âåë. êí. Àíäð³ÿ Áîãîëþáñüêîãî.
18.(Ïò.) – Çíàéäåííÿ ÷åñíèõ ìîù³â ïðï. Ñåðã³ÿ, ³ãó-

ìåíà Ðàäîíåçüêîãî.  Ïðìöö. âåë. êí. ªë³ñàâåòè ³ ³íî-
êèí³ Âàðâàðè.
23.(Ñð.) – Ïîêëàäåííÿ ÷åñíî¿ ðèçè Ãîñïîäà íàøîãî

²³ñóñà Õðèñòà ó  Ìîñêâ³. Ïðï. Àíòîí³ÿ Ïå÷åðñüêîãî,
Êè¿âñüêîãî íà÷àëüíèêà  âñ³õ ðóñüêèõ ìîíàõ³â.
24.(×ò.) – Ð³âíîàï. Îëüãè, âåëèêî¿ êíÿãèí³ Ðóñüêî¿, ó

Ñâÿòîìó Õðåùåíí³  ªëåíè.
26.(Ñá.) – Ñîáîð Àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà.
27.(Íä.) – Ïàì'ÿòü ñâÿòèõ îòö³â øåñòè Âñåëåíñüêèõ

ñîáîð³â.
28.(Ïí.) – Ð³âíîàï. âåë. êí. Âîëîäèìèðà, ó Ñâÿòîìó

Õðåùåíí³ Âàñèë³ÿ. Ïðï. ²îâà Óãîëüñüêîãî. Ñîáîð Êè¿-
âñüêèõ ñâÿòèõ. Äåíü  òåçî³ìåíèòñòâà Áëàæåíí³øîãî
ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà,
Íàñòîÿòåëÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿                   Öåðêâè.
30.(Ñð.) – Ñâÿòîã³ðñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ» íå âèêîðèñòîâóâà-

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

ëþäÿì.

Íèêòî ñòîëüêî íå Áëàã è íå Ìèëîñåðä, êàê Ãîñïîäü; íî íåêàþùåíìóñÿ è Îí íå ïðîùàåò.
(Ïðï. Ìàðê Ïîäâèæíèêí)

Çàïèòàííÿ: – ßêùî äåíü íàðîäæåííÿ âèïàäàº íà ï³ñò,
ÿê éîãî ïðàâèëüíî â³äñâÿòêóâàòè?

Â³äïîâ³äü: – Áëàãî÷åñòèâà ïðàâîñëàâíà òðàäèö³ÿ ðàäèòü
óòðèìóâàòèñÿ â³ä ñâÿòêóâàíü ïðîòÿãîì ïîñòó. Àäæå ó ëþ-
äèíè, ÿêà ïåðåáóâàº ó êàÿòò³ òà ñïîêóòóâàíí³ ãð³õ³â, ïîâèíåí
áóòè ³ íàñòð³é â³äïîâ³äíèé. Çà êðàùå áóëî á ïåðåíåñòè
ñâÿòêóâàííÿ äíÿ íàðîäæåííÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïîñòó.

Îäíàê, ÿêùî âè âñå æ òàêè âèð³øèëè ñâÿòêóâàòè ñâ³é äåíü
íàðîäæåííÿ â ï³ñò, òî é ïðîâîäèòè éîãî áàæàíî â³äïîâ³ä-
íî. Ï³ñíèé ñò³ë òåæ ìîæå áóòè ñâÿòêîâèì, à ï³ñí³ ñòðàâè
ñìà÷íèìè ³ âèøóêàíèìè.

Öåðêâà ðåêîìåíäóº õðèñòèÿíàì óòðèìóâàòèñÿ â³ä íàä-
ì³ðíîãî âæèâàííÿ àëêîãîëþ íå ò³ëüêè â ï³ñí³ äí³. Ðîçâà-
æàëüíó ìóçèêó ³ òàíö³ äëÿ ìîëîä³, áåç ÿêèõ íå îáõîäèòüñÿ
ñâÿòêóâàííÿ, ìîæíà çàì³íèòè ìóçèêîþ ñïîê³éíîþ àáî êëà-
ñè÷íîþ ³ äðóæí³ì ñï³ëêóâàííÿì.

Òàêå ñâÿòî ìîæå ñòàòè ä³ºâîþ ïðîïîâ³ääþ äëÿ âàøèõ
äðóç³â, ÿê³ ùå íå æèâóòü öåðêîâíèì æèòòÿì.

Çàïèòàííÿ: – ×è ïîòð³áíî ñïîâ³äóâàòè òÿæê³ ãð³õè
ê³ëüêà ðàç³â?

Â³äïîâ³äü: – Òðàäèö³éíî ïðàâîñëàâíà öåðêâà â÷èòü ïðî
òå, ùî óñâ³äîìëåíèé òà ðîçêàÿíèé ãð³õ ÷åðåç ñâÿùåíèêà
ïðîùàºòüñÿ ëþäèí³ ñàìèì Ãîñïîäîì ²³ñóñîì Õðèñòîì. ßêùî
ëþäèíà ñïðàâä³ ùèðî ïðèéøëà äî ñïîâ³ä³ çà ïîêëèêàííÿì
ñîâ³ñò³ òà îòðèìàëà â³äïóùåííÿ â³ä ñâÿùåíèêà, âîíà íå
ïîâèííà á³ëüøå çãàäóâàòè ö³ ãð³õè â Òà¿íñòâ³ ïîêàÿííÿ. Âîíè
º ïðîùåíèìè Áîãîì. Âåëèêèé äóõîâíèé ïîäâèæíèê ²ãíàò³é
(Áðÿí÷àíèíîâ) ç ïðèâîäó öüîãî íàãîëîøóº, ùî «êîëè ëþ-
äèíà ê³ëüêà ðàç³â êàºòüñÿ â îäíîìó ³ òîìó æ ãð³õó, öå º

ñïîêóñîþ ³ íåâ³ðîþ ó âåëèêå òà¿íñòâî ñïîâ³ä³».
Çàïèòàííÿ:  – Ùî ðîáèòè, êîëè íà ìîëèòâó íå âèñ-

òà÷àº ÷àñó?
Â³äïîâ³äü: – Âñüîãî áëèçüêî äâàäöÿòè õâèëèí çàéìàº

ðàíêîâå àáî âå÷³ðíº ìîëèòîâíå ïðàâèëî, àëå îñâÿ÷óº âåñü
äåíü, óñ³ íàø³ ñïðàâè òà äóìêè. Ò³, õòî êàæå, ùî äóæå çàê-
ëîïîòàí³ ³ íå ìàþòü ÷àñó ìîëèòèñÿ, íåõàé ïîðàõóþòü –
ñê³ëüêè ãîäèí âîíè âèòðà÷àþòü íà ïóñò³ áàëà÷êè, ðîçâàãè,
â³äïî÷èíîê òà ïåðåãëÿä òåëåïðîãðàì. Òîæ íåâæå íåìîæëè-
âî ñåðåä çåìíîãî êëîïîòó â³äíàéòè ê³ëüêà õâèëèí äëÿ áåç-
ñìåðòíî¿ äóø³ òà ïîäàòåëÿ âñ³õ áëàã – Áîãà. Òîé ÷àñ, ÿêèé
âè «âèòðàòèòå» íà ìîëèòâó, ïîâåðíåòüñÿ âàì ÷åðåç Áîæå
áëàãîñëîâåííÿ òà äîïîìîãó ó ñïðàâàõ. Òà é «ùî çà êîðèñòü
ìàòèìå ëþäèíà, ÿêùî ïðèäáàº óâåñü ñâ³ò, ñåáå æ ñàìó
çãóáèòü ÷è çàíàïàñòèòü?» (Ëê. 9,25). Îòæå, ÿê â÷èòü Ñâÿòå
Ïèñüìî «øóêàéòå ñïåðøó Öàðñòâà Áîæîãî ³ ïðàâäè Éîãî»,
à âñå ³íøå «äîäàñòüñÿ âàì» (Ìô. 6,33).

Çàïèòàííÿ: – ×è º ãð³õîì òîðêàòèñÿ ðóêàìè ³êîí àáî
Ðîçï’ÿòòÿ, êîëè ïðèêëàäàºøñÿ äî íèõ?

Â³äïîâ³äü: – Êîëè ìè ö³ëóºìî ³êîíó àáî Ðîçï’ÿòòÿ, òî
í³ùî íå çàáîðîíÿº íàì  áëàãîãîâ³éíî òîðêàòèñÿ ñâÿòèí³
ðóêàìè, ÿêùî òàê çðó÷í³øå. Íå áóäå òàêîæ í³÷îãî ñòðàøíî-
ãî, ÿêùî äâîº ëþäåé îäíî÷àñíî ç ð³çíèõ áîê³â ïðèêëàäà-
þòüñÿ äî îäí³º¿ ³êîíè.

Çàïèòàííÿ: – ßêó ìîëèòâó êðàùå ÷èòàòè, ÿêùî çíà-
õîäèøñÿ â íåáåçïåö³?

Â³äïîâ³äü: – Êðàùå âñüîãî ÷èòàòè ìîëèòâó «Îò÷å íàø»
ïðè âñ³õ âèïàäêàõ, îñîáëèâî çàãðîæóþ÷èõ íåáåçïåö³ æèò-
òÿ ³ íàâ³òü ñìåðòþ.

Êîðîòêå ïðàâèëî ïðî òå,
ÿê íå äîïóñòèòè áîëÿ÷êè ãð³õà
1. Ñë³ä óíèêàòè âñ³õ âèïàäê³â äëÿ ãð³õà, âñÿêèõ

ì³ñöü, îñ³á, ðå÷åé, ÿê³ ìîæóòü áóòè äëÿ íàñ ñïî-
êóñëèâèìè ³ âèêëèêàþòü ó íàñ ãð³õîâí³ áàæàííÿ.

2. Íåîáõ³äíî ïîñò³éíî ïàì’ÿòàòè îñòàíí³ ñâîÿ:
ñìåðòü, Ñóä, Âîñêðåñ³ííÿ, ìàéáóòíº æèòòÿ.

3. ßêíàé÷àñò³øå óÿâëÿòè ñîá³ âñþäèñóùí³ñòü
Áîæó, ðîçäóìîâóâàòè ïðî áëàãîä³ÿííÿ Áîæ³, îñîá-
ëèâî ïðî æèòòÿ Ãîñïîäà íàøîãî ²³ñóñà Õðèñòà íà
çåìë³, Éîãî ñòðàæäàííÿ ³ ñìåðòü âçàãàë³ – ïðî ãî-
ëîâí³ ³ñòèíè Ïðàâîñëàâíî¿ õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðè.

4. Ñåðäå÷íà ³ íàñò³éíà ìîëèòâà ³ ïîñò³éíå çãàäó-
âàííÿ ³ìåí³ Ãîñïîäà ²³ñóñà Õðèñòà äóæå ñïðèÿþòü
óòðèìàííþ â³ä ãð³õà.

5. Íåîáõ³äíî áóòè áàäüîðèì, ñïîñòåð³ãàòè çà ñî-
áîþ, çà ñâî¿ìè ïî÷óòòÿìè, áàæàííÿìè, â÷èíêàìè.

6. ßêîìîãà ÷àñò³øå çâåðòàòèñü äî Òà¿íñòâà Ïî-
êàÿííÿ, ñïîâ³äóâàòèñÿ äóõîâíîìó îòöåâ³, ïðîñèòè
ó íüîãî ñëóõàòèñÿ éîãî ïîðàä ³ äîñòîéíî ïðè÷àùà-
òèñÿ Ñâÿòèõ Òà¿í.

7. Íå ïðîïóñêàòè âèïàäêó ³ ìîæëèâîñò³ áóòè ïðè-
ñóòí³ì íà öåðêîâíîìó áîãîñëóæ³íí³ ³ âäîìà ÷èòàòè
äóõîâí³ êíèãè.

8. ×àñò³øå ðîçìîâëÿòè ç ëþäüìè áëàãî÷åñòèâè-
ìè ³ óíèêàòè ïóñòèõ ³ çàéâèõ ðîçìîâ.

9. Ïîñò³éíî ó â³ëüíèé â³ä áîãîñëóæ³íü ÷àñ ìàòè
ÿêå-íåáóäü êîðèñíå çàíÿòòÿ, âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçîê,
çàéìàòèñÿ ÿêîþ-íåáóäü ðîáîòîþ, ùîá íå áóòè â íå-
ðîáñòâ³.

Îòæå, îñü ùî ñë³ä ðîáèòè õðèñòèÿíèíó, ùîá ïî
ìîæëèâîñò³ óíèêàòè ãð³õà – öå, êîðîòêî ñêàçàòè,
ìîëèòèñÿ, ïðàöþâàòè áåçïåðåñòàííî ³ áåçïåðåñ-
òàííî æ áóòè óâàæíèì äî ñåáå. Ãîñïîäè, äîïîìî-
æè íàì!

Ùèðèé äîáðîçè÷ëèâåöü òâîãî ñïàñ³ííÿ
íåã³äíèé ³ºðîìîíàõ Âàðíàâà

  Ñåðïåíü 24, 1890 ðîêó.

ÎÊÐÎØÊÀ
ÏÎ-ÀÇÎÂÑÊÈ

1ë õëåáíîãî êâàñà,
2 ñâåæèõ îãóðöà, 75 ã çå-
ëåíîãî ëóêà, 3 âàðåíûõ
ÿéöà, 0,5 ñòàêàíà ñìåòà-
íû, 4 âàðåíûå êàðòîôå-
ëèíû, 100 ã ðåäèñà, 1 âÿ-
ëåíàÿ òàðàíü, ñïåöèè è
ãîð÷èöà ïî âêóñó, 1 ïó÷îê
çåëåíè óêðîïà.

Òàðàíü î÷èñòèòü, îòäå-
ëèòü ôèëå îò õðåáòà è êî-

ÐÅÖÅÏÒÛ ËÅÒÍÅÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÊÓÕÍÈ
ñòåé. Êàðòîôåëü, îãóð-
öû, òàðàíü è ÿéöà íàðå-
çàòü êóáèêàìè, ðåäèñ –
êðóæî÷êàìè. Çåëåíûé ëóê
èçìåëü÷èòü, ïîñîëèòü è
ðàçìÿòü âèëêîé. Âñå ñî-
åäèíèòü, äîáàâèòü ãîð÷è-
öó, ìîëîòûé ÷åðíûé ïå-
ðåö, ñîëü ïî âêóñó, ñìå-
òàíó. Çàëèòü âñå êâàñîì,
ïåðåìåøàòü. Ïåðåä ïî-
äà÷åé ïîñûïàòü èçìåëü-
÷åííîé çåëåíüþ.

ÎËÀÄÜÈ
ÈÇ ÊÀÁÀ×ÊÎÂ

1 ñðåäíèé êàáà÷îê, 100
ã òâåðäîãî ñûðà, 1 çóáîê
÷åñíîêà, ïî ïîëïó÷êà çå-
ëåíè ëóêà è ïåòðóøêè, 1
ÿéöî, 6 ñò. ëîæåê ìóêè,
ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëü-
íîå ìàñëî.

Êàáà÷îê è çåëåíü âû-
ìûòü, îáñóøèòü, ÷åñíîê
î÷èñòèòü. Êàáà÷îê è òâåð-
äûé ñûð íàòåðåòü íà

êðóïíîé òåðêå, ñîåäè-
íèòü, ïåðåìåøàòü. Äîáà-
âèòü èçìåëü÷åííûé çåëå-
íûé ëóê è ïåòðóøêó, ÿéöî,
ìóêó, ñîëü, ìîëîòûé ÷åð-
íûé ïåðåö ïî âêóñó, õî-
ðîøî ïåðåìåøàòü òåñòî.

Íà ñêîâîðîäêå ðàçîã-
ðåòü ðàñòèòåëüíîå ìàñ-
ëî. Ëîæêîé âûêëàäûâàòü
òåñòî â âèäå îëàäèé. Æà-
ðèòü ñ äâóõ ñòîðîí äî çî-
ëîòèñòîãî öâåòà. Ìîæíî
ïîäàâàòü ñî ñìåòàíîé.

Êàê òîëüêî çàìåòèòå îõ-
ëàæäåíèå ê ñåáå, òåðåáè-
òå äóøó, ïîêà ñîãðååòå.
Ãîñïîäü áëèç, âçûâàéòå, -
è ïîìîæåò. Ïðèëîæèòå ê
ñåìó áîãîìûñëèå... òî
åñòü ñîçåðöàíèå Òàèíñòâ
ñâÿòîé âåðû íàøåé. Êàæ-
äîå èç íèõ ñèëüíî èçëèòü
ìíîãî ñâåòà è òåïëà... è
ñîãðååòåñü. Òîëüêî íå îñ-
òàâëÿéòå õîëîäíîñòè â
äóøå, à âñå òåðåáèòå åå,
ïîêà íå ñîãðååòå. Ìîæíî
÷åì-íèáóäü íàêàçàòü
ñåáÿ. Çàñòàâüòå ñåáÿ ïî-
ãîëîäàòü íåìíîãî. Íåìíî-
ãî ïîñèäåòü â óåäèíåíèè...
Íåäîñïàòü,.. Ïîêëîíîâ
ïîáîëüøå... Âñåãî æå
áîëüøå – ñîçíàíèå ñâîåé
ñêóäîñòè... è ñëåçíîãî ê
Áîæèåé ïîìîùè ïðèáåãà-
íèÿ.

Äëÿ òîãî ÷òîáû óì äåð-
æàëñÿ â áîãîìûñëèè, ñî-
áåðèòå íåñêîëüêî êðàòêèõ
ìîëèòâåííûõ âîççâàíèé,
çàòâåðäèòå èõ, ñ ïîíèìà-
íèåì è ÷óâñòâîì. Âîò äëÿ
ïðèìåðà:

1. Ìîëèòâà ñâÿòîãî
Èîàííà Çëàòîóñòà, èç 24
ìîëèòîâîê, ïî ÷èñëó ÷àñîâ
äíÿ è íî÷è, ÷òî íàõîäèòñÿ

ÃÎÑÏÎÄÜ ÁËÈÇ, ÂÇÛÂÀÉÒÅ...
Äîáðûå ñîâåòû ñâÿòèòåëÿ Ôåîôàíà Çàòâîðíèêà

â ìîëèòâàõ íà ñîí ãðÿäó-
ùèì.

2. Ïðîñèòåëüíóþ åêòå-
íèþ ïðåâðàòèòå â ìîëè-
òîâêè: «Äåíü âåñü ñâÿò,
ìèðåí è áåçãðåøåí äàðóé
ìíå, Ãîñïîäè»; ïî ñåìó
æå îáðàçöó ÷èòàéòå è ïðî-
÷èå ñëîâà åêòåíèé.

3. ×èòàéòå 50-é ïñàëîì
äî ñëîâ: «Âîçäàæäü ìè ðà-
äîñòü ñïàñåíèÿ Òâîåãî». È
ïîâòîðÿéòå èõ ìûñëåííî,
êàê òîëüêî ïîòðåáà, – âåñü
äåíü è íî÷ü.

Æåëàíèå ïîæèòü åñòå-
ñòâåííî æèâîìó. È òóò íåò
ãðåõà. Íî íàñòîÿùåå â
ýòîì îòíîøåíèè ðàñïîëî-
æåíèå – «Áóäè âîëÿ Áî-
æèÿ!». Æèòü ëè, óìåðåòü
ëè – äà áóäåò êàê Áîãó
óãîäíî. Ýòî ðàñïîëîæå-
íèå íàäî óñèëèòü è äîâå-
ñòè äî òîãî, ÷òîáû îíî íå
äàâàëî ïîðîæäàòüñÿ êàêî-
ìó-ëèáî îòíîñèòåëüíî
ñåãî áåçïîêîéñòâó.

Áîã íèêîãî íå îñòàâëÿ-
åò. Ó Íåãî âñå äåòè. Íåò
ïàñûíêîâ. È òÿæåëûå ñëó-
÷àéíîñòè è îáñòîÿíèÿ –
âñå íà äîáðî íàì íàïðàâ-
ëÿåòñÿ. Åñëè áû ìû ìîã-
ëè óçðåòü ýòî, íå áûëî áû

íè â ÷åì òÿãîòû. Óïîâàþ-
ùåãî íà Áîãà ìèëîñòü
îáûäåò. Óïîâàíèå íå ïî-
ñðàìèò.

Áîëåçíè – âìåñòî åïè-
òèìèé èäóò. Òåðïèòå áëà-
ãîäóøíî, îíè áóäóò êàê
ìûëî ó ïðà÷åê.

Âñå îò Áîãà: è áîëåçíè,
è çäîðîâüå, è âñå, ÷òî îò
Áîãà, ïîäàåòñÿ íàì âî
ñïàñåíèå íàøå. Òàê è òû
– ïðèíèìàé ñâîþ áîëåçíü
è áëàãîäàðè çà ýòî Áîãà,
÷òî ïå÷åòñÿ î ñïàñåíèè
òâîåì. ×åì èìåííî ïîñû-
ëàåìîå Áîãîì ñëóæèò âî
ñïàñåíèå, òîãî ìîæíî íå
äîèñêèâàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî
è íå óçíàåøü, ìîæåò
áûòü. Ïîñûëàåò Áîã èíîå
â íàêàçàíèå, êàê åïèòè-
ìèþ, èíîå âî âðàçóìëå-
íèå, ÷òîáû îïîìíèëñÿ ÷å-
ëîâåê; èíîå – ÷òîáû èç-
áàâèòü îò áåäû, â êîòî-
ðóþ ïîïàë áû ÷åëîâåê,
åñëè áû áûë çäîðîâ; èíîå
– ÷òîáû òåðïåíèå ïîêà-
çàë ÷åëîâåê è òåì áîëü-
øóþ çàñëóæèë íàãðàäó;
èíîå – ÷òîáû î÷èñòèòüñÿ
îò êàêîé ñòðàñòè, è äëÿ
ìíîãèõ äðóãèõ ïðè÷èí. Òû
æå, êîãäà âñïîìèíàåøü î

ãðåõàõ, ãîâîðè: «Ñëàâà
Òåáå, Ãîñïîäè, ÷òî íàëî-
æèë Òû íà ìåíÿ åïèòè-
ìèþ â íàêàçàíèå!»

×èòàéòå ïî÷àùå «Îò÷å
íàø», «Áîãîðîäèöå Äåâî,
ðàäóéñÿ». Áîã – Îòåö
íàø, à Áîãîðîäèöà –
Ìàòü íàøà. Ñâÿòûå Òàé-
íû – ñîñöû Åå, èáî îíè
ïëîòü, îò Íåå çàèìñòâî-
âàííàÿ! Òàê è çàíèìàéòå
óì. Åùå ïóñòü ëåæèò ïå-
ðåä ãëàçàìè ðàçâåðíóòîå
Åâàíãåëèå è Àïîñòîë.
Ïðî÷èòàéòå ñòèøîê è
ñòàðàéòåñü âñÿêîå ñëîâî
îáðàòèòü â ïðåäìåò ðàñ-
ñóæäåíèÿ. Åñëè Áîã ïîäà-
åò ìûñëü, çàïèøèòå åå.
Ïóñòü ëèñò ëåæèò íà ñòî-
ëå. È äîáðûå ìûñëè çà-
ïèñûâàéòå.

Ëå÷èòüñÿ æå íåò ãðåõà,
õîòÿ è îò Áîãà áîëåçíü,
èáî è ðàçóì ëå÷åáíûé Áîã
äàåò, è ëåêàðñòâà Áîã æå
ñîçäàë. Ïîòîìó, ïðèáåãàÿ
ê ëåêàðþ è ê ëåêàðñòâàì,
íå áóäåøü ïðèáåãàòü ê
òîìó, ÷òî íàõîäèòñÿ âíå
Áîæèèõ ïóòåé è ó÷ðåæäå-
íèé. Âîò çàãîâîðû – òå íå
Áîæèè, òóäà è íå÷åãî õî-
äèòü.
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Ðîæäåííûå ïîëçàòü óïðàâëÿþò ïîëåòàìè. (NN)

НА 1�Й КУРС  ЗА ОСВІТНЬО�КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ
БАКАЛАВРА

Мукачівський державний університет  здійснює прийом на такі напрями підготовки:
1. Дошкільна освіта (денна та заочна форми навчання)
2. Початкова освіта (денна та заочна форми навчання)
3. Музичне мистецтво*  (денна та заочна форми навчання)
4. Філологія*  (англійська) (денна та заочна форми навчання)
5. Практична психологія  (денна та заочна форми навчання)
6. Маркетинг  (денна та заочна форми навчання)
7. Фінанси і кредит  (денна та заочна форми навчання)
8. Облік і аудит  (денна та заочна форми навчання)
9. Менеджмент  (денна та заочна форми навчання)
10. Готельно'ресторанна справа  (денна та заочна форми навчання)
11. Туризм  (денна та заочна форми навчання)
12. Технологія виробів легкої промисловості (денна та заочна форми навчання)
13. Інженерна механіка (денна форма навчання)
14. Професійна освіта (Економіка) (денна форма навчання)
15.  Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) (денна форма навчання)
Прийом на  денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

здійснюється за результатами сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з конкур'
сних предметів:

До участі у конкурсному відборі допускаються вступники, які подають сертифікати:
' з профільного предмету – кількість балів не нижче 140;
' з непрофільного предмету – кількість балів не нижче 124.
Якщо кількість балів з профільного предмету вище 170, допускається кількість балів з непрофіль'

ного предмету нижче 124.
Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у

2014 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008,  2009, 2010, 2011, 2012, 2013 рік.
Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, мають право брати участь

у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

Прийом заяв і документів від вступників на основі повної
загальної  середньої освіти починається:
на денну  та заочну форми навчання – 11 липня 2014 р.
Прийом документів закінчується:
Для  осіб, які мають проходити творчий конкурс та складати вступні випробування у  вищому

навчальному закладі  –  24 липня 2014 р.
Для осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчий конкурс  у  вищому на'

вчальному закладі  –  1 серпня 2014 р.

НА СТАРШІ КУРСИ (З НОРМАТИВНИМ ТЕРМІНОМ НАВЧАННЯ)
за Освітньо�кваліфікаційним рівнем

БАКАЛАВРА
Мукачівський державний університет приймає на такі напрями підготовки:
1. Туризм  (денна та заочна форми навчання)
2. Готельно'ресторанна справа  (денна та заочна форми навчання)
3. Маркетинг  (денна та заочна форми навчання)
4. Фінанси і кредит  (денна та заочна форми навчання)
5. Облік і аудит  (денна та заочна форми навчання)
6. Менеджмент  (денна та заочна форми навчання)
7. Технологія виробів легкої промисловості (денна та заочна форми навчання)
8. Інженерна механіка (денна форма навчання)
Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання результату фахового випробування  та серед'

ньоарифметичної оцінки з додатку до диплому молодшого спеціаліста (за умови вступу на спорід'
нений напрям підготовки), бакалавра, спеціаліста чи магістра (для вступників, що мають базову
або повну вищу освіту).

Затверджені програми фахових випробувань оприлюднені на сайті МДУ.
Прийом заяв і документів проводиться

з 11 липня 2014 р.
Прийом документів закінчується на:

Денну та заочну форми навчання  – 19 липня 2014 р.

НА 1�ИЙ КУРС ЗА СКОРОЧЕНИМИ ТЕРМІНАМИ ПІДГОТОВКИ
ЗА ОСВІТНЬО�КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ  БАКАЛАВРА

Мукачівський державний університет має право зараховувати на конкурсній основі осіб, які
здобули освітньо'кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста відповідної спеціальності, на такі
напрями підготовки:

1. Дошкільна освіта (денна та заочна форми навчання)
2. Початкова освіта (денна та заочна форми навчання)
3. Музичне мистецтво* (денна та заочна форми навчання)
При прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки за освітньо'кваліфікаційним

рівнем бакалавра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання результату фахового випробу'
вання та середньоарифметичної оцінки з додатку до диплому молодшого спеціаліста, незалежно
від джерел фінансування, форми та року закінчення навчання.

Прийом заяв і документів проводиться з 11 липня 2014 р.
Прийом документів закінчується на: Денну та заочну форми навчання – 24 липня 2014 р.

ЗА ОСВІТНЬО�КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РІВНЯМИ
 СПЕЦІАЛІСТА  та  МАГІСТРА

Мукачівський державний університет  здійснює прийом на денну та заочну форми навчання
на такі спеціальності:

ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ
(ліцензія АЕ № 285239 від 18.09.2013 р.)

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ  на  2014/ 2015  Н.Р.
До Мукачівського державного університету приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо�кваліфікаційний)

рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
Прийом до Мукачівського державного університету на всі освітньо�кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

Напрями підготовки 
освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра 

Перелік конкурсних предметів 
 (вступних екзаменів, творчих конкурсів)  

(статус предмета) 

Дошкільна освіта 
 

1. Українська мова та література  (профільний) 

2. Біологія 

3. Математика або історія України 

Початкова освіта 

1. Українська мова та література (профільний) 

2. Математика 

3. Біологія або історія України 

Музичне мистецтво* 

1. Українська мова та література  

2. Творчий конкурс (профільний) 

3. Історія України або світова література 

Філологія* 

1. Українська мова та література 

2. Іноземна мова (англійська)  (профільний) 

3. Історія України або світова література 

Практична психологія 
1. Українська мова та література 

2. Біологія  (профільний) 

3. Історія України або іноземна мова 

Маркетинг 
Фінанси і кредит 
Облік і аудит 

1. Українська мова та література 

2. Математика   

3. Історія України або географія (профільний) 

Менеджмент 

1. Українська мова та література (профільний) 

2. Математика

3. Географія або іноземна мова 

Технологія виробів легкої 
промисловості 

1. Українська мова та література 

2. Математика  (профільний) 

3. Хімія або біологія 

Інженерна механіка 

1. Українська мова та література 

2. Математика  (профільний) 

3. Фізика або хімія 

Готельно-ресторанна справа 

1. Українська мова та література 

2. Іноземна мова  (профільний) 

3. Географія або математика 

Туризм 

1. Українська мова та література 

2. Географія  (профільний) 

3. Історія України або іноземна мова 

Професійна освіта 
(Економіка) 

1. Українська мова та література (профільний) 

2. Математика 

3. Історія України або географія  

Професійна освіта 
(Технологія виробів легкої 

промисловості) 

1. Українська мова та література (профільний) 

2. Математика 

3. Хімія або біологія 

При прийомі на навчання для здобуття освітньо'кваліфікаційного рівня спеціаліста  конкурсний
бал обчислюється шляхом додавання результату фахового випробування та середньоарифметич'
ної оцінки з додатку до диплома бакалавра, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття
вищої освіти.

При прийомі на навчання для здобуття освітньо'кваліфікаційного рівня магістра конкурсний бал
обчислюється шляхом додавання результату фахового випробування, результату вступного екза'
мену з іноземної мови  та середньоарифметичної оцінки з додатку до диплома бакалавра (спеціа'
ліста), незалежно від джерел фінансування та форм здобуття вищої освіти.

Прийом на навчання на основі здобутого освітньо'кваліфікаційного рівня спеціаліста за відповід'
ним напрямом підготовки здійснюється за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Прийом заяв і документів від вступників на основі базової та повної
вищої освіти на денну та заочну форми навчання проводиться

з 11 липня 2014 р.
Прийом документів закінчується:
Для денної та заочної форми навчання ' 19 липня 2014р.
Для участі у конкурсному відборі до Мукачівського державного університету вступники подають

заяву в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної
комісії МДУ. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну
середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних пред'
метів, які передбачені правилами прийому до Мукачівського державного університету, та вступа'
ють на навчання для здобуття освітньо'кваліфікаційного рівня бакалавра.

До заяви, поданої в паперовій формі,  вступник додає:
' документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо'кваліфікаційний) рівень,

на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
' копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
' медичну довідку за формою 086'о або її копію;
' шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами за'

рахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені
для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення
про рекомендування вступників до зарахування.

Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт грома'
дянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які
досягли 17'річного віку), свідоцтво про народження ' для осіб, які за віком не мають паспорта, вступ'
ник пред'являє особисто.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального
закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів
без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

Детальну інформацію про особливості вступної
кампанії 2014 р. можна отримати на сайті МДУ � http://www.msu.edu.ua

Адреса приймальної комісії МДУ:
м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26.

Тел. (03131)2�11�09, 2�40�20
E�mail: info@ msu.edu.ua, pk@ msu.edu.ua

Назва спеціальності 
ОКР «Спеціаліст» ОКР «Магістр» 

денна заочна денна заочна 

Дошкільна освіта √ √ √ √ 
Початкова освіта √ √ √ √ 
Музичне мистецтво* √ √ √ √ 
Мова і література (англійська) * √ √   
Практична психологія √ √ √  
Конструювання та технології швейних 
виробів 

√ √ √ √ 

Проектування взуття та галантерейних 
виробів 

√ √ √ √ 

Фінанси і кредит √ √ √ √ 
Облік і аудит √ √ √ √ 
Маркетинг √ √ √ √ 
Менеджмент організацій і адміністрування √ √ √ √ 
Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності 

√ √   

Туризмознавство √ √ √  
Готельна і ресторанна справа √  √  

 



1. Де загальносистемник має зберігати торго�
вий патент ?

Відповідь: Оригінал торгового патенту підприємець�
загальносистеник може зберігати у себе. Так
імовірність його зіпсуття або втрати набагато менша.
Однак підприємець має бути готовим надати оригінал
патенту для перевірки уповноваженим законом особам.
У торгівельній точці на видності слід розмістити засв�
ідчену нотаріально копію патенту.

2. Чи можна в книзі загальносистемника відоб�
разити витрати на придбання одержаного, але не
оплаченого товару?

Відповідь: Ні, вартість такого товару до графи 6 Кни�
ги обліку доходів і витрат підприємця�загальносис�
темника не потрапить навіть за отримання виручки від
його продажу. Адже документів, що підтверджують факт
здійснення витрат на придбання товару, наприклад,
платіжне доручення, банківська квитанція, фіскальний
або товарний чек та ін., немає.

3. Коли єдиннику треба сплатити штраф 3% при
виправленні помилки?

Відповідь: Цей штраф  платять, коли помилку, пов'я�
зану із заниженням зобов'язання з єдиного податку
виправляють в Уточнюючій декларації. Роблять це до
надання Уточнюючої декларації до податкової. Разом
із штрафом сплачують і суму недоплати з єдиного по�
датку, на яку його нарахували.

4. Чи можна в одній поточній декларації випра�
вити кілька помилок?

Відповідь: Ні, не можна. Згортати помилки різних
податкових періодів в одній поточній декларації не до�
пускається. Тому в поточній декларації можна випра�
вити помилки лише з однієї декларації минулих подат�
кових періодів. Решту можна виправити лише в уточ�
ненках.

При цьому в кожній із них  дозволено виправити по�
милки тільки одного звітного періоду.

ÏÈÒÀÍÍß-Â²ÄÏÎÂ²Ä²
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Ввезення бронежилетів і ліків для АТО —
без ПДВ та мита

Президент України підписав закони про внесення змін
до Митного та Податкового кодексів України щодо звільнен�
ня від обкладення ввізним митом і ПДВ засобів індивіду�
ального захисту та лікарських засобів для потреб антите�
рористичної операції — повідомляє офіційне інтернет�
представництво Президента.

Зокрема без обкладення ПДВ та ввізним митом тепер в
Україну можуть ввозитися каски, бронежилети, виготов�
лені відповідно до військових стандартів або технічних умов,
і матеріали (нитки, тканини), необхідні для їх виготовлен�
ня. Так само від оподаткування та обкладення митом
звільняються лікарські та медичні засоби, що призначені
для використання закладами охорони здоров’я та учасни�
ками АТО для надання медичної допомоги фізичним осо�
бам, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкоджен�
ня.

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

Операції з постачання медвиробів 1 липня 2014
року мали обкладатися за ставкою ПДВ 20%

До таких висновків прийшли фахівці столичного управл�
іння Міндоходів.

Як мовиться в повідомленні, розміщеному на офіційно�
му порталі ГУ Міндоходів у м. Києві, постанова КМУ від
01.07.2014 р. № 216, якою було затверджено новий Пе�
релік медичних виробів, операції з постачання на митній
території України та ввезення на митну територію України
яких підлягають обкладенню податком на додану вартість
за ставкою 7%, набрала чинності 2 липня 2014 року.

До 1 липня 2014 року перелік медичних виробів, опе�
рації з постачання на митній території України та ввезення
на митну територію України яких обкладалися ПДВ за став�
кою 7%, визначався постановою КМУ від 23.04.2014 р. №
118.

Таким чином, зазначені операції з постачання та ввезен�
ня медичних виробів до 1 липня 2014 року обкладалися
ПДВ за ставкою 7% згідно з переліком, затвердженим
Постановою № 118, а з 2 липня 2014 року — згідно з пере�
ліком, затвердженим Постановою № 216.

Операції платників податку з постачання на митній
території України медичних виробів, а також операції
з їх увезення на митну територію України, що здійсню&
валися 1 липня 2014 року, підлягають обкладанню
ПДВ за ставкою 20%.

Як відображати у звітності з ЄСВ середній заробі&
ток мобілізованим

Спеціалісти ДФС та ПФУ у спільному листі (від 22.07.2014
р. № 1271/7/9�99�17�03�01�17 від 22.07.2014 р. № 19426/
05�10) погоджуються з тим, що ЄСВ на середній заро&
біток мобілізованим не нараховується, і з тим, як по&
трібно його відображати в поточній формі № Д4. Та�
кож ДФС нагадує, що військові частини й органи, які вип�
лачують грошове забезпечення мобілізованим військовос�
лужбовцям, заповнюють таблицю 4 форми № Д4.

Однак, на жаль, у згаданому листі немає жодного слова
про те, що звільнення від нарахування ЄСВ на середній
заробіток поширюється на мобілізованих працівників, при�
званих із 18.03.2014 р. Не йдеться також про можливість
сторнування сум нарахованого починаючи із цієї дати ЄСВ
та повернення платникам ЄСВ або зарахування в рахунок
майбутніх платежів із ЄСВ. Тобто найболючіші питання в
коментованому листі оминули. Єдиний позитивний мо&
мент полягає в тому, що взагалі погодилися з тим, що
ЄСВ на середній заробіток мобілізованим працівни&
кам не потрібно нараховувати.

Міндоходів змінює в Узагальнюючій консультації
підхід до умовних процентів по фіндопомозі

В Узагальнюючу податкову консультацію щодо податко�
вого обліку поворотної фінансової допомоги, затверджену
наказом Міндоходів від 01.07.2014 р. № 367, унесено зміни
(наказ Міндоходів від 08.07.2014 р. № 402). А якщо точніше
— виправили неточності, що діаметрально змінюють оз�
вучені підходи.

Суть змін: у періоді повернення поворотної фіндо&
помоги, отриманої від платника податку на прибуток
на загальних підставах, нараховувати умовні процен&
ти не потрібно! Цей висновок дуже радує.

Після коригувань в Узагальнюючій консультації маємо:
1. Отримавши поворотну фіндопомогу у 2013 році

від платника податку на загальних підставах і повер&
нувши її у 2014 році (16.01.2014 р.), умовні проценти
потрібно нарахувати у 2013 р. і відобразити в декларації
за 2013 р. А ось уже у 2014 р. нараховувати умовні
проценти не потрібно. До змін говорилося про нараху�
вання умовних процентів за період із 01.01.2014 р. по
16.01.2014 р.

2. Отримавши поворотну фіндопомогу від заснов&
ника — платника податку на прибуток на загальних
підставах 20.07.2012 р. і повернувши її 12.12.2013 р.,
коли 365&денний термін уже сплив 19.07.2013 р.,
платник:

� із базовим звітним кварталом має відобразити в
доході умовні проценти, нараховані з 20.07.2012 р. по
30.09.2013 р. Ця сама сума за період із 20.07.2012 р.
по 30.09.2013 р. значитиметься в декларації за 2013
рік. Раніше йшлося про відображення в декларації за 2013
р. умовних процентів із 20.07.2012 р. по дату повернення �
12.12.2013 р.;

� із базовим звітним роком має зафіксувати в доході
за 2013 р. умовні проценти, нараховані за період із
20.07.2012 р. по 31.12.2012 р. До змін говорилося про
умовні проценти за період із 20.07.2012 р. по 12.12.2013р.

Зарплата сумісників не підлягає індексації
Норма, яка унеможливлює індексацію зарплати суміс�

ників, із 13.02.2014 р. з’явилася в абз. 7 п. 4 Порядку про�
ведення індексації грошових доходів населення, затверд�
женого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі Ї
Порядок № 1078), Ї після внесення змін до нього постано�
вою КМУ від 29.01.2014 р. № 36. Вона звучить так: у разі
коли особа працює неповний робочий час, сума індек&
сації визначається з розрахунку повного робочого
часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому
часу. І сьогодні ця норма стосується всіх сумісників без
винятку. Мінсоцполітики вважає, що незалежно від того,
скільки протягом місяця відпрацював за основним місцем
роботи працівник, його дохід вважається повністю про�
індексованим, а значить, права на індексацію за суміс�
ництвом немає.

Тому незважаючи на те, що в п. 7 Порядку № 1078 пропи�
сано механізм індексації зарплати сумісників, сьо&
годні він не працює.

Верховна Рада уточнила порядок надання відпус&
ток мобілізованим

Так, відпустки за сімейними обставинами та з інших по�
важних причин зі збереженням грошового забезпечення
тривалістю не більше ніж 10 календарних днів надавати�
муться в особливий період під час дії воєнного стану.

Щорічні основні відпустки в особливий період із момен�
ту оголошення мобілізації до часу прийняття воєнного ста�
ну чи до моменту прийняття рішення про демобілізацію
надаються за умови одночасної відсутності не більше ніж
30% загальної чисельності військовослужбовців пев&
ної категорії відповідного підрозділу.

Надання військовослужбовцям інших видів відпусток
в особливий період із моменту оголошення мобілі&
зації до часу прийняття воєнного стану чи до момен&
ту прийняття рішення про демобілізацію та в особли&
вий період під час дії воєнного стану припиняється.
Виняток зробили лише для відпусток військовослужбов�
цям�жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі
якщо дитина потребує домашнього догляду — тривалістю,
визначеною в медичному висновку, але не більш як до до�
сягнення нею шестирічного віку, а також відпусток у зв’язку
з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за
висновком (постановою) військово�лікарської комісії. Но�
вовведення, запроваджені Законом України від 04.07.2014
р. № 1589�VII, запрацюють із 24 липня 2014 року.

Добровільно застраховані особи, які не подали звіт із
ЄСВ, втрачають право на отримання допомоги під час на�
стання страхового випадку

Міндоходів у м. Києві на своєму офіційному сайті по�
відомило, що чинним законодавством не передбачено ад�
міністративної відповідальності чи застосування штраф�
них санкцій до фізособи, яка уклала договір про добро�
вільну сплату ЕСВ, за неподання, несвоєчасне подання,
подання не за встановленою формою звітності щодо єди�
ного внеску.

Міндоходівці просять урахувати, що фізособа, яка укла�
ла договір про добровільну сплату ЄСВ, але не подала звіт
щодо сум нарахованого єдиного внеску, втрачає право
на отримання допомоги під час настання страхового
випадку, який визначений в укладеному договорі.

Відповідно до п. 3.5 р. ІІІ Порядку формування та подан�
ня страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдино�
го внеску на загальнообов’язкове державне соціальне стра�
хування, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.2013
р. № 454, фізособи, які уклали договір на добровільну
участь у системі загальнообов’язкового державного пенс�
ійного страхування, формують і подають самі за себе звіт
протягом 30 календарних днів після закінчення
строків дії договору.

Питання – відповідь
1.Чи  може другогрупник передати земельну ділян&

ку в оренду?
Відповідь: Так, але за умови що в Реєстрі платників єди�

ного податку записано відповідний вид діяльності. Крім
того, варто памятати , що на єдиному податку можна нада�
вати в оренду не більше 0,2 га землі. Якщо більше – неми�
нучим є перехід на загальну систему оподаткування.

2. Чи потрібно платити земельний податок за ділянку,
передану в оренду?

Відповідь: діяльність із надання власного майна в орен�
ду спрямовано на одержання прибутку. Коли так, то слід
вважати, що земельна ділянка, передана в оренду, вико�
ристовується в господарській діяльності орендодавця�
єдинника. Тому земельного податку за неї він не сплачує.

3. Чи може другогрупник перевожити вантаж загально�
сиситемника?

Відповідь: якщо договір перевезення укладено прямо з
юр особою – платником податку на прибуток або з підприє�
мцем�загальносистемником – звісно, ні. Адже дрга група
дозволяє єдиннику надавати послуги тільки населенню та
єдинникам. Утім, якщо замовником за договором пере�
везення є експедитор�єдинник, перевезення  цілком
можливе



1.Деяк  Марія  Федорівна – 1931 р.н.
2.Фрікер Йосип Іванович – 1954 р.н.
3.Кочмарчук  Петро Данилович – 1929 р.н.
4.Берщанський  Євгеній Юліанович – 1943 р.н.
5.Митровка  Євгеній   Васильович – 2012 р.н.
6.Орос Василь  Васильович – 1932 р.н.
7.Павлюк  Верона Йосипівна –1921 р.н.
8.Сидоран  Юрій  Васильович – 1927 р.н.
9.Беккерт  Марія Василівна – 1930 р.н.
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з 16.06.2014 р.  по  22.06.2014 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

У відповідності до постанови Мукачівсь�
кого міськрайонного суду від 11 квітня 2014
року 23 червня 2014 року Мукачівський
міськвиконком провів повторний конкурс з
визначення робочого органу � підприємства
(організації), що буде залучене для органі�
зації забезпечення і підготовки матеріалів
для проведення засідань конкурентного ко�
мітету з проведення конкурсів на переве�
зення пасажирів автобусами на міських
маршрутах загального користування м. Му�
качева.

Конкурс пройшов по минулому сцена=
рію: в більшості ті самі члени конкурсного
комітету, тільки на відміну від минулих зас�
ідань в ході розгляду документів претен�
дентів 1111 «Мукачів � АТПП» і ММКП «Ре�
монтно � будівельне управління» обов’язки
секретаря конкурсного комітету голову=
ючий переклав на члена конкурсного
комітету = начальника юридичного
відділу п. Немеш П.С., який, як і раніше,
зайняв односторонню позицію. На засі�
данні конкурсного комітету були присутні
представники з Закарпатської транспорт�
ної прокуратури ВГО «Народний антикоруп�
ційний нагляд». Закарпатської обласної філії
ВГО «Народний антикорупційний нагляд»,
ГО «Народна Рада Мукачева».

Представником ВГО «Народний анти=
корупційний нагляд» Бойченко В.А. було
зроблено зауваження щодо складу кон=
курсного комітету. На виконання вимо=
ги постанови КМУ № 1081 від 03.12.2008
року, яка вимагає щоб кількість пред=
ставників громадських організацій,
діяльність яких пов’язана з автомобіль=
ним транспортом повинна становити не
менше 50 відсотків загальної кількості
представників громадських організацій.

Після розгляду документів до участі в кон�
курсі були допущені ПП «Мукачів �АТПП», яке
надало документи своєчасно і в повному
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обсязі (вже являється робочим органом в
шести районах Закарпатської області, де
проводить конкурси) і ММКП «Ремонтно �
будівельне управління», в якого був просро�
чений термін дії довідки з податкової
інспекції про відсутність заборгованості з
сплати податків, зборів, платежів � що згідно
умов конкурсу на день його проведення
містить недостовірну інформацію.

Відсутні підтвердження довідки робо=
ти не менше трьох років з питань орган=
ізації пасажирських перевезень. ММКП
«РБУ» надає диспетчерські послуги, що
не являється послугою з перевезень і
цьому є підтвердження з Департаменту
автомобільного транспорту України.
Представник Укртрансінспекції в Закар=
патській області п. Мица В.М., як і в ми=
нулий раз ніяких зауважень не зробив.

Згідно умов конкурсу ММКП «РБУ» � не
могло бути допущено до участі в конкурсі.
Конкурсний комітет дані порушення до ува�
ги не прийняв.

Голосування проходило по бюлетенях,  де
були вписані певні вимоги до претендентів.
Переможцем конкурсу по результатах голо�
сування «За» і «Проти» було оголошено ММКП
«Ремонтно�будівельне управління».

За якою оцінкою був визначений перемо�
жець оголошено не було.

Як і минулий раз, Мукачівський міськви�
конком обійшовши законодавчі акти Украї�
ни,  притягнув до перемоги підвладну йому
організацію.

Напрошується питання: Коли ми почнемо
жити по�новому, перестанемо порушувати
закони, в першу чергу народними обранця�
ми, як і подобає в цивілізованій євро�
пейській державі?

Ми поздоровляємо переможця, але крап�
ку ще не ставимо...

К. ПЕТРЕНКО, директор
ПП «Мукачів =АТПП»

Асоціація ветеранів податкової служби м.Му=
качева висловлює щире співчуття сім'ї Гадже=
га з приводу тяжкої втрати – смерті ветерана

ГАДЖЕГА Миколи Васильовича.
Ми щиро поділяємо ваше горе і передаємо сло=

ва співчуття й підтримки вам і вашим рідним.

Колектив Жнятинської ЗОШ  № 1 сумує з
приводу  важкої непоправної втрати —
смерті директора  школи

ФЕРЕНЦІ  Миколи Івановича
та висловлює співчуття його родині.

Наприкінці березня цього року за�
соби масової інформації повідомляли,
що небайдужі громадяни «на гарячо�
му» затримали грабіжника, який штов�
хнувши на землю жінку,  вирвав від неї
сумку,  в якій були гроші підприємства
у сумі більше 11 тисяч гривень. Одра�
зу слідчим міськвідділу під процесу�
альним наглядом прокуратури м.Мука�
чева було відкрито кримінальне про�
вадження щодо 27�річного грабіжника
за ознаками част.2 ст.186 Криміналь�
ного кодексу України «Грабіж поєдна�
ний з насильством».

Нагадаємо, ввечері, близько 17.00

Îòðèìàâ, ùî çàñëóæèâ ...
год, д�о чергової частини Мукачівсь�
кого міськвідділу надійшло повідомлен�
ня від 63�річної жінки, яка працює ка�
сиром на одному з підприємств міста.
Схвильована мукачівка пояснила, що на
неї напав невідомий, вихватив з її рук
сумку і намагався втекти. Проте допо�
могли небайдужі громадяни, які зат�
римали правопорушника до приїзду
працівників міліції

Затриманого чоловіка, оперативни�
ки Мукачівського міськвідділу впізна�
ли відразу. Хлопець неодноразово по�
трапляв у поле зору правоохоронців.
Проте йому вдавалось до цього випад�

ку уникати кримінальної відповідаль�
ності. Зараз, ситуація не повторилась.

В судовому засіданні прокурор на�
дав беззаперечні докази його винува�
тості, звернув увагу на тяжкість та
підвищену суспільну небезпечність
вчиненого злочину.

За грабіж поєднаний з насильством
Мукачівський міськрайонний суд за�
судив мукачівця до 4 років позбавлен�
ня волі з призначенням випробуваль�
ного терміну – 2 роки.

М. ГАЛАЙ,
старший прокурор прокуратури

м.Мукачева

ПОДАТКІВЦІ НАГАДУЮТЬ
Мукачівська ОДПІ Головному управлінні Міндоходів у За�

карпатській області інформуює, що платники податку на
додану вартість, які звітують помісячно, податкову декла�
рацію з ПДВ за травень 2014 року повинні були подати до
20 червня 2014 року включно. Таким чином, як визначено
Податковим кодексом України, вони зобов’язані самостійно
сплатити суму податкового зобов’язання, яку зазначили у
податкових деклараціях, протягом 10 календарних днів, що
настають за останнім днем відповідного граничного строку
подання податкової декларації.

Оскільки останній день строку сплати суми податкового
зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, то
сплатити необхідно раніше, а саме – 27 червня 2014 року. У
такому разі термін сплати податків і зборів не переносить�
ся.

Відповідна норма визначена п.49.18 ст.49 та п.57.1 ст. 57
ПКУ.

За матеріалами Мукачівської ОДПІ
ГУ Мін доходів у Закарпатській області

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Организовывается паломническая поездка на
Святую Землю с 14 по 21 августа

и с 23 по 29 сентября 2014 года.

В программу входит:
храм Гроба Господня, Г олгофа, Вифлеем, Назарет,
Фавор, река Иордан и другие места связанные с

жизнью и проповедью Иисуса Христа. Все паломни�
ки приймут участие в схождении благодатного

облака  на  горе  Фавор.
Документы принимаются до 15 июля.

За дополнительной информацией обращаться
по телефону: (067) 767=30=09 – организатор

паломничества священник
Василий Максимишинец.
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íà ñòàä³îí³ «Ñïàðòàê» çíî-
âó â³äáóëèñÿ ñïîðòèâí³
çìàãàííÿ – öå âäðóãå óï-
ðàâë³ííÿ êóëüòóðè ÎÄÀ,
îáêîì ïðîôñï³ëêè ãàëóç³
êóëüòóðè, çîðãàí³çóâàëè
ë³òíþ Ñïàðòàê³àäó ñåðåä
÷ëåí³â ïðîôñï³ëêè ïðàö³-
âíèê³â êóëüòóðè. Â Ìóêà-
÷åâî ç’¿õàëîñÿ ïîíàä 200
ó÷àñíèê³â çìàãàíü òà âáî-
ë³âàëüíèê³â – ïðåäñòàâíè-
êè  ç óñ³õ ðàéîí³â.

Ìóêà÷³âñüêó êîìàíäó
ïðåäñòàâëÿëè êðàù³ ç êðà-
ùèõ – ÷ëåíè ïðîôñï³ëêî-
âèõ  îðãàí³çàö³é, ùî âõî-
äÿòü â ì³ñüêèé êîì³òåò ïðà-
ö³âíèê³â ãàëóç³ êóëüòóðè –
22 ÷ëåí³â ïðîôñï³ëêè. ßê
³ â ìèíóëîìó ðîö³, îðãàí-
³çàòîðè ñïîðòèâíîãî ñâÿ-
òà (óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè

Ñïîðò- öå çäîðîâ’ÿ ³ êðàñà!
ÎÄÀ, îáêîì
ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â
êóëüòóðè, Çà-
ê à ð ï à ò ñ ü ê à
îáëàñíà ðàäà
ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîãî
ò î â à ð è ñ ò â à
« Óê ð à ¿ í à »
áóëè ïðèºìíî

çäèâîâàí³ ìàñîâ³ñòþ òà
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ÷ëåí³â
êîìàíä. Áîéîâ³ ãàñëà,
ð³÷³âêè, ï³äáàäüîðþþ÷³
âèãóêè ñïîíóêàëè ñïîðò-
ñìåí³â – ëþáèòåë³â äî êðà-
ùèõ ðåçóëüòàò³â. Â Ñïàð-
òàê³àä³ âçÿëè ó÷àñòü êåð³-
âíèêè óïðàâë³íü êóëüòóðè
âñ³õ ðàéîí³â ³ ì³ñò îáëàñò³.
Çà íàø³ êîìàíäè âáîë³âà-

ëè íà÷àëüíèê â³ää³ëó
êóëüòóðè ².Ïåòðóñ, êåð³â-
íèêè ìèñòåöüêèõ óñòàíîâ.
Õî÷à öüîãî ðàçó ìèñòåöüê³
øêîëè çàëèøèëèñÿ áåç
íàãîðîä, âñ³ îòðèìàëè çà-
äîâîëåííÿ â³ä çìàãàíü.
«Ãîëîâíå ó÷àñòü!» -
ï³äñóìóâàëè ó÷àñíèêè
Ñïàðòàê³àäè. Îäíàê íàãî-
ðîäà – 1 ì³ñöå ñåðåä ÷î-
ëîâ³ê³â ç íàñò³ëüíîãî òåí-
³ñó - çàëèøèëàñü â Ìóêà-
÷åâ³ – éîãî âèáîðîâ íàø
ïðîôñï³ëêîâèé àêòèâ³ñò
Â³êòîð Ãåé÷èê.

О.СТАДНИК,

голова міському
профспілки праців=

ників культури, кава=
лер ордена княгині

Ольги ІІІ ступеня
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ñò.



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

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

Зверт. 0663776845.

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

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

 0630791570.

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

Т.: 0502371942; 0630791570.

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

Тел.: +380688178758 (Ігор).

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

Тел: 050�90�90�968.
     Продається земельна дiлянка пiд

забудову  площею 7,5 сот. у районi Чер�
воної гори. Цiна договiрна.

Зверт. 050�6727266
     Продається земельна ділянка  пл.

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

  Зверт. 095�8610797.
     продається  земельна дiлянка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Êîìåðö³ÿ

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

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

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

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

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

Росвиговi з усiма зручностями.
Тел.: 0505875385.

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

Тел.: 0501329799.

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

Тел.: 066 537 59 18.

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

Т. 095�4604332, 0954751346.

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

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

Зверт. по тел.  096 639 06 96.

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: 095 337 64 50.

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

Тел. 0955128177

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

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

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

Звертатися 050�2733765.

  Îðåíäà

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

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

НА ВАШЕ
ЗАМОВЛЕННЯ

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

Дзвнити 099�3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

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

Зверт. 3�54�96.

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

  Ðîáîòà

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

063 848 63 10

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

Тел. 0663858222

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

  Êóïëþ

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

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

Тел. 0975500127,
0501357373

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

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

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

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

ПРОДАЄТЬСЯ ДОБРЕ
ДОМАШНЄ ВИНО,
МИНУЛОРІЧНОГО

УРОЖАЮ, ЧЕРВОНЕ. ПО 10
ГРН ЗА 1 ЛІТР .

ЗВЕРТАТИСЯ  050�1727567

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

Т.: 066 822 74 07.

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

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

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

     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

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

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

Тел.0955771283

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

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

Звертатися 095�6140068

БРИГАДА СПЕЦIАЛIСТIВ
ВИКОНАЄ

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

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

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

Тел.: 050 67 28 067.
      Продається автомобіль Ford

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

Тел.: 099 197 43 37.

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

Тел.: 095 614 00 68

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

ПОТРІБНІ КВАЛІФІКОВАНІ
ПЕРУКАРІ ТА МАНІКЮРНИЦІ.

Зверт. 050�9277937,
 0509660977.

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

Тел. 0502650432.

РОБОТА В ЧЕХІЇ
ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК:

ВИРОБНИЦТВО
СКЛАДИ

БУДІВНИЦТВО
ГОТЕЛІ

М’ЯСОКОМБІНАТ
ПРАЛЬНЯ

Оплата згідно кваліфікації.
Безкоштовно забезпечуємо

житлом, допомагаємо з оформ�
ленням візи.

Приймаємо з угорським пас�
портом.

Тел: +380984106105
+420723936471

 Скайп: workintense.chust

РОБОТА В ЧЕХІЇ.
Пропонуємо роботу на складі
Безкоштовно забезпечуємо

житлом.
Платимо 70�90 Крон / год.

Початок роботи по домовле�
ності.

Приймаємо з угорським
паспортом.

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

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

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

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

(Московська)

Тел.: 0506609440

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

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

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

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

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

ДОПОМАГАЮ  ОФОРМИТИ
ГОТІВКОВИЙ КРЕДИТ

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

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

Тел.: 096 432 67 99.

ПОТРIБНI НА РОБОТУ:
мийщики, шиномонтажники,

бармени.
Зверт.: 050�1556950.
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999926  ÷åðâíÿ 2014 ð.

25 (1027)25 (1027)25 (1027)25 (1027)25 (1027)

ñò.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11)Грошові позики під заставу без довідки про доходи
0661543416

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

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

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

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

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ПАТ «Мукачівському завоуд ЗБВіК»
 терміново потрібні на роботу:

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

�слюсар�ремонтник (деревообробних верстатiв,
кранiв);

�верстатники дервообробних верстатiв (посвiдчення
або ПТУ);

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

�рамник стрiчковоє пили;

� токарь
�електрогазозварник  ручного зварювання;

�машинiст  козлового, мостового, баштового кранiв;

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

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

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

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

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

завод ЗБВіК біля переїзду.

Тел.: 050 432 14 41; 050 372 3096

WWW.OLCOM.BIZ

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

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

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

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

ДЕСЯТЬ ДНІВ —
І МАЄШ ДОКУМЕНТИ

Вірність копій майже 15 документів зможуть посвідчу�
вати не лише нотаріуси

Виконувач обов’язків глави держави підписав два
закони, які мали б на практиці заощадити деяким
підприємцям і час, І гроші.

Одним (№1253�VІІ) скасовують обов’язковість но-та�
ріального засвідчення вірності копій близько 15 доку-�
ментів. Другим (№1252�VІІ) передбачено, що дозволи,
які видавали лише на центральному рівні, тепер можна
буде отримати й через місцеві дозвільні центри.

—  Закон №1253�VІІ передбачає те, що вірність копій
ряду документів можуть посвідчувати не лише нотаріу�
си, а й посадові особи органів державної влади, місце�
вого самоврядування, а також керівники підприємств,
установ, організацій, — коментує Олександра Тома�
шевська, експерт Київського центру підтримки та роз�
витку бізнесу. — У переліку майже 15 документів, серед
них — копія свідоцтва про смерть підприємця, копія
ліценції на вид діяльності, копії установчих документів
юридичних та фізичних осіб, що реєструються учасни�
ками аукціону, копія ліцензії на право надання послуг з
перевезення пасажирів та інші. Наприклад, посадові
особи органу ліцензування зможуть посвідчувати
справжність копій документів для отримання ліцензії на
виробництво різних видів спирту.

Тобто допускається добровільне нотаріальне засвід�
чення копії вказаних документів, але обов’язку такого
більше немає. Це мало б зменшити витрати суб’єктів
господарювання на нотаріальне засвідчення, бо, щоб
засвідчити вірність однієї копії в нотаріуса, треба зап�
латити 20 гривень. До речі, цей закон набуває чинності
через 60 днів із дня його опублікування.

— Які зміни передбачає інший підписаний доку6
мент?

— Дозволи, що видавали лише на центральному рівні,
тепер можна буде отримати через місцеві дозвільні цен�
три. Законом введено видачу державним адміністрато�
ром у дозвільних центрах на рівні районів та областей
дозвільних документів, оформлених центральним орга�
ном виконавчої влади. Йдеться про переоформлення
дозвільних документів, видачу дублікатів, анулювання.

На практиці все мало б виглядати так. Державний ад�
міністратор реєструє заяву та документи, що додають
до неї, у спеціальному журналі, формує дозвільну спра�
ву і протягом наступного робочого дня передає цю зая�
ву й документи дозвільному органу. Останній протягом
не більш ніж 10 робочих днів із дня отримання заяви
офор-мляє відповідний документ дозвільного характе�
ру або письмове повідомлення про відмову.

Не пізніше ніж наступного робочого дня з часу отри-�
мання від дозвільного органу відповідного дозвільного
документа (або письмового повідомлення про відмову)
держадміністратор повідомляє підприємця про час і
місце видачі йому цього дозволу.

Зауважу, що закон також надає можливість подати до�
кументи в дозвільний центр в електронній формі.

Леся ЯСИНЧУК



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
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Ñ òàêîé ìîðîäîé áûòü ëèøü äîâåðåííûì ëèöîì. (NN).Ñ òàêîé ìîðîäîé áûòü ëèøü äîâåðåííûì ëèöîì. (NN).Ñ òàêîé ìîðîäîé áûòü ëèøü äîâåðåííûì ëèöîì. (NN).Ñ òàêîé ìîðîäîé áûòü ëèøü äîâåðåííûì ëèöîì. (NN).Ñ òàêîé ìîðîäîé áûòü ëèøü äîâåðåííûì ëèöîì. (NN).

22.35, 04.40 Ò/ñ "Ãðà÷" (2).
23.40 Ò/ñ "Ñêàíäàë 2" (2). 00.30
Õ/ô "Ç³òêíåííÿ ç áåçîäíåþ" (2).
03.15 Ò/ñ "Æèòòÿ, ÿêîãî íå
áóëî" (1).

 ICTV
04.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
04.10 Ôàêòè. 04.45 Ñâ³òàíîê.
05.45, 08.00 Ñâîáîäà ñëîâà.
07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
07.55, 09.10, 13.10 Ñïîðò.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 09.55, 16.45 Ò/ñ "Óáèâ÷à
ñèëà". 12.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45, 15.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.15 Ò/ñ "Ñà-
ìîòí³é âîâê". 14.10, 16.15 Ò/ñ
"Ïëàòèíà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.15 Ò/ñ "Ä³çíàâà÷-2". 22.05
Õ/ô "Áóìåð" (2). 00.25 Ò/ñ "Ïî-
ñë³äîâíèêè". 01.10 Õ/ô
"Çíèêë³" (2). 02.40 Ò/ñ "Ì³é
áàòüêî äàº ïåðöþ".

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.10 "Æèòè
çäîðîâî!" 12+. 10.05, 03.00
"Ìîäíèé âèðîê". 11.20, 20.30 Ò/
ñ "Äåïàðòàìåíò" 16+. 12.55
"Ñë³ä" 16+. 13.25 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.15 "Ôàçåíäà". 14.40,
00.50 "Ó íàø ÷àñ" 12+. 15.25
"Âîíè òà ìè" 16+. 16.10, 00.05
"Íàîäèíö³ ç óñ³ìà" 16+. 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.00, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 16+. 19.00
"Íåõàé ãîâîðÿòü" 16+. 20.00
"×àñ". 22.05 Ò/ñ "Íàéêðàùå
ë³òî íàøîãî æèòòÿ" 16+. 23.00
Í³÷í³ íîâèíè. 23.10 "Ïîë³òèêà"
16+

ÑÒÁ
05.20 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Ìàð³ÿ
Òàðíîâñüêà: òàºìíèöÿ ×îðíî-
ãî ÿíãîëà". 06.05, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 07.55, 18.30 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.20 Õ/ô "Òðè ïîëóãðàö³¿" (1).
11.50, 20.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 12.45, 00.30
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 21.00 Ò/
ñ "Ñàìàðà" (1). 22.35 "Õàòà íà
òàòà". 03.20 Í³÷íèé åô³ð

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

06.00, 04.30 Îñòàòî÷íèé âåð-
äèêò. 07.00, 09.00, 15.00,
19.00, 02.20 Ïîä³¿. 07.15 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 09.15, 14.00,
15.20, 17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Ìîÿ âåëèêà ðîäè-
íà" (1). 12.50, 19.40 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 18.00,
03.00 Ò/ñ "Âðÿòóâàòè áîñà" (1).
20.50, 23.30 Ò/ñ "Êðà¿íà 03"
(1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ. 00.30 Ò/ñ
"Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 10.00 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1).
08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êîìàí-
äà" (1). 10.55 ªðàëàø. 12.00 Ò/
ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
14.00 Â³òàëüêà. 15.00, 21.00
Êðà¿íà Ó. 15.55 Äàéîø ìîëîäü-
îæ!. 17.45, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
18.10, 20.25, 22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 19.05 Ðîçñì³øè êîì³-
êà. 22.00, 01.30 6 êàäð³â. 23.15
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 00.10 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 02.20 Ðàé,
ãóäáàé. 03.05 Òåîð³ÿ çðàäè.
03.50 Ç íî÷³ äî ðàíêó

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - ïðî-
äîâæåííÿ ïðîãðàìè "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 11:50
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé
âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîêó-
ìåíòàëüíèé ñåð³àë . 14:00 -
Ìóëüòô³ëüì. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 14.45 -
Òåëåñåð³àë. 15:40 - Äîêóìåí-
òàëüíèé ñåð³àë. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê. 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³-
àë  . 17.50 -  Ìóëüòô³ëüì.  18:15
-  Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -
"Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç

êàäð³â". 11.30 "²ëþç³ÿ áåçïåêè".
12.35, 13.35 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-
ðàìè - 3". 14.35, 01.50 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1).
20.30 Ò/ñ "Âåðîí³êà: âòðà÷åíå
ùàñòÿ". 21.30, 22.30 Ò/ñ "Ñåð-
öå íå êàì³íü" (1). 00.05, 03.30
Ò/ñ "×îðíà ñòð³ëà" (2). 05.05
"Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé". 05.10
"Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2" (1). 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20, 20.40 Ò/ñ "Âï³çíàé
ìåíå, ÿêùî çìîæåø". 11.15,
12.25 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.40,
14.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.55
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 18.10 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/
ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü" (1).
20.00, 02.35 "Ïîäðîáèö³".
22.35, 04.40 Ò/ñ "Ãðà÷" (2).
23.40 Ò/ñ "Ñêàíäàë 2" (2).
00.35 Õ/ô "Çîíà âèñàäêè" (2).
02.20 Ìóëüòô³ëüìè. 03.15 Ò/ñ
"Æèòòÿ, ÿêîãî íå áóëî" (1).

 ICTV
04.30 Ôàêòè. 05.05 Ì/ô "Âå-
ñåë³ í³æêè". 06.40, 08.00 Ì/ô
"Âåñåë³ í³æêè-2". 07.45, 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 07.55, 09.10,
13.10 Ñïîðò. 09.15, 19.20 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 09.55, 16.40
Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà". 12.00 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.15
Ò/ñ "Ñàìîòí³é âîâê". 14.10,
16.15 Õ/ô "Â ³ì'ÿ ïîìñòè".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.25
Ä³ñòàëî! 21.15 Ñâîáîäà ñëîâà.
00.15 Õ/ô "Âîëîäàð áóð³" (2).
02.30 Ò/ñ "Ì³é áàòüêî äàº ïåð-
öþ".

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.10 "Æèòè
çäîðîâî!" 12+. 10.05, 03.00
"Ìîäíèé âèðîê". 11.20, 21.00 Ò/
ñ "Äåïàðòàìåíò" 16+. 12.55
"Ñë³ä" 16+. 13.25 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.15 "Ôàçåíäà". 14.40 "Ó
íàø ÷àñ" 12+. 15.25 "Âîíè òà
ìè" 16+. 16.10, 00.35 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà" 16+. 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.00, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 16+.
19.00, 23.40 "Íåõàé ãîâîðÿòü"
16+. 20.00 "×àñ". 22.40 Ò/ñ "Íàé-
êðàùå ë³òî íàøîãî æèòòÿ" 16+.
23.30 Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.20 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè.
Êîñì³÷í³ äðàìè: â³ä êîçàê³â äî
Êîðîëüîâà". 06.05, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!". 07.55, 18.30 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.15 Õ/ô "Íåðîçóìíà ç³ðêà"
(1). 11.05, 20.05 "Ñë³äñòâî âå-
äóòü åêñòðàñåíñè". 12.05,
00.20 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 3".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
21.00 Ò/ñ "Ñàìàðà" (1). 22.35
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
03.45 Í³÷íèé åô³ð

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 06.00,
04.15 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.05 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 13.45, 15.20,
17.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Ìîÿ âåëèêà ðîäèíà" (1). 12.50,
19.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 18.00 Ò/ñ "Âðÿòóâàòè áîñà"
(1). 20.50 Ò/ñ "Êðà¿íà 03" (1).
22.55 Ôóòáîë. ×Ñ 2014. 1/8
ô³íàëó. 01.00 Âåëèêèé ôóòáîë.
02.45 Ò/ñ "Êíÿç³âíà ç õðóùîâ-
êè" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 10.00 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1).
08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êîìàí-
äà" (1). 10.55 ªðàëàø. 12.00 Ò/
ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
14.00 Â³òàëüêà. 15.00, 21.00
Êðà¿íà Ó. 15.55 Äàéîø ìîëîäü-
îæ!. 17.45, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
18.10, 20.25, 22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 19.05 Ðîçñì³øè êîì³-
êà. 22.00, 01.30 6 êàäð³â. 23.15
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 00.10 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 02.20 Ðàé,
ãóäáàé. 03.05 Òåîð³ÿ çðàäè.
03.50 Ç íî÷³ äî ðàíêó

13.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 16.00,
19.40, 02.45 Ò/ñ "Êíÿç³âíà ç õðó-
ùîâêè" (1). 20.30 Ò/ñ "Êðà¿íà 03"
(1). 22.55 Ôóòáîë. ×Ñ 2014. 1/8
ô³íàëó. 01.00 Âåëèêèé ôóòáîë.
04.15 Ò/ñ "ÎÑÀ" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 10.00 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1).
08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êîìàí-
äà" (1). 10.55 Ì/ô "²ñåîð³ÿ ³ãðà-
øîê. Ñòðàøèëêà" (1). 11.15 Ì/ô
"Ëþäèíà-ïàâóê" (1). 12.45 Ì/ô
"Ïðèãîäè ²ìïåðàòîðà" (1). 14.00
Â³òàëüêà. 15.55 Äàéîø ìîëîäü-
îæ!. 17.45, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
18.10, 20.25, 22.50 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 19.05 Ðîçñì³øè êîì³-
êà. 21.00 Êðà¿íà Ó. 22.00, 01.30
6 êàäð³â. 23.25 Äóðíºâ+1. 23.50
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 00.40 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 02.20 Ðàé,
ãóäáàé. 03.05 Òåîð³ÿ çðàäè.
03.50 Ç íî÷³ äî ðàíêó

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

Íîâèé Êàíàë
05.30, 06.15 Kids Time. 05.35,
06.15 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè". 06.40
Õ/ô "Çàãóáëåíèé òàá³ð". 08.15
Õ/ô "Òàá³ð äîë³".  10.10 Õ/ô
"Íîâèé õëîïåöü ìîº¿ ìàìè" (2).
12.10 Õ/ô "Êåíãóðó Äæåê".
14.00 Õ/ô "ßìàêàñ³". 15.55 Õ/
ô "Ïîãîíÿ". 18.00 Ò/ñ "Âîðîí³-
íè". 20.00 Ðåâ³çîð. 22.40 Ðåâ³-
çîð ïîñòøîó. 00.15 Ïåäàí-Ïðè-
òóëà øîó. 02.20, 03.20, 04.20,
05.00 Çîíà íî÷³. 02.25 Äåñÿòà
ìóçà â Óêðà¿í³ (Ô³ëüì Äðóãèé).
03.25 Ñòàíîâëåííÿ óêðà¿íñüêî-
ãî í³ìîãî ê³íî. 04.25 Ìîÿ àä-
ðåñà - Ñîëîâêè. Òÿãàð ìîâ÷àí-
íÿ. 04.45 Æàð-ïòèöÿ. 05.05 25-
é êàäð.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 1 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Øóñòåð LIVE. 06.45,
07.15, 08.15 Ñïîðò. 06.55,
07.25, 08.25, 09.55, 13.35,
14.30, 21.40, 22.40, 23.25 Ïîãî-
äà. 07.00, 08.00, 15.00 Íîâèíè.
07.30 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.35
Åðà á³çíåñó. 07.40, 23.30 Íà
ñëóõó. 08.30 Ïàñïîðòíèé
ñåðâ³ñ. 08.35 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00, 21.00, 05.25 Ï³äñóìêè
äíÿ. 10.00 Ä/ô "Ðîçóì, âò³ëåíèé
ó çâóê ÷àð³âíèé". 10.35 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 11.15
Ôóòáîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó-2014.
1/8 ô³íàë (1Å-2F). 13.40 Ä/ô
"Â³âàëüä³. Ôåíîìåí "Ï³ð ðîêó".
14.40 Euronews. 15.15 Áðèô³íã
Êàáì³íó Óêðà¿íè. 15.25 ×àñ-×.
16.00 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó-
2014. 1/8 ô³íàëó (1G-2H). 18.00
Ôóòáîëüíà ñàìáà. 18.55 Ôóò-
áîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó-2014. 1/8
ô³íàëó (1F-2E). 21.45 Ä/ô "Çî-
ëîòà åðà ñàóíäòðåê³â". 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
00.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 00.25
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ. 02.20 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà. 03.10 Ïîìñòà ïðè-
ðîäè 15ñ. 03.40 Àëõ³ì³ÿ êîõàí-
íÿ 13ñ. 04.25 Ïîìñòà ïðèðîäè
16ñ. 04.50 Íåõàé âàì áóäå êî-
ëüîðîâî!

Êàíàë «1+1»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.45, 05.40 "ÒÑÍ".
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00, 10.30
Ì/ô "Àëëàä³í" (1). 10.55 "Ø³ñòü

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - ïðî-
äîâæåííÿ ïðîãðàìè "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
10:55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð).
11.05- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 11:50
- Äîêóìåíòàëüíèé ñåð³àë.
12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ"
êîðîòêèé âèïóñê. 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
14.45 - Òåëåñåð³àë. 15:40 - Äî-
êóìåíòàëüíèé ñåð³àë. 16.20 -
"Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" êîðîòêèé âèïóñê.
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîêóìåíòàëü-
íèé ñåð³àë  . 17.50 -
Ìóëüòô³ëüì. 18:15 -  Ò/ñ "Ìîº
ñåðöå íàïîëÿãàº". 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19:35 -  Âå÷³ðíÿ
êàçêà    . 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 21.30 - Íîâèíè "×àñ".
22.00 - Òåëåñåð³àë. 22.50 - Òå-
ëåñåð³àë . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòó-
ä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.30, 06.15 Kids Time. 05.35,
06.20 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè".
06.40, 08.10, 19.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 07.05 Ò/ñ "Ëàñò³â÷èíå
ãí³çäî". 09.05, 16.00 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 11.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.00, 22.00
Ò/ñ "Ìîëîä³æêà". 18.00, 02.45
Ðåïîðòåð. 18.20, 23.00 Àáçàö!
23.55 Ò/ñ "Êîðîòêèé êóðñ ùàñ-
ëèâîãî æèòòÿ" (3). 01.00 Õ/ô
"Ñàëîí êðàñè". 02.50 Ò/ñ "Êðîê
çà êðîêîì". 03.35, 04.35 Çîíà
íî÷³. 03.40 Óêðà¿íö³ Ëþáîâ.
04.40 ×îðíèé êîë³ð ïîðÿòóíêó.
05.00 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè.
Íå âäàðòå æ³íêó íàâ³òü êâ³òêîþ.

ÑÅÐÅÄÀ, 2 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Øóñòåð LIVE. 06.45,
07.15, 08.15 Ñïîðò. 06.55,
07.25, 08.25, 09.55, 12.10,
13.35, 14.30, 22.35, 23.25 Ïî-
ãîäà. 07.00, 08.00, 12.00, 15.00
Íîâèíè. 07.30 Åðà á³çíåñó.
07.35, 23.30 Íà ñëóõó. 08.30
Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ. 08.35 Êî-
ðèñí³ ïîðàäè. 09.00, 21.00,
05.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 10.00
Âêëþ÷åííÿ ç Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè. 10.20 Õ/ô "Âåòåðè-
íàð" 1ñ. (1). 12.20, 02.20 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî" 61ñ. (1). 13.40
ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ?. 14.40
Euronews. 15.15 Áðèô³íã Êàá-
ì³íó Óêðà¿íè. 15.25 ×àñ-×.
16.00 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó-
2014. 1/8 ô³íàëó (1F-2E). 18.00
Ôóòáîëüíà ñàìáà. 18.55 Ôóò-
áîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó-2014. 1/8
ô³íàëó (1H-2G). 21.40
Ñë³äñòâî. ²íôî. 22.10 Ä/ô
"Ëÿëüêè òà ³ãðàøêè". 22.50 Ìå-
ãàëîò. 22.55 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 00.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 00.25 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 01.20 ÒåëåÀêàäå-
ì³ÿ. 03.10 Ïîìñòà ïðèðîäè 17ñ.
03.35 Àëõ³ì³ÿ êîõàííÿ 14ñ.
04.15 Ïîìñòà ïðèðîäè 18ñ.
04.40 Íåõàé âàì áóäå êîëüî-
ðîâî!

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.50, 05.45 .
ÒÑÍ". 10.00, 10.35 Ì/ô "Àë-
ëàä³í" (1). 10.55 "Ø³ñòü êàäð³â".
11.30 "²ëþç³ÿ áåçïåêè". 12.35,
13.35 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3".
14.35, 02.00 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Ôàòìàãþëü" (1). 20.30 Ò/ñ
"Âåðîí³êà: âòðà÷åíå ùàñòÿ".
21.35, 22.35 Ò/ñ "Ñåðöå íå
êàì³íü" (1). 00.15, 03.35 Ò/ñ
"×îðíà ñòð³ëà" (2). 05.10
"Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé". 05.15
"Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2" (1). 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20, 20.40 Ò/ñ "Âï³çíàé
ìåíå, ÿêùî çìîæåø". 11.15,
12.25 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.40,
14.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.55
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 18.10 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/
ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü" (1).
20.00, 02.35 "Ïîäðîáèö³".

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 30 ×ÅÐÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
06.00, 07.40, 08.30, 09.00,
11.00, 13.30, 21.40, 22.40,
23.30 Ïîãîäà. 06.05, 00.00 Õ/
ô "Çà ùàñòÿì". 07.30, 08.20
Ñïîðò. 08.35 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.15 Õ/ô "Ì³ñÿöü ³ îçåðî" (1).
11.15 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó-
2014. 1/8 ô³íàëó (1Â-2À).
13.35 Â³êíî â Àìåðèêó. 13.55
Ä/ô "Âèêëèê áóä³âíè÷èõ.
Ñòðàçáóðçüêèé ñîáîð". 16.00
Ôóòáîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó-2014.
1/8 ô³íàëó (1D-2C). 18.00 Ôóò-
áîëüíà ñàìáà. 18.55 Ôóòáîë.
×åìï³îíàò ñâ³òó-2014. 1/8
ô³íàëó (1E-2F). 21.00, 05.25
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.45 Ä/ô "Ðîí-
äî äëÿ ëèöàðÿ. Â³êòîð Ãðåñü".
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 23.00 Íà ñëóõó. 23.35 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 ÒåëåÀêà-
äåì³ÿ. 02.20 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîð-
äîíà. 03.10 Ïîìñòà ïðèðîäè
13ñ. 03.40 Àëõ³ì³ÿ êîõàííÿ 12ñ.
04.20 Ïîìñòà ïðèðîäè 14ñ.
04.45 Íåõàé âàì áóäå êîëüî-
ðîâî!

Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Ñàìîçâàíêà". 09.50
"ÒÑÍ-Òèæäåíü". 11.20 Ò/ñ "Ïàð-
ôóìåðíèöÿ". 19.30 "ÒÑÍ".
20.05 Õ/ô "Ïî÷àòè ñïî÷àòêó.
Ìàðòà" (1). 00.50 Õ/ô "Ñîëò".
02.30 Õ/ô "Êóäè ïîä³ëèñÿ Ìîð-
ãàíè?" (2). 04.10 Õ/ô "Åëâ³í ³
áóðóíäóêè" (1). 05.40 "Òåëåìà-
ãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2" (1). 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì".  09.20 Õ/ô "Âèïðîáó-
âàëüíèé òåðì³í" (1) .  11.25,
12.25 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 14.20
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.20 "Æäè
ìåíÿ".  18.10 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü" (1) .
20.00, 02.30 "Ïîäðîáèö³" .
20.40 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå, ÿêùî
çìîæåø". 22.35, 04.35 Ò/ñ
"Ãðà÷" (2). 23.40 Ò/ñ "Ñêàíäàë
2" (2). 00.35 Õ/ô "Êð³çü ãîðè-
çîíò".  02.15 Ìóëüòô³ëüìè.
03.10 Ò/ñ "Æèòòÿ, ÿêîãî íå
áóëî" (1).

 ICTV
05.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.05 Ñâ³òàíîê. 06.05 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 06.55
Ôàêòè òèæíÿ. 08.40 Õ/ô "Ê³øêè
ïðîòè ñîáàê". 10.25 Õ/ô "Õòî
ÿ?" 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.15
Õ/ô "Øïèãóí ïî ñóñ³äñòâó".
15.00 Õ/ô "Ìåäàëüéîí". 16.45
Õ/ô "Âîðîøèë³âñüêèé
ñòð³ëåöü". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
20.15 Ò/ñ "Ä³çíàâà÷-2". 22.05
Õ/ô "Òðîÿ". 01.10 Õ/ô "Ëåã³îí"
(2). 02.45 Ò/ñ "Êàðàäàé".

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ".  09.10
"Æèòè çäîðîâî!" 12+. 10.05,
03.00 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³" 16+. 12.55
"Ñë³ä" 16+. 13.30 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.15 "Ôàçåíäà". 14.40 "Ó
íàø ÷àñ" 12+. 15.25 "Âîíè òà
ìè" 16+. 16.10, 00.35 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà" 16+. 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.00, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"  16+.
19.00, 23.40 "Íåõàé ãîâîðÿòü"
16+. 20.00 "×àñ".  21.00 Ò/ñ
"Äåïàðòàìåíò" 16+. 22.40 Ò/
ñ "Íàéêðàùå ë³òî íàøîãî æèò-
òÿ" 16+. 23.30 Í³÷í³ íîâèíè

ÑÒÁ
05.35 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Àííà
ßðîñëàâíà: ïðèâàòíå æèòòÿ
êîðîëåâè Ôðàíö³¿". 06.20, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 08.05, 18.30
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.35 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Âåñ³ëëÿ -
ë³êè â³ä ñòàðîñò³". 10.35, 00.30
Õ/ô "Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëì-
ñà ³ äîêòîðà Âàòñîíà" (1).
13.35, 20.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 14.35 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 21.00 Ò/ñ "Ñà-
ìàðà" (1). 22.35 "Âàã³òíà ó 16".
23.30 "Äîíüêè-ìàòåð³". 03.10
Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 19.00, 02.05 Ïîä³¿. 07.15
Ò/ñ "Àíþòèíå ùàñòÿ" (1). 11.10
Õ/ô "Ïðèïóñòèì³ æåðòâè" (1).

ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà   .
20.00 - "Ìàºø ïðàâî" . 20.45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55 -  "Ñïîðò
×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Òåëåñåð³àë. 22.50 - Òå-
ëåñåð³àë. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.20, 03.35, 04.25 Çîíà íî÷³.
05.25, 06.10 Kids Time. 05.30,
06.15 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè".
06.35, 08.10, 11.00, 19.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè".  07.00, 18.00,
02.40 Ðåïîðòåð. 07.05 Ò/ñ
"Ëàñò³â÷èíå ãí³çäî".  09.05,
16.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëè-
âà". 15.00, 22.00 Ò/ñ "Ìîëîä³-
æêà".  18.20, 23.00 Àáçàö!
23.55 Ò/ñ "Êîðîòêèé êóðñ ùàñ-
ëèâîãî æèòòÿ" (3). 01.00 Õ/ô
"Ïåðóêàðíÿ" (2). 02.45 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 02.50 Ò/ñ "Êðîê
çà êðîêîì".  03.40 Óêðà¿íö³
Â³ðà 1÷. 04.30 Ðàéñüê³ ñàäè
ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî.
04.45 Îñòàíí³ ëèöàð³. 05.00
Ãàðòóþ÷è þíàöòâî. 05.15
Ñê³ôè.

×ÅÒÂÅÐ, 3 ËÈÏÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00 Øóñòåð LIVE. 06.45,
07.15, 08.15 Ñïîðò. 06.55,
07.25, 08.25, 12.10, 13.35,
14.30, 18.00, 22.40, 23.25 Ïî-
ãîäà. 07.00, 08.00, 12.00,
15.00 Íîâèíè. 07.30 Åðà áóä-
³âíèöòâà. 07.35 Åðà á³çíåñó.
07.40, 23.30 Íà ñëóõó. 08.30
Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ. 08.35 Êî-
ðèñí³  ïîðàäè. 09.00, 21.00,
05.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.40 Õ/
ô "Âåòåðèíàð" 2ñ. (1). 11.25
Ñë³äñòâî. ²íôî. 12.20, 02.20
Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 62ñ.  (1) .
13.40 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáà-
òþê. 14.40 Euronews. 15.15
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè.
15.25 ×àñ-×. 16.00, 18.55 Ôóò-
áîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó-2014. 1/
8 ô³íàëó. 18.05 Ä/ô "Êîïåð-
íèê". 21.40 Êíèãà.ua. 22.10 Ä/
ô "Êè¿âñüêà ñòàðîâèíà. Ñâ³ò
ìèñòåöòâà. Äâîðÿíèí Ìèêîëà
Ëèñåíêî". 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 00.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 00.25 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.10 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìà-
äÿíàìè. 03.40 Àëõ³ì³ÿ êîõàí-
íÿ 15ñ. 04.25 Ïîìñòà ïðèðî-
äè 19ñ.04.50 Íåõàé âàì áóäå
êîëüîðîâî!

     Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.45, 03.20,
05.45 "ÒÑÍ". 10.00, 10.35 Ì/ô
"Àëëàä³í" (1). 10.55 "Ø³ñòü
êàäð³â".  11.35 "²ëþç³ÿ áåçïåêè".
12.40, 13.40 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðà-
ìè - 3". 14.40, 01.50 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Ôàòìàãþëü" (1).
20.30 Ò/ñ "Âåðîí³êà: âòðà÷åíå
ùàñòÿ". 21.30, 22.30 Ò/ñ "Ñåð-
öå íå êàì³íü" (1). 00.05, 03.40
Ò/ñ "×îðíà ñòð³ëà" (2). 05.15
"Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõ-
òàðà 2"  (1) .  07.00,  07.30,
08.00,  08.30,  09.00,  12.00,
14.00, 17.45 Íîâèíè. 07.15,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì".  09.20,  20.40 Ò/ñ
"Âï³çíàé ìåíå, ÿêùî çìîæåø".
11.15,  12.25 Ä/ñ  "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì".  13.40,  14.20 "Ñóäîâ³
ñïðàâè" .  14.55 "Ñ³ìåéíèé
ñóä".  18.10 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü"  (1) .
20.00,  02.35 "Ïîäðîáèö³" .
22.35,  04.35 Ò/ñ "Ãðà÷" (2) .
23.40 Ò/ñ  "Ñêàíäàë 2"  (2) .
00.35 Õ/ô "Â³ðòóàëüí³ñòü"
(2). 02.25 Ìóëüòô³ëüìè. 03.15
Ò/ñ "Æèòòÿ, ÿêîãî íå áóëî" (1).

 ICTV
04.55 Ôàêòè. 05.30 Ñâ³òàíîê.
06.30 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.35, 08.00,
13.10 Ò/ñ "Ñàìîòí³é âîâê".
07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
07.55, 09.10, 13.05 Ñïîðò.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 09.55, 16.40 Ò/ñ "Óáèâ÷à
ñèëà". 11.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 14.05, 16.15 Ò/ñ "Ïëà-
òèíà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
20.15 Ò/ñ "Ä³çíàâà÷-2". 22.05 Õ/
ô "Àíòèáóìåð" (2). 23.45 Ò/ñ
"Ïîñë³äîâíèêè". 00.30 Õ/ô "Áó-



 11 11 11 11 11ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 26 ÷åðâíÿ  2014 ð.

25 (1027)25 (1027)25 (1027)25 (1027)25 (1027)

ñò.

    (íà 30.06.2014 - 1.07.2014 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ìåð" (2). 02.20 Ò/ñ "Êàðàäàé".

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00,
02.00 Íîâèíè. 04.05, 08.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 08.40 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.10 "Æèòè
çäîðîâî!" 12+. 10.05, 03.00
"Ìîäíèé âèðîê". 11.20, 20.30 Ò/
ñ "Äåïàðòàìåíò" 16+. 12.55
"Ñë³ä" 16+. 13.25 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.15 "Ôàçåíäà". 14.40,
00.45 "Ó íàø ÷àñ" 12+. 15.25
"Âîíè òà ìè" 16+. 16.10, 00.00
"Íàîäèíö³ ç óñ³ìà" 16+. 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.00, 02.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 16+. 19.00
"Íåõàé ãîâîðÿòü" 16+. 20.00
"×àñ". 22.05 Ò/ñ "Íàéêðàùå
ë³òî íàøîãî æèòòÿ" 16+. 23.00
Í³÷í³ íîâèíè. 23.10 "Ïðîòè
íî÷³" 16+

ÑÒÁ
05.25 "Ó ïîøóêàõ ³ñòèíè. Â³êòîð
Ïåòðîâ: êîõàííÿ ðåçèäåíòà".
06.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
07.55, 18.55 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.20 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ïîìèëêè ìîëîäîñò³".
10.15 Õ/ô "Äâà êâèòêè äî Âå-
íåö³¿" (1). 12.05, 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 13.00, 00.30 "Çâàæåí³ òà
ùàñëèâ³ - 3". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 21.00 Ò/ñ "Ñà-
ìàðà" (1). 22.35 "Äàâàé ïîãî-
âîðèìî ïðî ñåêñ". 03.05 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.00, 04.30 Îñòàòî÷íèé âåð-
äèêò. 07.00, 09.00, 15.00, 19.00,
02.20 Ïîä³¿. 07.15 Ðàíîê ç Óê-
ðà¿íîþ. 09.15, 14.00, 15.20 Ò/
ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Ìîÿ âå-
ëèêà ðîäèíà" (1). 12.50, 19.40
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
17.00, 03.00 Ò/ñ "Âðÿòóâàòè
áîñà" (1). 20.50, 23.30 Ò/ñ "Êðà¿-
íà 03" (1). 23.00 Ïîä³¿ äíÿ.
00.30 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè 7"
(1)

Ò Å Ò
 06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 10.00 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ"
(1). 08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êî-
ìàíäà" (1). 10.55 ªðàëàø.
12.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³"
(1). 14.00 Â³òàëüêà. 15.00,
21.00 Êðà¿íà Ó. 15.55 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 17.45, 20.00 Ò/ñ
"Êóõíÿ" (1). 18.10, 20.25, 22.50
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 19.05 Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. 22.00, 01.30 6
êàäð³â. 23.15 Á³éö³âñüêèé
Êëóá. 00.10 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 02.20 Ðàé, ãóäáàé.
03.05 Òåîð³ÿ çðàäè. 03.50 Ç
íî÷³ äî ðàíêó

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

Íîâèé Êàíàë
05.20, 03.40, 04.35, 05.15 Çîíà
íî÷³. 05.25, 06.10 Kids Time.
05.30, 06.15 Ì/ñ "Çëþêè áîá-
ðè". 06.35, 08.10, 19.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 07.00, 18.00, 02.40
Ðåïîðòåð. 07.05 Ò/ñ "Ëàñò³â-
÷èíå ãí³çäî". 09.10, 16.00 Ò/ñ
"Íå ðîäèñü âðîäëèâà". 11.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.00,
22.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æêà". 18.20,
23.00 Àáçàö!. 23.55 Ò/ñ "Êîðîò-
êèé êóðñ ùàñëèâîãî æèòòÿ" (3).
01.00 Õ/ô "Ïåðóêàðíÿ 2". 02.45
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.50 Ò/
ñ "Êðîê çà êðîêîì". 03.45 Óê-
ðà¿íö³ Â³ðà 2÷. 04.40 Ï³ä çíà-
êîì á³äè.

Ï’ßÒÍÈÖß, 4 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00, 21.25 Øóñòåð LIVE.
06.45, 07.15, 08.15 Ñïîðò.
06.55, 07.25, 8.25, 09.35,
12.10, 13.35, 14.30, 00.25 Ïî-
ãîäà. 07.00, 08.00, 12.00,
15.00 Íîâèíè. 07.30 Åðà á³çíå-
ñó. 07.35, 00.30 Íà ñëóõó.
08.30 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ.
08.35 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00,
21.00, 05.35 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.55 Ä/ô "Òàºìíèöÿ çíèê-
íåííÿ áäæ³ë".  12.20, 02.35 Ò/
ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 63ñ. (1).
13.40 Ä/ô "Ó ìàéñòåðí³ Ìîí-
äð³àíà". 14.40 Euronews. 15.15
Áðèô³íã Êàáì³íó Óêðà¿íè.
15.25 ×àñ-×. 16.00 Ôóòáîë.
×åìï³îíàò ñâ³òó-2014. 1/8
ô³íàëó. 18.00 Ôóòáîëüíà ñàì-
áà. 18.55 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò
ñâ³òó-2014. 1/4 ô³íàëó (W53-
W54). 00.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
01.20 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 01.25 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³î-
íàëüíà äâàäöÿòêà". 03.45 Àë-
õ³ì³ÿ êîõàííÿ 16ñ. 04.30 Ïî-
ìñòà ïðèðîäè 20ñ. 04.55 Íå-
õàé âàì áóäå êîëüîðîâî!

   Êàíàë «1+1»
06.15 "Òåëåìàãàçèí". 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 "Àë-
ëàä³í" (1). 11.05 "²ëþç³ÿ áåçïå-
êè". 12.10, 13.10, 03.30, 04.15
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 14.10,
01.35 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 2" (1). 16.45, 05.00
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Ôàòìàãþëü" (1). 20.30
"Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2014". 22.20
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.25 Õ/ô
"Êîõàííÿ òà ³íø³ ë³êè" (2). 05.25
"Èëþç³ÿ áåçïåêè".

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà 2" (1). 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 14.00,
17.45 Íîâèíè. 07.15, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.20 Ò/ñ "Âï³çíàé ìåíå,
ÿêùî çìîæåø". 11.15, 12.25 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.40, 14.20 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.55 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 18.10 Òîê-øîó "Ñòîñóºòü-
ñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "Ïîêè
ñòàíèöÿ ñïèòü" (1). 20.00,
03.15 "Ïîäðîáèö³". 20.40,
04.40 Ò/ñ "Ñíàéïåðè. Êîõàííÿ
ï³ä ïðèö³ëîì". 00.45 Õ/ô "Âñå
ìîæëèâî". 02.35 Ìóëüòô³ëü-
ìè. 03.55 Ä/ô "Êëàðà Ëó÷êî.
Òðè çóñòð³÷³".

 ICTV
05.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.05 Ôàêòè. 05.40 Ñâ³òàíîê.
06.40, 08.00 Ò/ñ "Ñàìîòí³é
âîâê". 07.45, 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 07.55, 09.10, 13.05 Ñïîðò.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. 09.55, 16.45 Ò/ñ "Óáèâ÷à
ñèëà". 12.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45, 15.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.10 Ä³ñòàëî!.
14.10, 16.15 Ò/ñ "Ïëàòèíà".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.15 Ò/ñ
"Ä³çíàâà÷-2". 22.10 Õ/ô "Áóìåð-
2" (2). 09.25 Ò/ñ "Ïîñë³äîâíè-
êè". 01.10 Õ/ô "Àíòèáóìåð" (2).
02.20 Ò/ñ "Êàðàäàé". 03.55 Ò/ñ
"Ì³é áàòüêî äàº ïåðöþ".

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íî-
âèíè. 04.05, 08.15 "Äîáðîãî
ðàíêó". 08.40 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 09.10 "Æèòè çäîðîâî!"
12+. 10.05 "Ìîäíèé âèðîê".
11.20 Ò/ñ "Äåïàðòàìåíò" 16+.
12.55 "Ñë³ä" 16+. 13.25 "×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 íîâè-
íè. 18.00 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
16+. 19.00 "Ïîëå ÷óäåñ" 16+.
20.00 "×àñ". 20.20 "Òî÷í³ñ³íü-
êî". 22.55 "Äåâ³ä Áåêõåì. Ïî-
äîðîæ ó íåçâ³äàíå" 16+. 00.25
Õ/ô "Ë³òí³ ñíè". 01.45 Õ/ô "Íå-
â³äïðàâëåíèé ëèñò" 12+. 03.20
"Äîêè âñ³ âäîìà"

ÑÒÁ
04.55 Õ/ô "Ïðîùàëüíà ãàñò-
ðîëü "Àðòèñòà" (1). 06.15, 18.55
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
07.10 Õ/ô "Æ³íî÷à ëîã³êà" (1).
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
19.55, 22.35 Õ/ô "Áåçö³ííå êî-
õàííÿ". 00.45 Õ/ô "Äâà êâèòêè
äî Âåíåö³¿" (1). 02.25 Í³÷íèé
åô³ð

Êàíàë «1+1»
06.35 Õ/ô "Àêàäåì³ÿ ïàíà Ëÿï-
êè" (1). 08.20, 08.40 Ì/ñ "Ãóô³
òà éîãî êîìàíäà" (1). 09.05
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 10.10 Õ/ô
"Êîãäà çàöâåòåò áàãóëüíèê".
14.05 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2014".
16.00 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë ó Òó-
ðå÷÷èí³". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì-
³êà - 5". 19.30 "ÒÑÍ". 20.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 22.20 Õ/ô
"Ìàñêà Çîððî" (1). 01.20 Õ/ô
"Ëåãåíäà Çîððî" (1). 03.25 Õ/ô
"Êîëè ðîçêâ³òíå áàãóëüíèê".
05.55 "Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
08.00 "Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñüêîãî". 08.30 Ä/ô "Ãóð÷åí-
êî. Ïî òó ñòîðîíó Êàðíàâàëó".
09.30 "Íîâèíè". 10.00, 04.45 Õ/
ô "Ëþáîâ òà ãîëóáè" (1). 12.10
Ò/ñ "Ãîðîáèíè ãðîíà ÷åðâîí³"
(1). 16.05 "Þðìàëà 2013".
18.05, 20.35 Ò/ñ "Êîõàííÿ íå
êàðòîïëÿ". 20.00, 02.35 "Ïîä-
ðîáèö³". 22.30 Õ/ô "Ùàñëèâèé
ìàðøðóò" (1). 00.25 Õ/ô "Ï'ÿòü
ç³ðîê". 02.20 Ìóëüòô³ëüìè.
03.10 Õ/ô "Âñå ìîæëèâî".

ICTV
05.25 Ôàêòè. 06.05 Ñâ³òàíîê.
06.55 Õ/ô "Çàá³éíèé ôóòáîë".
08.30 Ç³ðêà YouTube. 09.40
Äà÷à. 10.10 Êâàðòèðíå ïèòàí-
íÿ. 11.05 Õ/ô "Óãîäà". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.10, 20.10 Ò/ñ
"Ä³çíàâà÷-2". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâè-
íè. Ï³äñóìêè. 22.05 Õ/ô "Í³÷íà
âàðòà" (2). 00.40 Õ/ô "Áóìåð-
2" (2). 02.30 Õ/ô "Êàì'ÿíà äîâ-
áåøêà" (2).

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
05.10 Õ/ô "Òè - ìåí³, ÿ - òîá³".
06.30 Õ/ô "×îðíèé ñí³ã" 16+.
08.05 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëå-
íà!". 08.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ".
09.15 "Ñìàê" 12+. 09.50 "²ííà
Óëüÿíîâà. Ï³ä ìàñêîþ ùàñëè-
âî¿ æ³íêè". 10.45 "Ñì³øàðèêè.
Íîâ³ ïðèãîäè". 11.15 "²äåàëü-
íèé ðåìîíò". 12.05 "ªðàëàø".
12.30 "Íàðîäíà ìåäèöèíà".
13.25 "ßê³ íàø³ ðîêè!". 14.35
"Âèøêà". 16.35, 17.15 Õ/ô
"Îñ³íí³é ìàðàôîí" 12+. 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.30 "Äâ³
ç³ðêè". 20.00 "×àñ". 20.20 Õ/ô
"Îïåðàö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðèãîäè
Øóðèêà". 21.55 Õ/ô "Áàæàííÿ"
16+. 23.35 Õ/ô "Ïîäâ³éíèé
îáã³í" 12+. 01.00 Õ/ô "Íà ï³äìî-
ñòêàõ ñöåíè". 02.25 Õ/ô "Áóêåò
ô³àëîê". 03.55 Õ/ô "Ä³òè Âàíþ-
øèíà"

ÑÒÁ
06.20, 01.30 Õ/ô "Ëþäèíà-
àìô³á³ÿ" (1). 08.05 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 09.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 10.00 "Õàòà íà òàòà".
12.00 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 13.45 Õ/ô "Áåçö³ííå
êîõàííÿ". 18.00 Õ/ô "Áóäèíîê
ìàëÿòè" (1). 21.50 "Âàã³òíà ó
16". 22.45 "Äîíüêè-ìàòåð³".
23.45 "Äàâàé ïîãîâîðèìî ïðî
ñåêñ". 03.05 Í³÷íèé åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.05 Îñòàòî÷íèé âåðäèêò.
06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 19.00, 02.05 Ïîä³¿. 07.15,
09.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 11.00 Õ/ô
"Ïîâ³ð, âñå áóäå äîáðå" (1).
13.10 Ò/ñ "Ëþáà. Ëþáîâ" (1).
17.00, 19.40 Ò/ñ "Ò³ëüêè ïðî
ëþáîâ" (1). 22.55 Ôóòáîë. ×Ñ
2014. 1/4 ô³íàëó. 01.00 Âåëè-
êèé ôóòáîë. 02.45 Ò/ñ "Ìåí-
òîâñüê³ â³éíè 7" (1).

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Ìàëåíüê³ ãåðî¿"
(1). 07.30 Áàéäèê³âêà. 08.30 Ì/
ñ "Ñì³øàðèêè" (1). 09.00 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05
Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1). 10.35 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1).
11.05 Ì/ô "Lego: Ïðèãîäè
Êëàò÷à Ïàóåðñà" (1). 12.25 Õ/
ô "Îñëÿ÷à øêóðà" (1). 13.30
ªðàëàø. 14.45, 02.10 Õ/ô "Áå-
ðåãîâèé ïàòðóëü: Âåñ³ëëÿ íà
Ãàâàéàõ" (1). 16.35 Õ/ô "Îñò³í
Ïàóåðñ: Ëþäèíà-çàãàäêà
ì³æíàðîäíîãî ìàñøòàáó" (1).
18.15 Õ/ô "ßëèíêè" (1). 20.00
Ðîçñì³øè êîì³êà. 21.50, 00.35
Óðàëüñê³ ïåëüìåí³. 22.45,
01.20 Ä³â÷àòà çðîçóì³þòü.
23.40 Ò/ñ "Ðàä³î ñåêñ" (2).
03.40 Ç íî÷³ äî ðàíêó

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

ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 06.00
Îñòàòî÷íèé âåðäèêò. 07.00,
09.00, 15.00, 19.00, 02.05 Ïîä³¿.
07.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.15,
14.00, 15.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Ìîÿ âåëèêà ðîäèíà"
(1). 12.50, 19.45 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 17.00, 02.45 Ò/
ñ "Âðÿòóâàòè áîñà" (1). 20.25
Ò/ñ "Êðà¿íà 03" (1). 22.55 Ôóò-
áîë. ×Ñ 2014. 1/4 ô³íàëó. 01.00
Âåëèêèé ôóòáîë

Ò Å Ò
 06.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 06.25,
09.30 Ì/ñ "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
06.50, 10.00 Ì/ñ "Êëóá Â³íêñ:
Øêîëà ÷àð³âíèöü" (1). 07.45
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ
"×åðåïàøêè ìóòàíòè í³íäçÿ"
(1). 08.55 Ì/ñ "Ãóô³ ³ éîãî êî-
ìàíäà" (1). 10.55 ªðàëàø.
12.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³"
(1). 14.00 Â³òàëüêà. 15.00 Êðà¿-
íà Ó. 15.55 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
17.15, 19.05 Ðîçñì³øè êîì³êà.
18.10, 22.20 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 20.00 Õ/ô "ßëèíêè" (1).
21.30, 01.45 6 êàäð³â. 23.15
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 00.10 Õ/ô
"Ñêàæè, ùî öå íå òàê" (2). 02.20
Ðàé, ãóäáàé. 03.05 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 03.50 Ç íî÷³ äî ðàíêó

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

Íîâèé Êàíàë
05.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.25, 06.10 Kids Time. 05.30,
06.15 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè".
06.35, 08.05, 11.00, 19.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 07.00, 18.00, 02.05
Ðåïîðòåð. 07.05 Ò/ñ "Ëàñò³â÷è-
íå ãí³çäî". 09.05, 16.00 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 15.00, 22.00
Ò/ñ "Ìîëîä³æêà". 18.20, 05.00
Àáçàö! 23.00 Õ/ô "Ê³íîïîáà÷åí-
íÿ" (2). 00.40 Õ/ô "Ëåä³ ³ ÷åìï-
³îí". 02.10, 03.05, 03.55, 04.35
Çîíà íî÷³. 02.15 Äå òè, Óêðà¿-
íî?. 03.10 Ïðèñòðàñò³ íàâêî-
ëî ñèìâîë³êè. 03.30 Êè¿â íà
ìåæ³ ñòîë³òü. 04.00 Ñ.Ïàðàäæà-
íîâ. Â³äêëàäåíà ïðåì'ºðà.
04.15 Øàíóéòå ìàéñòð³â çàìî-
ëîäó. 04.40 25-é êàäð.

ÑÓÁÎÒÀ, 5 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 06.00 Ï³äñóìêè. 06.20, 13.20,
14.25, 15.45, 23.30 Ïîãîäà.
06.25 Íà ñëóõó. 06.45 Ñïîðò.
07.00 Øóñòåð LIVE. 11.15 Ôóò-
áîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó-2014. 1/4
ô³íàëó (W53-W54). 13.30, 01.50
Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 64ñ. (1).
14.35 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà.
16.00 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó-
2014. 1/4 ô³íàëó (W49-W50).
18.00 Ôóòáîëüíà ñàìáà. 18.55
Ôóòáîë. ×åìï³îíàò ñâ³òó-2014.
1/4 ô³íàëó (W55-W56). 21.00,
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.40 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà "ªâðîïåéñü-
êèé ñòàä³îí êóëüòóðè 2014"
(÷.1). 22.50 Ìåãàëîò. 22.55 Ñó-
ïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.35 Ãóìî-
ðèñòè÷íèé êëóá "Çîëîòèé ãó-
ñàê". 00.00 Õ/ô "Êëóá æ³íîê". 1
ñ. 02.40 Êíèãà.ua. 03.05 ßê öå?
03.30 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáà-
òþê. 04.20 Àëõ³ì³ÿ êîõàííÿ 17ñ.
05.05 Íåõàé âàì áóäå êîëüî-
ðîâî!

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

Íîâèé Êàíàë
05.40 Ì/ñ "Ìèñëèâö³ íà ïðè-
âèä³â". 06.25 Ì/ñ "Òîì ³
Äæåðð³". 07.30, 10.00 Ðåâ³çîð.
12.40 Ðåâ³çîð ïîñòøîó. 14.15
Õòî çâåðõó-2. 18.05 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 18.40 Ôåíîìåí. 23.55
Ëþäè Õå. 01.25 Õ/ô "Ê³íîïî-
áà÷åííÿ" (2). 02.45, 03.40,
04.40 Çîíà íî÷³. 02.50 Óê-
ðà¿íö³ Íàä³ÿ 2÷. 03.45 Äåñÿòà
ìóçà â Óêðà¿í³ (Ô³ëüì Òðåò³é).
04.45 Âåëèêèé çëàì. 04.55
Ä³àëîãè Â Ñ³ëüâåñòðîâ.

ÍÅÄ²Ëß, 6 ËÈÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00,  07.30,  08.50,  09.00,
11.05,  13.20,  14.25,  15.45,
22.50,  23.30 Ïîãîäà.  06.05
Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 06.45 Êðîê
äî ç³ðîê. 07.35, 08.40 Ñïîðò.
07.50 Øåô-êóõàð êðà¿íè.
09.30 ßê öå?.  09.55
Ìóëüòô³ëüì "Ñàå ×à Êîó"
10.25, 02.40 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í? 11.10 Ä/ô "Âàðøàâà,
â÷îðà ³  ñüîãîäí³" .  11.35,
03.10 Ôîëüê-music. Íà ²âàíà
Êóïàëà.  13.30,  01.50 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî" 65ñ. (1). 14.35
Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 16.00
Ôóòáîë.  ×åìï³îíàò ñâ ³òó-
2014. 1/4 ô³íàëó (W55-W56).
18.00 Ôóòáîëüíà ñàìáà.
18.55 Ôóòáîë.  ×åìï³îíàò
ñâ³òó-2014. 1/4 ô³íàëó (W51-
W52). 21.00, 01.20 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.40 Êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà "ªâðîïåéñüêèé ñòàä³îí
êóëüòóðè 2014" (÷.2) .  22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00
Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35
Õ/ô "Êëóá æ³íîê". 2 ñ 04.20
Àëõ³ì³ÿ êîõàííÿ 18ñ.  05.05
Íåõàé âàì áóäå êîëüîðîâî!

 Êàíàë «1+1»
07.00 "Âåëèêà ³ëþç³ÿ". 07.35
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10, 08.35
Ì/ñ "Ãóô³ òà éîãî êîìàíäà" (1).
09.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà".
10.10 "ÒÑÍ". 11.00 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 5: ²íäîíåç³ÿ". 12.05
"Ìàøèí³ êàçêè. Ìàøà ³ âåäì³äü"
(1). 12.40 Õ/ô "Åëâ³í ³
áóðóíäóêè - 3" (1). 14.35, 21.00
"Ì³é ìàëþê çìîæå". 15.50
"Ì³íÿþ æ³íêó". 17.25 "Ðîçñì³øè
êîì³êà - 5". 18.25 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿". 19.30, 05.30 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 22.10 Õ/ô "Çåëåíèé
øåðøåíü" (2). 00.45 Õ/ô
"Ëåãåíäà Çîððî" (1). 02.45 Õ/ô
"Ìàñêà Çîððî" (1). 05.00
"Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
06.25 "Þðìàëà 2013". 08.00
"óÄà÷íèé ïðîåêò". 09.00 "Øêî-
ëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî.
Íåâ³äêëàäíà äîïîìîãà". 09.30
"Íåä³ëüí³ íîâèíè". 10.00, 02.55
"Îðåë ³ Ðåøêà. Íà êðàþ ñâ³òó".
11.00 "Ñóñ³ä íà îá³ä". 12.05
Õ/ô "Ùàñëèâèé ìàðøðóò".
14.05 Õ/ô "ß áóäó ÷åêàòè òåáå
çàâæäè". 18.05, 21.55 Ò/ñ "Êî-
õàííÿ íå êàðòîïëÿ". 20.00,
04.00 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
23.50 Ò/ñ "Ãîðîáèíè ãðîíà
÷åðâîí³". 03.45 Ìóëüòô³ëüìè.

 ICTV
04.00 Ò/ñ "Êàðàäàé". 05.20
Ôàêòè. 05.50 Òàêñ³. 06.20 Êîñ-
ìîíàâòè. 07.05 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 07.50 Ç³ðêà
YouTube. 09.00 Äèâèòèñü
óñ³ì!. 11.00 Õ/ô "Çàá³éíèé ôóò-
áîë". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00
Ò/ñ "Ïëàòèíà". 18.45 Ôàêòè
òèæíÿ. 20.20 Õ/ô "×îðíà áëèñ-
êàâêà". 22.25 Õ/ô "Äåííà âàð-
òà" (2). 01.20 Õ/ô "Ìåí³ íå áî-
ëÿ÷å" (2). 03.00 Õ/ô "Ïèâíèé
ôåñòèâàëü" (2).

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè.
05.10 "Ä³òè Âàíþøèíà". 05.50
Õ/ô "×îðíèé ñí³ã" 16+. 07.35

"Ñëóæó Â³ò÷èçí³!". 08.00 "Çäîðî-
â'ÿ" 16+. 09.10 "Íåïóòí³ íîòàò-
êè" 12+. 09.30 "Äîêè âñ³ âäî-
ìà". 10.15 "Ôàçåíäà". 10.45
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 11.15
"Ñ³ì â³äîìèõ ðîñ³éñüêèõ ìàíä-
ð³âíèê³â". 12.05 "Ì³é ðîäîâ³ä".
12.45 Õ/ô "Ñ³ì ñòàðèõ ³ îäíà
ä³â÷èíà". 14.05 "Ùî? Äå?
Êîëè?". 15.00 "Óí³âåðcàëüíèé
àðòèñò". 16.35 "Õâèëèíà ñëà-
âè". 18.05 "ÊÂÊ". Âèùà ë³ãà 16+.
20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 21.00
"Ïîâòîðè!" Ïàðîä³éíå øîó 16+.
23.00 Õ/ô "Âîä³é äëÿ Â³ðè"
16+. 00.55 Õ/ô "Áåðåæ³òü ÷î-
ëîâ³ê³â!". 02.10 Õ/ô "Ñòàíö³é-
íèé äîãëÿäà÷"

ÑÒÁ
05.55 Õ/ô "Äî ìåíå, Ìóõòàð!"
(1). 07.15 Õ/ô "Âåðñ³ÿ ïîëêîâ-
íèêà Çîð³íà" (1). 09.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.20 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 11.20 Õ/ô "Ñàìà-
ðà" (1). 15.05 Õ/ô "Áóäèíîê
ìàëÿòè" (1). 19.00 "Áèòâà åêñò-
ðàñåíñ³â". 20.35 Õ/ô "Öå ì³é
ñîáàêà" (1). 22.30 Õ/ô "Ïðî-
ùàííÿ" (1). 00.30 Õ/ô "Âîêçàë
äëÿ äâîõ" (1). 02.50 Í³÷íèé
åô³ð

ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.45 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 06.20
Ïîä³¿. 07.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê.
07.55 Ò/ñ "Ëþáà. Ëþáîâ" (1).
11.45 Ò/ñ "Êðà¿íà 03" (1). 16.00
Ò/ñ "Ò³ëüêè ïðî ëþáîâ" (1).
19.00, 02.05 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.40,
21.40 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 22.45
Êîíöåðò Ñåìåíà Ñëåïàêîâà.
00.15 Comedy Woman. 03.25 Õ/
ô "²íä³" (2). 04.55 Õ/ô "ß
çàëèøàþñÿ" (1)

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "Ñüîìèé áðàòèê" (1).
07.30 Áàéäèê³âêà. 08.30 Ì/ñ
"Ñì³øàðèêè" (1). 09.00 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ "Âïå-
ðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.35
Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1). 11.05 Ì/ô
"Òóðáîòëèâ³ âåäìåäèêè: Ìàíä-
ð³âêà â Æàðòîëÿíä³þ" (1). 12.25
Õ/ô "Ìàðìàäþê" (1). 14.00 ªðà-
ëàø. 14.35 Õ/ô "Îñò³í Ïàóåðñ:
Ëþäèíà-çàãàäêà ì³æíàðîäíîãî
ìàñøòàáó" (1). 16.15 Ïàíÿíêà-
ñåëÿíêà. 17.05 Êîðîëåâà áàëó.
18.00 Êðà¿íà Ó. 20.00 Ðîçñì³øè
êîì³êà. 21.50, 00.35 Óðàëüñê³
ïåëüìåí³. 22.45, 01.20 Ä³â÷àòà
çðîçóì³þòü. 23.40 Ò/ñ "Ðàä³î
ñåêñ" (2). 02.10 Õ/ô "Ñêàæè, ùî
öå íå òàê" (2). 03.40 Ç íî÷³ äî
ðàíêó

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

Íîâèé Êàíàë
05.50, 02.35, 03.35, 04.35,
05.00 Çîíà íî÷³. 05.55, 05.05
25-é êàäð. 06.20 Ì/ñ "Ìèñ-
ëèâö³ íà ïðèâèä³â". 07.20 Ì/ô
"ßê ïðèáîðêàòè âåäìåäÿ".
08.50 Õ/ô "Õðåùåíèé ïåñ".
10.45 Õ/ô "Òîì ³ Äæåðð³: Øåð-
ëîê Õîëìñ". 11.45 Ôàéíà Óê-
ðàéíà. 13.55 Õòî çâåðõó-2.
15.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 18.40
Øîóìàñòãîóîí. 00.10 Õ/ô "¯õíÿ
âëàñíà ë³ãà". 02.40 Çèìà íàä³¿.
.03.05 ×åðâîíà Çåìëÿ (Terra
Vermelha) 03.40 Äðàé Õìàðà
îñòàíí³ ñòîð³íêè. 04.05 Ìèò-
ðîïîëèò Äìèòðî Ìîãèëà.
04.40 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè.
Íàâ³ùî ïåðåêëàäàòè Âåðã³ë³ÿ.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Постарайтеся не бра�
ти на себе чужих про�
блем і не відкладайте

нічого на потім. Сміливо по�
чинайте нові проекти та
знайомтеся з новими людь�
ми.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). За допомогою
своєї чарівності ви
багато чого зможете

домогтися, але й зловжива�
ти цим не варто. Імовірне ви�
никнення деяких проблем,
для рішення яких необхідно
виявити обачність і витримку,
це допоможе вам досягти ба�
жаних результатів.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Час, найбільш
сприятливий для кар�
'єри та рішення важ�
ливих справ. Відстою�

ючи свій авторитет бажано
не особливо упирайтися.
Вам може знадобитися така
якість, як дипломатичність.

РАК  (22.06�23.07).
Вам не перешкодить
захист своїх інтересів,
але конфліктувати з
навколишніми по

дрібницях небажано. Різно�
манітних завіряння і обіцян�
ки зі сторони, не завжди вип�
радовіються.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Прислухайтеся на
цьому тижні до муд�
рих порад навко�

лишніх, постарайтеся стри�
мати свої амбіції та запити.

ДІВА (24.08�23.09).
Традиційний підхід до
рішення проблем
може бути не зовсім

вдалим, спробуйте перегля�
нути деякі свої погляди. У де�
яких людей може з'явитися
заздрість стосовно вас...

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Період сприяє
діловим успіхам. По�
старайтеся не підда�

ватися спокусам, вчасно
відходьте вбік і перемикайте
увагу на що�небудь інше.
Просування службовими схо�
дами буде залежати тільки
від вас самих.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Всі ваші досяг�
нення будуть так чи
інакше пов'язані з по�

доланням труднощів. Живіть
сьогоденням, радуйтеся
миттєвостям подій і пере�
станьте думати про пробле�
ми завтрашнього дня.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Ви будете
схильні неусвідомле�
но дражнити форту�
ну, що зовсім дарма.

Прояви азарту зараз зовсім
недоречні, тому постарайте�
ся  тримати себе в руках. По�
жинати плоди своєї праці
вам доведется трохи  пізніше.

КОЗЕРІГ (22.12�20.
01). Продовжуйте ак�
тивно рухайтеся до
наміченої мети.  Не
беріться за кілька

справ відразу, навряд чи
ноша виявиться вам по пле�
чу. Можливі дрібні безладдя
в області ділових перего�
ворів. Пильної уваги від вас
зажадають діти.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Не давіть на
людей своїм автори�
тетом. Ваше терпіння
переможе все. Не по�

спішайте відкладати справи
через задоволення погово�
рити з людиною, якої ви дав�
но не бачили, зараз це може
стати великою помилкою.

РИБИ (20.02�20.03).
Повинне знайтися
вдале рішення досить
заплутаної проблеми.

Вам краще бути згідним з
інтересами колективу та
сильно не виділятися. Вихідні
дні постарайтеся провести
вдома і присвятити їх родині.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 30.06.14 – 06.07.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 27
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 17
     äiâ÷àòîê – 10
     îäðóæèëîñÿ –

8 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 5 ïàð;
ïîìåðëî – 9 îñ³á.

Â. ÏÅÒÊÀÍÈ×,
â. î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

Ìóæ÷èíà â àïòåêå:
– Èçâèíèòå,  à æåíñêàÿ

âèàãðà åñòü?
– Þâåëèðíûé – ÷åðåç äî-

ðîãó.

×àïàåâ  âåðíóëñÿ èç
Èòàëèè.

– Âàñèëèé Èâàíîâè÷,
ñêàæè ÷òî-íèáóäü ïî-
èòàëüÿíñêè,– ïðîñèò
Ïåòüêà.

– Ïîøåë òû íà..., Ïåò-
ðó÷÷î!

Èäåò Ïåòüêà, à íà-
âñòðå÷ó åìó ×àïàåâ, âåñü
îáëåâàííûé.

– Îòêóäà, Âàñèëèé Èâà-
íîâè÷?

Èç ïîñëåäíåãî àíåêäî-
òà, Ïåòüêà!

– Ìèëûé, îò÷åãî ó òåáÿ
òàêèå äëèííûå ðåñíèöû?

– ß â äåòñòâå ìíîãî
ïëàêàë.

– Ëó÷øå áû òû áîëüøå
ïÈñàë...

Ó÷èòåëü:
– Ñèäîðîâ,çàâòðà áåç

ðîäèòåëåé â øêîëó íå
ïðèõîäè!

Ñèäîðîâ:
– À ïîñëåçàâòðà?

– Ìàìàíÿ! Âû õîòèòå
÷àþ?

– Õî÷ó.
– Òàê âñòàíüòå è ñâà-

ðèòå.
– Òàê ÷àþ íåò.
– Òîãäà ëåæèòå è ìîë-

÷èòå!

Ðîäèòåëè  ñèäÿò íà äè-
âàíå, îáíÿâøèñü.

Âîñüìèëåòíÿÿ Ëåíî÷êà
çàäóì÷èâî ñìîòðèò íà
íèõ, ïîòîì ãîâîðèò:

– Õâàòèò îáíèìàòüñÿ!
Íàñ è òàê óæå ìíîãî!

Çâîíþ, ñïðàøèâàþ:
– Ýòî òû, ëþáèìàÿ.
– Íåò, ýòî ÿ – îòâå÷à-

åò æåíà.

– Ïî÷åìó ðóññêèå íå çà-
êóñûâàþò ïîñëå ïåðâîé?

– Ïîòîìó, ÷òî ïîñëå
âòîðîé áóäåò íå÷åì..

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Жительница Пакистана установила абсолют�
ный рекорд, забеременев в возрасте 80 лет. Пре�
старелая Куршид Биби обнаружила, что находит�
ся в интересном положении после того, как её
стали беспокоить боли в животе. Медицинское
обследование показало, что она, к величайшему
удивлению своего супруга и врачей, беременна.
По словам медиков, сама старушка была немало
обеспокоена своим положением. Она жутко сму�
тилась и стала нервничать, не представляя, как
сказать об этом внукам, многие из которых уже
достаточно взрослые, чтобы иметь своих детей.

ЗАБЕРЕМЕНЕЛА  В  80 ЛЕТ
Куршид Биби вышла замуж за Ахмеда Дина в 1950

году, и с тех пор у них родился всего один ребёнок.
Супружеская пара всегда хотела иметь второго, но
ей этого не удавалось. Кстати, несколько лет на�
зад Ахмед Дин ходил к ясновидящему, который
предсказал ему рождение малыша, но старик не
поверил пророчеству.

Врачи заявили, что роды будут очень сложными,
есть вероятность появления на свет неполноцен�
ного ребёнка. Но родителей это не останавлива�
ет, они верят, что всё обойдётся.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ПАТРІОТИЧНІ НАСТРОЇ
На горі Ловачка патріоти поставили веле�

тенський тризуб. Символ влади височіє на схилі
гори, що на околиці Мукачева. Над велетенсь�
ким тризубом — флагшток, на якому майоріє
жовто�блакитний стяг. А тиждень тому молодь
розфарбувала у синьо�жовтий колір вказівник
Мукачевого, що біля в’їзду в місто з боку Ужго�
рода.

ШВЕДСЬКІ ЛІКАРІ ВИДАЛЯЮТЬ
АПЕНДИКС ЧЕРЕЗ РОТ

Проведено першу в Європі операцію з вида�
лення апендикса через рот. Операція виконуєть�
ся з допомогою гнучких ендоскопічних інстру�
ментів через рот і шлунок. Зі шлунка через не�
великий прокол інструменти вводяться в черев�
ну порожнину, де й видаляють апендикс, після
чого його витягають тим же шляхом. Нова техн�
іка гарантує відсутність шрамів на тілі, вкоро�
чення відновлювального періоду та значне змен�
шення ризику інфекційних ускладнень.

МОБІЛКИ ВИКЛИКАЮТЬ
РАК СЛИННИХ ЗАЛОЗ

Фахівці з Університету Тель�Авіва довели, що
люди, які щодня розмовляють мобільним теле�
фоном кілька годин, ризикують заробити рак
слинних залоз у 1,5 разу більше, ніж інші. Най�
частіше пухлини виникали в мешканців сільської
місцевості. Це пов’язано з низьким рівнем сиг�
налу від стаціонарних антен, через що випромі�
нювачі мобільних телефонів змушені працювати
на підвищеній потужності.

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²

29 ÷åðâíÿ  î 12.00 äëÿ ä³òåé —
“Âåñåëà êâàìïàí³ÿ”  (Í. Ïîíîìàðåíêî,

ß. Êîì³íñüêî¿).
Öüîãî æ äíÿ î 17.00 äëÿ äîðîñëèõ –
ïðåì’ºðà  “Î÷åíü ïðîñòàÿ èñòîðèÿ”

(À.Ãàí³í)

ÆÀËßÒ, ÊÀÊ ÊÈÍÆÀËÎÌÆÀËßÒ, ÊÀÊ ÊÈÍÆÀËÎÌÆÀËßÒ, ÊÀÊ ÊÈÍÆÀËÎÌÆÀËßÒ, ÊÀÊ ÊÈÍÆÀËÎÌÆÀËßÒ, ÊÀÊ ÊÈÍÆÀËÎÌ
Ãëàâíîå îòëè÷èå ìåæäó òåì, êàê

æàëÿò íàñ ï÷åëû è îñû, â òîì,
÷òî ìåäîíîñû îñòàâëÿþò â ðàí-
êå ñâîå æàëî, à îñû – íåò. Ó
ï÷åë æàëî ñ çàçóáðèíàìè, è,
óæàëèâ, îíè óæå íå ìîãóò åãî âûòà-
ùèòü èç òåëà æåðòâû. È, ïî ñëîâàì ïàñå÷íèêà Âàñèëèÿ
Ìåëüíèêà, ïðè ïîïûòêå óëåòåòü ó ï÷åëû îòðûâàåòñÿ æàëî
ñ ÷àñòüþ ïèùåâîäà, èç-çà ÷åãî íàñåêîìîå âñêîðå ïîãè-
áàåò. À îñèíîå æàëî ãëàäêîå. Âïðûñíóâ â êîãî-òî èç íàñ
ÿä, îñà ëåãêî âûòÿãèâàåò åãî è  óëåòàåò.  Îò åå æàëà ìî-
ãóò ïîñòðàäàòü ìíîãèå.

Äåéñòâèå ÿäà ï÷åëû è îñû íåñìåðòåëüíî, íî áîëåç-
íåííî. ×òîáû óìåíüøèòü ìó÷åíèÿ, ÿä ëó÷øå íåéòðàëè-
çîâàòü. Õèìèêè óòâåðæäàþò, ÷òî ó ï÷åëû îí êèñëûé. È
ïîñëå òîãî, êàê âû âûòàùèòå ñòåðèëüíîé èãîëêîé ñàìî
æàëî, ðàíó ñîâåòóþò îáðàáîòàòü ìûëîì èëè ñïèðòîì. À
îñèíûé ÿä – ùåëî÷íîé, åãî íåéòðàëèçóþò óêñóñîì.

Õóæå, åñëè óêóñ ï÷åëû èëè îñû âûçâàë àëëåðãè÷åñ-
êóþ ðåàêöèþ. Êàê ïðàâèëî, îíà ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ ÷åðåç
15-20 ìèíóò â âèäå îòåêîâ, ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû, êàø-
ëÿ, ãîëîâíûõ áîëåé, òîøíîòû. Åñëè çàìåòèëè òàêèå ñèì-
ïòîìû – ñðî÷íî âûçûâàéòå ñêîðóþ ïîìîùü, ïîñêîëüêó
â ýòîì ñëó÷àå ïîÿâëÿåòñÿ óãðîçà äëÿ æèçíè ïîñòðàäàâ-
øåãî.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³


