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       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

       (Ò.: 2-33-95; 3-15-57; 3-15-34;
      3-15-36).

 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ ì³ñòà
³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñíèêà
ìàéíà.

     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðàâîâå çàáåçïå-
÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàð-
êåòèíãîâèõ 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.

Íà Âàøå ïðîõàííÿ ìè ïîâ³äîìèìî àäðåñè ³ êîíòàêòí³
òåëåôîíè áóäü-ÿêîãî äåðæàâíîãî â³äîìñòâà
÷è ñëóæáè Óêðà¿íè, à òàêîæ ïîñîëüñòâ ³íîçåì-
íèõ  äåðæàâ â Óêðà¿í³.

  Тел. 9�10�11; 232�46 (у робочий час).

УКРАЇНА на пятому мiсцi за кiлькiстю скарг з прав
людини до Євросуду. На першому мiсцi – Росiя, на дру�
гому – Туреччина, третє – Iталiя, четверте – Румунiя.

179 кг. харчiв щорiчно викидає кожен статистичний
європеєць, а сукупний обсяг такого "смiття" по Євросо�
юзу  досяг 89 млн тонн в рiк. Причому 60% викинутих у
смiтник продуктiв – мають споживчу якiсть.

У КИТАЇ  випробовують  найшвидкiснiший
високогiрний поїзд у свiтi. Вiн здатний  рухатися з
швидкiстю 300 кiлометрiв на годину за будь�яких тем�
пературних умов зовнi.

СИЛЬНI ливнi в Еквадорi практично повнiстю  зни�
щили урожай бананiв i це, на думку експертiв,  може
призвести до значного пiдвищення цiн на заморський
фрукт.

УЖГОРОДКА  Анжелiка Лях стал III вiце�мiс  Свiтового
конкурсу краси, який вiдбувся  на Кiпрi. Перемогу ж
здобула дiвчина з Бразилiї.

ЗА ДАНИМИ  Держкомстату України, величина  iндексу
споживчих цiн (iнфляцiя) по країнi  за вересень 2012 р
по відношенню до серпня 2012 р становить 100,1 про�
цента.

В УЖГОРОДI пройшла (вперше)  Мiжнародна вис�
тавка  породистих кiшок.Титул кращої з кращих виборо�
ла  бiрманська кiшка з Києва та кiт шепардської породи
з Житомира.

 ЧЕРЕЗ Ю.Тимошенко Україна  платить Росiї за газ 12
рiчних прибуткiв Запорiзького автомобiльного заводу –
близько 4 млр. 200 млн. доларiв.

 ПОКАЗНИК майнової нерiвностi  у Росiї є найвищим
у свiтi, – такий висновок  зробили експерти швейцар�
ських банкiв. 100 мiльярдерiв в Росiї  володiють трети�
ною багатства країни.

 У СЕВАСТОПОЛЬСЬКОМУ дельфiнарiї поновлено
спецпрограму по пiдготовцi дельфiнiв для виконання
завдань Вiйськово�морських сил України.

СТАРТУВАЛА
ПЕРЕДПЛАТА

на газету
«ÌÓÊÀ×ÅÂÎ»

на 2013�й рік.
У передплатних умо�

вах нічого не змінюєть�
ся

Передплатна вар�
тість  1�го номера га�
зети

на 1 місяць—8 грн., на
квартал—24 грн., на 6
місяців – 48 грн., на
рік—96 грн.

Оформити підписку
вам допоможуть у будь�
якому поштовому
відділенні міста і райо�
ну або  безпосередньо
у редакції газети за ад�
ресою м. Мукачево,
вул. Яр. Мудрого, 5�а
(2�й поверх).

ГЕРОЙ УКРАЇНИ ЮРIЙ ШУХЕВИЧ
(син командуючого УПА Романа Шухевича)

ПРО ЮЛIЮ ТИМОШЕНКО
“З Юлею Тимошенко носяться, як дурень з писаною

торбою, але гiдною того я її не вважаю: насправдi  вона
аферистка, для якої головне — ВЛАДА. Слухайте, люди�
на жадобою влади хвора, i не бiльше, а  до України вона
байдужа. Їй все одно, буде вона носити  косу i вишиван�
ку чи нi,— вона завтра  у шаровари нарядиться i паран�
джу одягне, якщо це приведе до влади, але актриса  з
Юлi хороша— якщо б в Голлiвуд потрапила, дали б, ма�
буть, i “Оскар”.

   З iнтерв’ю Дм.Гордону в газетi
 “Бульвар Гордона” № 42.

Розповiдають, в Мексицi кандидат в президенти закликала своїх
спiввiтчизнянок вiдмовити в сексi чоловiкам, якi не пiдуть на вибори. Ма�
буть, спрацює!

Мексиканки не однi такi. У 2004�му роцi з такою ж iнiцiативою виступи�
ла  одна з громадських органiзацiй  США. Зазвичай заклик  приходити
на вибори працює на користь  конкретного кандидата, прихильники яко�
го “лiнивi”,—пояснюють  експерти.—Тому по цiй причинi, наприклад, у
Швецiї  такi заклики взагалi забороненi.

У свiтi  по�рiзному залучають  громадян на виборчi дiльницi.  У радянськi
часи, хто пам’ятає, чи не при кожнiй  виборчiй дiльницю в день виборiв
працювали буфети з певним набором продукто�товарiв для дорослих i
дiтей. У Грецiї  за неучасть  у виборах передбачено  крупний штраф, хоча
закон так  жодного разу i не вступав у силу. У Турцiї i Пакистанi “сачкам” в
голосуваннi загрожує кримiнальна справа. Гаїтянський  диктатор Дювальє
взагалi водив виборцiв на дiльницi пiд конвоєм, щоб тi кидали  в урни уже
заповненi на його користь бюлетенi.

Ми ж як одвiчнi європейцi проявимо  високу громадянську свiдомiсть—
незалежно вiд сексу або кримiнального покарання! У недiлю— всi на
виборчi дiльницi! Навiть якщо там не працюватимуть буфети!

ÍÅÌÀª ÑÅÊÑÓ ÁÅÇ ÂÈÁÎÐIÂ?

28 ÆÎÂÒÍß—ÂÈÁÎÐÈ ÄÎ ÂÅÐÕÎÂÍÎ¯ ÐÀÄÈ:
ÏÀÌ’ßÒÀÉ—ÒÂIÉ ÃÎËÎÑ ÂÈÐIØÀËÜÍÈÉ!

ÃÎËÎÑÓÉ,
ÀÁÎ ÇÀËÈØÈØÑß

ÁÅÇ ÄÅÑÅÐÒÓ
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ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

Â³ñ³ì ïàðò³é, ÿê³ âõîäÿòü â
îá’ºäíàíó îïîçèö³þ «Áàòü-
ê³âùèíà», òà «Ñâîáîäà»
ìèíóëîãî òèæíÿ ï³äïèñàëè
óãîäó ïðî óòâîðåííÿ äå-
ìîêðàòè÷íî¿ êîàë³ö³¿ ó íà-
ñòóïí³é Âåðõîâí³é Ðàä³. Ñå-
ðåä ïåðåë³êó ïåðøî÷åðãî-
âèõ êðîê³â – äåñÿòêè çàêîí³â,
â³ä ñêàñóâàííÿ ïåíñ³éíî¿
ðåôîðìè äî óõâàëåííÿ Êî-
äåêñó åêîíîì³÷íîãî çðîñ-
òàííÿ òà ñòâîðåííÿ íîâèõ
ðîáî÷èõ ì³ñöü, äî â³äì³íè
óêðà¿íîôîáñüêîãî çàêîíó
Ê³âàëîâà-Êîëåñí³÷åíêà.

Çàïðîøóâàëè äî ï³äïè-
ñàííÿ ³ Â³òàë³ÿ Êëè÷êà, ïóá-
ë³÷íî òà ÷åðåç ïðèâàòíå ëè-
ñòóâàííÿ. ×åêàëè äî îñòàí-
íüîãî, çàðåçåðâóâàëè
êð³ñëî, òàáëè÷êó íà ñòîë³

9 партій домовились про коаліцію в Раді
Кличко не прийшов, бо його список «нафаршировано» людьми олігархів та владою

ïîñòàâèëè, ïðàïîð ÓÄÀÐó
ï³äãîòóâàëè, àëå Êëè÷êî òàê
³ íå ïðèéøîâ.

×îìó æ Êëè÷êî, ÿêèé âè-
êîðèñòîâóº îïîçèö³éíó ðè-
òîðèêó, óíèêàº ï³äïèñàííÿ
ïðîñòî¿ óãîäè ³ç ïëàíîì
ïåðøî÷åðãîâèõ çì³í?  ×è
÷àñîì íå áî¿òüñÿ ïîñòàâè-
òè àâòîãðàô ï³ä âèìîãîþ
³ìï³÷ìåíòó ßíóêîâè÷à?

Ñâ³òëî íà êîëèâàííÿ òà
íåïîñë³äîâí³ñòü Êëè÷êà
ïðîëèâàþòü êîìåíòàð³ ïîë-
³òè÷íèõ åêñïåðò³â, ùî ¿õ íà-
âîäèòü îäíà ç íàéìàñîâ³-
øèõ ãàçåò Óêðà¿íè «Åêñï-
ðåñ».  «ÓÄÀÐ “íàôàðøè--
ðîâàíî” ëþäüìè îë³ãàðõ³â
Êîëîìîéñüêîãî, Ï³í÷óêà,
Ô³ðòàøà, – ïîÿñíþº ïîë³òî-
ëîã Ìèõàéëî Áàñàðàá. –

Öå, íàïðèêëàä, Îëåêñàíäð
Þðàêîâ — ëþäèíà, êîòðà
êåðóº á³çíåñîì Àíòîíà
Ïðèãîäñüêîãî, íàéêðàùîãî
äðóãà Â³êòîðà ßíóêîâè÷à òà
Ðèíàòà Àõìåòîâà. ×è
Ñåðã³é Êóí³öèí, ïðåçè-äåíò
ôóòáîëüíîãî êëóáó “Òàâ-
ð³ÿ”, ÿêèé íàëåæèòü Äìèò-
ðîâ³ Ô³ðòàøó… Àáî Þð³é
Ñàâ÷óê, â³öå-ïðåçèäåíò
ôóòáîëüíîãî êëóáó “Âî-
ëèíü”, ÿêèé íàëåæèòü ²ãî-
ðåâ³ Ïàëèö³ — îäíîìó ç
íàéáëèæ÷èõ ñîðàòíèê³â Êî-
ëîìîéñüêîãî. Ùå, íàïðèê-
ëàä, Îëüãà Áåëüêîâà, êîòðà
ïðàöþº ó êîìïàí³¿ çÿòÿ Êó÷-
ìè Â³êòîðà Ï³í÷óêà ³ òîâà-
ðèøóº ç éîãî äðóæèíîþ
Îëåíîþ».

«ßê ãàäàºòå, – ïèòàºòüñÿ

Áàñàðàá, – íà êîãî ïðàöþ-
âàòèìóòü ö³ ëþäè, ÷è¿ ³íòå-
ðåñè îáñòîþâàòèìóòü?..
ÓÄÀÐ – ÿê ãðèìó÷à ñóì³ø.
Òîìó âèáîðöÿì âàðòî áóòè
ïðèñê³ïëèâèìè. Óïåâíå-
íèé, ñåðåä “óäàð³âö³â” íå
áðàêóâàòèìå “òóøîê”. Äåõ-
òî âñå æ çàëèøàòèìåòüñÿ ó
ôðàêö³¿ “Óäàð”, àëå ãîëîñó-
âàòèìå òàê. ÿê ïîòð³áíî
Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Òàêèõ ãàì
áóäå äîáðà ïîëîâèíà».

Äóìêó Áàñàðàáà ï³äòðè-
ìàâ åêñïåðò ²íñòèòóò ñîö-
³àëüíèõ òåõíîëîã³é ßðîñëàâ
Ìàê³òðà: «Â ïàðò³¿ Êëè÷êà
çíàéäóòüñÿ ëþäè, ÿê³ ïåðå-
á³æàòü äî ³íøèõ ïîë³òñèë.
Áî, ïðèãàäàéòå, íàñê³ëüêè
ìàñøòàáíîþ áóëà ì³ãðàö³ÿ
“óäàð³âö³â” äî ôðàêö³é

Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ó Êè¿âñüê³é
ì³ñüê³é òà îáëàñí³é ðàäàõ —
â³ä òðåòèíè äî ïîëîâèíè
÷ëåí³â ôðàêö³¿! … Ó ö³é
ïàðò³¿ íå áðàêóº ëþäåé Êî-
ëîìîéñüêîãî, Ô³ðòàøà é
³íøèõ íàáëèæåíèõ äî âëàäè
ïåðñîí»

Áàñàðàá ïîáîþºòüñÿ, ùî
“Óäàð” ñòàíå ÷åðãîâèì ìî-
ãèëüíèêîì íàðîäíèõ ñïîä³-
âàíü, ùî â ïàð-ëàìåíò³
“Óäàð” ó áàãàòüîõ ïè-òàííÿõ
ï³äòðèìóâàòèìå âëàäó. Àáî
æ ïàðò³ÿ ïðîñòî ðîçëåòèòü-
ñÿ íà ê³ëüêà òàáîð³â…»

Òèì ÷àñîì íàðîäíèé äå-
ïóòàò-ðåã³îíàë Ïåòðî Ïè-
ñàð÷óê â ³íòåðâ’þ «Âèñîêî-
ìó çàìêó» çàÿâèâ, ùî â
«ÓÄÀÐó íåìà ³íøîãî âèõî-
äó, í³æ îá’ºäíàòèñÿ ó ìàé-

áóòíüîìó ïàðëàìåíò³ ç
Ïàðò³ºþ ðåã³îí³â». Ïèñàð-
÷óê ïîñèëèâ ñèãíàë ë³äåðà
ôðàêö³¿ ÏÐ ó Âåðõîâí³é Ðàä³
Îëåêñàíäðà ªôðåìîâà,
ÿêèé âæå â³äðàïîðòóâàâ ïðî
ãîòîâí³ñòü ßíóêîâè÷à óòâî-
ðèòè êîàë³ö³þ ç ÓÄÀÐîì.
Çâè÷àéíî, âñå á öå ìîæíà
áóëî ñïèñàòè íà óïåðåä-
æåí³ñòü ðåã³îíàë³â, ÿêáè ùå
âë³òêó ñàì Êëè÷êî íå ñêà-
çàâ, ùî ãîòîâèé ó íîâ³é Ðàä³
ãîëîñóâàòè ñï³ëüíî ç ðåã³î-
íàëàìè. Òà ÿêáè ÷èñëåíí³
æóðíàë³ñòñüê³ ðîçñë³äóâàí-
íÿ íå âñòàíîâèëè, ùî ì³æ
Êëè÷êîì òà âëàäîþ ³ñíóþòü
ñåðéîçí³ çàëàøòóíêîâ³
çâ’ÿçêè.

Íàòàëÿ
×ÅÐÅÄÍÈ×ÅÍÊÎ

Ï³ñëÿçàâòðà ïðåêðàñí³ 65 ðîê³â âèïîâíþþòüñÿ çàñëóæåíîìó þðèñòó Óê-
ðà¿íè, äåðæàâíîìó ðàäíèêó þñòèö³¿ 3-ãî êëàñó,

Þð³þ Þð³éîâè÷ó ÁÅÍÖ².
 Þâ³ëÿð ç æîâòíÿ 1984 ïî ñåðïåíü 1991 ðîêó áóâ  ïðîêóðîðîì Ìóêà÷åâà, à

â 1992 – 2003  ðîêàõ îá³éìàâ òàêó æ ïîñàäó ó  ì³ñò³ íàä Ëàòîðèöåþ ³ Ìóêà÷-
³âñüêîìó  ðàéîí³, â³äòàê ç áåðåçíÿ 2005 ïî áåðåçåíü 2010 – Þð³é Þð³éîâè÷
òðóäèâñÿ íà ïîñàä³  ïðîêóðîðà Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³. Íà öèõ òà ³íøèõ ïðîêó-
ðîðñüêèõ ïîñàäàõ þâ³ëÿð ïîñò³éíî âèÿâëÿâ âèñîê³ ìîðàëüí³ ÿêîñò³, íåçì³ííó
ëþáîâ äî îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿, ñàìîâ³ääàíå ñëóæ³ííÿ Ïðàâä³, çàâèäíó êóëüòóðó
ñï³ëêóâàííÿ ç óñ³ìà, õòî éîãî îòî÷óâàâ, âèâàæåíó ëþáîâ äî ëþäåé. Þâ³ëÿð
â³ðíèé âèðîáëåíèì ó ñîá³ çà áàãàòîð³÷íó ðîáîòó â ïðîêóðàòóð³ êðàùèì
ïðèíöèïàì – íå êðèâèòè äóøåþ, áóòè â ãàðìîí³¿ ç âëàñíîþ ñîâ³ñòþ, íå îá-
ðàæàòè ñëàáøîãî, â³ðîþ ³ ïðàâäîþ ñëóæèòè éîãî âåëè÷íîñò³ Çàêîíó. Ñüîãîäí³,
îá³éìàþ÷è ïîñàäó ñòàðøîãî ïðîêóðîðà â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ³ êîíòðîëþ âèêîíàí-
íÿ, â³í ùåäðî ïåðåäàº ñâ³é áàãàòèé äîñâ³ä ìîëîäèì ïðàö³âíèêàì ïðîêóðàòóðè.

Ó öåé çíàìåííèé äëÿ Âàñ äåíü, äîðîãèé þâ³ëÿðå, ìè ùèðî áàæàºìî Âàì, Þð³þ Þð³éîâè÷ó, ùîá æàãà
òâîðèòè ëþäÿì äîáðî, ñïðàâåäëèâ³ñòü í³êîëè íå ïîêèäàëà Âàøî¿ äóø³, à íåâè÷åðïíå äæåðåëî Âàøî¿ æèòòºâî¿
íàñíàãè ³ íàäàë³ ñëóæèëî îòî÷óþ÷èì íà ðàä³ñòü. Íåõàé þâ³ëåé ñïîâíèòü Âàñ ñèëîþ, äîëÿ áóäå ùåäðîþ ³
ïðèõèëüíîþ äî Âàñ, íåñå Âàì ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà ó çäîðîâ’¿, ó çä³éñíåíí³ óñ³õ Âàøèõ ïëàí³â òà ñïîä³âàíü.

                                                         Âàø³ ùèð³ êîëåãè òà â³ääàí³ äðóç³.

Шановні автомобілісти!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди

вашого професійного свята!
Це свято об’єднує між собою професіоналів

та автолюбителів. Вітаємо усіх, хто вдень і вночі
працює на громадському, легковому та вантаж�
ному транспорті. Ви сидите за кермом різних
авто, але усі ви – на одній дорозі. Від вашої май�
стерності та якості роботи дорожників залежить
своєчасність здійснення перевезень та безпека
пасажирів.

Саме тому щиро бажаю всім працівникам ав�
томобільного транспорту щастя, добробуту,
нових трудових здобутків, невичерпної енергії,
міцного здоров’я, подальшої успішної та беза�
варійної роботи! Нехай усі дороги будуть рівни�
ми і ведуть вас до успіху. Будьте завжди керма�
ничами свого життя і ніколи не ставайте учасни�
ками дорожньо�транспортних пригод!

 Адміністрація ММКП “РБУ”

Ñ ÄÍÅÌ
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, âåòåðàíû Âîîðóæåííûõ Ñèë, äåòè
âîéíû, ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 68-é ãîäîâùèíîé îñ-
âîáîæäåíèÿ  Ìóêà÷åâà  îò ôàøèñòñüêèõ çàõ-
âàò÷èêîâ! Æåëàåì âñåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
è äîëãèõ ëåò æèçíè. Ïóñòü è äàëåå â âàøåé
æèçíè ãëàâíûì áóäåò  ëþáîâü è óâàæåíèå ê âàì
îò ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ — äåòåé,  âíóêîâ,  ïðàâ-
íóêîâ.

Âå÷íàÿ ñëàâà ïàâøèì â áîÿõ ñ ôàøèçìîì!
 Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Îðãàíèçàöèè
âåòåðàíîâ  âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ

Ñèë – Íèêîëàé Öàðåãîðîäöåâ.
Ñåêðåòàðü – Îëüãà Èâàùåíêî.

Óêðàèíà ïåðåé-
äåò íà “çèìíåå
âðåìÿ” â íî÷ü
ïåðåä âûáîðàìè

На Украине перехо)
дят на “зимнее время”.
28 октября в 4:00 по ки)
евскому времени на
территории Украины
стрелки часов переве)
дут на один час назад.

Как сообщили в Ми)
нистерстве экономи)
ческого развития и тор)
говли Украины, реше)
ние об отмене дей)
ствия “летнего време)
ни” содержится в по)
становлении кабинета
министров Украины от
13 мая 1996 года.

Напомним, что 28 ок)
тября состоятся выбо)
ры в Верховную раду
Украины.

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ!
Â ö³ ïðåêðàñí³ îñ³íí³ äí³ â³äçíà÷èâ ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ: äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,

÷ëåí-êîðåñïîíäåíò Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ àãðàðíèõ íàóê ËÅÍÄªË Ìèõàéëî Àíäð³éîâè÷
Ç íàãîäè ðàä³ñíîãî ñâÿòà çàñâ³ä÷óºìî Âàì ñâîþ øàíó òà ïîâàãó ³ ùèðî áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,

áåçìåæíî¿ åíåðã³¿ òà íàñíàãè ó Âàø³é â³äïîâ³äàëüí³é òà áëàãîðîäí³é ñïðàâ³.
Áàæàºìî Âàì, äîðîãèé þâ³ëÿðå, ³ íàäàë³ çàëèøàòèñÿ ñïîâíåíèì ñèë äëÿ ðåàë³çàö³¿ áóäü-ÿêèõ ùîäåííèõ ñïðàâ,

ñì³ëèâèõ ïëàí³â òà ñïîä³âàíü. Õàé äîëÿ çáàãà÷óº Âàñ æèòòºâîþ ìóäð³ñòþ, åíåðã³ºþ, íàòõíåííÿì òà ðàä³ñòþ
ñüîãîäåííÿ.

Íåõàé âñå çðîáëåíå Âàìè ç äóøåþ ïîâåðòàºòüñÿ äî Âàñ ñòîðèöåþ. Äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ, ç³ãð³òèõ ëþáîâ’þ ³
ïîâàãîþ ð³äíèõ òà áëèçüêèõ. Õàé áëàãîñëîâåííîþ áóäå æèòòºâà äîðîãà, ÿêó ñóïðîâîäæóþòü â³ðà, íàä³ÿ ³ ëþáîâ.

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ
Осінній день урочисто

 притих,
На цвинтарі свічки горять

  повсюдно.
Укотре тут сьогодні
              дуже людно –
Йдуть молитви –
           померлим  від живих.

Куди не глянь –
            скрізь квіти і вінки,
Покладені з любов’ю,
                      відповідно
Як данина усім близьким
                                і рідним,
Як світла пам’ять
                           на цілі роки.

Повинність християнська
                      тут витає,
Вона в серцях горить,
                       та не згорає
Нагадує про вищий
                       зміст життя.

І як віків далеких відгоміння,
Цей звичай бережеться
                         в поколіннях,
І лине шанобливо
                             в майбуття.

Михайло  ШУШКЕВИЧ

Íàñòóïíî¿ ñåðåäè äî íàøî¿ äîáðî¿, ÷åñíî¿, ïîðÿäíî¿ Äðó-
æèíè, òóðáîòëèâî¿, ëþáî¿ Ìàìî÷êè, í³æíî¿, ëàñêàâî¿ Áà-
áóñ³, ìóäðî¿ é øàíîâàíî¿ íàìè Â÷èòåëü-
êè ³ñòîð³¿

Îëüãè Ôåäîð³âíè
ÌÓ×È×ÊÈ

ïðèëèíå þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåí-
íÿ. Ïðèéì³òü, äîðîãåíüêà þâ³ëÿðêî,
â³ä íàñ ùèð³ â³òàííÿ: ùàñëèâèé òîé,
êîãî øàíóþòü ëþäè, çà òðóä, çà
÷óéí³ñòü, çà òåïëî äóø³. Íåõàé çäî-
ðîâ’ÿ é ñèë äî Âàñ ïðèáóäå, íåõàé
äî ñåðöÿ ñòàð³ñòü íå ñï³øèòü. Æèòòºâà ñòåæèíà õàé
ïîâíèòüñÿ  ñâ³òëîì, ö³ëþù³ äæåðåëà çäîðîâ’ÿ äà-
þòü. Îëüç³ Ôåäîð³âí³ – ìíîãàÿ ë³ò ³ç êàëèíîþ é
õë³áîì, çîçóë³ õàé ùàñòÿ  é äîáðî íàêóþòü.
Â³äòåïåð ïîâîë³ õàé ðîêè ÷óäîâ³ ïëèíóòü äî
ñòîð³÷÷ÿ ïî æèâ³é âîä³,  ùîá áóëè Âè ðàä³ñí³
é çäîðîâ³, à ñåðöåì ³ äóøåþ çàâæäè ìîëîä³.
Õàé ð³äí³ ö³íóþòü, õàé ëþäè øàíóþòü, õàé
ä³ì íàïîâíèòüñÿ äîáðîì, òðîÿíäè ëþáîâ³ ãî-
ðÿòü çà÷àðîâàíèì öâ³òîì ³ ùàñòÿ çîðÿ ñïî÷èâà
çà â³êíîì! Äàé Áîæå!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ÷îëîâ³ê, äîíüêà Ìàð’ÿíà, ñèíè
Ìèõàéëî, ªâãåí, íåâ³ñòêè Íàòàë³ÿ, Ãåîðã³íà, îíóêè
Ìàð³ÿ, Þë³àííà, Ãàííà, Ò³ìåÿ, Êð³ñò³í÷èê, ñåñòðà
²ðèíà, áðàò Âîëîäèìèð ç ñ³ì’ºþ, ïëåì³ííèöÿ Îëüãà ç
²ëüíèö³ ç ñ³ì’ºþ, ÷èñëåíí³ ó÷í³, êîëåãè-â÷èòåë³ ç ÇÎØ
¹ 6, ð³äí³, äðóç³…

 Ó íàñòóïíîìó íîìåð³ ãàçåòè Îëüãà Ôåäîð³âíà
â³äïîâ³ñòü íà òðàäèö³éí³ çàïèòàííÿ  ðåäàêö³éíî¿ Àíêåòè.
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
11 (81) 25 æîâòíÿ 2012 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ áåñîâ â àäå íå áóäåò. Âñå áóäóò íà çåìëå è â ëþäÿõ.
(Ïðï. Ëàâðåíòèé ×åðíèãîâñêèé). 3333325 æîâòíÿ 2012  ð.

¹ 43 (943)¹ 43 (943)¹ 43 (943)¹ 43 (943)¹ 43 (943)

ñò.

ÏÅÐÅÊÐÅÙÓ ÒÅÁß
Â ÄÎÐÎÃÓ...

Ïåðåêðåùó òåáÿ â äîðîãó.
Òåïåðü èäè, ïëûâè, ëåòè,
Ñïåøè  ê äàëåêîìó ïîðîãó,—
Ãîñïîäü õðàíèò òåáÿ â ïóòè!

Ãîñïîäü õðàíèò òåáÿ  â íàïàñòè,
Ãîñïîäü õðàíèò òåáÿ îò áåä,
Â ìèíóòû ãîðåñòè è  ñ÷àñòüÿ,
Â äíè ïîðàæåíèé è ïîáåä.

Ãîñïîäü õðàíèò è, ñëàâà Áîãó,
Âåäåò ê Ñåáå òåáÿ, õðàíÿ,..
Ïåðåêðåùó  òåáÿ â äîðîãó.
È òû ïåðåêðåñòè ìåíÿ!

                                       Å. ÑÀÍÈÍ.

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ
ÀÍÒÎÍIÉ ÑÓÐÎÇÜÊÈÉ

ÏÐÎ ÁÎÆÓ ÌÀÒIÐ
Iç ñòîði÷÷ÿ â ñòîði÷÷ÿ Öåðêâà çíà-

õîäèòü âñå íîâi i íîâi ñëîâà, ùîá
ñïiâàòè ñëàâó  Ïðå÷èñòié Äiâi
Áîãîðîäèöi — i âñå îäíî ñëiâ íå çíà-
õîäèòü: ÿêi á âîíè íå áóëè ëàñêàâi,
çàõîïëåíi, òåïëi, íàøi ñëîâà  íiêîëè íå
ïîðiâíÿþòüñÿ ç òèì, ùî áóëà Áîæà
Ìàòið, ùî Âîíà º äëÿ íàñ. Ìè ìîëè-
ìîñÿ ¯é ç òàêîþ äîâiðîþ! Òàê íàì
ÿñíî, áåçñóìíiâíî, ùî Âîíà
âiäãóêóºòüñÿ íà íàøó ìîëèòâó; òàê
ÿñíî íàì, ùî ðàäiº Âîíà ïðî êîæíó
ðàäiñòü ëþäñüêó, ðàäiº  ïðî ïîðÿòó-
íîê íàø, ðàäiº ïðî âñå íàéïðîñòiøå,
çåìíå.  Àëå ÿêîþ öiíîþ  öÿ ðàäiñòü ̄ é
äiñòàëàñÿ? Õ³áà ìè íå òi, çàðàäè êîãî
¯¿ Ñèí ïîìåð íà Õðåñòi?

Àëå ìè ïëà÷åìî, ìè ìîëèìîñÿ, ìè
ñïîäiâàºìîñÿ, ìè âiðèìî, ìè ÷åêàºìî
ïîðÿòóíêó.

ßÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÏIÄÃÎÒÓÂÀÒÈÑß
ÄÎ ÑÏÎÂIÄI

 Çàïèòóºòå — âiäïîâiäàºìî

Çàïèòàííÿ: — Äåÿêi ñâÿùåíèêè
áëàãîñëîâëÿþòü ñïîâiäàòèñÿ ïiñëÿ
ñîáîðîâàííÿ, à äåÿêi — äî ñîáîðî-
âàííÿ. ×è ìàº öå çíà÷åííÿ?

Âiäïîâiäü: — Ñïîâiäàòèñÿ êðàùå ïå-
ðåä ñîáîðîâàííÿì, ïîñêiëüêè  â Òà¿íñòâi
åëåºîñâÿ÷åííÿ (ñîáîðîâàííÿ)
âiäïóñêàþòüñÿ  çàáóòi ãðiõè i ãðiõè íå-
çíàííÿ.

Çàïèòàííÿ: — Ùî ðîáèòè, ÿêùî
ñâÿòà  âîäà çiïñóâàëàñÿ, âèïèòè ¿¿ ÷è
êðàùå âèëèòè?

Âiäïîâiäü: — Çiïñîâàíó ñâÿòó âîäó
âèëèâàþòü  â ði÷êó (òóäè, äå º òå÷iÿ, òàê
çâàíà “æèâà”, íå ñòîÿ÷à âîäà). Çiïñîâàíi
iêîíè i ïðîôñôîðè  ñïàëþþòü (ÿêùî  º

ìîæëèâiñòü — ó öåðêîâíié ãðóáöi).
Çàïèòàííÿ: — ×è ìîæíà ïðàâèëî

äî Ïðè÷àñòÿ  äî÷èòóâàòè  ïiä ÷àñ
Ëiòóðãi¿ àáî êðàùå  çàëèøèòè, ùî íå
âñòèã äî÷èòàòè, i ñëóõàòè  ñëóæáó,
à äî÷èòàòè  ïiñëÿ Ïðè÷àñòÿ?

Âiäïîâiäü: — ×èòàòè ïðàâèëî â öåðêâi
— ïîãàíà çâè÷êà.Äî÷èòóâàòè  ïðàâèëî
ïiñëÿ  ïðè÷àùåííÿ äîçâîëÿºòüñÿ  òiëüêè
ïðè ïîòðåái, à âçàãàëi —ïîòðiáíî ðîç-
ïî÷èíàòè  éîãî ÷èòàòè çðàíêó ïåðåä
ïðè÷àñíèì äíåì.

Çàïèòàííÿ: — Iñíóº ïîâið’ÿ, ùî äî
ñîðîêîâî äíÿ íi÷îãî íå ìîæíà
âiääàâàòè iç ðå÷åé ïîìåðëîãî. ×è

ïðàâèëüíî öå?
Âiäïîâiäü: — Öå — ïîâið’ÿ, âñåëåíå

äèÿâîëîì. Íàâïàêè, ñëiä  ðîáèòè äîá-
ðî çà ïîêiéíîãî. Æåðòâóâàòè  â ìîíàñ-
òèð, â öåðêâó âèíî Êàãîð (äëÿ Ñâ. Òà¿í),
áîðîøíî —äëÿ ïðîñôîðè, âiñê— äëÿ
ñâi÷îê, ðîçäàâàòè iç ðå÷åé ïîìåðëîãî,
êóïóâàòè ñâÿùåííi êíèãè (i ðîçäàâàòè
âiðóþ÷èì)  äî ñîðîêîâîãî äíÿ, à íå
ïiñëÿ. Êîëè ñëiä êëîïîòàòè çà ñóäèìî-
ãî — äî ñóäó ÷è ïiñëÿ ñóäó? Òàê i òóò:
äóøà ïðîõîäèòü ìèòàðñòâà, çäié-
ñíþºòüñÿ ñóä, ñë³ä êëîïîòàòè çà íå¿:
ìîëèòèñÿ i çäiéñíþâàòè ñïðàâè ìèëî-
ñåðäÿ, à ëþäè ÷àñòî öüîãî íå ðîáëÿòü.

Äëÿ òîãî, ùîá ïðàâèëüíî
ïiäãîòóâàòèñÿ äî ñïîâiäi,
ïîòðiáåí ïîñòiéíèé iñïèò
ñîâiñòi, à òàêîæ ïåðåáóâàííÿ íà
ñàìîòi äëÿ ìiðêóâàííÿ  ïðî ñâî¿
ãðiõè. Ñïîâiäü ïîâèííà áóòè
ïîâíîþ,  òî÷íîþ, áåç ñàìî-
âèïðàâäàííÿ. Òðåáà ñïî÷àòêó
ïðèãàäàòè  íàéáiëüøi ãðiõè,
ïðèñòðàñòi òà ïîðîêè, ç ÿêèìè
òðåáà  áîðîòèñÿ â ïåðøó ÷åð-
ãó  (íàïðèêëàä, ãîðäiñòü, ìàð-
íîñëàâñòâî), à òàêîæ  ãðiõè ïðî-
òè ëþáîâi, ÿêèìè º îñóä, çëiñòü,
âîðîæíå÷à. ßêùî òàêi ãðiõè
ïðèñóòíi, âîíè ïîâèííi áóòè

ïðåäìåòîì ïîñòiéíîãî ïîêàÿí-
íÿ i áîðîòüáè.

Ç öiº¿ æ ïðè÷èíè ïåðåä
ñïîâiääþ  òðåáà  ïðèìèðèòèñÿ
ç óñiìà, ïðîùàþ÷è i ïðîñÿ÷è
ïðîáà÷åííÿ. Ãîñïîäü ñêàçàâ:
“ßêùî  íå áóäåø ïðîùàòè ëþ-
äÿì ãðiõà ¿õíüîãî, òî é Îòåöü
âàø íå ïðîñòèòü âàì ãðiõiâ âà-
øèõ” (Ìô. 6,15). Ïîòðiáíi ìî-
ëèòâà, ÷èòàííÿ äóõîâíèõ êíèã i
ïiñò. ßêùî íå ïîñòóºø ó ñåðå-
äó, ï’ÿòíèöþ òà âñòàíîâëåíi
öåðêâîþ áàãàòîäåííi ïîñòè, à
òàêîæ íå ðåãóëÿðíî âiäâiäóºòå
õðàì, íåîáõiäíî ïåðåä

ñïîâiääþ äåêiëüêà äíiâ  (íå
ìåíøå  òðüîõ) , ïîïîñòóâàòè.
ßêùî  âè âïåðøå éäåòå äî
ñïîâiäi, òî îáîâ’ÿçêîâî ñêàæiòü
ïðî öå ñâÿùåíèêó, à êðàùå
ïðèéäiòü íà ñïîâiäü  çâå÷îðà,
êîëè çâåðøóºòüñÿ  âå÷iðíº
áîãîñëóæiííÿ.Òîäi ñâÿùåíèê
çìîæå ïðèäiëèòè âàì áiëüøå
óâàãè i ÷àñó, à òàêîæ
ðîçïîâiñòü, ÿê ãiäíî ïðèãîòóâà-
òèñÿ äî òà¿íñòâà ñâÿòîãî ïðè-
÷àñòÿ.

Áëàæåííiéøèé
 Âîëîäèìèð, Ìèòðîïîëèò

Êè¿âñüêèé i âñiº¿ Óêðà¿íè.

Ó Ñâÿòîìó Ïèñüìi Ãîñïîäü
ãîâîðèòü: “ß Áîã Àâðààìà i
Áîã Iñààêà, i Áîã ßêîâà. Áîã
íå º Áîã ìåðòâèõ, àëå æè-
âèõ”(Ìô. 22, 32).

Öèì çàñâiä÷óºòüñÿ, ùî äëÿ
Áîãà  óñi — i æèâi, i ïîìåðëi
— ðåàëüíî iñíóþòü i Âií ïðî
âñiõ ïàì’ÿòàº. Íàâiòü íàé-
ìåíøà  äîáðà ñïðàâà, çðîá-
ëåíà ëþäèíîþ çà æèòòÿ, º
öiííîþ â î÷àõ Áîæèõ.

Ïîäiáíî äî Ãîñïîäà, ïàì’-
ÿòàºìî  i ìè ïðî íàøèõ
ðiäíèõ, áëèçüêèõ, çíàéîìèõ,
êîòði  çàëèøèëè  öåé ñâiò. Ìè
ìîëèìîñÿ çà íèõ i êîæíîãî
ðàçó ïiä ÷àñ öiº¿ ìîëèòâè

ÄÈÌÈÒÐIÂÑÜÊÀ ÁÀÒÜÊIÂÑÜÊÀ ÑÓÁÎÒÀ
(3 ëèñòîïàäà)

ñïiâàºìî “Âi÷íà ïàì’ÿòü”. Öå
îçíà÷àº, ùî ìè ìàºìî ùèðå
áàæàííÿ, àáè ïàì’ÿòü ïðî
äîáði  ñïðàâè ïîìåðëèõ, ïî
¿õ áîãîóãîäíå æèòòÿ çàâæäè
áóëà  â íàøèõ ñåðöÿõ. Ùîá
òå äîáðî, ÿêå  âîíè íå âñòèã-
ëè çðîáèòè, ïðîäîâæèëè  ðî-
áèòè ìè — æèâi.

3 ëèñòîïàäà ö.ð. ïðàâî-
ñëàâíà öåðêâà âiäçíà÷àº
Äèìèòðiâñüêó Áàòüêiâñüêó ñó-
áîòó, â ÿêó ïiäíîñèòü äî
Òâîðöÿ îñîáèñòi ìîëèòâè çà
ïîìåðëèõ.

Äèìèòðiâñüêà ñóáîòà, ùî
áóëà ïåðâèííî äíåì ïîìè-
íàííÿ ïðàâîñëàâíèõ âî¿íiâ,

óñòàíîâëåíà  âåëèêèì êíÿ-
çåì  Äèìèòðiºì Iîàíîâè÷åì
Äîíñüêèì. Îòðèìàâøè  çíà-
ìåíèòó ïåðåìîãó  íà Êóëè-
êîâîìó ïîëi íàä Ìàìàºì 8
âåðåñíÿ 1380 ðîêó, Äèìèòðié
Iâàíîâè÷ ïiñëÿ ïîâåðíåííÿ ç
ïîëÿ áèòâè  âiäâiäàâ  Òðî¿öå-
Ñåðãiºâó îáèòåëü.

Çäiéñíèâøè  â Òðî¿öüêié
îáèòåëi ïîìèíàííÿ ïðàâî-
ñëàâíèõ âî¿íiâ, ïîëåãëèõ â
Êóëèêiâñüêié áèòâi, âåëèêèé
êíÿçü çàïðîïîíóâàâ öåðêâi
çâåðøóâàòè öå ïîìèíàííÿ
ùîði÷íî ó ñóáîòó ïåðåä 26
æîâòíÿ (çà öåðêîâíèì êàëåí-
äàðåì — ïàì’ÿòü ñâÿòîãî
Äèìèòðiÿ Ñîëóíñüêîãî) —
äåíü òåçîiìåíèòñòâà ñàìîãî
Äèìèòðiÿ Äîíñüêîãî.

Âåëèêîþ áóëà ðàäiñòü  ïå-
ðåìîãè, àëå â òèñÿ÷i ïðàâî-
ñëàâíèõ ñiìåé ïðèéøëà
ãiðêîòà âòðàò, i öåé
Áàòüêiâñüêèé äåíü  ñòàâ â

Óêðà¿íi ôàêòè÷íî äíåì ïîìè-
íàííÿ.

Çãîäîì ïðàâîñëàâíi õðèñ-
òèÿíè ñòàëè  öüîãî äíÿ òâî-
ðèòè ïàì’ÿòü  íå ëèøå ïðà-
âîñëàâíèõ âî¿íiâ, êîòði çà
âiðó i âiò÷èçíó æèòòÿ ñâîº íà
ïîëi áèòâè  ïîêëàëè, àëå —
ðàçîì iç íèìè — i âçàãàëi âñiõ
ñâî¿õ ïîêiéíèõ.  Öüîãî äíÿ, ÿê
i â iíøi Áàòüêiâñüêi äíi, (íà
Ì’ÿñîïóñíó i Òðî¿öüêó  ñóáî-
òè, â ñóáîòè 2-ãî, 3-ãî i 4-ãî
òèæíiâ Âåëèêîãî ïîñòó),
ïðàâîñëàâíi õðèñòèÿíè  ìî-
ëÿòüñÿ  Ãîñïîäó ïðî ïîìèëó-
âàííÿ äóø ïîìåðëèõ, ïåðå-
âàæíî áàòüêiâ. Âòiì,
Äèìèòðiâñüêà  ñóáîòà  íåñå
â ñîái ùå îäíå, îñîáëèâå
çíà÷åííÿ: âñòàíîâëåíà  ïiñëÿ
Êóëèêiâñüêî¿ áèòâè, âîíà íà-
ãàäóº íàì ïðî âñiõ òèõ, õòî
çàãèíóâ, ïîñòðàæäàâ çà ïðà-
âîñëàâ’ÿ.

Àðõiìàíäðèò Ñèëóàí.

Íå ñëiä ñóìíiâàòèñÿ, ùî ìîëèòâè ñâÿòî¿ Öåðêâè,
ñïàñèòåëüíà æåðòâà i ìèëîñòèíi, ùî çâåðøóþòüñÿ
çà äóøi ïîìåðëèõ, äîïîìàãàþòü ¿ì, ùîá Ãîñïîäü
áóâ äî íèõ ìèëîñòèâèé.

Áëàæåííèé Àâãóñòèí

Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷iâ “Áëàãîâiñòó”  âiäïîâiäàº àðõiìàíäðèò Ñèëóàí.
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Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»

íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ãîñïî-
äàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií âàì
áiëüøå íå ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå

éîãî iíøèì ëþäÿì.

3.(Ñá.) – Äèìèòð³âñüêà Áàòüê³âñüêà ñóáîòà.
4.(Íä.) – Ñâÿòêóâàííÿ Êàçàíñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
5.(Ïí.) – Àïîñòîëà ßêîâà, áðàòà  Ãîñïîäíüîãî ïî

ïëîò³.
6. (Âò.) – ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðà-

äîñòü".
8.(×ò.) – Âì÷. Äèìèòð³ÿ Ñîëóíñüêîãî.
10.(Ñá). – Âìö. Ïàðàñêåâè, íàðå÷åíî¿ Ï’ÿòíèöåþ. Ïðï.

²îâà, ³ãóìåíà Ïî÷à¿âñüêîãî.
11. (Íä.) – Ïðìö. Àíàñòàñ³¿ Ðèìëÿíêè.
14. (Ñð.) – Áåçñð³áíèê³â ³ ÷óäîòâîðö³â Êîñìè ³ Äàì³à-

íà Àñ³éñüêèõ ³ ìàòåð³ ¿õíüî¿  ïðï. Ôåîäîò³¿.

18. (Íä.) – Ì÷÷. Ãàëàêò³îíà ³ ªïèñòèì³¿.
21. (Ñð.) – Ñîáîð Àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà òà ³íøèõ Íå-

áåñíèõ Ñèë Áåçïëîòíèõ.
22. (×ò.) – ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Ñêîðîïîñëóøíèöà".
25. (Íä.) – ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Ìèëîñòèâàÿ".
26. (Ïí.) – Ñâò. ²îàííà Çëàòîóñòà, àðõ³¿ï. Êîíñòàíòè-

íîïîëüñüêîãî.
27. (Âò.) – Àïîñòîëà Ïèëèïà . Çàãîâ³ííÿ íà Ð³çäâÿ-

íèé (Ïèëèï³â) ï³ñò.
28. (Ñð.) – Ì÷÷. ³ ñïîâ³äíèê³â Ãóð³ÿ, Ñàìîíà ³ Àâèâà.

Ïî÷àòîê  Ð³çäâÿíîãî ïîñòó.
29. (×ò.) – Àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà Ìàòô³ÿ.

×ÀÑÒÎ ìîæíà ïî÷óòè çà-
ïèòàííÿ â³ä áàòüê³â: êîëè
ðîçïî÷èíàòè õðèñòèÿíñü-
êå äóõîâíå âèõîâàííÿ äè-
òèíè.  Â³äïîâ³äü ïðîñòà ³
íåñïîä³âàíà. Äóõîâíå âè-
õîâàííÿ çàêëàäàºòüñÿ ùå
â óòðîá³ ìàòåð³. Äèòèíà
â³ä÷óâàº, êîëè  ìàìà ìî-
ëèòüñÿ, çâåðòàºòüñÿ äî
Áîãà, àäæå ïðè çà÷àòò³
äèòèíè ïðèñóòí³é Ãîñ-
ïîäü. Â³í äàº äóøó â çà-
ðîäîê äèòèíè, â³ä áàòüê³â—
ò³ëî, â³ä Áîãà — äóøà. ² öå
âæå íîâà ëþäèíà ç ò³ëîì ³
äóøåþ, ³ õàé âñüîãî öå
ëèøå îäíà  êë³òèíêà, àëå
âæå íîâå æèòòÿ. Äóõîâíèé
çâ’ÿçîê äèòèíè ç áàòüêà-
ìè äóæå ñèëüíèé. Êîëè
äèòèíà  íàðîäæóºòüñÿ, òî
¿é  íå 1 äåíü, à 9 ì³ñÿö³â.
Çäàºòüñÿ öå ìàëåñåíüêèé
àíãåëî÷îê, ÷èñòèé ³ áåç-
ãð³øíèé, à äóøà ìàëþêà
ìîæå áóòè  çàáðóäíåíà
áàòüê³âñüêèìè ãð³õàìè (÷è

ÄÓÕÎÂÍÅ ÂÈÕÎÂÀÍÍß – Ç ÏÅÐØÈÕ ÄÍ²Â ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß
òî äèâèøñÿ ïî òåëåáà÷åí-
íþ íåïðèñòîéíèé ô³ëüì,
÷è ÿêèéñü  äåòåêòèâ ç³ ñöå-
íàìè íàñèëüñòâà ³ âáèâ-
ñòâàìè, ÷è êóð³ííÿ, âèïèâ-
êè ìàòåð³ ³ ò.ï.), à äóøà
äèòèíè âñå ñïðèéìàº,
âáèðàº â ñåáå ö³ ãð³õè. Ïî
âåëèêîìó ìèëîñåðäþ Ãîñ-
ïîäü äàâ íàì ë³êè â³ä öüî-
ãî çàðàæåííÿ — öå Öåð-
êîâí³ òà¿íñòâà. ² ïåðøå ç
íèõ – òà¿íñòâî õðåùåííÿ,
äå çìèâàþòüñÿ ãð³õè.

Çàâäÿêè äóõîâíîìó
çâ’ÿçêó ïåðåäàþòüñÿ íå
ò³ëüêè ãð³õè, à é ñâÿò³ñòü,
ïðàâåäí³ñòü áàòüê³â. Ïðè-
ãàäàéìî áàòüê³â ñâ. Âàñè-
ë³ÿ Âåëèêîãî. Âîíè ³ âñ³ ¿õ
ä³òè ïðîñëàâëåí³  â ëèêó
ñâÿòèõ, áàòüêè Ñåðã³ÿ Ðà-
äîíåçüêîãî òà  ³í.

Êîëè ìàëþê â ìàòå-
ðèíñüê³é  óòðîá³ çðîñòàº,
ïîòðåáóº ð³çíèõ õàð÷³â, òàê
³ äóøà ïðîñèòü ìîëèòâ.

Ùå äèòèíêà íå çíàº ñë³â

ìîëèòâ, íå ðîçóì³º, àëå
äóøà â³ä÷óâàº, êîëè ìàòè
ìîëèòüñÿ, ïðîñèòü Áîãà,
ìàëþê â³ä÷óâàº òå, ùî é
ìàòè.

Çãàäàéìî  ÷óäî,  ÿêå
Ãîñïîäü ïîêàçàâ, êîëè ï³ä
÷àñ  Ë³òóðã³¿ â óòðîá³ ìà-
òåð³ ìàëþê  òðè ðàçè ïî-
äàâ ãîëîñ ³ öå áóâ ìàé-
áóòí³é  ïðï. Ñåðã³é Ðàäî-
íåçüêèé. Âñå, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ ç äèòèíîþ  â óò-

ðîá³ ìàòåð³, áóäå  â³äîá-
ðàæàòèñÿ âïðîäîâæ âñüî-
ãî æèòòÿ ëþäèíè.

 Îòæå, ìîëèòâà ìàòåð³
ìàº âåëèêó ñèëó. Ìîëèò-
âà — öå äèõàííÿ  äóõîâíî-
ãî æèòòÿ. Ïî÷èíàºòüñÿ
ìîëèòâà – ïî÷èíàºòüñÿ
äóõîâíå æèòòÿ. Òîìó ïî÷è-
íàòè  â÷èòè  ìîëèòèñÿ
ìàëþêà òðåáà ç ïåðøîãî
ðîêó æèòòÿ. Àäæå â îäèí ð³ê
äèòèíà ñïðèéìàº ñåáå,

âì³º åëåìåíòàðíî ñàìî-
îáñëóãîâóâàòèñü, ñïðèé-
ìàº ñ³ì’þ, ðîäèíó, íàâêî-
ëèøí³é ñâ³ò, ðîçóì³º, äå
ñîíå÷êî, êâ³òêà, à äå  òâà-
ðèíêà. ² ñë³ä îäðàçó ïðè-
âèâàòè ¿é ïîíÿòòÿ ïðî
Áîãà, â÷èòè  ìîëèòèñÿ,
ï³çíàâàòè ñâÿò³ ³êîíè, ïðè-
êëàäàòèñÿ äî íèõ. À ãî-
ëîâíå, ðàçîì ç áàòüêàìè
ñèñòåìàòè÷íî â³äâ³äóâàòè
áîãîñëóæ³ííÿ, ïðèéìàòè
ñâÿòå òà¿íñòâî  Ïðè÷àñòÿ.
² Áîæà áëàãîäàòü áóäå  íà-
ïðàâëÿòè ³ ðîçóì , ³ äóøó
äèòèíè äî ³ñòèíè, óêð³ï-
ëþâàòè, çö³ëþâàòè.

Ó 2-3 ðîêè, êîëè ìàëþê
ðîçóì³º á³ëüøå, çðîñòàº
³íòåëåêòóàëüíèé  ðîçâèòîê
äèòèíè, êîëè âîíà  âæå
ñëóõàº ³ ïðîáóº ïåðåêàçó-
âàòè  êàçî÷êè, ðîçð³çíÿº
êîëüîðè, ñïðèéìàº êðàùå
äîâê³ëëÿ, ñë³ä â÷èòè ïåðø³
ìîëèòâè: «Áîãîðîäèöå,
Äºâî, ðàäóéñÿ», «Îò÷å

ÑÎÁÎÐ ÀÐÕ²ÑÒÐÀÒÈÃÀ
ÌÈÕÀ¯ËÀ ÒÀ ²ÍØÈÕ

ÍÅÁÅÑÍÈÕ ÑÈË
ÁÅÇÏËÎÒÍÈÕ

(21 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ)

Ñâÿùåííå Ïèñüìî  ãîâîðèòü íàì ïðî
äåâ’ÿòü ÷èí³â àíãåëüñüêèõ: ñåðàôèìè,
õåðóâèìè, ïðåñòîëè, ãîñïîäñòâà, ñèëè,
âëàäè, íà÷àëà, àðõàíãåëè ³ àíãåëè. Âñ³
÷èíè òàêîæ íàçèâàþòüñÿ  çàãàëüíèì ³ìå-
íåì — àíãåëàìè.

Áëèæ÷å çà âñ³õ äî Òâîðöÿ ñâîãî çíà-
õîäÿòüñÿ  øåñòèêðèë³  ñåðàôèìè. Âîíè
âîãíåâèäí³, áî áåçïîñåðåäíüî íàáëèæåí³
äî Ñàìîãî Áîãà. Ï³ñëÿ íèõ ïðåäñòîÿòü
õåðóâèìè, ÿê³  á³ëüøå â³ä ³íøèõ ÷èí³â
ñÿþòü  çàâæäè ñâ³òëîì áîãîï³çíàííÿ,
ðîçóì³ííÿì  òà¿íñòâ Áîæèõ, ñàì³ ïðî-
ñâ³òëåí³ òà ò³, õòî ïðîñâ³òëþº ³íøèõ.

Àíãåëè ñïîâ³ùàþòü òà¿íè òà íàì³ðè
Áîæ³, äàþòü ëþäÿì íàñòàíîâè æèòè  äëÿ
Áîãà ó ÷åñíîòàõ ³ ïðàâåäíî. Ñàìå ³ì’ÿ
àíãåë ïåðåêëàäàºòüñÿ ÿê «â³ñíèê». Âîíè
ïðèñòàâëåí³ äëÿ  îõîðîíè  êîæíîãî ç íàñ
— â³ðóþ÷èõ: ëþäåé ÷èñòèõ ï³äòðèìóþòü
â³ä ïàä³ííÿ, òèõ, õòî âïàâ, — ï³äí³ìàþòü
³ í³êîëè íå çàëèøàþòü íàñ, õî÷ áè ìè é
çîãð³øèëè, áî çàâæäè ãîòîâ³  äîïîìîãòè
íàì, ÿêùî  ìè ëèøå  ñàì³ çàáàæàºìî.

Íàä óñ³ìà  ÷èíàìè àíãåë³â ÷èíîíà-
÷àëüíèêîì ³ âîæäåì  ïîñòàâëåíèé Áî-
ãîì  ñâÿòèé Àðõ³ñòðàòèã Ìèõà¿ë. Â³í ç
óñ³ìà â³ääàíèìè Áîãó àíãåëàìè êèíóâ ó
áåçîäíþ ñàòàíó ç äåìîíàìè ó ÷àñ ¿õ
ëèõîãî â³äñòóïíèöòâà ³ çðàäíèöòâà Áîãó.

 Àðõ³ìàíäðèò Ìàðòèí³àí.

íàø», «Àíãåë - õðàíè-
òåëü», à òàêîæ â÷èòè ïðà-
âèëüíî  õðåñòèòèñÿ.  Äè-
òèíà äîøê³ëüíîãî â³êó ëþ-
áèòü ðîçïîâ³äàòè â³ðøèêè,
êàçî÷êè, äèâèòèñÿ ð³çí³
ö³êàâ³ âèñòàâè. ² õàé öå
áóäóòü â³ðøèêè  íà äóõîâ-
íó òåìàòèêó, ð³çí³ ïðèò÷³,
³ñòîð³¿  õðèñòèÿíñüêèõ
ñâÿò.

Äîáðå, êîëè  â ðîäèí³
ôîðìóþòü  ðîäèíí³ òðà-
äèö³¿ ñâÿòêóâàòè Ð³çäâî,
Íîâèé ð³ê, Ïàñõó ç ó÷àñòþ
ä³òåé. Ðàçîì  ç íèìè ãî-
òóéòå  ïîäàðóíêè ð³äíèì,
ïðèêðàñè íà ÿëèíêó ÷è â
ïàñõàëüíèé êîøèê, ñóâå-
í³ðè íà Äåíü àíãåëà ÷è
Äåíü íàðîäæåííÿ…

Âèõîâóéòå ó ñâî¿õ ä³òîê
äóõîâí³ åñòåòè÷í³  ñìàêè,
õðèñòèÿíñüêó ìîðàëü ³
êóëüòóðó, ³ âîíè ñòîðèöåþ
ïîâåðíóòüñÿ äî âàñ.

²., ïðèõîæàíêà
ìîíàñòèðÿ.

Êîãäà ÷åëîâåê äîëãî è òÿæåëî ñòðàäà-
åò ïåðåä ñìåðòüþ, ýòî ñ÷èòàåòñÿ äóõîâ-
íûìè  ëþäüìè õîðîøèì ïðèçíàêîì, ïðè-
çíàêîì ìèëîñòè ê íåìó Áîãà è ïðåäçíà-
ìåíîâàíèåì ñïàñåííÿ  åãî äóøè. Íàîáî-
ðîò, âíåçàïíàÿ ñìåðòü áåç áîëåçíè è áåç
âîçìîæíîñòè ïðèãîòîâëåíèÿ ê íåé ïî-
êàÿíèåì ñ÷èòàåòñÿ  íåáëàãîïðèÿòíûì
ïðèçíàêîì. Èñêëþ÷åíèåì ìîæåò áàòü
òîëüêî ñìåðòü ïðàâåäíèêîâ, êîòîðûå êî
âðåìåíè îòõîäà  ñ çåìëè ïîäâèãàìè áëà-
ãî÷åñòèÿ áûëè âïîëíå î÷èùåíû è ïðè-
ãîòîâëåíû äëÿ Öàðñòâèÿ Áîæèÿ.

 Ñâÿòèòåëü Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ ïè-
øåò «Âíåçàïíàÿ ñìåðòü  íå ñëó÷àåòñÿ  ñ
ëþäüìè, æåëàþùèìè  î÷èñòèòü ñåáÿ  ïî-
êàÿíèåì... Âñÿêàÿ ñìåðòü – óðîê äëÿ íàñ,
îñòàâøèõñÿ:  îíà — ÷óäî, êàê è ÷óäî
ðîæäåíèÿ, îíà – íàïîìèíàíèå  î íàøåé
áëèçêîé ñìåðòè. Ñìåðòü  äîêàçûâàåò
íàì ðåàëüíîñòü òîãî, ÷òî ìû ñ÷èòàåì
ïðèçðà÷íûì, à ïðèçðà÷íîñòü òîãî, ÷òî
ñ÷èòàëè ðåàëüíûì. Íàøà ìûñëü, à åñëè
ýòî áëèçêèé ÷åëîâåê —íàøà ëþáîâü –
âìåñòå  ñ óìèðàþùèì  êàê-áóäòî ïåðå-
ñòóïàþò ÷åðåç ýòó ãðàíü, çàãëÿäûâàþò â

«ÐÎÆÄÅÍÈÅ Ó ÂÅ×ÍÎÑÒÜ»
Íå õî÷ó æå îñòàâèòü âàñ, áðàòèÿ, â

íåâåäåíèè îá óìåðøèõ, äàáû âû íå
ñêîðáåëè, êàê ïðî÷èå, íå èìåþùèå íà-
äåæäû.

  (1 ôåñ. 4, 13)

èíîé  ìèð è óäîñòîâåðÿþòñÿ  â åãî  ñó-
ùåñòâîâàíèè.

Åñòü îäíà ñêëîííîñòü ó õðèñòèàí, êî-
òîðóþ îíè çàèìñòâóþò ó íåâåðóþùèõ
ëþäåé ìèðà: ýòî ñòðåìëåíèå ñêðûòü îò
óìèðàþùèõ ñåðüåçíîñòü  èõ ïîëîæåíèÿ
è áëèçîñòè ñìåðòè. Ãîñïîäü ïîñûëàåò
äëèòåëüíûå ïðåäñìåðòíûå áîëåçíè  êàê
ïîñëåäíåå ñðåäñòâî, ñëóæàùåå äëÿ ñïà-
ñåííÿ äóøè: Îí õî÷åò, ÷òîáû  â ýòî âðå-
ìÿ äóøà çàäóìàëàñü áû íàä  æèçíüþ,
çàãëÿíóëà áû â ñåáÿ, îñîçíàëà  áû ñâîþ
íå÷èñòîòó è íåïðèãîäíîñòü äëÿ âå÷íîãî
áëàæåíñòâà, óæàñíóëàñü áû ñâîåìó  íå-
äîñòîèíñòâó è â  ñòðàõå âñïîìíèëà áû
î Áîãå è ñ ïîêàÿíèåì  è íàäåæäîþ íà
Åãî ìèëîñåðäèå óñòðåìèëà áû ê Íåìó
ñâîå ñåðöå. Íî ó íàñ ïî îáûêíîâåíèþ,
â áîëüøèíñòâå  ïîäîáíûõ ñëó÷àâ  âñÿ-
÷åñêè ñòàðàþòñÿ êàê áû ðàçóâåðèòü
áîëüíîãî â ãðîçÿùåé åìó îïàñíîñòè,
õîòÿ íåðåäêî è ñàìè ñîçíàþò, ÷òî áîëü-
íîé áåçíàäåæåí.

Ïîíÿòíî, ÷òî òàêîå ëèöåìåðèå ó ïîñòå-
ëè áîëÿùîãî, êðîìå âðåäà, íè÷åãî íå
ìîæåò åìó ïðèíåñòè.

 Ìàëî ðàçâå óìèðàþò ó íàñ  áåç íàä-
ëåæàùåãî ïîäãîòîâëåíèÿ è ïðè÷àùåíèÿ
Ñâÿòûõ Òàèí Õðèñòîâûõ èñêëþ÷èòåëü-
íî ëèøü  ïî íåðàäåíèþ è íåâåðèþ îê-

ðóæàþùèõ áîëüíîãî ðîäñòâåííèêîâ?
È, î÷åâèäíî,  íå òîëüêî íå ñêðûâàòü

íàäî îïàñíîñòü ïåðåä áîëüíûì  èç õðè-
ñòèàí, íî äàæå  ìîæåò  áûòü íåñêîëüêî
ïðåóâåëè÷èòü  åå è ãîâîðèòü, ÷òî íåëüçÿ
èìåòü íàäåæäû íè íà ëåêàðñòâà, íè íà
âðà÷åé, òàê êàê ïîñëåäíèå  – òîëüêî
ëþäè.  À ïîêà  åñòü âîçìîæíîñòü è ñèëû,
ïîêàÿíèåì  èçìåíèòü  ñâîé  îáðàç æèç-
íè, è â óñèëåííûõ äóõîâíõ  ïîäâèãàõ
ïðèãîòîâèòü ñåáÿ ê ïåðåõîäó â èíîé ìèð.

Ñêîðáü  ïî óìåðøåìó — íåâåðèå, ÿçû-
÷åñòâî. Íàäî  ïðèéòè  ê õðèñòèàíñêîìó
îùóùåíèþ ðåàëüíîñòè Öàðñòâà Íåáåñíî-
ãî.  Ó óìåðøèõ íàñòóïàåò íåïîñòðåä-
ñòâåííîå îùóùåíèå è âèäåíèå  äóõîâ-
íûõ ñóùíîñòåé, íàïàäåíèå äåìîíîâ è ò.ä.

Íàøå ãîðå, ñìóùåíèå, ñëåçû, à èíîã-
äà è îò÷àÿíèå óñóãóáëÿþò ñìóùåíèå
äóøè:  âåäü îíà åùå  î÷åíü áëèçêà ê íàì,
îíà—îäíî ñóùåñòâî ñ íàìè è åùå ñèëü-
íåå  ÷óâñòâóåò  íàøå äóøåâíîå ñîñòîÿ-
íèå.  Âîò ïî÷åìó  íàø äîëã  ïåðåä ïî-
÷èâøèìè —îêàçàòü èì ïîìîùü ïðèâå-
äåíèåì  ñåáÿ â ñîñòîÿíèå ìîëèòâû, ïðè-
çâàíèåì  ñâÿùåííîñëóæèòåëåé äëÿ ÷òå-
íèÿ  Ïñàëòûðè è îòïåâàíèÿ — ãàðìîíè-
÷åñêîé áåñåäû ñ Áîãîì î ïðîùåíèè ãðå-
õîâ óìåðøåãî.

Èåðåé Äàíèèë.

ÊÎÐÎÂÀÉ Ç ÃÐÈÁÀÌÈ
Çâàðèòè â’ÿçêó ÿ÷íåâó êàøó ç ãðèáà-

ìè ³ ï³äñìàæåíîþ öèáóëåþ. Äîäàòè äî
íå¿ ìåëåí³ ñóõàð³, ñ³ëü ³ äîáðå ïåðåì³øà-
òè. Ïîò³ì âèêëàñòè ó çìàùåíó îë³ºþ ôîð-
ìó ³ âèïåêòè êîðîâàé.

Êðóïà ÿ÷íà — 60 ã, âîäà — 165 ã, ãðè-
áè ñóøåí³ — 10 ã, öèáóëÿ ð³ï÷àñòà — 25
ã, ñóõàð³ ìåëåí³ — 10 ã.

     Ïðàâîñëàâíà êóõíÿ



СЛОЖНОЕ ДЕТСТВО
ПИСЯЯ

Будущий политик родился в Черновцах в
классической семье интеллигентов: отец
Петр Иванович – историк, мать Мария Гри�
горьевна – преподаватель французского
языка. Кстати, мама хотела при рождении
назвать сына Гошей, однако отец в после�
дний момент во время реги страции рож�
дения сына в ЗАГСе назвал его Арсением и
поставил жену уже перед свершившимся
фактом.

По национальности  Арсений Петрович �
еврей, но почему�то упорно это отрицает.
Так, 4 декабря 2007 года новоизбранный
спикер Арсений Яценюк на вопрос о нацио�
нальности зачемто стал аргументировано
заверять, что он не еврей. В частности, он
ответил: «Мой отец — из Черновцов, моя
мать — из Коломыи. Так что я  украинец, я
не  еврей».

Путь к знаниям (а чуть позже – и деньгам)
юный Арсений начал в специализирован�
ной англоязычной школе № 9 им. Панаса
Мирного. Кстати, в школе у него с младших
классов была кличка Писяй. О причинах
источники не сообщают, по�видимому, сами
их не знают. Впрочем, для людей с вообра�
жением дальнейшее изложение может про�
лить свет на эти причины. Позже добави�
лись клички Сеня и Кролик Сеня.

У маленького Арсения было более чем
оригинальное увлечение. Коллекционирова�
ние марок и спичечных этикеток не в счет,
пишет vslux.ru. Он... вел досье на всех одно�
классников, для чего завел журнал, куда
вклеил фото учеников, разрезав виньетку с
фото третьего класса. Причем, класс был
рассортирован на две категории: на подчи�
ненных Писяя и на его врагов. Не правда
ли, довольно�таки странное развлечение
для заурядного школьного хорошиста? В
шестом (по другим данным – в седьмом)
классе особист�самоучка был разоблачен
и отчитан за свое нехорошее хобби директо
ром школы на общешкольной линейке. Од�
нако нужных выводов из этой истории он,
похоже, не сделал. Иначе как объяснить сле�
дующий, не менее пикантный, эпизод из
биографии Писяя.

После школы Арсений ни единого раза не
появлялся на встречах одноклассни-ков,
разве что были отдельные застолья его лю�
бимой школьной группировки. Но в то же
время, как утверждают одноклассники, если
кто�то попросит о помощи, он никогда в ней
не отказывает. Но вернемся к делу. Итак, с
успехом закончив школу № 9 в городе Чер�
новцы, Арсений Яценюк поступил на юри�
дический факультет Черновицкого госуни�
верситета. И организовал юридическую
фирму, взяв в компанию сыновей губерна�
тора и народного депутата. Все бы и ниче�
го, но тут опять проявилась нездоровая
склонность Писяя к “работе с кадрами”. Он
заставлял всех своих подчиненных... ходить
в очках! Даже те, у которых со зрением было
все в порядке, обязаны были носить “ну�
левку”. Не правда ли, весьма любопытная с
правовой точки зрения инициатива начи�
нающего юриста?

Êàê ßöåíþê ïðîëîæèë
ïóòü â ìèëëèîíåðû

Один из самых юных и небедных украинских политиков

СЕГОДНЯ «НОВИНИ I СЕНСАЦІЇ»
РАССКАЖУТ ВАМ, ЧТО СКРЫВАЕТ И
КАК ЗАРАБАТЫВАЕТ ЗНАМЕНИТЫЙ
ОППОЗИЦИОНЕР, ЛИДЕР ПАРТИИ
«ФРОНТ ЗМІН» АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК.

«Я ПОНЯЛ, ЧТО АРСЕНИЙ ПОЙДЕТ
ОЧЕНЬ ДАЛЕКО»

Вообще, чтобы понять, как и где начинал
свою деловую карьеру Арсений Яценюк,
следует сделать небольшой экскурс в ис�
торию Черновцов и некоторых его обитате�
лей, пишет  from�ua.com.

Черновцы – ментовский город. Так гово�
рят коренные жители, сетуя, что здесь слиш�
ком много учебных заведений, которые
«производят на свет» бу дущих правоохра�

нителей, таксисты утверждают, что все это,
может, и хорошо, ведь граница не за гора�
ми, а нелегалов хоть пруд пруди. Бизнесме�
ны рукой махнули: не все ли равно, кто твой
бизнес контролирует –бандиты или менты.
Тем более, как показала практика, «сидеть
под ментами» более выгодно.

В этой связи стоит упомянуть Калиновсй�
ий рынок и группировку Белого, который
«держал» в Черновцах практически все. Бе�
лый – он же Виталий Билоус, позже Белов,
1973 года рождения, дважды суди-мый. В
его большой группировке в 1990�х тусова�
лись те, которых знают теперь как больших
бизнесменов и депутатов. Интересно, что
большинство из них так или иначе уходили
от уголовной ответственности.

Это неудивительно, если принять во вни�
мание, что тот, кого считают главным «смот�
рящим», – тоже из милиции. Утверждать
наверняка не будем, но жители Черновцов
наме-кают, что не обходится в этой сфере
без покровительства народного депутата
Виктора Короля, члена НСНУ. Кстати, гене�
рал�лейтенант милиции Виктор Король
рассматривался после оранжевой револю�
ции как главный претендент на пост мини�
стра внутренних дел Украины.

Вот как вспоминает о молодом Яценюке
Валерий Чинуш, успешный черновицкий
предприниматель, ныне депутат Черновиц�
кого городского совета, на президентских
выборах возглавлявший избирательный
штаб Виктора Ющенко в Черновцах. В то
время Чинуш торговал нефтепродуктами.
«Мы вели переговоры относительно по-с�
ледующей работы нашей компании и бан�
ка. Там были кредиты, и нам нужно было
передать имущество на сумму кредитов. Был
какой�то спор, и тогда я понял, что Арсений
пойдет очень далеко.  Но после этого случая
тот же «Аваль» пригласил на работу моло�
дого перспективного студента Арсения Яце�
нюка»...

В 24 года Арсений Петрович переез-жа�
ет в столицу и разворачивается по�настоя�
щему. Сначала он за три года делает блес�
тящую карьеру в Акционерном почтово�пен�
сионном банке «Аваль»: от консультанта кре�
дитного департамента до заместителя
председателя правления. Кстати, «Аваль»
принес Яценюку не только деньги, но и сча�
стье в личной жизни. В 1998 году на ново�
годней вечеринке в том же «Авале» проис�
ходит знакомство Яценюка с будущей суп�
ругой, Терезией Гур (кстати, на 4 года стар�
ше самого Арсения). «Это была любовь с
первого взгляда, встреча двух людей, пред�
начертанная Богом, – вспоминает Терезия.
– Арсений поступил на работу в банк, а я
уже два года работала там. Он приехал из
Черновцов. Я ему показывала достоприме�
чательности Киева, мы гуляли по городу, об�
щались, могли за чашкой кофе провести
два�три часа –  нам было о чем поговорить».

Кстати, первая скрипка в семье Яценюка
– именно супруга Терезия, пишет pl.com.ua.
Да она и сама этого не отрицает. Хотя и де�
лает мужу некоторые поблажки. «Я – первая
скрипка”, безусловно, в вопросах создания
домашнего уюта. Но главный дирижер на�
шей семьи – Арсений. Считаю, что при та�

кой напряженной жизни у моего мужа дол�
жен быть надежный тыл. Я решаю многие
вопросы, касающиеся нашего быта и рас�
порядка жизни детей. Хотя Арсению нужно
отдать должное: он посвящает детям все
свободное время. Что касается всего ос�
тального, то самые важные решения при�
нимает именно он», – уверенно заявляет Те�
резия.

Феномен стремительной карьеры Яценю�
ка до сих пор остается загадкой, однако

жизненный путь и окружение Арсения Пет�
ровича изобилует «намеками» на секрет его
гения. И это не кто иной, как жена Терезия
Викторовна. Ну и спонсоры, конечно. Среди
них называют Дмитрия Фирташа и Викто�
ра Пинчука.

Но, видимо, важные решения Арсений
Петрович принимать и правда умеет. В свои
27 вундеркинд Арсений становится мини�
стром экономики Автономной Республики
Крым. В 29 Яценюк уже первый замести�
тель председателя Национального банка
Украины. Просто блестяще: замглавы Нац�
банка, имеющий свою широко разветвлен�
ную бизнес�сеть в городе Черновцы, конт�
роль над одним из местных рынков, конт�
роль над  Домом офицеров на Театральной
площади, опять же в городе Черновцы, пи�
шет censor.net.ua. В 31 Арсений Петрович �
юный амбициозный министр экономики, в
33 – министр иностранных дел и спи-кер
Верховной Рады. После отставки с поста
спикера парламента политик возглавил
вновь созданную общественную инициати�
ву «Фронт змін». Ну а в 2009 году Яценюк
активно начал президентскую кампанию, и
эксперты прогнозировали ему третье мес�
то. Однако ближе к дате выборов активность
экс�спикера снизилась и по итогам голосо�
вания он занял четвертое место. Но Арсе�
ний Петрович не унывает и собирается ве�
сти объединенную оппозицию к победе уже
на следующих парламентских выборах. Что
из этого получится –  увидим совсем скоро.
Судя по всему, Арсений Петрович далеко
пойдет.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК?

Общая сумма личного дохода Яце�нюка
за прошлый 2011 год составила 819 167 грн.
(В 2010 году Яценюк заработал 736 879 грн).
В эту сумму входит зарплата народного де�
путата (205 311 гривен), проценты по бан�
ковским депозитам (400 526 гривен), дохо�
ды от научной и преподавательской дея�
тельности (4 230 гривен).

Как сообщает пресс�служба партии, Яце�

нюк задекларировал 209 100 гривен, кото�
рые согласно постановлению парламента
N3147�VI от 17.03.2011 г. “О смете Верхов�
ной Рады Украины на 2011 год” (пункт 13
Приложения), выделяются на осуществле�
ние депутатской деятельности. Эти сред�
ства были направлены на работу ‘обще-�
ственных приемных.

Его жена Терезия Яценюк получила в про�
шлом году 497 741 гривен доходов от пред�
принимательской деятельности и 70 087
гривен процентов по банковским депози�
там.

Как и в прошлом году, Яценюк является
собственником земельного участка площа�
дью 30 соток, жилого дома площадью 298
квадратных метров, трех квартир общей
площадью 342 квадратных метра (две в Ки�
еве и доля в квартире в Черновцах), садо�
вого дома площадью 114 квадратных мет�
ров и гаража площадью 45 квадратных мет�
ров. Ему также принадлежит автомобиль
Range Rover 2006 года выпуска. В собствен�
ности его семьи также остается автомобиль
Mercedes ML 2006 года выпуска. В прошлом
году семья Яценюков продала автомобиль
Skoda Fabia, о чем указа-но в декларации
(доход от отчуждения движимого и недви�
жимого имущества – 50 тыс. грн).

На банковском счету Яценюка находится
4 744 790 грн. Сумма увеличилась по срав�
нению с позапрошлым годом за счет про�
центов. У Терезии Яценюк на банковских
счетах находится 1 029 420 грн. И целых 596
000 гривен Яценюк потратил на благотво�
рительность.

По материалам интернет6СМИ

Еще 24 сентября в УНИАН состоялась
презентация издания «Знаменитые евреи
Украины». В книгу внесены рассказы о жиз�
ни и деятельности пятидесяти выдающихся
евреев.

Авторами издания являются профессор
Академии истории и культуры евреев им.
Шимона Дубнова, президент Львовской
областной еврейской общины Рудольф
МИРСКИЙ и исполнительный директор
Академии истории и культуры евреев Алек�
сандр НАЙМАН.

На страницах 18�19 книги «Знаменитые
евреи Украины» об Арсении Яценюке ука�
зано, что Арсений Яценюк –  известный
политический деятель, самый молодой
министр экономики и спикер Верховной
Рады Украины, родился 22 мая 1974 года в
Черновцах. Обучался в Черновицком На�
циональном университете, с сентября 2001
года исполнял обязанности министра эко�
номики АР Крым, а в 2004 году возглавлял
избирательный штаб Виктора Ющенко в
Черновцах. В настоящий момент Арсений

Яценюк является народным депутатом Украины и лидером гражданской инициати�
вы «Фронт перемен».

Найман отметил, что издание этой книги является вынужденным шагом, поскольку,
по его убеждению, в Украине действуют мощные шовинистические силы, целью
которых является нанесение вреда межнациональному миру в обществе. «Изданием
этой книги мы выступаем с контрпропагандой, с целью доказать, что евреи являются
такими же людьми, которые принципиально не отличаются от других этносов», –
сказал Найман.

http://www.from�ua.com
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Квартальний строк сплати ЄСВ –
авансів для підприємців

Закон України від 18.09.2012 р. № 5292�VI
Нарешті підписано Закон, що встановлює для

підприємців � єдиноподатників квартальний строк
сплати авансових платежів «за себе» з ЄСВ замість
місячного. Таким чином, сплатити ЄСВ за вересень
2012р. потрібно буде до 20.10.2012р., а ось за місяці
IV кварталу – до 20.01.2012р. Також додамо, що
згідно з проектом змін до Порядку подання звітності
з ЄСВ №22�2, підприємці в тому числі ті, що обрали
єдиний податок, подавати звіт з ЄСВ «за себе», як і
раніше, будуть один раз на рік, однак у новий строк –
до 10 лютого року, наступного за звітним (раніше
подавали до 1 квітня).

Податкова знижка на навчання
Якщо громадянин України або фізична особа –

підприємець навчалися на платній основі і вартість
за навчання була сплачена у 2011 році, то вони ма�
ють можливість скористатися правом на отримання
податкової знижки, нагадує ДПС України. Щоб отри�
мати податкову знижку, необхідно подати до 31 груд�
ня 2012 р. (включно) Декларацію про майновий стан і
доходи до податкової інспекції за місцем проживання
(реєстрації в паспорті). До Декларації обов’язково слід
додати:

 � копію договору з навчальним закладом про плат�
не отримання середньої професійної або вищої осві�
ти;

� копії платіжних документів (квитанції, платіжні до�
ручення та ін.), які підтверджують сплату за навчання
на користь закладів освіти у 2011 році;

� паспорт і копії довідки про присвоєння номера об�
лікової картки платника податків;

�  довідку про склад сім’ї чи свідоцтво про народ�
ження в разі, якщо Декларацію подають батьки чи один
із подружжя;

� довідку з навчального закладу  про те, з якого та
по який період у 2011 році навчалася особа й про
вартість такого навчання у 2011 році;

� довідку особи, яка подає Декларацію, з місця ро�
боти про нараховану заробітну плату й утриманий
податок із доходів фізичних осіб за звітний рік;

Звіт для торгівців алкогольними
напоями та тютюном

Суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на
виробництво чи на право імпорту, експорту й оптової
торгівлі зобов’язуються подавати звіт про обсяги ви�
робництва (імпорту) та/або реалізації продукції. На
офіційному сайті ДПС України розміщена Листівка
«Подання звітності суб’єктами господарювання, які
здійснюють оптову й роздрібну торгівлю алкогольни�
ми напоями та тютюновими виробами». У Листівці
податківці нагадують: суб’єкти господарювання, які
одержали ліцензії на виробництво чи на право імпор�
ту, експорту й оптової торгівлі (крім ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютю�
новими виробами), подають органу, який видає
ліцензії, щомісячно, до 10 числа місяця, що настає
за звітним, звіт про обсяги виробництва (імпорту) або
реалізації продукції.

Законодавством передбачені такі форми звітів:
· № 1–ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації

алкогольних напоїв»;
· № 1�ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації

тютюнових виробів».
Звіти складаються суб’єктами господарювання ок�

ремо за кожен місяць та до 10 числа місяця, що на�
стає за звітним, надаються в електронному вигляді
та на паперових носіях до регіонального управління
Департаменту контролю за виробництвом та обігом
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС
України за місцем реєстрації суб’єкта господарюван�
ня.

ПДВ#реєстрація: підтвердження
здійснення оподатковуваних операцій

Лист ДПСУ від 12.09.2012р.
№ 3208/0/71�12/18�3117

Завдяки останнім змінам в ПКУ реєструватися
платником ПДВ може будь�який суб’єкт, який
здійснює оподатковувані операції. Відтепер для осо�
би, яка хоче добровільно зареєструватися платни�
ком ПДВ, немає умов щодо визначеного обсягу по�
стачання товарі/послуг іншим платникам ПДВ чи на�
явності статутного капіталу в сумі більше ніж 300 тис.
грн. Оскільки обсяг оподатковуваних операцій і розмір
статутного капіталу  для ПДВ � реєстрації вже не є
актуальним, ДПСУ роз’яснила, що добровольцю
немає необхідності заповнювати рядки 7, а також
розділи 8 і 9  заяви на ПДВ реєстрацію.

З 1 жовтня підвищено розміри
соціальних стандартів

Відповідно до ст. 12 та 13 Закону України «Про Дер�
жавний бюджет України на 2012 рік» від 22 грудня 2011
р. № 4282� VI, відбулося чергове підвищення розміру
мінімальної заробітної плати й прожиткового мініму�
му. Так, з 1 жовтня 2012р. прожитковий мінімум для
працездатних осіб та мінімальна заробітна плата
становить 1118 грн. Прожитковий мінімум для інших
демографічних груп населення встановлено на рівні:
930 грн. –  для дітей до 6 років; 1161 грн. – для
дітей від 6 до 18 років; 856 грн. – для осіб які
втратили працездатність. Унаслідок цього з 1 жовт�
ня, зокрема, на 272 грн. збільшився максимальний
поріг нарахування єдиного внеску на загальнообов’�
язкове державне соціальне страхування (19 006 грн.)
А також розмір допомоги в разі народження дитини.

Нові групи платників єдиного податку
Закон України

«Про внесення змін до ПКУ щодо державної
податкової служби та у зв’язку з проведенням

адміністративної реформи в Україні»
від 5 липня 2012р. № 5083� VI

Спрощена система оподаткування стала головною
новацією у 2012 році. У серпні з’явилися нові групи
платників єдиного податку. Особи, котрі можуть зас�
тосовувати спрощену систему оподаткування, з ме�
тою введення диференційованої системи ставок єди�
ного податку, тепер поділені на шість груп.

До 5 групи платників єдиного податку належать
фізичні особи – підприємці, які відповідають таким
критеріям:

� не використовують праці найманих осіб або
кількість осіб, які знаходяться з ними у трудових відно�
синах, одночасно не перевищує 20 осіб;

� обсяг доходу не перевищує 20 млн. грн.
Ставка єдиного податку становить: 7% доходу – у

разі сплати ПДВ; 10% доходу – у разі включення ПДВ
до складу єдиного податку. При цьому до суми пере�
вищення доходу застосовується ставка єдиного по�
датку  в розмірі 15%. Слід звернути увагу, що Закон №
5083 для фізичних осіб – підприємців 5 групи, які про�
вадять діяльність із виробництва, постачання, про�
дажу (реалізації) ювелірних і побутових виробів із до�
рогоцінних металів, дорогоцінного каменя, дорогоц�
інного каменя органогенного утворення  та напівдо�
рогоцінного каменя, установив ставку єдиного подат�
ку у розмірі 10%.

Нова група 6 призначена для юридичних осіб, які
протягом календарного року не перевищують обсяг
доходу 20 млн. грн. і середньооблікову чисельність
працівників 50 осіб. Ставки єдиного податку тут такі
самі які і в групі 5: 7% доходу – у разі сплати ПДВ;
10% доходу – у разі включення ПДВ до складу єдино�
го податку. До суми перевищення граничного обсягу
доходу застосовується подвійна ставка єдиного по�
датку. У суму доходу платника єдиного податку  групи
6 за звітний період також включається:

� сума кредиторської заборгованості, за якою ми�
нув строк позовної давності. Для такого платника да�
тою отримання доходу  є дата списання цієї креди�
торської заборгованості;

 � вартість реалізованих протягом звітного періоду
товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оп�
лата (аванс) у період сплати інших податків і зборів.
Датою отримання доходу є дата відвантаження таких
товарів (виконання робіт, надання послуг).

Перехід  з однієї групи  платників єдиного податку в
іншу можна поділити на добровільний, коли підприє�
мець змінює групу за власним бажанням, при цьому
про своє бажання змінити групу необхідно попереди�
ти податківців за 15 днів до початку нового кварталу,
та обов’язковий, коли підприємець порушив прави�
ла перебування в певній групі та повинен або перей�
ти в іншу, або на загальну систему оподаткування.
Заява на перехід до іншої групи подається не пізніше
20 числа місяця, наступного за календарним кварта�
лом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Мінфін відкоригував Інструкцію
про відрядження

Наказом від 07.07.2012р. № 807 Мінфін уніс зміни в
інструкцію про службові відрядження в межах України
та за кордон, затверджену наказом Міністерства
фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59.

Очевидно, що метою аналізованих змін було при�
вести норми Інструкції про відрядження у відповідність
із нормами ст.. 121 Кодексу законів про працю Украї�
ни та постанови КМУ «Про суми та склад витрат на
відрядження державних службовців, а також інших
осіб, що направляються у відрядження підприємства�
ми, установами та організаціями, які повністю або
частково утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів» від 02.02.2011р. № 98. Незважа�
ючи на те, що Інструкція прямо регулює відрядження
лише працівників бюджетних установ, юрособи при�
ватної форми власності теж ураховують її положен�
ня.

Отож повідомимо про основні зміни які відбулися:
1. Пункт 8 розділу I доповнили абзацом, згідно з

яким дати в наказі про відрядження повинні відпові�
дати даті вибуття працівника у відрядження та при�
буття з нього в транспортних квитках;

2. У п. 14 розділу I Інструкції наразі прописано, що
заробітна плата відрядженому працівникові нарахо�
вується за всі робочі дні тижня за графіком, установ�
леним за місцем постійної роботи. При цьому її розмір
не може бути нижче, ніж середній заробіток. Також
чітко визначено, що оплата праці здійснюється
підприємством, яке його відрядило. Це більш чітке
формулювання порівняно з попереднім. Минула ре�
дакція – середній заробіток за час перебування пра�
цівника у відряджені зберігається на всі робочі дні
тижня за графіком, установленим за місцем постійної
роботи;

3. Залишилися тільки два обмеження щодо гранич�
ної тривалості відряджень:

� по Україні – не більше 30 календарних днів;
� за кордон – не більше 60 календарних днів.
4. Пункт 5 розділу II Інструкції про відрядження до�

повнили такою нормою: якщо приймаюча сторона за�
безпечує працівника безкоштовним харчуванням, або
вартість харчування включена в рахунок на прожи�
вання без зазначення конкретної суми, добові відшко�
довуються у відсотках добових витрат для України
згідно з додатком 1 до Постанови № 98, зокрема:

� 80% � при одноразовому харчуванні;
� 55% � при дворазовому;
� 35% � при триразовому.
Схожа норма й раніше була (і є) в Інструкції, тільки в

розділі III, що регулює правила відряджень за кордон
(пп.. «д» п. 16.2). Зауважимо,  що Інструкція про
відрядження на сьогодні є обов’язковою для праців�
ників бюджетних установ. У свою чергу, комерційні
підприємства вправі розглядати її лише як рекомен�
дацію.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“КЛУБ БУХГАЛТЕРІВ”

вирішує наступні питання:
1. забезпечення бухгалтерів  бланками бухгалтерсь�

кої, податкової та іншої звітності, методичною літера�
турою та канцтоварами з доставкою  в офіс;

2. надання послуг, що стосується запровадження та
обслуговування сучасних бухгалтерських програмних
продуктів: "M.E.Doc" (Мій електронний документ), УСЦ
(виготовлення електронних ключів);

3. набору електронної звітності до ОДПІ, персоніфі�
кованого обліку до Пенсійного фонду та статистичної
звітності;

4. передплати періодичних видань у сфері бухгал�
терського обліку та оподаткування (зі своєчасною,  по�
дальшою доставкою в офіс клієнта).
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Вся Україна сприймає
його, як національного героя,
а на Закарпатті він тим
більше мав змогу відчути
прихильність людей у пере#
виборчий час – закарпатсь#
кий «УДАР» має чи не найк#
ращі позиції у всій Україні. #
Минулі вихідні Віталій Клич#
ко провів на Закарпатті. У
неділю він зустрівся і з му#
качівцями.

На площі Миру 21 жовтня
зібралися різні люди: одні
палкі прихильники політич#
ної партії «УДАР Віталія Клич#
ка», інші, які ще не визначилися у своєму
виборі, треті – політичні опоненти. Усім ціка#
во, з чим приїхав Віталій Кличко, які нові
ідеї запропонує виборцям, як пояснить

недомовленості з об’єднаною опозицією.
Однак, суто політичних питань на зустрічі з
мукачівцями лунало мало. Традиційні  про#
вокаційні розмови щодо об’єднання в пар#
ламенті з Партією Регіонів. На що лідер
«УДАРу» відповів: «Наша партія, усі канди#
дати#мажоритарники на з’їзді виголосили
публічну клятву про те, що в жодному разі не
будуть об’єднуватися  з  партією влади та її
сателітами#комуністами. Це я можу гаран#
тувати».

В Мукачеві Віталія Кличко супроводжував
кандидат#мажоритарник по  69 округу  Олек#
сандр  Ланьо.

«Я йду у політику разом з УДАРом, бо тільки
ця політична сила має чітку і дієву програму
подолання корупції. Сьогодні корумпована
машина змушує людей йти на злочини, про#
тистояти яким можна тільки радикально, про#
веденням люстрації влади та активною бо#
ротьбою з корупцією», – сказав на зустрічі
кандидат в одномандатному округу №69, ко#
рінний мукачівець, юрист Олександр Ланьо.

Віталій Кличко
відвідав Мукачево

В той же час, лідер партії УДАР перекона#
ний, що корупцію потрібно долати систем#
но. На його переконання, вчителі і лікарі не
можуть думати про те, як якісно виконувати

свою роботу, коли вони от#
римують зарплату в 1000
гривень: «Вони повинні
думати, як вижити і про#
кормити свою сім’ю. І
тому ми взяли на себе зо#
бов’язання досягти змін в
країні. Ми боремось не за
посади, а за ідею. Ось
чому я впевнений, що ми
переможемо», – заявив
Кличко.

Мешканці Мукачева ак#
тивно задавали запитан#
ня Віталію Кличку і вис#
ловлювали свою під#
тримку. Особливо їх тур#

бує проблема тотального заробітчанства,
екологія Карпат, вирубка лісів, популяри#
зація Закарпаття як туристичного та рек#
реаційного краю,  здоров’я і розвиток
дітей. Вирішення цих проблем закладено
у виборчій партійній програмі та в пере#
двиборчих програмах місцевих канди#
датів#мажоритарників. Тому вже у парла#
менті гуртом фракція «УДАР» буде вирі#
шувати нагальні українські проблеми. А
кредит довіри на це  партія має.

Наостанок Кличко закликав закарпатців
прийти 28 жовтня на вибори і не дати вкра#
сти свій голос. «Якщо ваш вибір впаде на
Партію «УДАР», то я даю слово, що зроблю
все, щоб вас ні в якому разі не підвести і
реалізувати нашу спільну мрію. За мене ніхто
і ніколи не червонів під час боксерських по#
єдинків і я зроблю все, щоб вам не довело#
ся червоніти за мене, як за політика», – по#
обіцяв лідер партії «УДАР (Український Де#
мократичний Альянс за Реформи) Віталія
Кличка».

Öèìè äíÿìè  äîðîãîìó ³ øàíîâàíîìó  â ðîäèí³, ñåðåä
äðóç³â ³ êîëåêòèâó  Ìóêà÷³âñüêîãî ïðîôåñ³éíîãî ë³öåþ

Ìèõàéëó Äìèòðîâè÷ó
ÏÎÄËÅÑÍÞÊÓ
âèïîâíèëîñÿ 65 ðîê³â.

Ó ö³ ÷óäîâ³  îñ³íí³ äí³ , äîðîãèé  þâ³ëÿðå, ïðèéì³òü â³ä
íàñ ùèð³  é ñåðäå÷í³  ïîáàæàííÿ  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðà-
äîñò³, ìèðó ³ áåçìåæíîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ.

Ñîíöÿ ùåäðîãî áàæàºì íà çåìë³,
Äîë³ íåçðàäëèâî¿, ðàä³ñíî¿, äîáðî¿.
Õàé ùàñòÿì ïîâíèòüñÿ  ð³äíàÿ õàòà,
Õàé áóäå ñ³ì’ÿ çäîðîâà é áàãàòà,
Íàñíàãà é ùåäð³ñòü ó ñåðö³ õàé êâ³òíóòü,
Ïîêè þâ³ëåé íå íàñòàíå ñòîë³òí³é.

Ç ïîâàãîþ – ð³äí³, ñóñ³äè, ïðèõîæàíè öåðêâè
Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ³ç Ðîñâèãîâà.

Ï³ââ³êîâèé þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ çàâ³òàâ äî äóæå ïîðÿäíîãî, ÷åñíîãî,
ëþáëÿ÷îãî ÷îëîâ³êà, í³æíîãî, òóðáîòëèâîãî, ëàñêàâîãî áàòüêà

Ìèõàéëà Âàñèëüîâè÷à
 ÏÀÂËÈÍÈ.

Â³òàþ÷è çîëîòîãî þâ³ëÿðà ³ç ñâÿòîì áàæàºìî Éîìó óñ³õ çåìíèõ áëàã çà äóøó
ùèðó  ³ ïðîñòó. Ö³ëóºìî, ëþáèìî ³ îáí³ìàºìî çà ëàñêó, ùåäð³ñòü, äîáðîòó.  Íåõàé
áëàãîñëîâåííèìè áóäóòü óñ³ Âàø³ äîðîãè, õàé âñþäè ñóïðîâîäæóþòü Âàñ óñï³õè,
ðàäóþòü íîâ³ ñïðàâè, íàäèõàþòü ìð³¿, îêðèëþº ùàñòÿ!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – äðóæèíà, äîíüêè Ñâ³òëàíà,
Òåòÿíà, ñèí ªâãåí, çÿòü ²âàí, ð³äí³, äðóç³…

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ
МІСЬКОМУ

ГОЛОВІ

Шановний
Золтан

Золтанович !
Звертаються до вас жи�

телі вулиці Берегівська
об’їзна з таким прохання�
м.По цілому місту Мука�
чево проводиться віднов�
лення пішоходних пере�
ходів – ”ЗЕБРИ”. Наша ву�
лиця досить довга, має
більше 120 номерів, дек�
ілька зупинок, і жодного
переходу на інший бік.
Мешканці подеколи, щоб
перейти дорогу , чекають
5�10 хвилин, тому що рух
на на нашій вулиці дуже
напружений. А у нас є
діти, які їдуть зі школи на
маршрутці, і повинні че�
кати поки “добрий дядя”
дозволить перейти доро�
гу додому. Дуже просимо
Вас посприяти у вирі�
шенні цього питання.

Дуже Вам вдячні жи�
телі вулиці  Берегівська
об’їзна.

Всього 15 підписів

ÙÈÐÎÑÅÐÄÍÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
Íàø³ íàéêðàù³  â³òàííÿ, íàéêðàù³

ïîáàæàííÿ ç íàãîäè þâ³ëåéíîãî 75-
ð³÷íîãî  äíÿ íàðîäæåííÿ íàäñè-
ëàºìî àêòèâíîìó  âîëîíòåðó

Ìàð³¿ Ïåòð³âí³
ÑÒÐÀÕÎÂ²É.

Áàæàºìî íàø³é äîðîã³é þâ³-
ëÿðö³ íà äîâã³-äîâã³ ðîêè ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ,  æèòòºâèõ ñèë, íå-
âè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ é îïòèì³çìó,
àêòèâíîãî äîâãîë³òòÿ, îñîáèñòîãî
³ ðîäèííîãî ùàñòÿ  òà Áîæî¿ áëàãî-
äàò³.

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
Îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Óêðà¿íè.

Ç ÞÂ²ËÅÉÍÈÌ ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
Â ñóáîòó 27 æîâòíÿ â³äçíà÷àº

ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ  ÷àð³âíà,÷óé-
íà, ìèëà, äîáðîçè÷ëèâà, ìîëîäà

ìàìà, ëàáîðàíò îáëàñíî¿ äè-
òÿ÷î¿ ë³êàðí³

ÂÎÐÈÍÊÎ Ñí³æàíà
Âàñèë³âíà.

Ìè ðàäî  â³òàºìî  íàøó
ìèëó ³ìåíèííèöþ é ùèðî áà-

æàºìî  ¿é çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³,
óñï³õ³â, óäà÷³ òà çä³éñíåííÿ íàéçàïîâ³òí³øèõ áàæàíü.

Ñíàãè òðóäîâî¿ — áåç ë³êó,
Ïîøàíè é äîáðà — â³ä ëþäåé,
Ùàñëèâîãî é äîâãîãî  â³êó
Áàæàºì òîá³ ó öåé äåíü.

Ùèðî ëþáëÿ÷à ³ìåíèííèöþ ñ³ì’ÿ Ðîìàí÷åíê³â.

Ãàðíèé, þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ çàâ³òàâ äî äóæå ïîðÿäíî¿, êðàñè-
âî¿, ñåðöåì ³ äóøåþ ÷àð³âíî¿ æ³íêè, í³æíî¿, ëàñêàâî¿ Ìàò³íêè

Òåòÿíè Ìèõàéë³âíè ÎËÀØÈÍ.
Õàé çàâæäè Âàì óñì³õàºòüñÿ äîëÿ, íåñóòü ò³ëüêè ðàä³ñòü ðîêè.

Õàé ùàñòÿ é çäîðîâ’ÿ íå çðàäÿòü í³êîëè, õàé çáóäóòüñÿ ìð³¿,
áàæàííÿ, äóìêè. Ö³ëóºìî, ëþáèìî ³ îáí³ìàºìî çà ëàñêó,
ùåäð³ñòü, äîáðîòó. Õàé áóäå ðàä³ñòü ó Âàøîìó äîì³, æèâ³òü
áåç ñìóòêó ³ á³äè. Õàé Âàì ñîíå÷êî â³÷íî ñì³ºòüñÿ, äîëÿ äàðóº
îäâ³÷íó âåñíó, ðàä³ñòþ ñåðöå ³ñêðèòüñÿ, à îñ³íí³ êâ³òè äàðóþòü
æ³íî÷ó êðàñó!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ñèíè Ìèõàéëî, Âàñèëü, ð³äí³, äðóç³
é  ²âàí Ìèõàéëîâè÷ ÁÅÉÐÅØ òà Ìèõàéëî Àðõèïîâè÷ ÌÀÍÈ×ÅÂ

А “КОРОЛЬ”,
ВИЯВЛЯЄТЬСЯ,—ГОЛИЙ...
Скульптор Микола Шматько до останнього часу меш#

кав у Луганську i набув звання “король мармуру” —не
без певної iронiї i не без наполегливої самореклами
(Правда, у Спiлцi художникiв  про такого “короля” чо#
мусь  не знають). Весь час вiн не переставав  скаржити#
ся, що мiсцева влада належним чином не цiнить його
талант, не дає гiдне житло i не хоче фiнансувати поїздки
на виставки.

Водночас все рiзко змiнилося. Вiднедавна  Микола
Шматько  опинився у Мукачевi. Тут йому подарували ши#
карне  житло, допомогли  влаштувати персональну  вис#
тавку. Вона вiдбулася  минулих вихiдних на центральнiй
площi мiста. За помпезним сценарiєм i з запрошенням
чисельної маси людей, у тому числi митцiв i знавцiв
образотворчого мистецтва.

Але те, що довелося побачити на тiй виставцi не з
кращого боку здивувало i розчарувало багатьох
присутнiх.

Бо те, що показав нам “король мармуру” надзвичайно
далеке вiд високого мистецтва. Жодної  позитивної
оцiнки  професiоналiв!

Це, швидше, звичне самодiяльне ремесло  типового
совковського гiпсотворення з радянських часiв на зра#
зок  паркових скульптур комсомолки з веслом чи пiонера
з горном.

Але ж для чого було переселяти  автора з протилеж#
них далеких околиць України, заради чого такi немалi
витрати, адже у нас немало своєї здiбної молодi у
мiсцевiй художнiй школi i в худiнститутi з подiбним
рiвнем майстерностi.

Але хвилює не це. Хвилює i тривожить iнше. Виступа#
ючи перед  присутнiми на площi,  Микола Шматько  з
неабияким рiвнем амбiцiйностi заявив, що прибув до
Мукачева не так собi, а з рiшучим намiром  “докорiнно
перелицювати Мукачево у накраще мiсто Європи”.  Зви#
чайно ж з допомогою своїх скульптур.

На превеликий жаль, таке може статися. Не приведи
Господи!

В. ДВОРНИЧЕНКО.

У МУКАЧІВСЬКОМУ ДРАМТЕАТРІ  28.10.2012 â 12.00
â³äáóäåòüñÿ âèñòàâà äëÿ ä³òåé Àðõ³ïîâî¿ «Ïàñòóøîê ³ ñàæîòðóñ»

Äîáðî ïîæàëîâàòü!



     Продається участок 15 соток під
забудову в с. Лавки по вул. Лісова.
Звертатися: 095 151 03 74.
     Земельна  дiлянка  в м. Пiстрялово

38 сотин пiд забудову (всi вiдповiднi
приватизацiйнi документи).

Тел.: 066�5700578; 095�6098039.
     Продається земельна дiлянка в с.

Кленовець, площею 0,13 Га. Є світло,
газ, в кінці участка – річка.

Тел.: 095 200 97 09.
      Продам земельну ділянку 7,6 со�

тин у Мукачеві  на вул. Підлавківській. Є
Державний акт на право власності.
Ціна договірна. Зверт. 095�5169394.
     Продається земельна ділянка  пл.

06004 га для садівництва або під забу�
дову в районі  вул. Великогірної  (неда�
леко від дороги та комунікацій).  Зверт.
095�8610797.
     продається приватизована зе�

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

 Тел. 095�3283911, 0502739597

2�кімн.  квартиру  будинок в с. Ділок на
вул. Гагаріна, 98, плюс земельна
ділянка  площею 1 га, господарські
будівлі, сад. Тел. 096�4421715.
     Продається будинок в с. Лісарня з

господарськими прибудовами і зе�
мельна ділянка 46 сотин. Сад, виног�
радник.Ціна за домовленістю.
Звертатися 4�25�67, 099�63�69�812.
     Продається добротний будинок

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

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

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

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

вий будинок (близько 200 кв. м.) в с.
Клячаново. 0934874755.
     Продається хата в с. Ільниця під

лісом. Є сарай, колодязь, є можливість
тримати бджіл, "Смерековий камінь" 2
км від хати. Є сад. 50 сотин землі.Ціна
13 000 у. о.

Можливий торг. Тел. 0989056019
(Коля).
     Продається терміново дача – бу�

диночок і 11,5 сотини  приватизованої
землі. Є сад , вода, рибник, газ поряд.
Вул. Абрикосова, 1. Тел. 0999610308.
     Продається двохкімнатний буди�

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

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

     На 777�му кілометрі Міжнарод�
ної траси Київ�Ужгород, в 3�х км.від
Мукачева, 500 метрів від траси, у
Старому Давидкові�на сонячній сто�
роні за 300 метрів від р. Латориці
продається  дворогосподарство на
20�ти сотках  землі. Для ведення
селянського господарства  поряд є
ще 30 сотин землі. В будівлях, при�
датних для проживання є три окремі
кімнати, 2 кухні, кладовка, ванна,
веранда. Є всі комунальні зручності,
а  також є погреб, добротна піч на
дровах, повноводний колодязь, га�
раж, хлів, виноградник (ловгош), ве�
ликий  сад, город. Ціна �25 тис.у.о.
Можливий розмін на пристойну 1 �
або 2�кімнатну квартиру  в Мукачеві.
Зверт. 050�1717572.

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

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

  Т.: 050"6714841.
     Продається приватизована  зе�

мельна ділянка 0,25 га під будівництво
по вул. Червона Гора., с. Лавки. Тел.
050�5530508.
     Продається земельна ділянка  15

сотин під забудову у с. Лавки.  Асфаль�
тована  дорога, поряд ліс. Всі кому�
нальні   комунікації.
Звертатися  по тел. 09515103746, або
в Мукачеві на вул. Миру, 23. Черничко
     Продається в Клячановi земельна

дiлянка  7 сотин з фундаментом в
центрi села. Є газ, свiтло, вода.

 Т.: 099�274�52�36.
     земельна дiлянка  13 сотин пiд за�

будову  у зручному мiсцi в с. Кленовець
поблизу Мукачева. Є комунальнi
комунiкацiї. Зверт.: 095�200�97�09.

     Продається  ВАЗ�2101, 1980 року
випуску, зеленого кольору. Двигун, хо�
дова після капремонту.

Тел. 066�3550477.
     Продаються автомобіль "Шкода�

Октавія" у доброму технічному стані та
бджоло пасіка у селі  Вишкове, Хустсь�
кого району. Довідки тел. 097�474�81�
81.
     Продається ВАЗ�0101, 1980 р. в.,

колір�зелений, двигун, ходова після
кап. ремонту. Ціна договірна.

Тел. 06635504771.
     Продається трактор колісни “Бе�

ларусь — МТЗ�52” з переднім приво�
дом (з документами. Тех. Оглядом). До
трактора є плуг, диски, одноосний
причеп. Звертатися 0668893368.
     Автомобіль  ВАЗ�2107, 1989 р.в.,

бежевий колір  у хорошому стані.
Старт. Ціна 1700 у.о.

Зверт. 0955621600 ( Славик).
     автомобіль "Славута" – (люкс�ва�

ріант), 2005 р.в.  пробіг�34 тис км.
Тел. 0668081410  (Іван Васильович).
     Продается "Волга" ГАЗ�24 (1979

р.в.) требует мелкого ремонта. Об�
ращ. По тел. 4�95�13. 0992251611.
     Продається автомобіль «ЗАЗ  СЛА�

ВУТА» —2003 р.в. Ціна 1800  у. о.  Звер�
татися : 050�8027116
     Продаються: автомобіль «Волга»

ГАЗ�24 та добротні смерекові двері. Усе
в хорошому стані. Тел. для довідок:
050"537"63"64.
     Продається металевий розбір"

ний волгівський гараж в кооперативі
“Північний”.900 у.о.  Тел.: 5"72"85.
     Продається "волгівський" розбір�

ний гараж в кооперативі біля ринку
"ГІД". Можлива розбірка.

Тел.: 050 105 45 46.
     Продається металевий гараж , з

ямою в кооперативі  "Північний". Тел.
5�45�92 (після 18.00). Ціна договірна.
     Куплю “Таврію” в хорошому стані.

Тел.: 050 553 02 18 (тетяна).
     Продам САК з  новим «волговсь"

ким» двигуном. Т.095"002"53"40.
     ïðîäàì òåðìiíîâî ñòàöiîíàðíèé

ãàðàæ ç ïiäâàëüíèì ïðèìiùåííÿì ïî
âóë. ×åðâîíîãiðíié,90-á. Öiíà
äîãîâiðíà.  Ò.: 5-92-51; 095-8613194.
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  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

Òîâàðè òà ïîñëóãè  Ðîáîòà

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

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

     примiщення  на вул. Росвигiв�
ськiй,20�А. – 20 кв. м. пiд офiс, перукар�
ню, стоматкабiнет тощо.

 Зверт.: 050�2661886.

     Продається 1�кімн. квартира на 1�
му поверсі по вул.. Індустріальній, 31.
Автономне опалення, металопласти�
кові вікна, балкон. Тел.: 050 265 95 71
(Сергій).
     Продається 1�кімн. квартира (38

кв. м.)на 2�му поверсі 5 �пов. Цегляно�
го будинку недалеко від центру, в за�
тишному районі. Стан хороший. Ціна
договірна. Тел.: 096 474 57 80

     Продається 2�кімнатна кварти�
ра  50 в. м. на 5�му поверсі 9�повер�
хового будинку  в районі педінсти�
туту.  Вікна – на тиху зелену зону. В
квартирі – паркет, кахель,домо�
фон. Ціна 26 тис. у.о. Дзвонити
0505377572

     Продається  квартира– 37 кв. м. на
другому поверсі цегляного будинку в
районі "Пентагона".

Тел. 050�9847337.
     Продається 2�кімн . квартира  (58

кв. м.) на другому поверсі  цегляного
будинку  у  центрі міста  на вул.Яр.Муд�
рого. Ціна договірна. Зверт. 095�
4604332, 0954751346.
     Продається 2�кімнатна квартира

на 3�му поверсі. Нова пласировка 5�
поверхового будинку на вул. Руській
(район вул. Індустріальної).Ціна дого�
вірна.

Тел. 0505118458.
     Продається або розмінюється  2�

кімн. квартира  з усіма зручностями  у
закритій дворовій системі в цент�
ральній частині міста. Є город, квітник
– на 1�кімнатну квартиру  з усіма зруч�
ностями з доплатою по домовленості.

Тел.0509141031.

     Продається 2"кімнатна квартира
умебльована (65 кв. м.) на першому
поверсі 3"поверхового чеського бу"
динку  на вул. Парканія.

Тел 0505816433.
     Продається 2�кімн. квартира на вул.

Закарпатській в середньому стані. Є
втономне опалення

 Зверт. 066 800 36 74.

     Продається або розмінюєть"
ся на 2"х кімнатну квартиру  бу"
динок у с.Дiлок на вул.
Гагарiна,98, плюс земельна
дiлянка площею 1 га,
господарськi будiвлi, сад.
Зверт. по тел. 096 442 17 35.

     Продається  (без посередників) 3�
кімнатна квартира   в ідеальному стані
у центрі Мукачева (дворовий варіант),
автономне водопостачання, сарай,
підвал. Звертатися 050�7633017
(Ваня, Наталка).
     Продається 3�кімнатна квартира

на вул. Одеській. На 2�му поверсі з інди�
відуальним  опаленням. Зверт. По тел.
066�247�9497.
     Продається земельний участок з

будиночком в урочищі Ловачка.
Тел.: 2�32�95

      Продається будинок у дворовій
системі в м. Ужгород по вул. Лавріще�
ва. Є кухня і житлова кімната, заг.  пло�
ща 28 кв. м та 1 сотина огород, є газ,
вода,електрика, міська каналізація.
Потребує ремонту. Ціна договірна.

Тел: 050�936�95�06
     Продається будинок в с. Клячанові

�72 кв. м. , є газ, опалення,  вода, при�
будова  надвірна, гараж цегляний
(зверху  кімната)  і гараж шиферний,
виноградник, сад, огород, 50 сотин
землі. Ціна договірна.Т. 0508598987.
     Продається будинок в Мукачеві на

вул. Тимірязєва, 36. Біля будинку 16
сотин землі, гараж, сад, город.

Тел. 050�0630296.
     Продається або розмінюється на

     Продаються кози різного віку. Зверт.
099�7293358. (з19.00 до 20.00�Марія
Михайлівна).

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
кирпич (400 шт.),уголок разной
длины и размера, трубы разной
длины и диаметра.

Тел.: 066 142 26 29

     Терміново продається
набір меблів для дитячої кімна�
ти (шкаф, стінка з столом білого
кольору з червоним оформлен�
ням). Виробник Польща Karol II.
Практично новий. Ціна 3700 грн.
(можливий торг).

Тел. 0508855557.

     Продам комплект меблів (но�
вий) з натурального ротангу. В ком�
плекті—двомісний диван, 2 крісла.
Круглий столик зі  склом. До меб�
левого комплекту –набір подушок.
Ціна –2200 грн. Звертатися  по тел.
050�66�05022.

     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ
äîðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà
Iòàëiÿ). Öiíà äîãîâiðíà.

Çâåðò.: 0955338189.

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

  Îðåíäà

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

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

Продаються металеві клітки для
кролів, для голубів (сім шт.)

розміром 100х50х50. Ціна
договірна. Звертатися�2�20�08

(Марія Василівна).

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

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

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

    Тел. 095 484 58 82.

ПРОДАЄТЬСЯ
20"тонний контейнер

на ринку “ГІД” (Торговиця).
Тел.: 050 537 75 76;

050 598 64 72

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

     Продається металева будка
(2,10 х  3,20 метра). Довідки тел.
095�889�63�34.
     Продаються два кольорові те�

левізори ,б�к. «Електрон»  і «Вес�
на» у робочому стані. Тел. 3�50�84.
     продається  польська спальня .

б�к.– ліжко,  комод, дзеркало, дві
тумбочки, 3�дверна шафа світлого
кольору. Тел. 050�8022274.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ТЕРМІНОВО:
ТЕРМІМОВО :Набираємо
будівельників,зварюваль�
ників, працівників на фабри�
ки та заводи, швачок, сто�
лярів, робітників на ферми.
Допомога в отри мани
польських шен ген та робо�
чих віз , реєстрації в кон�
сульстві. Ліцензія МПСП
№АВ 389098.
м.Мукачево вул.Недецеи 2

Тел. 0975500127,
0501357373

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
Диспетчера  радіослужби

ТАКСІ
Звертатися 0509892444

      Продаються меблі — м’яка
частина ( диван і два крісла — «ра�
кушка»)  б�у, у хорошому стані. Не�
дорого.  Зверт. 099�059�1884.

Фірма з продажу та ремон"
ту комп'ютерної техніки
прийме на роботу праців"
ників!

Деталі за тел.: 066�535�86�41

Продаються гвинтові сходи
(14 сходин) висотою 2,6 м. (кар�
кас металевий, дошка – ясінь, з
перилами) розмір 2,6х1,5х1х1 м.
лаковані. Тел.: 050 774 92 65.

     Здається в оренду приміщення
під комерцію (магазин, офіс тощо)
на вул Ужгородській, в районі уні�
верситету. Площа – 60 кв. м. ( мож�
ливо частинами)

 Тел. 095�1358708.

      Продається  ліжко з матрацем
200 на 80 см з двома висувними шухля�
дами. У відмінному стані.

 Тел. 050�3722104.
      Продам дубові бочки для вина:

одна 180 літрів, друга 120 літрів, б/к у
доброму стані. Ціна договірна. Зверт.
4�10�09 з 8.30 до 11.00, вечером з
18.00 до 22.00.
      Металева плита «Алма�Ата» на

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

     Здається у найм на тривалий
строк 1�кімнатна квартира  у р�ні
"ДОСи". Дзвонити 0663550477,
0666683689
     Здається в оренду частково

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

тира в чеському будинку по вул.
Окружній, частково мебльована на
тривалий термін. тел.: 050 764 87
57.
     Здається  у найм новий пів�

особняк  (12 0 км.м.) умебльований
в  Росвигові поряд з університе�
том. Зверт. 095�1358708.
     Винайму 1�2� кімнатну умебль�

овану квартиру у Росвигові. Зверт.
По тел. 0502284266.
     Винайму 1�2� кімнатну умебль�

овану квартиру у Росвигові. Зверт.
по тел. 0502284266.

ПП "Клуб бухгалтерів"
потрібен на роботу кур'єр.

Звертатись за адресою:
м. Мукачево, пл. Миру, 19/1

тел. для довідок  5�41�16     Терміново здається в оренду
приміщення під магазин в Мукачеві
на вул. Матросова, 11�Д (напроти
аграрного коледжу).

Дзвонити 050�6945986.

Дипломований спеціаліст –
масажист надає послуги з

ЛІКУВАЛЬНОГО
МАСАЖУ

по місту, на виклик.
Зверт. по тел. 050"2634399

К У П Л Ю
голку програвача на радіолу «Лат�
вія» (1967 р.в.) для прослуховуван�
ня пластинок.

Дзвонити 050"5198678.

РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО
в м. Мукачево пропонує

погодинну роботу молодим
людям від 16 років. (розда"
ча рекламного матеріалу).

Тел.: 5"42"63, 066 024 47 59

Молода сім’я догляне
самотню літню людину в

обмін на житло.
Тел. 050"372"5432.



Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÍÀÄÌÎÃÈËÜÍÈÕ
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊIÂ

Звертайтеся:
Мукачево, (р�н «Паланок»)
вул.Петра Великого,11�1.
Тел. для довiдок: 4�95�11;

8�050�9569242.

Ìè íå áóëè ïåðøèìè, çàòå ñòàëè êðàùèìè!

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999925  æîâòíÿ  2012 ð.

¹ 43 (943)¹ 43 (943)¹ 43 (943)¹ 43 (943)¹ 43 (943)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

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

з 15.10.2012 р.  по  21.10.2012 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Марко Калина Михайлівна – 1949 р.н.
2. 3узя Василь Ілліч – 1932 р.н.
3. Богдан Меланія Михайлівна – 1958 р.н.
4. Дідун Юлія Антонівна – 1926 р.н.
5. Рушанська Ольга Ігнатівна – 1944 р.н.
6. Ковач Марія Михайлівна –1940 р.н.
7.Пекар Василь Васильович – 1945 р.н.
8. Кочіш Єлізавета Петрівна – 1928 р.н.
9. Солочинський Йосип Васильович – 1924 р.н.
10. Меделян Іван Прокопович – 1958 р.н.
11. Алексей ЕрнестЕрнестович – 1966 р.н.
12. Тайпс Михайло Імревич – 1952 р.н.
13. Тимофеєва Рима Олександрівна – 1920 р.н.
14. Гайлік Марія Миколаївна – 1944 р.н.
15. Ускокович Парасковія Іванівна –1921 р.н.
16. Лангбауер Тамара Андріївна – 1932 р.н.
17. Данилюк Ріта Іванівна – 1939 р.н.
18. Овчиннікова Єва Гензівна – 1948 р.н.
19. Ілканинець Пелагія Йосипівна – 1937 р.н.

ПАТ «Мукачівському заводу ЗБВіК»
терміново потрібні на роботу:

� Водії автомобілів «КАМАЗ», категорії «С», «Е»;
� Налагоджувальники деревообробних верстатів
(професія за дипломом технік�механік);
� Слюсар�ремонтник (деревообробних верстатів,
кранів);
� Електрогазозварювальники ручної зварки;
� Машиніт�кочегар (котельня на твердому паливі);
� Верстатники деревообробних верстатів;
� Формувальники залізобетонних виробів;
� Рамник (пилорами Р�63;
� Рамник стрічкової пили;
� Токар.

За довідками звертатися за адресою:
м. Мукачево, вул. Духновича, 105.

Тел.: 2�15�85, завод ЗБВіК біля з/д переїзду
ЇХАТИ ДО ЗАВОДУ МАРШРУТКАМИ:

Маршрут № 11 – Пивзавод�Тімірязєва;
Маршрут № 9 – Пивзавод�ДОСи;
Маршрут № 15 – Закарпатська�Окружна;
Маршрут № 20 – Пивзавод – Ген. Петрова –
                              остановка – Верді

Адміністрація.

ÀËËÎ-²ÍÔÎ (ÁÅÇÏËÀÒÍÀ ÒÅËÅÔÎÍÍÀ ÄÎÂ²ÄÊÀ)...
9-10-11, 2-32-46, 095-362-52-52

ÀÂÅ-ÌÓÊÀ×ÅÂÎ (âèâ³ç ñì³òòÿ)............2-22-69, 3-19-75
ÏÎÆÅÆÍÀ ÎÕÎÐÎÍÀ ……….....…….....………………101
Ì²Ë²Ö²ß……………………................................…..102
ØÂÈÄÊÀ ÌÅÄÈ×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ…...............………103
ÃÀÇÎÂÀ ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ……......................…..104
ÃÀÇÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ....…............2-22-70, 2-25-69
ÐÅÌÎÍÒÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÒÅËÅÔÎÍÍÈÕ Ë²Í²É…..…...…1508
ÄÎÂ²ÄÊÈ ÏÐÎ ÄÎÑÒÀÂÊÓ ÒÅËÅÃÐÀÌ ……....….....1066
Ì²ÆÌ²ÑÜÊ² ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÈ..…...........................8-1-91
ÖÐË ………..................................................5-50-28
ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë…........................…….2-14-05
ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ……………..................................2-20-31
ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ………….........................2-34-26
Â²ÉÑÜÊÎÂÈÉ ØÏÈÒÀËÜ.....….2-21-86, 2-34-57, 2-13-72
ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÃÎ ØÏÈÒÀËß.......…...4-14-86
ÀÂÀÐ²ÉÍÎ- ÐßÒÓÂÀËÜÍÀ ÑËÓÆÁÀ  ÌÍÑ (ÌÂÑ )..5-47-67
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÅËÅÊÒÐÎÌÅÐÅÆ²
ÇÎÂÍ²ØÍÜÎÃÎ ÎÑÂ²ÒËÅÍÍß................…......…2-30-41
ÄÎÂ²ÄÊÀ ÇÀË²ÇÍÈ×ÍÎÃÎ ÂÎÊÇÀËÓ…..….......…2-20-52
ÄÎÂ²ÄÊÀ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÓ.................…2-14-71, 2-14-92
Ì²ÑÜÊ² ÌÀÐØÐÓÒÊÈ……….............................2-22-63
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÂÎÄÎÏÐÎÂ²ÄÍÈÕ ²
ÊÀÍÀË²ÇÀÖ²ÉÍÈÕ ÌÅÐÅÆ …..…...........…….….3-20-24
ÂÎÄÎÊÀÍÀË…..............................…2-12-85, 2-43-91
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ Ë²ÔÒ²Â…...............…………5-91-14
ÑËÓÆÁÀ ÄÎÐ²Ã……….....................................2-35-55
ÄÀ²………....................................................2-31-16
ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂ²ÐÈ  ÓÌÂÑ…..........….....…...…..2-31-51
ÒÎ×ÍÈÉ ×ÀÑ………..................................…..8-1-410
ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² Ì²ÑÜÊÈÉ ……..........…......3-81-82
ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² ÐÀÉÎÍÍÈÉ. …..........……...2-34-35
Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ………........................................2-10-30
Ê²ÍÎÒÅÀÒÐ………..........................................3-19-43
ÁÓÄÈÍÎÊ ÊÓËÜÒÓÐÈ……….............................2-20-33
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ…..............................................2-30-12

ÊÎÐÈÑÍ² ÒÅËÅÔÎÍÈ ì.ÌÓÊÀ×ÅÂÀ

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

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

     Прирізка, вигинання та доставка скла
     Професійна обробка, свердління отворів, фа�

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

товлення склопакетів.

К У П Л Ю
Куплю задвижки, насосы, электродвигатели, электро�
приводы на задвижки, тельферы, редукторы, компрес�
соры, газодувки, погрузчики, зубчатые муфты, сальни�
ковые компенсаторы, затворы, фланцы, отводы, подшиб�
никовые шарики.

Тел.  0676384875

Мукачівський міськрайонний суд
оголошує конкурс на

ЗАМІЩЕННЯВАКАНТНОЇ ПОСАДИ
СУДОВОГО РОЗПОРЯДНИКА.

Вимоги до кандидатів на посаду судового роз�
порядника – вища освіта за спеціальністю “Право�
знавство” з освітньо�кваліфікаційним рівнем не
нижче бакалавра, стаж роботи на державній службі
в судових органах України не менше 2 років, або
загальний стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Додаткова інформація щодо основних функціо�
нальних обов’язків, розміру, умов оплати праці,
переліку питань для перевірки знання законодав�
ства тощо надається за телефоном 3�16�68.

Документи приймаються протягом 30 календар�
них дніє з дня виходу публікації про оголошення
конкурсу.

Наша адреса:
м. Мукачево, вул. Л.Толстого.13

 тел: (231)3�16�68

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачене Свідоцтво про державну реєстрацію ви�

дане Агафонову Габріелу Вікторовичу, код 2991601198
вважати не дійсним.

АНСАМБЛЬ  «РЕТРО�ЕКСПРЕС»
НАДАЄ  ПОСЛУГИ

по обслуговуванню «живою» музикою на Днях народ�
ження, банкетах, весіллях, урочистостях та інших

корпоративних святах.
Тел. 050�9587697 (Валерій)



“ÎÑ²ÍÍ²É”

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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

43 (943)43 (943)43 (943)43 (943)43 (943)
 10 10 10 10 10 25 æîâòíÿ 2012 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Õàðàêåòð äëÿ ÷åëîâåêà – òî æå, ÷òî çàïàõ äëÿ öâåòêà. (×. Øâàá).Õàðàêåòð äëÿ ÷åëîâåêà – òî æå, ÷òî çàïàõ äëÿ öâåòêà. (×. Øâàá).Õàðàêåòð äëÿ ÷åëîâåêà – òî æå, ÷òî çàïàõ äëÿ öâåòêà. (×. Øâàá).Õàðàêåòð äëÿ ÷åëîâåêà – òî æå, ÷òî çàïàõ äëÿ öâåòêà. (×. Øâàá).Õàðàêåòð äëÿ ÷åëîâåêà – òî æå, ÷òî çàïàõ äëÿ öâåòêà. (×. Øâàá).

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

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

   Äîäàòêîâ³ âíåñêè  äîïóñêàþòüñÿ.
% ñïëà÷óþòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî Ïðè äîñòðîêîâîìó ðîç³ðâàíí³ äîãîâîðó % íå íàðàõîâóþòüñÿ.
Ì³í³ìàëüíà ñóìà âêëàäó 1 000,00 ãðèâåíü. Ì³í³ìàëüíà ñóìà ïîïîâíåííÿ 500,00 ãðèâåíü.
Óâàãà!!! Òåðì³í àêö³¿ ç 27.08.2012 ïî 27.02.2013ð.

ÄÅÏÎÇÈÒÍÈÉ ÂÊËÀÄ

ÀÊÖ²ß!!! “ÎÑ²ÍÍ²É”
ÍÀ 6 Ì²ÑßÖ²ÂÀÊÖ²ß!!!

Ó ÃÐÈÂÍ² – 17, 5 % Ð²×ÍÈÕ

²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15 "Ôàçåíäà". 15.45 Ò/ñ
"Óáèâ÷à ñèëà". 17.00, 01.55 Ò/ñ "Íå-
ð³âíèé øëþá". 18.40, 03.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!". 19.45, 01.00 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Ìîñãàç". 23.30 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
00.10 Í³÷í³ íîâèíè. 00.25 "Áåç
ñâ³äê³â".

ÑÒÁ
07.20, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 08.50 Õ/ô "Â á³é ³äóòü
ëèøå "ñòàð³" (1). 10.50 Õ/ô "Ñîíöå-
âîðîò" (1). 13.10 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ". 18.00, 22.00
"Â²êíà-Íîâèíè". 20.10 "Êóá - 3".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 22.20
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 2". 23.20 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (1). 00.20 Ò/ñ "Êîì³ñàð
Ðåêñ" (1). 01.20 "Âiêíà-Ñïîðò". 01.30
Õ/ô "Äåíü íàðîäæåííÿ Áóðæóÿ-2"
(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Ðîç-
ëó÷åííÿ" (1). 11.10, 21.30 Ò/ñ "Êàð-
ïîâ" (1). 12.10, 03.55 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 15.35, 03.00 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî íà çà-
õèñò. 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿ .17.10,
03.50 Ïîä³¿ Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (1)
.19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/ñ "Âðÿòóâàòè áîñà" (1). 22.30
Õ/ô "Áóäèíîê ìð³é" (2). 00.30 Ò/ñ
"Æèòòÿ ÿê âèðîê. Äðóãèé ñåçîí" (2).
01.20 Õ/ô "Ôàðòîâèé" (2).

Ò Å Ò
07.25 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.15 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷"
(1). 08.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 09.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 11.55, 18.50 Áîãèíÿ . øîï³í-
ãó. 12.30, 17.05 Ìàøà òà ìîäåë³ 2.
13.35, 17.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 14.40 Îäíà çà âñ³õ. 15.05,
20.25 Äàéîø ìîëîäüîæ! 15.40, 01.40
Ó ÒÅÒà òàòî! 16.05, 02.05 Äîñâ³äîñ.
16.40, 22.55 Âàéôàéòåðè. 19.25,
00.50 ÁàðÄàê. 21.15 Â³òàëüêà. 21.50
Êà$òà. 22.15 Ðàé, ãóäáàé. 23.20
Äóðíºâ + 1. 23.55 Ò/ñ "Çàãóáëåíà"
(2). 02.30 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "7 äí³â"
(ïîâòîð). 11.15 - Ò/ñ. 12.25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Êîíöåðò . 14:00
- Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ. 16.30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô.
18.15 - Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 19.50 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 20.00 -
"Äóõîâíå äæåðåëî". Ïðÿìèé åô³ð.
20.45-  Ä/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 Ðåïîðòåð.
07.35, 08.35, 19.35, 01.20 Ïîãîäà.
09.00, 16.50 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 10.00, 17.50, 21.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 13.20, 14.20 Kids Time. 13.25
Ì/ñ "Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà". 14.45,

Ôàêòû. Âå÷³ð. 20.15 Ò/ñ "Øåô". 23.40
Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 23.55 Ò/ñ "Ðîç-
ïëàòà" .02.05 Ò/ñ "Ê³ñòêè-5".

ÎÐÒ
09.15 "Æèòè çäîðîâî!". 10.25 "Êîí-
òðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55, 04.05
"Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äà-
òè!" 12.55 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15 "Ôàçåíäà". 15.45 Ò/ñ
"Óáèâ÷à ñèëà". 17.00, 02.10 Ò/ñ "Íå-
ð³âíèé øëþá". 18.40, 03.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!". 19.45 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ìîñ-
ãàç". 23.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.25
Í³÷í³ íîâèíè. 00.40 "Áåç ñâ³äê³â".
01.15 "Îñåëÿ íåïðàâäè". 01.45 "Êà-
ë³ôðåí³ÿ".

ÑÒÁ
06.15, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.00,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.20 "Êóá - 3". 11.05 Õ/ô
"Ïðàâî íà íàä³þ". 13.10 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â. ×îðí³ òà á³ë³!". 18.00,
22.00 "Â²êíà-Íîâèíè". 20.00 "Ôåð-
ìåð øóêàº äðóæèíó - 2". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 22.20 "Âàã³ò-
íà ó 16". 23.20 "Äîíüêè-ìàòåð³".
00.20 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.20
Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ" (1). 02.10 "Âiêíà-
Ñïîðò".

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.00, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Ðîçëó÷åííÿ" (1). 11.00, 21.00 Ò/ñ
"Êàðïîâ" (1). 12.00, 03.55 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35, 03.10 Ùè-
ðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî íà
çàõèñò. 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
17.10, 03.50 Ïîä³¿ Ñïîðò. 17.15 Êðè-

òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà"
(1). 19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 20.00 Ò/ñ "Âðÿòóâàòè áîñà" (1).
23.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1) .01.00 Ò/ñ
"Æèòòÿ ÿê âèðîê. Äðóãèé ñåçîí" (2).
01.45 Õ/ô "Áóäèíîê ìð³é" (2).

Ò Å Ò
07.25 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.15 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1). 08.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 09.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 11.55, 18.50 Áîãèíÿ øîï³íãó.
12.30, 17.05 Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 12.55
Ò/ñ "Õòî ó äîì³ ãîñïîäàð?" (1). 13.35,
17.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
14.40 Îäíà çà âñ³õ. 15.05, 20.25
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 15.40, 01.40 Ó
ÒÅÒà òàòî! 16.05, 02.05 Äîñâ³äîñ.
16.40, 22.55 Âàéôàéòåðè. 19.25,
00.50 ÁàðÄàê. 21.15 Â³òàëüêà. 21.50
Êà$òà. 22.15 Ðàé, ãóäáàé. 23.20

15.45 Teen Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³".
15.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.30, 01.15
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿.
20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2). 22.00
Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.00 ÔÁÐ :).  01.25
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.30 Ò/ñ
"Îäíà í³÷ ëþáîâ³". 02.15 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é àêîðä".
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07.25 Êðà¿íà on line. 07.35 Åðà
á³çíåñó. 07.50 Ô³íàíñîâ³ ïîðàäè.
08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.00 Ñïåöïðîåêò "Í³÷ âè-
áîð³â". 14.30 Ô³íàíñîâà ïðàâäà.
14.40 Õàé ùàñòèòü. 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì) . 15.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15 Ä/ô
"Ìàò³íêà Àë³ï³ÿ. Øëÿõ ìóäðîñò³".
16.10 Õ/ô "Âèçâîëåííÿ" 3,4ñ.. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 Ôåñòè-
âàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëåâî 1÷.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.30 Ñîö³àëüíå øîó "Àäðåíàë³í".
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10 Ñïîðò.
23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî
ñïîðòó. 23.20 Ïîãîäà. 23.25 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 23.50 Õóä. ô³ëüì "×î-
ëîâ³÷à ðîáîòà". 8 ñåð³ÿ. 00.40 Ïîì³æ
ðÿäêàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 01.45 Ñâ³òëî. 02.10
ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.05 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00 Ìóëüòô³ëüì.
10.35, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà". 12.45 "Çí³ì³òü öå íå-
ãàéíî". 13.45 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåí-
íÿ. Ä³ì çà òèæäåíü". 14.45 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 3". 15.45 "Ñ³ìåéí³ äðàìè".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15
"Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 21.50 "Ìàìî, ÿ
îäðóæóþñü?". 23.20, 00.20 Ò/ñ
"Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â" (2). 01.15 Õ/ô "Í³êî-
ëè íå çäàâàéñÿ" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.40 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 09.10,
04.50 "Çíàê ÿêîñò³". 09.50 Ò/ñ "Ïî-
âåðíåííÿ Ìóõòàðà". 11.45 Ò/ñ "Îä-
íîãî ðàçó â ì³ë³ö³¿". 12.15 Ïðîãðà-
ìà "Äî ñóäó". 13.15 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 14.10 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2". 16.00 Ò/
ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-10".
18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 19.05
Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00, 02.15
"Ïîäðîáèö³". 20.30, 02.45 "Ïîäðî-
áèö³. Íåôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Çåìñü-
êèé ë³êàð. Ïðîäîâæåííÿ". 00.50 Õ/
ô "Ãð³õè íàø³" (2). 02.55 "Ñïîðò ó
Ïîäðîáèöÿõ". 03.00 "Òåëåâ³ç³éíà
ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".

 ICTV
06.50, 09.25, 12.55, 19.25, 01.00
Ñïîðò. 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Åêñòðåíèé âèêëèê. 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.30, 19.30, 01.05 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.30, 16.35 Ò/ñ
"Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.00, 22.25 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 15.30 Ò/ñ
"Íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ". 18.45

ë³êàð. Ïðîäîâæåííÿ"00.50 "Ïàðê
àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó". 01.15 Õ/ô
"Ä³äüêà ëèñîãî" (2).

 ICTV
07.00, 09.25, 12.55, 19.25, 00.55
Ñïîðò. 07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. .09.30, 19.30, 01.05 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè . 10.30, 16.30 Ò/ñ
"Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.00, 22.25 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.15, 20.15
Ò/ñ "Øåô". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.40
Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 23.55 Ò/ñ "Ðîç-
ïëàòà". 02.00 Ò/ñ "Ê³ñòêè-5". 03.15
×óäî-ëþäè.

ÎÐÒ
05.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 09.15 "Æèòè
çäîðîâî!" 10.25 "Êîíòðîëüíà çàêó-
ï³âëÿ". 10.55, 04.05 "Ìîäíèé âèðîê".
12.15 "×àñ îá³äàòè!" 12.55 "Äåøåâî
³ ñåðäèòî". 14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Ôà-
çåíäà". 15.45 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà".
17.00, 02.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá".
18.40, 03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.45, 01.15 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ìîñãàç". 23.45
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.25 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.40 "Áåç ñâ³äê³â".

ÑÒÁ
06.00, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.30,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.00 "Ôåðìåð øóêàº äðó-
æèíó - 2". 11.00 Õ/ô "ß ùàñëèâà"
(1). 13.05 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ×îðí³
òà á³ë³". 18.00, 22.00 "Â²êíà-Íîâè-
íè". 20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô - 2".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 00.35
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.25 Ò/ñ "Êî-
ì³ñàð Ðåêñ" (1). 02.15 "Âiêíà-Ñïîðò".
02.25 Õ/ô "Ê³íåöü "Ñàòóðíà" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.00, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Ðîçëó÷åííÿ" (1). 11.00, 21.00 Ò/ñ
"Êàðïîâ" (1). 12.00, 03.55 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò.
17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿. 17.10,
03.50 Ïîä³¿ Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (1).
19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/ñ "Âðÿòóâàòè áîñà" (1).
23.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 01.00 Ò/ñ
"Æèòòÿ ÿê âèðîê. Äðóãèé ñåçîí" (2).
01.45 Õ/ô "Áîºöü" (2).

Ò Å Ò
07.25 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.15 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1). 08.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 09.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 11.55, 18.50 Áîãèíÿ øîï³í-
ãó. 12.30, 17.05 Ìàøà òà ìîäåë³ 2
13.35, 17.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 14.40 Îäíà çà âñ³õ. 15.05,
20.25 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 15.40 Ó
ÒÅÒà òàòî!. 16.05 Äîñâ³äîñ. 16.40,
22.55 Âàéôàéòåðè. 19.25, 02.50
ÁàðÄàê. 21.15 Â³òàëüêà. 21.50 Êà$-
òà. 22.15 Ðàé, ãóäáàé. 23.20 Õ/ô
"Äæèïåðñ êðèïåðñ" (3). 01.10 Õ/ô
"Äæèïåðñ êðèïåðñ 2" (3).

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç
Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
11:05 - Ò/ñ. 11:50 - Ä/ñ. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òåñò æèòòÿ"
(ïîâòîð) . 13:45 -  Ì/ô. 14.05 - "Ê³íî-
ìàã³ÿ". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Ä/ñ  . 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/
ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà   . 20.00 - "Ë³êàðñüêà
òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð). 20.45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà
â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/
ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 01.10 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.35, 01.30 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 10.00, 17.50, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.20 Kids Time.
13.25 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.45, 15.45 Teen Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 19.30, 01.25 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 22.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.00
Áëèæ÷å äî ò³ëà. 01.35 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 01.40 Ò/ñ "Îäíà í³÷
ëþáîâ³". 02.30 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä".
03.20 Çîíà íî÷³.

×ÅÒÂÅÐ, 1 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.25 Êðà¿íà on line. 07.35 Åðà á³çíå-
ñó. 07.50 Ô³íàíñîâ³ ïîðàäè. 08.20
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. .09.00 Ï³äñóìêè äíÿ 09.25
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.40 Êíèãà.ua.
10.00 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè æ³íêîþ".

Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.55 Ò/ñ
"Çàãóáëåíà" (2). 02.30 Äî ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 -  Ò/ñ
. 11:50 - Ä/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð).
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Ä/ñ. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Ä/ñ  . 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/
ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 -  "Òåñò æèòòÿ"
(ïðÿìèé åô³ð). 20.45 - Ò/ñ. 21.30 -
Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/
ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

07.30, 08.30, 19.00, 01.05 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.35, 01.30 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 10.00, 17.50, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.20 Kids Time
13.25 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.45, 15.45 Teen Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 19.30, 01.25 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 22.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.00
Âåñ³ëëÿ áóäå ïî-ìîºìó! 01.35 Ò/ñ
"Îäíà í³÷ ëþáîâ³". 02.25 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é àêîðä". 03.10 Çîíà íî÷³. 03.15
Âèùå íåáà.

ÑÅÐÅÄÀ, 31 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.25 Êðà¿íà on line. 07.35 Åðà á³çíå-
ñó. 07.50 Ô³íàíñîâ³ ïîðàäè. 08.20
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.35 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.00 Òîê-
øîó "Ëåãêî áóòè æ³íêîþ". 11.05 Â
ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 11.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20 Ïîãîäà. 12.25
Êîðäîí äåðæàâè. 12.40 Õ/ô "Âèçâî-
ëåííÿ" 3,4ñ.. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.30 Ïîãîäà. 15.35 Õ/ô "Âèçâîëåí-
íÿ" 5,6ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00
Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðè â Êîá-
ëåâî 2÷. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Îô³-
ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Æàðò ç
Þ.Ãàëüöåâèì, Ñ.Äðîáîòåíêîì.
22.40 Ïîãîäà. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 23.10, 01.10 Ñïîðò. 23.15, 01.15
Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó. 23.20
Ïîãîäà. 23.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.50 Õóä. ô³ëüì "×îëîâ³÷à ðîáîòà-
2". 1 ñåð³ÿ. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.45 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.45 Ò/ñ "Äî-
ì³âêà" 10ñ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.45 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00 Ìóëüòô³ëüì.
10.35, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.

Ðîêñîëàíà". 12.45 "Çí³ì³òü öå íå-
ãàéíî". 13.45 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ.
Ä³ì çà òèæäåíü". 14.45 "Íå áðåøè
ìåí³ - 3". 15.45, 01.55 "Ñ³ìåéí³ äðà-
ìè". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15
"Íà íîæàõ". 21.15 "Ïîñò-øîó "Íà
íîæàõ". Íàéãîñòð³ø³ ïîäðîáèö³".
22.25 "Ãðîø³". 00.00, 01.00, 03.25 Ò/
ñ "Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.40, 03.25 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10 "Çíàê ÿêîñò³". 09.50 Ò/ñ "Ïî-
âåðíåííÿ Ìóõòàðà". 11.45 Ò/ñ "Îä-
íîãî ðàçó â ì³ë³ö³¿". 12.15 Ïðîãðàìà
"Äî ñóäó".  13.15 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.10 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì 2". 16.00 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-10". 18.10 Ò/
ñ "Êðîâèíóøêà". 19.05 Ïðîãðàìà
"Ïðî æèòòÿ". 20.00, 02.45 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30, 03.15 "Ïîäðîáèö³. .
Íåôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Çåìñüêèé

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 29 ÆÎÂÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.35 Åðà á³çíåñó. 07.50 Ô³íàíñîâ³
ïîðàäè. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ä³ëîâèé
ñâ³ò.Òèæäåíü. 09.30 Âêëþ÷åííÿ ç
ÖÂÊ. 10.00 Íîâèíè. 10.10 Âêëþ÷åí-
íÿ ç ÖÂÊ. 11.50 Ô³íàíñîâà ïðàâäà.
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.20 Âêëþ÷åííÿ ç ÖÂÊ. 13.30 Ïðà-
âî íà çàõèñò. 13.50 Àðì³ÿ. 14.00
Íîâèíè. 14.10 Âêëþ÷åííÿ ç ÖÂÊ.
14.50 Â³êíî â Àìåðèêó. 15.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.20 Õ/ô "Âèç-
âîëåííÿ" 1,2ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.30 Àãðî-
News. 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00
Ô³íàíñîâà ïðàâäà. 19.10 Ñïåöïðî-
åêò. Âèáîðè 2012. Ï³äñóìêè. 20.40
Ñ³ëüðàäà. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.35 Ñïåöïðîåêò. Âèáîðè
2012. Ï³äñóìêè. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00 Ï³äñóìêè.
23.10 Ñïîðò. 23.15 Çà 80 äí³â íà-
âêîëî ñïîðòó. 23.20 Ïîãîäà. 23.25
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.45 Õóä. ô³ëüì
"×îëîâ³÷à ðîáîòà". 7 ñåð³ÿ. 00.35
Òâ³é ãîëîñ. Ñïåöâèïóñê. 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.30
ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 10.00 Ìóëüòô³ëüì.
10.50, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà". 12.50 "Çí³ì³òü öå íå-
ãàéíî". 13.50 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåí-
íÿ. Ä³ì çà òèæäåíü". 14.50, 15.45,
04.05 "Ñ³ìåéí³ äðàìè". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15 Õ/ô "Â³ä÷èí³òü, öå
ÿ!" (1). 00.15 Õ/ô "Í³êîëè íå çäà-
âàéñÿ" (2). 02.15 Õ/ô "×îëîâ³ê íà
ãîäèíó" (1). 04.50 Ò/ñ "Ñë³äàêè" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.40, 03.10 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10, 04.50 "Çíàê ÿêîñò³". 09.50,
13.00 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè".
13.55 "Äåòåêòèâè". 14.15 Ïðîãðàìà
"Äî ñóäó". 15.15 Ïðîãðàìà "Ïðàâî
íà çóñòð³÷". 16.15 "Æäè ìåíÿ". 18.10
Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 19.05 Ïðîãðàìà
"Ïðî æèòòÿ". 20.00, 02.25 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30, 03.00 "Ïîäðîáèö³. Íå-
ôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Çåìñüêèé ë³êàð.
Ïðîäîâæåííÿ". 22.55 Ò/ñ "Çîâí³øíº
ñïîñòåðåæåííÿ". 00.50 Õ/ô "Íàðå-
÷åíèé çà îãîëîøåííÿì".

 ICTV
06.35, 09.25, 12.55, 19.25, 00.55
Ñïîðò. 06.45 Ôàêòè. Âèáîðè-2012.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30, 19.30,
01.05 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.30
Õ/ô "Êðèâàâèé ñïîðò". 12.25 Àíåê-
äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.00, 21.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.15, 20.15 Ò/ñ "Íàä-
çâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ". 15.15 Õ/ô
"Òðîÿ". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 22.40
Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 22.55, 03.45
Ñâîáîäà ñëîâà. 02.00 Ò/ñ "Ê³ñòêè-
5".

ÎÐÒ
 09.15 "Æèòè çäîðîâî!" 10.25 "Êîí-
òðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55, 04.05
"Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äà-
òè!" 12.55 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 14.00
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    (íà  29.10.2012 - 04.11.2012 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

-  Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ. 17.50 - Ì/ô.
18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -"Òî÷êà
çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ". 21.05 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.00, 01.05 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.35, 01.30 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 10.00, 17.50, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.20 Kids Time.
13.25 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.45, 15.45 Teen Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 19.30, 01.25 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 22.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.00
Óêðà¿íà ÷óäåñ 2. 01.35 Ò/ñ "Îäíà
í³÷ ëþáîâ³".

ÑÓÁÎÒÀ, 3 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 15.05 After Live (Çà ëàøòóíêàìè
Øóñòåð-Live). 15.25 Ïîãîäà. 15.35
Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 16.30 Çîëî-
òèé ãóñàê. 16.55 Ôóòáîë. ×åìï³î-
íàò Óêðà¿íè. Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Øàõòàð"
(Äîíåöüê) - "Ìåòàëóðã" (Çàïîð³ææÿ).
17.45 Â ÏÅÐÅÐÂ²: Çåëåíèé êîðèäîð.
18.50 Ñâ³ò àòîìà. 19.15 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà Î.Ïåêóí "Æèòòÿ íåïîâ-
òîðíèé ñþæåò". 20.50 Ìåãàëîò. 20.55
Çâîðîòíèé çâ'ÿçîê. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.20 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 21.30
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.00 Ç³ðêè ãóìî-
ðó. Ñ.Äðîáîòåíêî, Î.Âîðîáåé.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00 Òâ³é ãîëîñ. 23.30 Ïîãîäà.
23.35 Åðà çäîðîâ'ÿ. 23.55 Îñîáëè-
âèé ïîãëÿä. 00.15 V²² Öåðåìîí³ÿ
íàðîäæåííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ïðåì³¿
"Æ³íêà ²²² òèñÿ÷îë³òòÿ". 1 ÷àñòèíà.
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.40 Ñâ³ò àòî-
ìà.

Êàíàë «1+1»
06.35 Ì/ô "Ñìóðôè" (1). 07.20
"Ñïðàâæí³ ë³êàð³ - 2". 08.20 "Êóë³-
íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöüêà".
09.00 "Õòî òàì?" 10.10, 10.35 Ì/ñ
"×³ï ³ Äåéë" (1). 11.00, 12.05, 04.55
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ". 12.45
"Íà íîæàõ". 13.45 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
14.45 Ì/ô "²ñòîð³ÿ ³ãðàøîê - 2" (1).
16.45 "Êè¿â âå÷³ðí³é". 18.30 "Ðîçñì-
³øè êîì³êà". 19.30 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà
ñëóæáà íîâèí". 20.15 "Îïåðàö³ÿ
êðàñà - 2". 22.00 "Ì³é çìîæå - 2".
23.50 Õ/ô "Ñåñòðè" (2). 01.25 Õ/ô
"Ñóòè÷êà" (2). 03.10 Õ/ô "Çàã³í ñïåö-
³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ" (2).

IÍÒÅÐ
05.20 "Âåëèêà ïîë³òèêà ç ªâãåí³ºì
Êèñåëüîâèì". 08.00 "Ïîçàî÷³". 09.05
"Îðåë ³ Ðåøêà". 10.05 "Óêðà¿íî, âñòà-
âàé!" 10.55 "Ñ³ìåéíèé ïåñ". 11.55
"Íàéðîçóìí³øèé". 13.55 "Âåëèêà
Ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêè". 15.55 Õ/ô
"Ãóâåðíàíòêà". 18.00 Õ/ô "Ëþáîâ³
ö³ëþùà ñèëà". 20.00, 01.55 "Ïîäðî-
áèö³". 20.25 "Öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåí-
íÿ ïðåì³ºþ "Çîëîòèé ãðàìîôîí"".
00.05 Õ/ô "Â³òåð ï³âí³÷íèé". 02.20
Ä/ñ "²ñòîð³ÿ Ñâ³òó".

ICTV
06.50 Êîçèðíå æèòòÿ. 07.30 Îñòàíí³é
ãåðîé-2. 08.45 Ç³ðêà YouTube. 10.00

Äà÷à. 10.30 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ.
11.45 Ñïîðò. 11.50 Åêñòðåíèé âèê-
ëèê. 12.50 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 13.50
Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 15.55 Õ/ô "Ìîðòàë
Êîìáàò. Âèíèùåííÿ". 17.45 Ìàêñè-
ìóì â Óêðà¿í³. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.00 Õ/ô "Ì³ñ Êîíãåí³àëüí³ñòü".
21.15 Õ/ô "Ì³ñ Êîíãåí³àëüí³ñòü-2:
Íåïåðåâåðøåíà ³ íåáåçïå÷íà".
23.40 Íàøà Russia. 00.35 Õ/ô "Ðîêê³"
(2). 02.35 Õ/ô "Íåïåðåìîæíèé Äðà-
êîí" (2).

ÎÐÒ
07.50 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
08.35 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
08.50 "Ðîçóìíèö³ é ðîçóìíèêè".
09.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 10.10
"Ñìàê". 10.55 "Àíàòîë³é Ïàïàíîâ.
Â³ä êîìåä³¿ äî òðàãåä³¿". 12.15 "Àá-
ðàêàäàáðà". 14.15 "Òàê äîáðå!". 15.15
"Íàðîäíà ìåäèöèíà". 16.30 "×åêàé
íà ìåíå". 17.55 "Ëþäèíà ³ çàêîí".
19.00 "ß ëþáëþ öåé ñâ³ò". Þâ³ëåé-
íèé êîíöåðò Åä³òè Ï'ºõè. 21.00 "×àñ".
21.20 "Ñüîãîäí³ óâå÷åð³". 23.05 Õ/ô
"Ñëóæáîâèé ðîìàí. Íàø ÷àñ". 00.50
Õ/ô "22 êóë³. Áåçñìåðòíèé". 02.50
Õ/ô "Ë³òí³ ñíè". 04.05 Õ/ô "Àëüîøê³-
íà ëþáîâ".

ÑÒÁ
06.20 Õ/ô "Â çîí³ îñîáëèâî¿ óâàãè"
(1). 07.50 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³2".
08.50 "Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöü-
êîþ". 09.00 "¯ìî âäîìà". 10.05 "Âó-
ñîËàïîÕâ³ñò". 10.45 "Çâàæåí³ òà
ùàñëèâ³ - 2". 15.00 "Íàö³îíàëüíå
òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5". 19.00
"Õ-Ôàêòîð - 3". 22.25 "Ìîÿ ïðàâäà.
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³": òàºìíèö³ ïå-
ðåìîæö³â". 23.45 "Õ-Ôàêòîð.
Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ". 00.50 "Äå-
òåêòîð áðåõí³ - 2". 01.45 Õ/ô "Â³äïó-
ñòêà çà âëàñíèé ðàõóíîê" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.10
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. Íàñòàñ³ÿ Çà-
âîðîòíþê. 10.00 Äîäîìó íà ñâÿòà.
11.00, 03.50 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü
- 11" (1). 12.00 Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå
ðîçêðèòî" (1). 14.00, 16.00 Ò/ñ "Âà-
ðåíüêà. ² â ãîð³, ³ â ðàäîñò³" (1).
18.00, 19.20 Ò/ñ "Êðàñóíÿ" (1).
19.00, 03.30 Ïîä³¿. 22.30 Ò/ñ "ß -
îõîðîíåöü. Îõîðîíåöü Êà¿íà" (1).
02.00 Õ/ô "Áóäèíîê ìåðòâèõ - 2" (3).

Ò Å Ò
07.25 Ì/ñ "Ëóíò³ê" (1). 07.40 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35
Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò-
³êîì. 09.25 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 09.45 Ì/ñ
"×îðíèé ïëàù" (1). 11.45, 13.25 Ò/ñ
"Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 12.50 ÒÅÒ.
14.30 Ì³ñòåð Òðîëîëî. 15.05 Õ/ô
"Òèì÷àñîâî âàã³òíà" (1). 17.00 Ì/ô
"Íîâ³ ïðèãîäè Á³ëîñí³æêè" (1). 18.20
Õ/ô "Äîêòîð Äóë³òòë" (1). 20.05
Â³òàëüêà. 21.05 Äàéîø ìîëîäüîæ!
22.30 Ñëàâà ç³ Ñëàâºêîì Ñëàâ³íèì.
23.00 Õ/ô "Äæèïåðñ êðèïåðñ" (3).
00.50 Õ/ô "Äæèïåðñ êðèïåðñ 2" (3).
02.30 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - ä/ñ "Âîäà-ë³í³ÿ æèòòÿ" . 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - Ì/ô. 10:30 -  Íî-
âèíè "×àñ". 11:05 - Ïðîãðàìà "Òî÷êà
çîðó". 12:00 - Ä/ñ. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Ä/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Ä/ñ. 18:00 - Êîíöåðò. 19:00 - Íî-
âèíè "×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×àñ".
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35
- Õóäîæí³é ô³ëüì . 01:20 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
07.20 Çðîáè ìåí³ ñì³øíî. 09.00 Ì/ñ
"Êóíã-ôó Ïàíäà: Äèâîâèæí³ ëåãåí-
äè". 09.35 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñ-
êàðó". 10.00 Ãîòóé. 11.00 Íàø³ â
Ðàø³. 12.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
15.55 ØîóìàSòãîóîí. 19.00 Ì/ô
"Âîëüò". 21.00 Õ/ô "Ñóò³íêè. Ñàãà.
Ìîëîäèê". 23.20 Õ/ô "Äðóã íàðå÷å-
íî¿". 01.35 Ñïîðòðåïîðòåð. 01.40 Õ/
ô "Ëþáîâ Ìåðô³". 03.35 Ò/ñ "Îäíà
í³÷ ëþáîâ³". 04.25 Çîíà íî÷³.

ÍÅÄ²Ëß, 4 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
 11.00 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 11.45
Ïîãîäà. 12.00 Êàðàîêå äëÿ äîðîñ-
ëèõ. 12.55 Ò/ñ "Õëîïö³ ç íàøîãî ì³ñòà"
1ñ. 14.00 Ôóòçàë. ×åìï³îíàò ñâ³òó.
Òà¿ëàíä-Óêðà¿íà 1ò. 14.20 Ó ïåðåðâ³:
Óêðà¿íà ³ííîâàö³éíà. 15.00 Ò/ñ
"Õëîïö³ ç íàøîãî ì³ñòà" 2ñ. 16.05
Çîëîòèé ãóñàê. 16.30 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 17.20 Ïîãîäà. 17.25 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 18.00 Êîíöåðò
äî Äíÿ âèçâîëåííÿ Êèºâà. 19.35
Ç³ðêè ãóìîðó. Áðàòè Ïîíîìàðåíêè,
ª.Ïåòðîñÿí. 20.40 Ãîëîâíèé àðãó-
ìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.40 Òî÷êà çîðó.
22.00 Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà á³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 23.30 Ïîãîäà. 23.35 Îë-
³ìï³éñüêèé âèêëèê. 23.50 V²² Öåðå-
ìîí³ÿ íàðîäæåííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿
ïðåì³¿ "Æ³íêà ²²² òèñÿ÷îë³òòÿ". 2 ÷à-
ñòèíà.

13.15, 22.25 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.25, 20.15 Ò/ñ "Øåô".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.40 Ôàêòè.
Ï³äñóìêè äíÿ. 23.55 Ò/ñ "Ðîçïëà-
òà". 02.00 Ò/ñ "Ê³ñòêè-5".

ÎÐÒ
09.15 "Æèòè çäîðîâî!" 10.25 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.55
"Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 14.00 ²íø³ íî-
âèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 15.15 "Ôàçåíäà". 15.45 Ò/ñ

"Óáèâ÷à ñèëà". 17.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 18.40 "Ïîëå ÷óäåñ". 19.45
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30
Ò/ñ "Ìîñãàç". 23.25 "Äçâîíÿòü, çà-
÷èí³òü äâåð³". 00.25 "Áåç ñâ³äê³â".
01.00 Õ/ô "Æèòòÿ çà ë³ì³òîì". 02.10
Õ/ô "Ìè ç âàìè äåñü çóñòð³÷àëèñÿ".
03.45 Õ/ô "Ïðèäàòíèé äî íåñòðîéî-
âî¿". 05.00 "Äîêè âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
06.05 Õ/ô "Íåæäàíî-íåãàäàíî" (1).
07.40 Õ/ô "ß ùàñëèâà" (1). 09.45 Õ/
ô "Îñîáèñòå æèòòÿ ë³êàðÿ Ñåë³âà-
íîâî¿" (1). 17.45, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 17.55 Õ/ô "Âåñíà íà Çàð³÷í³é
âóëèö³" (1). 20.00, 22.40 "Íàö³îíàëü-
íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5".
00.25 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 01.40 Õ/ô
"Ç ïðèâ³òîì, Êîçàíîñòðà" (1). 03.10
"Âiêíà-Ñïîðò". 03.20 Õ/ô "Á³é ï³ñëÿ
ïåðåìîãè" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/
ñ "Âðÿòóâàòè áîñà" (1). 11.00, 21.00
Ò/ñ "Êàðïîâ" (1). 12.00, 04.15 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî íà çà-
õèñò. 17.00, 19.00, 03.55 Ïîä³¿.
17.10, 04.10 Ïîä³¿ Ñïîðò. 17.15 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà"
(1). 19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 22.00 Ò/ñ "ß - îõîðîíåöü. Ê³ëåð
äî þâ³ëåþ" (1). 01.45 Õ/ô "Ñìîê³íã
ïî-ðÿçàíñüêè" (1). 03.15 Ëàñêàâî
ïðîñèìî.

Ò Å Ò
07.25 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.15 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1). 08.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà
Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1).
09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè"
(1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210.
Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1). 11.55 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 12.30, 17.05 Ìàøà òà ìî-
äåë³ 2. 13.35, 17.45, 20.25 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40 Îäíà çà
âñ³õ. 15.05, 21.50 Äàéîø ìîëîäü-
îæ! 15.40, 01.40 Ó ÒÅÒà òàòî!.
16.05, 02.05 Äîñâ³äîñ. 16.40, 23.00
Âàéôàéòåðè. 19.25, 00.50 ÁàðÄàê.
21.15 Øóðè-Ìóðè. 22.15 Øîó ãîä-
íî. 22.40 Ñëàâà ç³ Ñëàâºêîì Ñëà-
â³íèì. 23.25 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-
òóá'à. 23.55 Ò/ñ "Çàãóáëåíà" (2).
01.15 Äóðíºâ + 1. 02.30 Äî ñâ³òàí-
êó. .

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î" .
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ"
(ïîâòîð). 13.45 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:10
-  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14:45

10.50 Çäîðîâ'ÿ. 11.30 Àóä³ºíö³ÿ.
Êðà¿íè â³ä À äî ß. 11.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 12.00 Ôóòçàë. ×åìï³îíàò
ñâ³òó. Óêðà¿íà - Ïàðàãâàé. 12.20 Ó
ïåðåðâ³: Íîâèíè. 13.00 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 13.10 Êîíòðîëüíà ðîáîòà. 13.35
Õ/ô "Âèçâîëåííÿ" 5ñ. 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.30 Ïîãîäà. 15.35 Õ/ô
"Âèçâîëåííÿ" 6ñ. (çàêë.). 16.50 Õ/ô
"Òîâàðèø ãåíåðàë". 18.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.00 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà
ãóìîðó â Êîáëåâî 3÷. 20.55 Îô³ö-
³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Äîñâ³ä.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10 Ñïîðò.
23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî
ñïîðòó. 23.20 Ïîãîäà. 23.25 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 23.50 Õóä. ô³ëüì "×î-
ëîâ³÷à ðîáîòà-2". 2 ñåð³ÿ. 00.40
Ïîì³æ ðÿäêàìè.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.00 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00 Ìóëüòô³ëüì.
10.35, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà". 12.45 "Çí³ì³òü öå íå-
ãàéíî". 13.45 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ.
Ä³ì çà òèæäåíü". 14.45, 01.10 "Íå
áðåøè ìåí³ - 3". 15.45, 02.00
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15 "×îòèðè âåñ³ëëÿ
- 2". 21.45 "Äàâàé, äî ïîáà÷åííÿ".
23.15, 00.15, 03.30 Ò/ñ "Ïîë³ö³ÿ Ãà-
âà¿â" (2). 02.45 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåí-
íÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 2".

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.40, 02.55 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
. 09.10, 04.30 "Çíàê ÿêîñò³". 09.50 Ò/
ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà". 11.45 Ò/ñ
" Îäíîãî ðàçó â ì³ë³ö³¿". 12.15 Ïðî-
ãðàìà "Äî ñóäó". 13.15 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.10 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2".
16.00 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-
10". 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 19.05
Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00, 02.15
"Ïîäðîáèö³". 20.30, 02.45 "Ïîäðî-
áèö³. Íåôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Çåìñü-
êèé ë³êàð. Ïðîäîâæåííÿ". Çàêë. ñåð³¿.
00.50 Õ/ô "Õëîï÷èêè-ä³â÷àòêà".

 ICTV
06.45, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55,
09.25, 12.55, 19.25, 00.55 Ñïîðò.
07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ìàê-
ñèìóì â Óêðà¿í³. .08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê . 09.30, 19.30, 01.05 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.30, 16.30 Ò/ñ "Àãåíò
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.05, 22.25 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.20, 20.15 Ò/
ñ "Øåô". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.40
Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 23.55 Ò/ñ "Ðîç-
ïëàòà". 02.00 Ò/ñ "Ê³ñòêè-5".

ÎÐÒ
09.15 "Æèòè çäîðîâî!" 10.25 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55, 04.05
"Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äà-
òè!" 12.55 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15 "Ôàçåíäà". 15.45 Ò/ñ
"Óáèâ÷à ñèëà". 17.00, 02.10 Ò/ñ "Íå-
ð³âíèé øëþá". 18.40, 03.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 19.45, 01.15 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Ìîñãàç". 23.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
00.25 Í³÷í³ íîâèíè. 00.40 "Áåç
ñâ³äê³â".

ÑÒÁ
06.00, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.30,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.00 "Âàã³òíà ó 16". 10.05
"Äîíüêè-ìàòåð³". 11.05 Õ/ô "Ç ïðè-
â³òîì, Êîçàíîñòðà" (1). 13.05 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â. ×îðí³ òà á³ë³".
18.00, 22.00 "Â²êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 00.55
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).  01.45 Ò/ñ
"Êîì³ñàð Ðåêñ" (1). 02.35 "Âiêíà-
Ñïîðò". 02.45 Õ/ô "Á³é ï³ñëÿ ïåðå-
ìîãè" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10, 22.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ðîçëó÷åííÿ" (1). 11.10,
21.10 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1). 12.10, 04.10
Òîê-øîó "Íåõàé . ãîâîðÿòü". 15.35
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî
íà çàõèñò. 17.00, 19.00, 03.50 Ïîä³¿.
17.10, 19.15, 04.05 Ïîä³¿ Ñïîðò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). 19.20 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 23.10 "Òðèäöÿ-
òèð³÷í³". 00.10 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
01.10 Ò/ñ "Æèòòÿ ÿê âèðîê. Äðóãèé
ñåçîí" (2).

Ò Å Ò
07.25 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.15 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1). 08.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 09.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 11.55, 18.50 Áîãèíÿ øîï³íãó.

12.30, 17.05 Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 13.35,
17.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
14.40 Îäíà çà âñ³õ. 15.05, 20.25
Äàéîø ìîëîäüîæ! 15.40, 01.40 Ó
ÒÅÒà òàòî! 16.05, 02.05 Äîñâ³äîñ.
16.40, 22.55 Âàéôàéòåðè. 19.25,
00.50 ÁàðÄàê. 21.15 Â³òàëüêà. 21.50
Êà$òà 22.15 Ðàé, ãóäáàé. 23.20 Íàä-
òî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.55 Ò/ñ "Çà-
ãóáëåíà" (2). 02.30 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î" .
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11.05 - Ò/ñ.
11:50 - Ä/ñ. 12:25 - ïðîãðìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà òîð-
áèíêà" (ïîâòîð). 13:45 -  "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ". 14:00 - Ì/ô. 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/ñ. 15:40
- Ä/ñ. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â..
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Ä/ñ. 17:50 - Ì/ô. 18:15 - Ò/
ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 20.00 - Ê³íoâå÷³ð
ç "Ì- ñòóä³î". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.00, 01.10 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.35, 01.30 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 10.00, 17.50, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.20 Kids Time.
13.25 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.45, 15.45 Teen Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 19.30, 01.25 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 22.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.00
Ïàðàä ïîðàä-2. 01.35 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 01.40 Ò/ñ "Îäíà í³÷
ëþáîâ³". 02.30 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä".

Ï’ßÒÍÈÖß, 2 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
07.35 Åðà á³çíåñó. 07.50 Ô³íàíñîâ³
ïîðàäè. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.25 Ïîãî-
äà. 09.35 Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Ãåííèé
êîíñòðóêòîð. Ïàðàä êåíòàâð³â".
10.05 Ïîãîäà. .10.10 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè 10.55 Ïîãîäà. 11.05 Òîê-øîó
"Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 11.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20 Ïîãîäà. 12.25
"Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 13.00
Îêîëèöÿ. 13.25 Ïîãîäà. 13.35 Õ/ô
"Äîêè ôðîíò â îáîðîí³". 15.00 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.30 Ïîãîäà. 15.35 Õ/ô
"Þíãà Ï³âí³÷íîãî ôëîòó". 17.00
Øëÿõàìè Óêðà¿íè. 17.25 Ôåñòèâàëü
ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëåâî 4÷.. 18.55
Áåíåô³ñ Þ.Ãàëüöåâà òà Ã. Âºòðî-
âà. 20.40 After Live (Çà ëàøòóíêà-
ìè Øóñòåð-Live). 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.15 Øó-
ñòåð-Live. 22.45 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-
êóíäà óäà÷³. 22.50 Øóñòåð-Live.
00.30, 01.00 Ï³äñóìêè. 00.45, 01.15
Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó. 00.50
Ïîãîäà.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
03.30 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00 Ìóëüòô³ëüì.
10.35, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà". 12.45 "Çí³ì³òü öå íå-
ãàéíî". 13.45 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ.
Ä³ì çà òèæäåíü". 14.45, 05.05 "Íå
áðåøè ìåí³ - 3". 15.45, 05.50
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15 "Êè¿â âå÷³ðí³é".
21.40 Õ/ô "Ñóòè÷êà" (2). 00.10 Õ/ô
"Çàã³í ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ"
(2). 02.05 Ò/ñ "Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â" (2).
04.15 Ò/ñ "Ñë³äàêè" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
04.00 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 09.10,
12.15 Ò/ñ "Îïëà÷åíî ëþáîâ'þ".
17.00 Ò/ñ Êðîâèíóøêà. 18.10 Ò/ñ
"Êðîâèíóøêà". 19.05 Ïðîãðàìà "Ïðî
æèòòÿ". 20.00, 03.20 "Ïîäðîáèö³".
20.30, 03.50 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò".
20.40 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 21.00
"Âåëèêà Ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêè".
23.00 "Âåëèêà ïîë³òèêà ç ªâãåí³ºì
Êèñåëüîâèì". 02.00 Õ/ô "Âèïàäêî-
âèé çàïèñ" (2). 04.05 Ä/ñ
"Æàä³áí³ñòü. Ñê³ëüêè êîøòóº
ñìåðòü".

 ICTV
06.40, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.50,
09.25, 12.55, 19.25, 00.55 Ñïîðò.
06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ïðî-
âîêàòîð. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30,
19.30, 01.05 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.30, 16.40 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.

 Êàíàë «1+1»
06.05, 04.05 Õ/ô "Êëàóä³ÿ: Ïîïå-
ëþøêà ç ñóïåðìàðêåòó" (1). 07.50
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò +".
09.00 "Ëîòî-çàáàâà". 10.10, 10.35
Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.00 "Êóë³íàð-
íà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöüêà". 11.25,
12.55 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2". 14.10
"Ðîçñì³øè êîì³êà". 15.10, 02.20 Õ/ô
"Ìàáóòü, áîãè ç'¿õàëè ç ãëóçäó" (1).
17.40 Õ/ô "Äæåíòëüìåíè óäà÷³" (1).
19.30, 23.35 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 20.15
"Ãîëîñ. Ä³òè". 22.25 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ". 00.20 Õ/ô "Ìåæ³ ðèçèêó" (2).

IÍÒÅÐ
 08.35 "Ãëÿíåöü". 09.30 "Øêîëà äîê-
òîðà Êîìàðîâñüêîãî". 10.10 "ÍÅ-
Ä²Ëß Ç "ÊÂÀÐÒÀËÎÌ". 11.05 "Ñâà-
òè á³ëÿ . ïëèòè". 11.35 Õ/ô "Ëþáîâ ³
ãîëóáè". 14.05 Ò/ñ "Ëþäèíà-àìô³á³ÿ"
1-4ññ. 18.05, 20.55 Ò/ñ "ßê âèéòè
çàì³æ çà ì³ëüéîíåðà". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³ òèæíÿ". 22.55 "Ùî? Äå?
Êîëè?". 00.10 Õ/ô "Ðîñ³éñüêà ãðà".
02.00 Ïîäðîáèö³ òèæíÿ. 02.45 Ä/ñ
"Æàä³áí³ñòü. Âåñ³ëüíèé ïëà÷".

 ICTV
 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ. 12.00 ²íøèé
ôóòáîë. 12.25 Ñïîðò. 12.30 Íàøà
Russia. 14.00 Õ/ô "Ì³ñ Êîíãåí³-
àëüí³ñòü". 16.15 Õ/ô "Ì³ñ Êîíãåí³-
àëüí³ñòü-2: Íåïåðåâåðøåíà ³ íåáåç-
ïå÷íà". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.45
Îñòàíí³é ãåðîé-2. 21.00 Õ/ô "Ì³ñòåð
³ ì³ñ³ñ Ñì³ò". 23.15 Õ/ô "Çàãàäêîâà
³ñòîð³ÿ Áåíäæàì³íà Áàòòîíà" (2).
02.30 ²íòåðàêòèâ. Òèæíåâèê. 02.45
Õ/ô "Ñåðöå Äðàêîíà" (2).

ÎÐÒ
 08.00 Õ/ô "Ìóæèêè!.." 10.10 Õ/ô "Âàñ
î÷³êóº ãðîìàäÿíêà Í³êàíîðîâà".
12.10 Õ/ô "Îô³öåðè". 14.05 Õ/ô "Âîê-
çàë íà äâîõ". 16.50 "Áîãèí³ ñîö³àë³-
çìó". 18.15 Õ/ô "Ñåðïåíü. Âîñüìî-
ãî". 21.00 "×àñ". 21.20 Õ/ô "Ä³àìàí-
òîâà ðóêà". 23.20 Õ/ô "Ïàñàæèðêà".
01.20 Õ/ô "Íà êðàé ñâ³òó...". 02.50
Õ/ô "Ïîñâ³äêà íà ïðîæèâàííÿ".
04.15 Õ/ô "Ö³ëêîì ñåðéîçíî".

ÑÒÁ
06.20 Õ/ô "Õ³ä ó â³äïîâ³äü" (1). 07.45
"Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöüêîþ".
07.55 "¯ìî âäîìà". 09.05 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 10.05 "ÌàñòåðØåô -
2". 14.00 "Õ-Ôàêòîð - 3". 19.00 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ".
21.45 Õ/ô "Êîõàþ, òîìó ùî êîõàþ"
(1). 23.50 Õ/ô "ßêùî òè ìåíå ÷óºø"
(1). 01.45 Õ/ô "31 ÷åðâíÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

07.00 Õ/ô "Ñìîê³íã ïî-ðÿçàíñüêè" (1).
09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00 Òàº-
ìíèö³ ç³ðîê. 11.00 Êðàùèé êóõàð íà
ñåë³. 12.00, 04.15 Ò/ñ "Äîðîæí³é
ïàòðóëü - 11" (1). 13.00 Ò/ñ "Çëî÷èí
áóäå ðîçêðèòî" (1). 15.00, 20.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 16.00 Ò/ñ "Ïîêè öâ³òå
ïàïîðîòü" (1). 18.00 Ä/ô "Ïîêè öâ³òå
ïàïîðîòü. Ô³ëüì ïðî ô³ëüì". 19.00,
03.30 Ïîä³¿ òèæíÿ. 22.15 Òîê-øîó
"Âåëèêèé ôóòáîë". 00.15 Ò/ñ "Âåä-
ìåæèé êóò" (1).

Ò Å Ò
 09.45 Ì/ñ "×îðíèé ïëàù" (1). 10.45
Ì/ô "Äèêà ïðèðîäà" (1). 12.30 Õ/ô
"Äîêòîð Äóë³òòë 3" (1). 14.20, 19.00
Àëüî, äèðåêòîð?!. 15.25 Îäíà çà
âñ³õ. 15.50 Ì/ô "Íîâ³ ïðèãîäè Á³ëîñ-
í³æêè" (1). 17.10 Õ/ô "Äîêòîð
Äóë³òòë" (1). 20.00 Â³òàëüêà. 21.00
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 22.25 Ñëàâà ç³
Ñëàâºêîì Ñëàâ³íèì. 22.50 Õ/ô "Õî-
ëîñòÿöüêà âå÷³ðêà" (2). 00.50
Comedy Woman. 01.50 Äî ñâ³òàí-
êó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - ä/ñ "Âîäà-ë³í³ÿ æèòòÿ" . 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:05 - ìóçè÷íà ïðîãðà-
ìà "Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ"
. 11:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - "Äóõîâíå
äæåðåëî" (ïîâòîð). 13:45 - Ì/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Ä/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Ì/ô. 18:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - "7 äí³â".
21:10 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 22:35
- Õóäîæí³é ô³ëüì . 00.20 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

 09.15 Ì/ñ "Êóíã-ôó Ïàíäà: Äèâî-
âèæí³ ëåãåíäè". 09.55 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè
ç Ìàäàãàñêàðó". 10.15 Øîó Øàðà.
11.20 Íåä³ëüíèé îô³ñ. 12.25 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.10 Ì/ô
"Âîëüò". 17.05 Õ/ô "Ñóò³íêè. Ñàãà.
Ìîëîäèê". 20.00 ØîóìàSòãîóîí.
22.30 Õ/ô "Â³ä 180 ³ âèùå" (2). 00.25
Ñïîðòðåïîðòåð. 00.30 Õ/ô "Øêîëà
íåã³äíèê³â" (2). 02.30 Ò/ñ "Îäíà í³÷
ëþáîâ³".
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Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 22
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 11
     äiâ÷àòîê – 11
     îäðóæèëîñÿ –

19 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 25 ïàðè;
ïîìåðëî – 19 îñ³á.

Â. ÏÅÒÊÀÍÈ×,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî

ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

☺ ☺ ☺

ОВЕН . Якщо ви змо�
жете придушити в
собі зайвий скепти�
цизм і  надмірну роз�

важливість, справи підуть на
лад, і тоді перед вами відкри�
ються  нові цікаві пропозиції.
Більше прислухайтеся до го�
лосу своєї інтуїції.

ТЕЛЕЦЬ. Закін�
чується період труд�
нощів і стресів, повин�
не наступити помітне

потепління ваших відносин з
Фортуною. У вихідні дні буде
досить розумною пильніша
увага до дітей підліткового
віку.

БЛИЗНЮКИ. Не
варто віддаватися
ілюзіям, на це не
буде часу.  Важливо
не упустити реальну

ініціативу зі своїх рук. Сере�
дина тижня  спрятлива до за�
няття вичікувальної позиції і
готовності до розумного
компромісу.

РАК . Ви в центрі ува�
ги, повні сил і енергії.
Однак справи  чомусь
складаються не кра�

щим образом. Постарайте�
ся витягти корисний урок і
чекайте змін. Задумане вда�
сться втілити в життя.

ЛЕВ . Вас буде супро�
воджувати удача.
Цей період виявиться
вдалим і насичений

подіями. Вам буде властива
особлива прямолінійність,
заодно загостриться почут�
тя гумору. Невеликий відпо�
чинок, коротка поїздка  або
подорож дозволять відволік�
тися.

ДІВА. Імовірне зна�
йомство з людьми,
яким будуть цікаві
ваші  проблеми. У

вихідні важливо зберігати хо�
лоднокровність і витримку,
не  піддаватися на прово�
кації.

ТЕРЕЗИ. Ви можете
виправити помилки,
які раніше допустили
у  відносинах із близь�

кими людьми. Веселий
настрій і позитивні емоції бу�
дуть  магнітом притягати до
вас людей. Не забувайте про
численних родичів,  приділи�
те їм хоч трохи уваги.

СКОРПІОН. Ви знай�
дете застосування
вашому інтелекту�
альному потенціалу,
він допоможе вам до�

могтися успіху і визнання на�
вколишніх. Бажано не спере�
чатися з начальством. Поста�
райтеся реально оцінювати
свої можливості і ви досягне�
те мети.

СТРІЛЕЦЬ. Будьте
обережні відносно
колег, тому що вони
можуть вас спровоку�

вати на непотрібний фінан�
совий ризик. Не варто при�
свячувати в свої плани всіх.
Це гарантує своєчасне
здійснення ваших намірів.
Імовірно, надійде привабли�
ва пропозиція, яку варто об�
міркувати.

КОЗЕРІГ. Поринете
в роботу з головою,
розгребіть нарешті
всі справи, що нагро�

мадилися. Не провокуйте
своїми висловленнями не�
вдоволення навколишніх.

ВОДОЛІЙ. Включай�
теся в робочий ритм
поступово. Не робіть
поспішних висновків і
уникайте пліток. Вас

можуть втягнути в тривалий
конфлікт на роботі.

РИБИ. Має бути маса
цікавих зустрічей,
дзвінків, контактів,  як
в особистому житті,

так в і діловій сфері. На роботі
уявіть собі конкретну мету і
планомірно домагайтеся її
реалізації, тому що наступає
сприятливий час.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Îí:
– Äàâàé âñòðå÷àòüñÿ!
Îíà:
–  Ó òåáÿ ÷òî, ïðî-

áëåì ìàëî?

Îòíîøåíèÿ –  ýòî
êîãäà ïåðåä êàæäûì
ñâèäàíèåì ÷èñòÿò
çóáû. À êîãäà îí íà-
æðåòñÿ áîðùà ñ ÷åñíî-
êîì è ëåçåò öåëîâàòü-
ñÿ  – ýòî óæå ñåìåéíàÿ
æèçíü.

–  Èäè åøü êàøó!
–  Òû æå âðîäå  ñóï âà-

ðèëà?
–  Ìàëî ëè ÷òî ÿ âàðè-

ëà.

Â Îäåññå:
–  Ìîéøà, ñêàæèòå,

âû ñ Áàñåé ñ÷àñòëèâû?
–  À êóäà äåâàòüñÿ?

Â Èíäèè, åñëè æåíùè-
íà çìóæåì, ó íåå íà ëáó
òî÷êà, à åñëè ðàçâåäå-
íà –  çàïÿòàÿ.

–  Òû ìíå èçìåíèëà!
–  ß äóìàëà, ÷òî òû

ìåíÿ áðîñèë.
–  Äà ÿ, áëèí, òîëüêî

íà ìèíóòêó â òóàëåò
âûøåë.

–  Ïî÷åìó ÿïîíöû òà-
êàÿ  óìíàÿ íàöèÿ?

–  Ó íèõ íåò áëîíäè-
íîê.

Â äåòñêîì ñàäó çàíÿ-
òèÿ ïî ðèñîâàíèþ. Âîñ-
ïèòàòåëüíèöà  ïîäõî-
äèò  ê äåâî÷êå, êîòî-
ðàÿ ñ óïîâàíèåì ÷òî-
òî ìàëþåò:

–  ×òî ýòî òû ðèñó-
åøü?

–  Áîãà.
–  Íî âåäü íèêòî íå

çíàåò, êàê îí âûãëÿ-
äèò.

–  Ñåé÷àñ óçíàþò!

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

Британські поліцейські
втрутилися

в бійку кота прем'єр�
міністра і кішки

міністра фінансів
У Великобританії сталася

бійка між домашніми вихован�
цями прем'єра і міністра
фінансів, повідомляють місцеві
ЗМІ. У бійці брали участь кіт
Ларрі, мешканець будинку 10
по Даунінг�стріт, і кішка Фрейя
з Даунінг�стріт, 11. Ці будинки є
резиденціями прем'єр�

міністра Великобританії Деві�
да Кемерона і міністра
фінансів Джорджа Осборна.

За інформацією ЗМІ, кіт
Ларрі отримав удар лапою від
кішки глави Мінфіну, після цьо�
го в бійку втрутилися пред�
ставники правоохоронних
органів. Незабаром Ларрі по�
вернули в резиденцію пре�
м'єра, а кішка залишилася
розгулювати вулицею. Дода�
мо, що на запитання про
відносини між тваринами офі�
ційний представник прем'єр�
міністра відповів, що тварини
співіснують. Більш докладних
коментарів не надходило.

У США собаці, що
покусав дитину,

призначили адвоката
У США пес отримав адвока�

та, який представлятиме його
і його господарів у суді. Таким
було рішення судді, який вва�
жає, що призначення собаці
офіційного представника не�
обхідно в інтересах правосуд�

дя.
Пес породи пітбуль на

прізвисько Но є фігурантом
справи про напад на дитину,
який він скоїв у липні 2012
року. В результаті нападу п'я�
тирічна дитина сильно пост�
раждала — їй зробили дві опе�
рації. Швидше за все, тварину
чекає «смертний вирок» —
господарів можуть зобов'яза�
ти приспати його.

ВВЕРХ НОГАМИ —
ради ЗНАНИЙ

Большинство школьников
хлебом не корми, а позволь
прогулять занятия в учебном
заведении. Ради этого учени�
ки выдумывают себе болезни
и подделывают подписи ро�
дителей. Но совсем не таков
мальчик Ян Юхонг из китайс�
кой провинции Хубей.

Уже в течение четырех лет
десятилетний Ян посещает
школу ходя... на руках. Дело в
том, что в раннем возрасте

ему парализовало ноги после
тяжелой болезни. Но Ян решил
не сдаваться и научился хо�
дить на руках, хотя признает,
что это занимает гораздо
больше времени, чем если бы
он пользовался инвалидной
коляской.

Отец Яна тоже инвалид, и в
семье мальчика работает
только мать. Поэтому Ян уве�
рен, что не может позволить
себе забросить учебу. «Я не
хочу бросать школу, — го-во�
рит он. — Я хочу учиться, чтобы
помогать себе в будущем». По
словам Яна, он верит, что зна�
ния помогут ему найти хоро-�
шую работу и помогать роди�
телям.

Учителя в школе часто ста�
вят мальчика в пример его
сверстникам, которые, имея
возможность нормально хо�
дить, умудряются опаздывать.
Ян же всегда приходит заранее
и не пропускает ни одного уро�
ка.

Инсульт чаще бывает осенью?
Правда ли, что осенью инсульты случаются

чаще?
И. Грушин.

«Осенью из�за холодной погоды и высокого ат�
мосферного давления кровеносные сосуды мо�
гут сужаться, что при определенных патологиях
(гипертония, атеросклероз, мерцательная арит�
мия и др.) может стать фактором риска инсуль�
та. –  говорит Игорь ПРОКОПЕНКО, к. м. и.,
кардиолог. – При гипертонии тщательно конт�
ролируйте давление. При мерцательной аритмии
постоянно принимайте препараты, препятству�
ющие образованию тромбов (ингибиторы тром�
бина). Сдайте анализ на уровень холестерина в
крови и употребляйте меньше соли».

Очищення нирок
Візьміть 10 частин свіжовідтиснутого морквя�

ного, 3 частини бурякового та стільки ж огірково�
го соків. Змішайте та пийте 1 склянку натщесер�
це, стільки ж за годину до обіду та за дві години
до сну протягом двох тижнів. На цей час бажано
відмовитися від м’ясних страв.

ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
бригади лісорубів. Оплата праці потижне�

ва. Заробітна плата висока. Вахтовий
метод роботи. Телефони для довідок:

0674715558, 0990550917.

Çàâòðà ñâîé ñâåò-
ëûé è âîëíóþùèé
þáèëåé îòìå÷àåò
ïðåêðàñíàÿ, î÷àðî-
âàòåëüíàÿ æåíùèíà

ÀÐÒÅÌÜÅÂÀ
Òàìàðà

Àëåêñàíäðîâíà.
Âìåñòå ñ ñåðäå÷íûìè

ïîçäðàâëåíèÿìè, æåëàåì
òåáå, ðîäíàÿ:

55 – ýòî ìíîãî è ìàëî,
Ýòî â æèçíè ïðîëîæåííûé ïóòü,
Íå âñåãäà áûëè ðîçû â äîðîãå,
Íî ñ íåå íèêóäà íå ñâåðíóòü.
Áûëî òðóäíî, íî òû íå ñäàâàëàñü,
Áûëî áîëüíî – íå õíûêàëà òû.
È âñåãäà òû ñîáîé îñòàâàëàñü.
È ïîðîþ ñáûâàëèñü ìå÷òû.
Áûòü òàêîé æå òåáå ìû æåëàåì –
Ìíîãî ëåò, ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé.
Ñ Äíåì ðîæäåíüÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì!
Áóäü çäîðîâà, äóøîé íå ñòàðåé!

Ñ ëþáîâüþ, ëþáèìûé ìóæ, ñåìüÿ ñûíà,
ðîäíûå  è êîëëåãè ïî ðàáîòå
Ìóêà÷åâñêîãî ïîãðàíîòðÿäà.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³


