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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).

АВСТРIЙСЬКI аналiтики дiйшли висновку,що у Євросоюзi
все бiльше людей опиняються  на гранi бiдностi, а жителi
Iрландiї й Iспанiї ризикують скотитися до жебрацького рiвня.

ПРОДАЖ нових автомобiлiв  в Українi у  жовтнi збiльшився
на 28 % у порiвнянні з вiдповiдним перiодом минулого року.
Всього за 10 мiсяцiв поточного року в Українi продано 291587
автiвок.

МОЛОДА черкащанка  Ганна Янко записана до
Нацiональної книги рекордiв як володарка найдовшої в
Українi коси, довжина якої становить 2 метри 21 сантиметр.

ГРУПА молодi  вирiшила висунути  кандидатом у прези�
денти  Еквадору вiслюка з iменем Дон Iшак i пiдготувала всi
необхiднi кандидатськi документи. Щоправда  чиновники
зареєструвати чотирикопитного кандидата вiдмовилися.

ЗАКАРПАТДЕРЖРИБОХОРОНА випустила  у  гiрську ча�
стину Латорицi  тисячу малькiв дунайського лосося.

ВЕЛИКИЙ андронний коллайдер, споруджений у тунелi
Австрiйських Альп  вченi пропонують використати не тiльки
за прямим призначенням нейтронного прискорювача, але
й як надточний годинник, який здатний зафiксувати 1 йок�
тосекунду — 1 мiльйонну мiльярдної частки наносекунди.

У МАДРIДI вiдкрили хлiбопекарню для  домашнiх тварин.
В асортиментi — галети з бiсквітом, з курячою печiнкою, сар�
динами, сиром та iншими делiкатесами.

АМЕРИКАНЕЦЬ Джонатан Трапп збирається  перелетiти
Атлантачний океан  на повiтряних кульках.

ПАРИЗЬКА мерiя вирiшила  видавати городянам  субсидiї
у розмiрi 400 євро на купiвлю електровелосипедiв чи
моторолерiв. В такий спосiб влада надiється полiпшити
екологiчну ситуацiю  у столицi.

У МОСКВI вiдкрито школу Дiда Мороза, випускникам якої
напередоднi Нового року  вручать iменнi Дипломи з печат�
кою росiйського Дiда Мороза.

У СВIТI кожнi 7 секунд одна людина помирає вiд цукрово�
го дiабету. У нашiй країнi, зокрема, не зафiксовано жодної
сметрi вiд цiєї хвороби, хоча на офiцiйному облiку зареєст�
ровано 1,26 мiльйона дiабетчикiв.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ
багатоквартирних житлових будинків !!!

Згідно рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради
"Про затвердження наслідків конкурсу з визначення виконавців по�
слуг з управління будинками" від 23 жовтня 2012 р. № 261 та рішення
Мукачівської міської ради від 25 жовтня 2012 р.  – ТОВ "І.Т.В Сервіс"
визнано виконавцями послуг з утримання будинків та прибудинкових
територій, які перебували на утриманні ММКП "ЖРЕП�3" та ММКП
"ЖРЕП�5" м.Мукачево.

В зв'язку з цим, з 1 грудня 2012 року надання послуг з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій в зазначених мікрора�
йонах м. Мукачево буде здійснюватися управляючою компанією
"І.Т.В. Сервіс"

На виконання вимог п. 1, ч. 3, ст. 20 Закону України "Про житлово�
комунальні послуги" з метою належного, своєчасного, та якісного
надання послуг, переконливо просимо мешканців багатоквартирних
будинків, які перебували на утриманні ММКП "ЖРЕП�3" та ММКП
"ЖРЕП�5" м.Мукачево, звернутися в найкоротший термін до ТОВ
"І.Т.В. Сервіс" для укладання договору з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій за адресою: м. Мукачево вул. Горького,
9 (приміщення колишнього ЖРЕП�3 або м. Мукачево, Ужгородська,
17 (приміщення колишнього  ЖРЕП�1).  Для укладання договору при
собі необхідно мати документ, що посвідчує особу  та документ, що
посвідчує власність на квартиру.

Споживачам, що згідно із законодавства користуються пільгою по
оплаті житлово�комунальних послуг (квартплата) необхідно надати
копію документа, що підтверджує наявність пільги (копію посвідчен�
ня)

Просимо звернути увагу, що пільга буде надаватися з моменту
пред'явлення пільговиком відповідного посвідчення.

Телефон для довідок (03131) 3�21�21
www.itvservice.com.ua

Международное агентство переводов

ПРИГЛАШАЕТ ПЕРЕВОДЧИКОВ

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
на дистанционную работу на дому. Удобный график

работы. Гарантированная стабильная зарплата. Как
частичная (5�6 часов в день) так и полная (8+ часов в

день).  Требование: компьютер
и безлимитный интернет.

 Тел.: 050�4�188�188
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Ìû â ýòîò ìèð ïðèõîäèì
 íå ñëó÷àéíî.
Ïðîãðàììà æèçíè
  êàæäîìó äàíà.
È âàæíî çíàòü,
 ÷òî ýòî òàê –
Æèòü ïî – äðóãîìó
   íåâîçìîæíî.
Âîò ïî÷åìó – ìî¸ äûõàíüå –
Ýòî ñöåíà!
Îíà òàê ìàíèò, òàê çîâåò,
Òàê íàïîëíÿåò
         æèçíåííóþ ñèëó,
×òî õî÷åòñÿ ñêàçàòü –
Íåò, óòâåðæäàòü,
×òî ëèøü òåàòð –
       ÷óäî íåçåìíîå!

Ëþäìèëà Ëàéêîâà

Â òåàòðå ïðàçäíèê,
Ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê –

Þáèëåé !
È ÷òîá ñåãîäíÿ åãî âñòðåòèòü,
Âåñü êîëëåêòèâ âñå ýòè ãîäû
Òðóäèëñÿ ñ ïîëíîþ îòäà÷åé:
Â ðåïåðòóàðå åñòü ×åõîâ,
Ãîãîëü, Îñòðîâñêèé è Øåêñïèð
È ìû ãîðäèìñÿ ýòèì!
Ãàñòðîëè áûëè, áûëè ôåñòèâàëè,
À åñëè òàíöåâàòü è ïåòü íåîáõîäèìî,
Òî ýòî äåëàëè ëåãêî.
Òîò òðóä, ÷òî âûïîëíÿëè
Ëþäè  íàøåãî òåàòðà
Â ëþáîå âðåìÿ,
Ïðè ëþáîé ïîãîäå,
Íå îöåíèòü âñå ýòî íåâîçìîæíî.
Ïîýòîìó ñïàñèáî âñåì
È íèçêèé âàì ïîêëîí,
Ðàáîòíèêè òåàòðà!
È ïóñòü õðàíèò âàñ Áîã
È ðÿäîì áóäåò Ìåëüïîìåíà,
×òîá âû íåñëè ëþáîâü,
Äîáðî è ðàäîñòü,
Âñåì äîñòàâëÿÿ èñòèííîå Ñ÷àñòüå!

Ëþäìèëà ËÀÉÊÎÂÀ

Ëþäìèëà ËÀÉÊÎÂÀ —
îäíà èç êîãîðòû âåòåðàíîâ,  âå-
äóùàÿ àêòðèñà Ìóêà÷åâñêîãî
äðàìòåàòðà. Äèïëîìàíò Ìåæäó-
íàðîäíîãî êîíêóðñà òåàòðàëüíî-
ãî èñêóññòâà òåàòðàëüíîãî ôåñòè-
âàëÿ «Çîëîòîé ëåâ», ëàóðåàò Çà-
êàðïàòñêîé  îáëàñíîé òåàò-
ðàëüíîé ïðåìèè  èì. Áðàòüåâ Øå-
ðåãèåâ.

Íà ñíèìêå — â ðîëè Êóêóøêè-
íîé â ïüåñå À.Îñòðîâñêîãî «Äî-
õîäíîå ìåñòî».

Ользі Василівні МАРИНЕЦЬ — члену президії Мукач�
івської ветеранської ради, заступнику голови Мукачівської РДА.

Шановна Ольга Василівна.
Поділяємо Ваше горе і сумуємо разом з Вами у зв’язку з

передчасною смертю Вашого батька ЖИТКА Василя Івано�
вича.

Низько схиляємо  голови перед його світлою пам’ятю.
Вічна пам’ять і блаженний спокій усопшому.

 І. Качур, Ф.Кінч, В.Гонак, В.Гонак, Є.Горват, Д. Кельман,
Д.Когутич, В. Лані, В.Удут.

Вот уже год, как нет с
нами самого дорогого  че�
ловека

КАРАВАНСКОГО
Даниэля (Элика)

Евгеньевича
(09.04.1993—01.12.2011)
Как рано ты ушел, родной,
Оставив нам печаль
        и боль.
Как трудно
           подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить.
Ты с нами будешь навсегда.
Тебя, как собственное сердце,
Нельзя забыть и заменить.

Любящие тебя мама, папа,

ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÍÎÌÓ ÒÅÀÒÐÓ – 65!
Â îäíîé èç òåëåïåðåäà÷, ïîñâÿùåííîé þáèëåþ áûâøåãî ãëàâðåæà «Ñîâðåìåííèêà» è ðóêîâîäèòåëÿ

ÌÕÀÒà Îëåãà Åôðåìîâà âåäóùèé öèòèðîâàë ñëîâà  ðîññèéñêîãî äóõîâíîãî ëèäåðà Àëåêñàíäðà Ñîëæå-
íèöèíà: «Òåàòð – ýòî, ïîæàëóé, åäèíñòâåííîå îñòàâøååñÿ  íàøå ñïàñåíèå,  êîòîðîå â íûíåøíåé
äåãðàäèðóþùåé æèçíè ñïàñàåò íàñ îò õîäüáû íà ÷åòâåðåíüêàõ». À â ñâîå âðåìÿ Ô. Âîëüòåð ñêàçàë:
«Òåàòð ïîó÷àåò òàê, êàê ýòîãî íå ñäåëàòü òîëñòîé êíèãå». Òðóäíî ñ ýòèì íå ñîãëàñèòüñÿ. È ñåãîäíÿ
åñòü ïðåêðàñíûé ïîâîä íå òîëüêî ïîçäðàâèòü êîëëåêòèâ Ìóêà÷åâñêîãî  äðàìòåàòðà, âñåõ   åãî ïðè-
âåäæåíöåâ ñ ñîëèäíûì þáèëååì  íàøîãî òåàòðà, íî è ïðåêëîííî  ïîáëàãîäàðèòü ñëóæèòåëåé Ìåëüïî-
ìåíû çà òî  îãðîìíîå äóõîâíîå íàñëåäèå, êîòîðîå  îíè ñóìåëè ñîçäàòü è íàêîïèòü  çà ýòè ãîäû â
ïîäàðîê ðîäíîìó ãîðîäó, íàì ñ âàìè. Ñïàñèáî âàì áîëüøîå çà ýòî, íàøè äîðîãèå, çà âàø òàëàíòëèâûé,
òâîð÷åñêèé, ïîèñòèíå ñàìîîòâåðæåííûé òðóä, êîòîðûé ñëóæèò âîñïèòàíèþ  âûñîêèõ íðàâñòâåí-
íûõ èäåàëîâ  ìóêà÷åâöåâ – âçðîñëûõ è äåòåé. Çäîðîâüÿ âàì, îïòèìèçìà, íåèñ÷åðïàåìîãî òâîð÷åñêîãî
âäîõíîâåíèÿ,  íåóòîìèìîñòè, íîâûõ óñïåõîâ â âàøåì ïîèñòèíå áëàãîðîäíîì òðóäå è, íåïðåìåííî, —
âçàèìíîé ëþáâè è âîñòîðæåííûõ  àïëîäèñìåíòîâ  áëàãîäàðíûõ çðèòåëåé!

    Ðåäàêòîð ãàçåòû «Ìóêà÷åâî» Âèêòîð ÄÂÎÐÍÈ×ÅÍÊÎ

КАДРОВИЙ КОНКУРС
Мукачівська об’єднана державна податкова інспек�

ція Закарпатської області Державної податкової служ�
би (м.Мукачево, вул.Горького 21�а,)   оголошує конкурс
на заміщення посади головного державного податко�
вого інспектора юридичного відділу на час декретної
відпустки основного працівника, група V підгрупа 4,
посадовий оклад 1118 грн.

Посадові  обов’язки: забезпечення правильності за�
стосування в інспекції норм трудового, адміністратив�
ного, цивільного та іншого законодавства; представ�
лення інтересів інспекції в господарському, адмініст�
ративному суді, суді загальної юрисдикції, комітетах
(зборах) кредиторів, державній виконавчій службі,
правоохоронних органах та інших установах; організа�
ція претензійної та позовної роботи інспекції.

Освіта повна вища,  юридичного спрямування, (спец�
іальність  “правознавство,”кваліфікація юрист).

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі подають
такі документи:

заяву про участь в конкурсі з наданням згоди на об�
робку персональних даних відповідно до Закону Украї�
ни «Про захист персональних даних»;

� згоду на проведення спеціальної перевірки;
� копію документа про вищу освіту;
� особову картку (форма П�2ДС) та 1 фотографію

3х4 см;
� декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’я�

зання фінансового характеру за минулий рік;
� копію трудової книжки.
Документи на конкурс приймаються протягом 30 ка�

лендарних днів з дня публікації оголошення.
Звертатись за тел. 2�14�60 , каб.33.

ЩИРЕ СПАСИБІ!
Сердечно дякуємо всім, хто в

тій чи іншій формі висловив  нам
співчуття  у зв’язку з тяжкою втра�
тою – смертю нашої мами і бабусі
Дворниченко Віри Дмитрівни.

Вдячна родина
Дворниченків

31 грудня — вихідний!
Робочий день уряд вирішив перенести на суботу, 29

грудня Кабмін визначився з вихідними на Новий рік —
робочий день перенесуть з понеділка, 31 грудня, на
суботу, 29 грудня.

Відтак на Новий рік українці гулятимуть три дні — 31
грудня, 1 та 2 січня. Різдво також святкуватимуть три дні —
6, 7 і 8 січня. Це розпорядження не стосується Пенсійного
фонду, Державної казначейської служби та банківських ус�
танов. За яким графіком працюватимуть приватні фірми,
буде залежати від власників.

Шановні працівники
та ветерани органів

прокуратури України!
Щиро вітаю Вас із професійним святом – Днем пра�

цівників прокуратури!
Встановлене Указом Президента України у 2000 році,

це свято підтверджує важливість функціонування інсти�
туту прокуратури на сучасному етапі розвитку України.
Воно є проявом шани та поваги з боку держави до всіх,
хто стоїть на сторожі конституційних прав та свобод
громадян, виконує особливі функції, спрямовані на
зміцнення державності й законності в країні.

З перших днів незалежності України, Ви активно
втілюєте в життя принципи верховенства права, міцно
стоїте на варті Закону в усіх сферах суспільного життя,
координуєте роботу правоохоронних органів у боротьбі
з корупцією і організованою злочинністю, приймаєте
участь у вдосконаленні законодавства.

Завдяки Вашій відповідальній і висококваліфікованій
праці створюються умови щодо збереження в нашій
державі політичної стабільності, громадянського миру
і спокою, зміцнення правопорядку. Основним прикла�
дом цього є те, що з 1 грудня 2012 року набирає чин�
ності новий Закон України «Про прокуратуру», а з 20
листопада 2012 року почав діяти новий Кримінально–
процесуальний кодекс.

Український народ вдячний вам за високий профес�
іоналізм, справедливість і чутливе ставлення до людсь�
ких проблем та очікує ефективних результатів вашої
діяльності.

Впевнений, що ви й надалі будете гідно виконувати
покладені на вас повноваження, сприяючи розвитку Ук�
раїни, як демократичної й правової держави.

Бажаю вам міцного здоров’я, щастя і благополуччя,
творчої наснаги та наполегливості в досягненні благо�
родної мети – забезпечення панування Права і Закону
в ім’я Людини і зміцнення авторитету України!

З повагою Р. БІЛОВАР,
прокурор м. Мукачево,

старший радник юстиції

ВІДВІДАЛИ ДЕЛЕГАТІВ ТА
УЧАСНИКІВ ІСТОРИЧНОЇ ПОДІЇ

26 листопада 2012 року виповнилася 68�а річниця І�
го з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України, на
якому було прийнято надзвичайної історичної ваги до�
кумент – Маніфест про возз’єднання Закарпатської Ук�
раїни з Радянською Україною.

У цей святковий день Мукачівський міський голова
Золтан Ленд’єл, секретар міської ради Іван Маняк  та
заступники міського голови Михайло Лабош, Ернест
Нусер та Ігор Радиш, за давньою традицією відвідали
делегатів та учасників І –го з’їзду НКЗУ та І�го з’їзду
Спілки Молоді Закарпатської України, щоб висловити
їм слова поваги та вдячності, щоб вислухати їхні спога�
ди та поради. А їм, нашим ветеранам, делегатам та
учасникам подій � Федору Сабову, Наталії Химинець,
Василині Підмалівській (Сидор), Василю Гоблику є про
що розповісти, що сказати та порадити, вони, не див�
лячись на вік, завжди відкриті для спілкування, завжди
раді гостям.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Ï³äïîëêîâíèêó ìåäè÷íî¿

ñëóæáè, âåòåðàíó Çáðîéíèõ
Ñèë, ãîëîâ³ Øåíáîðíñüêîãî âå-
òåðàíñüêîãî îñåðåäêó

Ô. Ì. ØÈÌÎÍÓ
3 ãðóäíÿ 2012 ðîêó  âèïîâ-

íèòüñÿ 70 ðîê³â.
Øàíîâíèé Ôåäîðå Ìèõàéëî-

âè÷ó!
Ìóêà÷³âñüêà ðàéîííà ðàäà

âåòåðàí³â Óêðà¿íè ç íàãîäè þâ-
³ëåþ çè÷èòü Âàì êîçàöüêîãî
çäîðîâ’ÿ, ñèë äóõîâíèõ ³ ô³çè÷íèõ, òåðï³ííÿ, óäà÷³, îïòè-
ì³çìó. Íåõàé Âàø³ êîìïåòåíòí³ ïîðàäè ç çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ ë³òí³õ ëþäåé ä³éäóòü äî ñâ³äîìîñò³ êîæíîãî ç
íèõ, çä³éñíÿòüñÿ âñ³ Âàø³ çàäóìè, äîëÿ áóäå
ïðèõèëüíîþ äî Âàñ, íàñòóïí³  ðîêè ó æèòò³
ïðèíåñóòü ðàä³ñòü ³ âò³õó, à óñï³õ òà âå-
ç³ííÿ  ñóïðîâîäæóâàòèìóòü  ó âñ³õ ïî-
÷èíàííÿõ.

Âàø þâ³ëåé – ùàñëèâà  äàòà , ³ ñóì-
í³âàòèñÿ òóò íå ñë³ä. Íåõàé ñüîãîäí³
íàøå  ïðèâ³òàííÿ  ó Âàøîìó ñåðö³ ³
â ñåðöÿõ  ÷ëåí³â Âàøî¿ ðîäèíè, îäíî-
äóìö³â çàëèøèòü äîáðèé ñë³ä.

Íåõàé Âàì Ãîñ ïîäü çàâæäè  ó ïîì³÷ áóäå, à Ìàòè
Áîæà áåðåæå â³ä çëà. ².Êà÷óð, ãîëîâà âåòåðàíñüêî¿

ðàéðàäè, Ïî÷åñíèé âåòåðàí Óêðà¿íè.



Á Ë À Ã Î Â I Ñ ÒÁ Ë À Ã Î Â I Ñ ÒÁ Ë À Ã Î Â I Ñ ÒÁ Ë À Ã Î Â I Ñ ÒÁ Ë À Ã Î Â I Ñ ÒÁ Ë À Ã Î Â I Ñ ÒÁ Ë À Ã Î Â I Ñ ÒÁ Ë À Ã Î Â I Ñ ÒÁ Ë À Ã Î Â I Ñ ÒÁ Ë À Ã Î Â I Ñ Ò
Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
12 (82) 29 ëèñòîïàäà 2012 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

Ñóäèòü – ýòî áåññòûäíîå ïîõèùåíèå Áîæèÿ äîñòîèíñòâà. (Ïðï. Èîàíí Ëåñòâè÷íèê). 3333329 ëèñòîïàäà 2012  ð.
¹ 48 (948)¹ 48 (948)¹ 48 (948)¹ 48 (948)¹ 48 (948)

ñò.

Õâàëè, äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà...

Óñïîêîé ìîþ äóøó ìÿòåæíóþ
Îò æèòåéñêîé áóðè ñòðàñòåé,
Ñâîåé ðèçîé ïîêðîé áåëîñíåæíîþ
Ðèçó ãðåøíîé äóøè ìîåé.

Íàì âî âñå ïîäîáîñòðàñíà,
Áîãà Òû âìåñòèëà â Ñåáÿ,
Ðîä çåìíîé óñûíîâèëà,
Ðàñïèíàâøèõ Õðèñòà, ëþáÿ.

Íà Òâîé ëèê âñÿêèé
âåðíûé âçèðàåò,

Ìàòåðèíñêîé èùà ëþáâè,
Ñâîåãî Ñûíà è Áîãà
Çà âñåõ êàþùèõñÿ ìîëè.

ÎÁÐÀÙÅÍÜÅ Ê ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÅ

Íèêîãî êðîòêèì âçãëÿäîì íå ñóäèøü,
È âñþ òÿæåñòü ãðåõà ïðîñòèøü,
Â èñïûòàíèÿ ÷àñ òÿæåëûé
Òû  ìîëèòâó ìîþ óñëûøü.

Óêðåïè ìîþ ñëàáóþ âåðó,
Äåëåêî ïå÷àëü îòòÿíè,
Íåäîñòîéíîå ïîêàÿíüå
Ñåðäöåì ëþáÿùèì ïðèìè.

Äàæå åñëè âåñü ìèð îïîë÷èòñÿ,
ß æèâó, íàäåæäó õðàíÿ,
×òî Òû, âèäÿ ìîè ïðåãðåøåíüÿ,
Íèêîãäà íå îñòàâèøü ìåíÿ.

Èíîêèíÿ Ê. ,
Ìóêà÷åâñêèé ìîíàñòûðü.

Êàòåðèíà áóëà äî÷êîþ
iìïåðàòîðà Ìàêñèìiàíà.
Ïðîæèâàþ÷è â ñòîëèöi —
öåíòði åëëiíñüêî¿ â÷å-
íîñòi, Êàòåðèíà, ÿêà
ìàëà ðiäêiñíó âðîäó i ðî-
çóì, îòðèìàëà áëèñêó÷ó
îñâiòó, âèâ÷èëà òâîðè
êðàùèõ àíòè÷íèõ ôiëî-
ñîôiâ, â÷åíèõ.

Þíàêè ç íàéáàãàòøèõ
ðîäèí øóêàëè ðóêè  ïðå-
êðàñíî¿ äiâ÷èíè. Âîíà æ
îãîëîñèëà áàòüêàì, ùî
âèéäå çàìiæ  òiëüêè çà
òîãî, õòî ïåðåâàæèòü ¿¿ ó
îñâi÷åíîñòi, áàãàòñòâi i

ÑÂßÒÀ ÂÅËÈÊÎÌÓ×ÅÍÈÖß ÊÀÒÅÐÈÍÀ
(Äåíü ïàì’ÿòi — 7 ãðóäíÿ)

ìóäðîñòi.
Ìàòè Êàòåðèíè, òàºì-

íà õðèñòèÿíêà, âiäâåëà ¿¿

çà ïîðàäîþ äî ñâîãî äó-
õîâíîãî  íàñòàâíèêà, ñâÿ-
òîãî ñòàðöÿ. Âií ç ëþáî-
â’þ ïðèéíÿâ ¿¿, íàñòàíî-
âèâ ó âiði, çàïîâiäàþ÷è
ñòðîãî õðàíèòè ÷èñòîòó i
öiëåìóäðåíiñòü.

Â öåé ÷àñ â Îëåêñàí-
äðiþ íà ÿçè÷åñüêèé ïðàç-
íèê ïðèáóâ ñàì iìïåðà-
òîð.  Ç íàãîäè ñâÿòà ÿçè÷-
íèêè â÷èíÿëè æåðòâîïðè-
íîøåííÿ: íà ñìåðòü âiä-
äàâàëè  íåâiäñòóïíèõ
ñïîâiäíèêiâ Õðèñòîâî¿
âiðè.

Ñâÿòà ëþáîâ äî òàêèõ

ìó÷åíèêiâ ñïîíóêàëà Êà-
òåðèíó ïiòè  äî iìïåðà-
òîðà. Ìàêñèìiàí íàìà-
ãàâñÿ  ïåðåêîíàòè äiâ÷èíó
âiäìîâèòèñÿ âiä õðèñ-
òèíñüêî¿ âiðè, îáiöÿâ  áà-
ãàòñòâî i ñëàâó. Îòðè-
ìàâøè ãíiâíå çàïåðå÷åí-
íÿ, iìïåðàòîð íàêàçàâ
ïiääàòè äiâ÷èíó æîðñòî-
êèì òîðòóðàì, à ïîòiì —
ñòðàòèòè.

Ìîùi ñâÿòî¿ Êàòåðèíè
áóëè ïåðåíåñåíi  àíãåëà-
ìè íà Ñiíàéñüêó ãîðó.

Ïðîòîäèÿêîí
Àíàòîëié.

Çàïèòàííÿ: — ×è äîáðå ïðèêðà-
øàòè  ìîãèëè ïîìåðëèõ áëèçüêèõ
íàì ëþäåé?

Âiäïîâiäü: — Ïðèêðàøåííÿ ìîãèë
ïîìåðëèõ êîðèñòi  ïîìåðëèì  íiÿêî¿

     Çàïèòóºòå  – âiäïîâiäàºìî

íå ïðèíîñèòü, àëå ùå é íàäàº øêî-
äè  ¿õíiì äóøàì.

Çàïèòàííÿ: — ßê ïðàâèëüíî
öiëóâàòè iêîíè?

Âiäïîâiäü: — Öiëóþ÷è  ñâ. iêîíó
Ñïàñèòåëÿ ñëiä öiëóâàòè éîãî íîãè,
Áîæî¿ Ìàòåði, iíèõ ñâÿòèõ — ðóêó,
à íåðóêîòâîðíèé îáðàç Ñïàñèòåëÿ
i ãëàâó Iîàííà Õðåñòèòåëÿ — ó âî-
ëîñèíè.

Çàïèòàííÿ: — ßê âðÿòóâàòèñÿ
âiä çàñóäæåííÿ  ç áîêó áëèæíüîãî?

Âiäïîâiäü: — Ïîêëàäè â ñåðöi
òâî¿ì, ùî òâî¿ ãðiõè ïîäiáíi êîëîäi,
à ãðiõè áðàòà òâîãî ïîäiáíi  ìà-
ëåíüêîìó ñó÷êó (Ñâ. Ïiìåí Âåëèêèé).
ßê ïîáà÷èø ïàäiííÿ  ëþäèíè â ãðiõ,
òî ïðîñè ïðî íå¿ Ãîñïîäà, ùîá Ãîñ-
ïîäü  ïðîñòèâ ¿¿  çà öåé ãðiõ. Ñêiëüêè

ðàçiâ òè  ïîäóìàºø òàê,  ñòiëüêè é
áóäåø ìàòè  äîáðèõ ñïðàâ âiä êîæ-
íîãî äíÿ. Äåÿêi, íå çíàþ÷è  öiº¿
ìóäðîñòi, íàìàãàþòüñÿ  çàñóäèòè
òàêó ëþäèíó, àëå  ïàì’ÿòàéòå:
ñêiëüêè ðàçiâ  çà äåíü âè çàñóäèòå,
ñòiëüêè i âîðîã çàïèøå âàì  çëèõ
ñïðàâ.

Çàïèòàííÿ: — ßê âðÿòóâàòèñÿ
âiä âiä÷àþ?

Âiäïîâiäü: — Íiêîëè íå ìîæíà
âïàäàòè ó âiä÷àé, íàâiòü i ó âåëèêèõ
ãðiõàõ: ïñàëìîñïiâåöü Äàâèä âïàâ  ó
áëóä, àëå  ïîêàÿâñÿ — i ñòàâ ïðîðî-
êîì, Ìàðiÿ ªãèïåòñüêà ïîëèøèëà
áëóäíå æèòòÿ — i õîäèëà ïî ði÷öi,
ÿê ïî ñóøi, i êîëè ìîëèëàñÿ, òî
ïiäíiìàëàñÿ íàä çåìëåþ ó ïîâiòðÿ
Äóõîì Ñâÿòèì.

Íà çàïèòàííÿ  ÷èòà÷iâ “Áëàãîâiñòó”
âiäïîâiäàº àðõiìàíäðèò Ñèëóàí

ÏËÎÄÈ ÏÎÊÀßÍÍß

Äâàíàäåñÿòèé ïðàç-
íèê, âñòàíîâëåíèé â ïà-
ì’ÿòü ïîäi¿ iç ðàííüîãî
äèòèíñòâà Äiâè Ìàði¿,
êîëè ¿¿  áàòüêè, â ïîäÿêó
çà äàðóâàííÿ ¿ì âiä Áîãà
äèòèíêè, îáiöÿëè  ïîñâÿ-
òèòè ¿¿ Áîãó i âiääàëè  ¿¿
íà âèõîâàííÿ  i ñëóæiííÿ
ïðè õðàìi. Îòðîêîâèöÿ
âiä÷óëà ëþáîâ äî Áîãà i
îõî÷å ââiéøëà äî õðàìó.
¯¿ çóñòðiëè ïåðâîñâÿùå-
íèê Çàõàðiÿ, áàòüêî
Iîàííà Ïðåäòå÷i, ìàéáóò-
íüîãî Õðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíüîãî.

Ìîëèòâè, ÷èòàííÿ Ïèñàííÿ, ðóêîäiëëÿ
— îñü ãîëîâíi  çàíÿòòÿ Äiâè Ìàði¿ ïðè

ÂÂÅÄÅÍÍß ÄÎ ÕÐÀÌÓ ÏÐÅÑÂßÒÎ¯
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖI  (4 ãðóäíÿ)

õðàìi.
Îòöi i â÷èòåëi Öåðê-

âè  öåé ïðàçíèê  ââà-
æàþòü ïîâ÷àëüíèì i
âiðóþ÷i ïîâèííi, îòðè-
ìàâøè  âiä Áîãà áëà-
ãîäiÿííÿ, âèðàæàòè
Éîìó ïîäÿêó  i âèêî-
íóâàòè ñâî¿ îáiöÿíêè.

Ïðè õðàìi Äiâà
Ìàðiÿ  ïðîæèëà  äî
òîãî ÷àñó, êîëè, ïî
Ïðîìèñëó Áîæîìó,
áóëà çàðó÷åíà Éîñèôó,
ùîá  ïîò³ì ñòàòè

Ìàòið’þ Iiñóñà Õðèñòà, âîïëîùåíîãî
Ñèíà Áîæîãî.

Àðõiìàíäðèò ÌÀÐÒÈÍIÀÍ.

Ïîêàÿííÿ — öå ðîçêàÿííÿ ó â÷èíåíèõ ãðiõàõ i
ðiøó÷iñòü áiëüøå ¿õ íå ïîâòîðþâàòè.

Ïëîäè ïîêàÿííÿ âåëèêi i íåçëi÷åííi. Ïîêàÿííÿ— öå
çàïîðóêà ðàéñüêèõ áëàã — i íåáåñíèõ, i çåìíèõ. Íà
ãðiøíèêà  ÷åêàº ñòðàæäàííÿ, ïîêàðàííÿ çà ãðiõè, íà
ïðàâåäíèêà — íàãîðîäà âiä Áîãà íà íåái é íà çåìëi.

 Çàâäÿêè òà¿íñòâó ïîêàÿííÿ ëþäèíà ìîæå âiä÷óâàòè
i âiä÷óâàº äóõîâíi ðàäîñòi òà ðåàëüíó  Áîæó
ïðèñóòíiñòü. Íàñàìïåðåä— öå Öàðñòâî Áîæå, ùî
òâîðèòüñÿ ó äóøi ëþäèíè, ÿêà ïðèíîñèòü êàÿòòÿ âæå
òóò, ó çåìíîìó  æèòòi (Ëê. 17, 21).

 Ïëîäè ïîêàÿííÿ— öå òàêîæ ÷åñíîòè, òîìó ùî ãðiõè
— öå ñòðàæäàííÿ  äëÿ íàñ, à ÷åñíîòè, çà ñëîâîì
Áîæèì, öå áëàæåíñòâî (Ìô. 5,3,-11), ïðèëó÷åííÿ  äî
iíøîãî, íîâîãî i ÷èñòîãî æèòòÿ. Ïðèñòðàñòi ìiñòÿòü
ó ñîái  ñòðàæäàííÿ. ×åðåç íèõ  ëþäèíà ïîâ’ÿçàíà  ç
äèÿâîëîì, à çàâäàííÿ äèÿâîëà — ìó÷èòè íàñ.
Ñðiáíîëþáñòâî, çíåâiðà, ãíiâ, áëóä, iíøi ãðiõè— óñå
öå äëÿ õðèñòèÿíèíà ìóêè.

 Ñïîâiäóþ÷è ñâî¿ ãðiõè, ìè çâiëüíÿºìîñÿ âiä äèÿ-
âîëüñüêîãî âïëèâó, à ïðàãíåííÿ çìiíè, íàáóòòÿ ÷åñ-
íîò íàáëèæàº íàñ äî Áîãà.  ×åñíîòè íàïîâíþþòü
ñåðöå ëþäèíè çîâñiì iíøèì âíóòðiøíiì áóòòÿì, i
íàâiòü îñîáèñòå ¿¿ æèòòÿ, ñòîñóíêè ç áëèæíiìè  ïå-
ðåòâîðþþòüñÿ  òà ñòàþòü êðàùèìè.

 Áëàæåííiéøèé ÂÎËÎÄÈÌÈÐ,
Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé i âñiº¿ Óêðà¿íè.



44444 ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà29 ëèñòîïàäà  2012 ð.

48 (948)48 (948)48 (948)48 (948)48 (948)

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ïîñëå ñìåðòè íåò ìåñòà ïîêàÿíèþ... (Ïðï. Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé).

3 (3) 23.02.2006 ð.ÁËÀÃÎÂIÑÒÁËÀÃÎÂIÑÒÁËÀÃÎÂIÑÒÁËÀÃÎÂIÑÒÁËÀÃÎÂIÑÒ Вiсник Мукачiвського Свято-Миколаївського жiночого православного монастиря 12 (82) 29.11.2012 ð.

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI
ÑÂßÒÀ Ó ÃÐÓÄÍ² 2012 ð.

2. (Íä.) – Ïðï. Àëåêñiÿ Êàðïàòîðóñüêîãî. Iêîíè Áîæî¿
Ìàòåði "Â ñêîðáÿõ è ïå÷àëåõ Óòåøåíèå".
4. (Âò.) – Ââåäåííÿ äî õðàìó Ïðåñâÿòî¿  Áîãîðîäèöi i
Ïðèñíîäiâè Ìàði¿.
6. (×ò.) – Áëãâ. âåë. êí. Îëåêñàíäðà Íåâñüêîãî, â ñõèìi
Îëåêñiÿ.
      Ñâò. Ìèòðîôàíà, â ñõèìi Ìàêàðiÿ, ºï. Âîðîíåçüêî-
ãî.
7. (Ïò.) – Âìö. Êàòåðèíè.
10. (Ïò.)  –  Iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði "Çíàìåíèå".
13. (×ò.) – Àïîñòîëà  Àíäðiÿ Ïåðâîçâàííîãî.
16. (Íä.) – Ïðï. Ñàâè Ñòîðîæåâñüêîãî (Çâåíèãîðîäñü-
êîãî). Ñùì÷. Ôåîäîðà, àðõiºï. Îëåêñàíäðiâñüêîãî.
17. (Ïí.) – Âìö. Âàðâàðè. Ïðï. Iîàííà Äàìàñêiíà.
18. (Âò.) – Ïðï. Ñàâè Îñâÿ÷åíîãî.
19. (Ñð.) – Ñâÿòèòåëÿ Ìèêîëàÿ, àðõiºïèñêîïà Ìið
Ëiêiéñüêèõ, ÷óäîòâîðöÿ.
22. (Ñá.) – Çà÷àòòÿ ïðàâåäíîþ Àííîþ Ïðåñâÿòî¿
Áîãîðîäèöi.  Iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði "Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü".
25. (Âò.) – Ñâò. Ñïèðèäîíà, ºï. Òðèìèôóíòñüêîãî, ÷ó-
äîòâîðöÿ.
30. (Íä.) – Ñâÿòèõ ïðàîòöiâ.

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»

íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ãîñïîäàðñüêèõ
ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå ïîòðiáåí —

ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

Ïðàâîñëàâíà öåðêâà
ìàº äðåâíié çâè÷àé ïðèíî-
ñèòè ìîëèòâè Áîãîâi çà
ïîìåðëèõ òðåòüîãî, äåâ’-
ÿòîãî, ñîðîêîâî äíÿ ïiñëÿ
¿õíüî¿ ñìåðòi. Ïîìèíàþòü
ïîìåðëèõ  i â äåíü ñìåðòi
ùîði÷íî. ×îìó  âèçíà÷åíi
ñàìå öi äíi? Àíãåë äàº
âiäïîâiäü: “Áîã íå äîïóñ-
òèâ áè, ùîá ó Öåðêâi Éîãî
÷èíèëîñÿ  áè ùîñü íåïîò-
ðiáíå òà áåçêîðèñíå, àëå
âëàøòóâàâ  Òà¿íñòâà i íà-
êàçàâ  çâåðøóâàòè ¿õ”.

Òðåòüîãî äíÿ, êîëè â
öåðêâi âîçíîñÿòüñÿ ìîëèò-
âè, äóøà ïîìåðëîãî îòðè-
ìóº âiä  îáåðiãàþ÷îãî  ¿¿
àíãåëà ïîëåãøåííÿ â
ñêîðáîòi ÷åðåç ñìåðòü.
Äâà äíi äîçâîëÿºòüñÿ  äóøi
õîäèòè çåìëåþ, äå âîíà
áàæàº ñîái. Òðåòüîãî æ
äíÿ, íàñëiäóþ÷è  Âîñêðåñ-
ëîãî Ñïàñèòåëÿ, äóøà âîç-
íîñèòüñÿ  äëÿ ïîêëîíiííÿ
Áîãîâi, òîäi ìè ìîëèìîñÿ,
ùîáè Õðèñòîñ, ßêèé âîñ-
êðåñ òðåòüîãî äíÿ, âîñêðå-
ñèâ  äëÿ æèòòÿ áëàæåííî-
ãî i äóøó ñïî÷èëîãî. Ïiñëÿ
ïîêëîíiííÿ Áîãîâi íàêà-
çóºòüñÿ Ãîñïîäîì ïîêà-
çàòè äóøi êðàñó  ðàþ i
éîãî ïîìåøêàííÿ. Âñå öå

ÏÎÌÈÍÀÍÍß ÏÎÌÅÐËÈÕ
äóøà ðîçãëÿäàº ïðîòÿãîì
øåñòè äíiâ, äèâóþ÷èñü òà
ïðîñëàâëÿþ÷è  Òâîðöÿ
ñâîãî — Áîãà, âîíà
ïåðåìiíþºòüñÿ i çàáóâàº
ïðî ñêîðáîòó, ÿêó ìàëà ó
çåìíîìó æèòòi, ïåðåáóâà-
þ÷è ó òiëi. Àëå, ÿêùî äóøà
ïîâèííà â ãðiõàõ, òîäi ïðè
ñïîãëÿäàííi  íàñîëîäè
ñâÿòèõ ïî÷èíàº ïå÷àëèòè-
ñÿ i äîêîðÿòè ñîái, âèÿâ-
ëÿþ÷è  æàëü, ùî âåëèêó
÷àñòèíó ñâîãî æèòòÿ ïðî-
âåëà  âîíà â áåçïå÷íîñòi i
íå ïîñëóæèëà Áîãîâi òàê,
ÿê òðåáà áóëî, ùîá ñïî-
äîáèòèñü òàêî¿ áëàãî-
äàòi...

Äåâ’ÿòîãî äíÿ  äóøà çíî-

âó âîçíîñèòüñÿ  àíãåëàìè
íà ïîêëîíiííÿ Áîãîâi.
Ïiñëÿ ïîâòîðíîãî ïîêëî-
íiííÿ Âîëîäàð  óñiõ íàêà-
çóº âiäâåñòè äóøó äî ïåê-
ëà i ïîêàçàòè ¿é  ìóêè íå-
÷åñòèâèõ. Òàì äóøà ïåðå-
áóâàº òðèäöÿòü äíiâ, òðåì-
òÿ÷è, ùîá íå ñïðèéíÿòè
çàñóä íà óâ’ÿçíåííÿ òóäè.

Ñîðîêîâîãî æ äíÿ äóøà
çíîâó âîçíîñèòüñÿ íà
ïîêëîíiííÿ Áîãîâi, i òîäi
âæå Ñóääÿ âèçíà÷àº ¿é çà
ñòàíîì ¿¿ ìiñöå ïåðåáó-
âàííÿ íà Ñâîºìó ÷åñíîìó
ñóäi.

Öåðêâà æ ìîëèòüñÿ òîäi,
ùîá Ãîñïîäü äîïîìiã  íî-
âîïðåäñòàâëåíîìó  âèòðè-

ìàòè âèïðîáóâàííÿ íà
îñîáèñòîìó ñóäi Áîæîìó i
ùîá Ãîñïîäü, ùî â 40-é
äåíü âîçíiññÿ íà íåáî,
âîçíiñ áè äî íåáåñíèõ ïî-
êî¿â i äóøó ïîìåðëîãî.

×åðåç öå ñòàí äóø ïî-
ìåðëèõ ëþäåé äî çàãàëü-
íîãî âîñêðåñiííÿ, äî äðó-
ãîãî ïðèøåñòÿ Ãîñïîäíü-
îãî º íåîäíàêîâèé: äóøi
ïðàâåäíèêiâ çíàõîäÿòüñÿ â
ºäíàííi ç Õðèñòîì i â
ïåðåäâêóøàííi òîãî áëà-
æåíñòâà, ÿêå âîíè îòðè-
ìóþòü  ïiñëÿ çàãàëüíîãî
ñóäó; à äóøi íåðîçêàÿíèõ
ãðiøíèêiâ — ó ìó÷èòåëüíî-
ìó  ñòàíi.

Äëÿ äóøi, ùî ó âiði ñïî-
÷èëèõ, ÿêi íå çóìiëè  ïðè-
íåñòè ïëîäè, ãiäíi ðîçêà-
ÿííÿ, ìîæóòü äîïîìîãòè
ìîëèòâè ðiäíèõ i áëèçü-
êèõ, ¿õíi ìèëîñòèíi, äîá-
ðî÷èííiñòü òà áëàãi ñïðà-
âè.

×åðåç öå, ïðèõîäÿ÷è äî
õðàìó òðåòüîãî, äåâ’ÿòî-
ãî, ñîðîêîâîãî äíÿ òà ó ðî-
êîâèíó ñìåðòi, íà äåíü
éîãî  àíãåëà, íåîáõiäíî
ïîäàâàòè çàïèñêó ïðî óïî-
êîºííÿ äóøi ïîìåðëîãî.

Àðõ³ìàíäðèò
ÑÈËÓÀÍ

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

ÑÂßÒÈÒÅËÞ
ÍÈÊÎËÀÞ

(19 äåêàáðÿ)

Íàñòóïèë Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò, è ñðàçó æå
ïåðåä íàìè âñòàë âîïðîñ, êàê ïðîâîäèòü åãî,
÷òîáû ïîëó÷èòü íàèáîëüøóþ ïîëüçó äëÿ òåëà
è äóøè, äëÿ ñïàñåíèÿ?

  Êàê íå ïîòåðÿòü, íå ïîãóáèòü ýòè âåëè-
êèå è ñâÿòûå äíè, ýòó ÷àñòü íàøåãî  âðåìå-
íè, êîòîðóþ ñâÿòàÿ Öåðêîâü  âûäåëèëà äëÿ
íàøåãî  ñïàñåíèÿ?

Âðåìÿ ïîñòà ìíîãèìè èç íàñ âîñïðèíè-
ìàåòñÿ êàê âðåìÿ òÿæåëîå, óíûëîå, òðàóð-
íîå. Íåêîòîðûå â ãëóáèíå äóøè ñ÷èòàþò,
÷òî ïîñò — áðåìÿ  íåïîíÿòíîå, íåóäîáîíî-
ñèìîå è íåíóæíîå. Âðåìÿ, ìîë, âûñîêèõ
ïîäâèãîâ óæå ïðîøëî. Ìû æèâåì  íå â
ìîíàñòûðå è íå â ïðåæíèå âðåìåíà, êîãäà
ëåã÷å  áûëî  ñîáëþäàòü ïîñòû. Â íàøèõ
æå óñëîâèÿõ ïîñò íå òàê óæ îáÿçàòåëåí è
âîçìîæåí. À íåêîòîðûå ãîâîðÿò: “Íå òî
îñêâåðíÿåò, ÷òî âõîäèò â óñòà ÷åëîâåêà...”
Òîëüêî çàáûâàþò îíè, ÷òî áåçãðåøíûé  è
Âñåñâÿòîé Ãîñïîäü âñå æå  ïîñòèëñÿ  ñî-
ðîê äíåé. Â ñèëó òàêèõ ðàññóæäåíèé ïîñò
èëè ñîâñåì íå âûïîëíÿåòñÿ, èëè âûïîëíÿ-
åòñÿ  ñî âñÿêèìè  îãîâîðêàìè è îãðàíè÷å-
íèÿìè. Òàêèå ëþäè íå ïîíèìàþò íè öåëè
ïîñòà, íè öåëè  õðèñòèàíñêîé æèçíè. Ìî-
æåò áûòü, íàïðàñíî îíè  èìåíóþò ñåáÿ õðè-
ñòèàíàìè, òàê  êàê æèâóò  ñâîèì ñåðäöåì
âìåñòå ñ áåçáîæíûì ìèðîì, èìåþùèì
êóëüòîì ñåáå òåëî è ñàìîóãîäèå.

Õðèñòèàíèí æå â ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæåí

ÑÓÙÍÎÑÒÜ È ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÏÎÑÒÀ
(Ñ 28 íîÿáðÿ ïî 6 ÿíâàðÿ – Ôèëèïîâñêèé ïîñò)

     Êîãäà âû ïîñòèëèñü... äëÿ Ìåíÿ ëè âû ïîñòèëèñü?  (Çàõ. 7,5)

äóìàòü íå î òåëå, à ñâîåé äóøå è áåñïîêî-
èòüñÿ  î åå çäîðîâüå. Âñÿ îáñòàíîâêà ïîñòà
íàïðàâëåíà  íà èñöåëåíèå äóøè —  ýòî “âðå-
ìÿ áëàãîïðèÿòíîå, ýòî äåíü ñïàñåíèÿ” (2
Êîð.6,2).

Íî ÷òî òàêîå ïîñò ïî ñóùåñòâó? È íå áûâà-
åò ëè ñàìîîáìàíà  ñðåäè òåõ, êòî  ñ÷èòàåò
íóæíûì  èñïîëíÿòü  ýòî ëèøü  ïî áóêâå, íî
íå ëþáèòü åãî è òÿãîòèòñÿ èì â ñåðäöå ñâî-
åì? È ìîæíî ëè íàçâàòü ïîñòîì òîëüêî ñî-
áëþäåíèå  îäíèõ ïðàâèë î íåâêóøåíèè ñêî-
ðîìíîãî â ïîñòíûå äíè? Áóäåò ëè ïîñò ïî-
ñòîì, åñëè, êðîìå  íåêîòîðîãî èçìåíåíèÿ  â
ñîñòàâå ïîòðåáëÿåìîé ïèùè, ìû íå áóäåì
äóìàòü  íè î ïîêàÿíèè, íè î âîçäåðæàíèè,
íè îá î÷èùåíèè ñåðäöà ÷åðåç  óñèëåííóþ
ìîëèòâó, ïðîäîëæàÿ ñêâåðíîñëîâèòü è äå-
ëàòü çëî?

Ïðï. Âàðñîíîôèé Âåëèêèé ãîâîðèò: “Ïîñò
òåëåñíûé íè÷åãî íå çíà÷èò áåç äóõîâíîãî
ïîñòà âíóòðåííåãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé  ñîñòî-
èò èç ïðåäîõðàíåíèÿ ñåáÿ  îò çëà. Ñåé ïîñò
âíóòðåííåãî  ÷åëîâåêà  ïðèÿòåí Áîãó...”. Î
òîìó æå  ãîâîðèò è ñâ. Èîàíí Çëàòîóñò:” ...Íå
îäíè óñòà äîëæíû  ïîñòèòüñÿ — íåò, ïóñòü
ïîñòÿòñÿ  è îêî, è ñëóõ, è ðóêè, è íîãè, è âñå
íàøå òåëî.”  Ïîýòîìó  âåñüìà  íåîáõîäèìî
òåëåñíîå  âîçäåðæàíèå ñîåäèíÿòü  ñ âîç-
äåðæàíèåì  äóõîâíûì. Âîçäåðæàíèå äîëæ-
íî èñêîðåíÿòü âñå ñòðàñòè: ãîðäîñòü, ïðå-
âîçíîøåíèå, ãíåâ, ðàçäðàæèòåëüíîñòü, çà-

âèñòü, íåäîáðîæåëàòåëüíîñòü, âëàñòîëþáèå,
÷åñòîëþáèå, òùåñëàâèå, ñòÿæàòåëüíîñòü.
Òîëüêî èñòèííûé äóõîâíûé ïîñò ÿâëÿåòñÿ
íà÷àëîì ïîêàÿíèÿ è ñèëüíûì ñðåäñòâîì  â
áîðüáå ñ ãðåõîì. Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî
ïîäâèã ïîêàÿíèÿ è ìîëèòâû â ïîñòå äîëæåí
ñîïðîâîæäàòüñÿ  ìûñëÿìè î ñâîåé ãðåõîâ-
íîñòè è, êîíå÷íî,  âîççäåðæàíèåì îò âñÿêèõ
ðàçâëå÷åíèé — õîæäåíèåì â òåàòðû, êèíî,
ãîñòè, ëåãêîãî ÷òåíèÿ, ìóçûêè, ñìîòðåíèÿ
òåëåâèçîðà, êîìïüþòåðà è ò. ä., ðàçíîãî
ðîäà âåñåëèÿ.

Áëàãîäóøíîå ïðîõîæäåíèå ïîäâèãà ïîñòà
äåëàåò ÷åëîâåêà äàæå ñ âíåøíåé ñòîðîíû
áëèçêèì ê àíãåëàì ïî îáðàçó è ñâÿòûì ïî
æèçíè. “Ó ïîñòÿùåãîñÿ, — ãîâîðèò ñâÿòèòåëü
Âàñèëèé Âåëèêèé, – è öâåò ëèöà ïî÷òåí-
íûé: âçîð ó íåãî  êðîòêèé, ïîõîäêà ñòåïåí-
íàÿ, ëèöî  îñìûñëåííîå;  ó íåãî ìåðíîñòü â
ðå÷è, ÷èñòîòà â ñåðäöå”.

Ïîýòîìó, åñëè ìû âñåé äóøîé è ñåðäöåì
âîñïðèíèìàåì  ìóäðûå è ñïàñèòåëüíûå
íàñòàâëåíèÿ î ïîñòå  Ñâÿòîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè è ñâÿòûõ îòöîâ åå è áóäåì ïîñëóø-
íûìè  èì, òî óïîäîáèìñÿ  ìóäðûì  äåâàì,
ñâîåâðåìåííî çàãîòîâèâøèì  åëåé (òî åñòü,
äîáðûå äåëà) â ñîñóäàõ ñâîèõ äëÿ  äîñòîé-
íîé âñòðå÷è  ãðÿäóùåãî Æåíèõà — Ãîñïîäà
íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.

Èåðåé ÄÀÍÈÈË.

Ïðåïîäîáíèé Ñàâà Ñòîðî-
æåâñüêèé áóâ îäíèì iç ïåðøèõ
ó÷íiâ Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãiÿ Ðàäî-
íåçüêîãî. Âií ïðîñëàâèâñÿ â
Òðî¿öüêié îáèòåëi ïîäâèæíèöü-
êèì ñâÿòèì æèòòÿì.

Ïiñëÿ ñìåðòi Ïðåïîäîáíîãî
Ñåðãiÿ, êîëè ïîñëiäîâíèê âåëè-
êîãî iãóìåíà  ïðåïîäîáíèé Íè-
êîí óñàìiòíèâñÿ, çàëèøèâ
êåðiâíèöòâî îáèòåëþ, íà iãóìåí-
ñòâî áóâ ïîñòàâëåíèé ïðåïîäîá-
íèé Ñàâà.

Çâåíèãîðîäñüêèé êíÿçü Þðié
Äìèòðîâè÷, ñèí ñâÿòîãî êíÿçÿ

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÈÉ ÑÀÂÀ ÑÒÎÐÎÆÅÂÑÜÊÈÉ
(Çâåíèãîðîäñüêèé) (Äåíü ïàì’ÿòi — 16 ãðóäíÿ).

Äèìèòðiÿ Äîíñüêîãî, îáðàâ  éîãî
ñâî¿ì äóõiâíèêîì. Íà ïðîõàííÿ
êíÿçÿ  Þðiÿ Äìèòðîâè÷à ïðåïî-
äîáíèé Ñàâà çàëèøèâ  Òðî¿öå-
Ñåðãiºâó îáèòåëü è çàñíóâàâ ïî-
áëèçó Çâåíèãîðîäà íà ãîði
Ñòîðîæi îáèòåëü Ðiçäâà
Áîãîðîäèöi, äå ñòàâ iãóìåíîì.

Êíÿçü Þðié Äìèòðîâè÷ ðåâíî
òóðáóâàâñÿ  ïðî íîâó îáèòåëü i
îáëàøòîâóâàâ ¿¿. Ïðåïîäîáíèé
Ñàâà  êåðóâàâ îáèòåëëþ â
ïîñòiéíèõ òðóäàõ i òóðáîòàõ, ç
í³÷íèìè ìîëèòâàìè. Ãîñïîäü íà-
ãîðîäèâ  ñâÿòîãî ñòàðöÿ äàðîì

ïåðåäáà÷åííÿ i ÷óäîòâîðåííÿ.
Â 1406 ð. ïðåïîäîáíèé Ñàâà ç

ìèîì  âiäiéøîâ  äî Ãîñïîäà i áóâ
ïîõîâàíèé ó ñâî¿é îáèòåëi. Áiëÿ
ðàêè  ñâÿòîãî âiäáóâàëèñÿ
÷èñëåííi ÷óäåñà i çöiëåííÿ.

22  ñåðïíÿ 1998 ð. âiäáóëîñÿ
ïðàçíóâàííÿ 600-ði÷÷ÿ Ñàâèíî-
Ñòîðîæåâñüêîãî ìîíàñòèðÿ i ïå-
ðåíåñåííÿ  ìîùåé ïðåïîäîáíî-
ãî  Ñàâè  iç Ñâÿòî-Äàíèëîâà ìî-
íàñòèðÿ, äå âîíè çáåðiãàëèñÿ  ç
1985 ð. Ñâÿòi ìîùi ïðåïîäîáíî-
ãî áóëè ïîâåðíóòi  â ðiäíèé ìî-
íàñòèð.

Ïðîòîäèÿêîí ÌÈÒÐÎÔÀÍ.

Äíåñü ïàìÿòü ïðàçäíóÿ òâîþ,
Ïðèíîñèì ìû òåáå õâàëåíüå
È âîññûëàåì â óìèëåíüè
Ìîëèòâó  òåïëóþ ñâîþ.
Âîççðè íà íàñ  ñ âûñè íåáåñíîé,
Ìîëèòâå íàøåé òû  âíåìëè,
Çàæãè â ñåðäöàõ îãîíü ÷óäåñíûé –
Îãîíü Áîæåñòâåííîé ëþáâè!
Âëîæè â íàñ èñòèíû  ïîçíàíüå,
Äîðîãó  ê ñâåòó  óêàæè,
Âî äíè  ñêîðáåé è èñïûòàíüÿ
Íàñ çàùèòè  è ïîääåðæè!
Ñâîèì âåëèêèì çàñòóïëåíüåì
Ïðåä òðîíîì Âûøíåãî Òâîðöà
Íàì ñðåäè ìðàêà çàáëóæäåíüÿ
Íå äàé ïîãèáíóòü äî êîíöà.
Îò÷èçíå íàøåé Ïðàâîñëàâíîé
È ìèð, è òèøèíó ïîäàé.
Óñëûøè íàñ, âåëèêèé, ñëàâíûé
Ñâÿòèòåëü Áîæèé Íèêîëàé!

   Ïðîòîèåðåé
  Íèêîëàé Ãóðüÿíîâ.



Ôðàíöóçüêà îñ³íü ó Ìóêà÷åâ³Ôðàíöóçüêà îñ³íü ó Ìóêà÷åâ³
ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555529 ëèñòîïàäà 2012 ð.

¹ 48 (948)¹ 48 (948)¹ 48 (948)¹ 48 (948)¹ 48 (948)

ñò.

Åñëè íå áåãàåøü ïîêà çäîðîâ, ïðèäåòñÿ ïîáåãàòü, êîãäà çàáîëååøü.(Ãîðàöèé).

17 листопада у Мукачеві було
вперше проведено свято в євро�
пейських традиціях – «Французь�
ка осінь в Мукачеві». До програми
свята входила дегустація молодо�
го вина – Божоле, виставка конди�
терських виробів, виготовлених за
французькою рецептурою та тех�
нологією. Численні гості свята та�
кож змогли покуштувати фран�
цузький традиційний цибулевий
суп, рататуй (в нашій кухні, – так
зване «лечо»), хрусткі французькі
булки�багети, і смажені каштани,
які масово ростуть у нашому краї.
Окрім смачної французької кухні,
гості свята мали можливість насо�
лодитись вишуканими французь�
кими композиціями у виконанні
квартету камерної музики.

На святі молодого вина – Божо�
ле, яке відмічають більше ніж у 100
країнах світу, всі бажаючі мали
можливість оцінити продукцію ви�
норобів, невідомих для широкого
кола споживачів Мукачівщини, але
яка зроблена якісно, і як зазначи�
ли гості свята – з душею. Винороб
Боднар Василь Васильович, один
з організаторів цього дійства заз�
начив, що традиційно весь світ
відзначає свято Божоле в третій
четвер листопада. У Франції на
державному рівні до цього дня за�
боронено відкривати та розлива�
ти молоде вино. Це пов’язано з не�
обхідністю витримки певного тер�
міну ферментації молодого вина,
без якого воно не може бути якіс�
ним. На Закарпатті такий сорт ви�
нограду зовсім не представлений
через якість ґрунту та кількості со�
нячних днів у час дозрівання ви�
нограду, так необхідних для нього.
Але так хочеться долучитися до
цього європейського свята, щоб,
в першу чергу, популізувати вино�
робство на Закарпатті, заохотити
людей до вживання «божествен�
ного напою», а не сурогатів, які за�
полонили полиці наших магазинів.
Також слід зазначити, що якщо ми
ідентифікуємо себе з європейця�
ми, добавив винороб, то маємо
притримуватися європейських
традицій і законів – тоді і до нас
буде таке  саме ставлення.

Організатори заходу ставлять за
мету щорічне проведення свята
«Французька осінь в Мукачеві».
Саме на прикладі французької
культури, багатовікових традицій,
філософії життя французів вза�
галі, дати новий поштовх для збе�
реження не менш цікавих традицій
закарпатського народу, розквітнен�
ня української культури, мистецт�
ва та покращення життя простих
українців. І саме тому, це свято було
народжено не в кабінетах чинов�
ників і не з метою проведення рек�
ламної компанії, а виникло воно
серед багатьох простих мукачівців,
які вболівають за дім, у якому всі
ми живемо. «Франція, – наводить,
як приклад, голова ГО «Громадсь�
кий актив Мукачева» Гарсе�
ванішвілі Вадим, – перша у світі, у
1923 році відкрила меморіал
«Вічний вогонь» під Тріумфальною
аркою у Парижі для вшанування
спочатку героїв Першої, а згодом і
Другої світових війн. І мало хто
знає, але саме з цього часу – що�
денно, о 18.30, до меморіалу фран�
цузи урочисто покладають живі
квіти – щоденно з 1923 року! Хіба
це не приклад всім, і нам у тому
числі, як треба пам’ятати та вша�
новувати героїв своєї країни, як
треба відноситися до своєї
історії…»

У рамках свята «Французька
осінь в Мукачеві» організатори зап�
ропонували своїми силами підтри�
мувати у належному стані пам’ят�
ники Мукачева воїнам, які загину�
ли у роки Другої світової війни.
Вже наступної суботи всі бажаючі,
а їх було чимало, узяли участь у
прибиранні меморіалу «Вічний во�
гонь» у Мукачеві від опалого листя
та сміття.

Серед організаторів свята
«Французька осінь в Мукачеві»
були і Мукачівське відділення бан�
ку ПАТ «CREDIT AGRICOLE» та
фірма «MICHELIN», які мають
французькі корені. Керуюча Мука�
чівським відділенням банку ПАТ
«CREDIT AGRICOLE» пані Білак Те�
тяна з впевненістю зазначила про
необхідність проведення такого
роду свят і надалі. В рамках про�
ведення нашого свята, – зазначи�
ла пані Тетяна, – на прикладі євро�
пейського банку «CREDIT
AGRICOLE», люди мають змогу по�
бачити як французька влада та
банки роблять все можливе, щоб
полегшити життя простих людей в
умовах всесвітньої кризи – маєть�
ся на увазі надання кредитів на
придбання французьких авто�
мобілів під  0% (нульові) відсот�
кові ставки, а не дерти з них «ос�
танню сорочку». На цьому прикладі

чітко видно сприяння держави
щодо «виживання» і подальше про�
цвітання виробничих підприємств
Франції в цей економічно нелег�
кий час. Сподіваємось на те, що і
українські підприємства одержать
таку ж підтримку, – додала керую�
ча.

В рамках свята «Французька
осінь в Мукачеві» була також про�
ведена персональна виставка кар�
тин молодої художниці Кристини
Капелюх, яку надихнуло на їх напи�
сання саме відвідування Франції.
Гість свята доцент кафедри обра�
зотворчого та декоративно�при�
кладного мистецтва Закарпатсько�
го художнього інституту, кандидат
мистецтвознавства пан Коприва
Атилла був приємно здивований,
що молоді люди Мукачева, маючи
художній талант, але не маючи при
цьому художньої освіти, можуть
представити свої картини, які на�
мальовані під впливом світлих,
дитячих душевних переживань
широкому колу шанувальників.

Було на святі і безліч французь�
ких подарунків…

На святкуванні  організатори та
гості прийняли резолюцію про по�
дальший формат свята «Фран�
цузька осінь в Мукачеві», зазна�
чивши, що його треба проводити
з залученням більшої кількості учас�

ників та гостей, але скоріше за все,
воно має бути не таким масовим,
як наприклад, «Червоне вино». І
користуючись можливістю прино�
сять свої вибачення всім мукачів�
цям та гостям нашого міста, які не
змогли потрапити на свято через
певну обмеженість кількості місць
(хоча і не малу) але велику кількість
бажаючих потрапити на це свято.
Організатори свята запевнили, що
наступного року така можливість
з’явиться у більшого кола людей, і
домовились, що на протязі всього
наступного року будуть втілювати,
взявши за приклади, які існують у
Франції, такі ж самі добрі традиції
і в Мукачеві: це і вшанування пам�
’яті, і своєї історії, розвиток куль�
тури та мистецтва в нашому краї,
проведення благочинності на
постійній основі. Не можливо за�
лишити осторонь і розвиток ви�
норобства на Закарпатті, шукати і
давати можливість всім бажаю�
чим посвятити своє життя цьому
стародавньому «ремеслу», яким
так славився раніше наш край.
Обговорили гості свята і розви�
ток туристичної галузі Мукачева та
свій практичний внесок у рамках
свята «Французька осінь в Мука�
чеві».

Гості з міста Ужгорода, а саме
знатний кондитер Валентин Ште�
фаньо та Президент французько�
го альянсу на Закарпатті пані Оле�
на Бордакова були вражені гостин�
ністю мукачівського свята і вира�
зили свою повну, в подальшому,
підтримку «Французької осені в
Мукачеві», і в першу чергу тому, що
такі заходи сприяють зміцненню
перш за все дружби між українсь�
ким та французьким народами.
Крім того, вже сьогодні таким чи�
ном здійснюється українська
євроінтеграція, і для її розвитку,
вже наступного року, до свята
«Французька осінь в Мукачеві» бу�
дуть обов’язково запрошені гості
з французької сторонни, а це і
офіційні особи, і співаки та музи�
канти. Тому організатори свята ка�
жуть: до нових зустрічей!

ОРГКОМІТЕТ.

24 листопада 2012 року у
нашому місті вшанували па�
м’ять жертв Голодомору
1932�1933 років в Україні,
провівши загальноміський
мітинг�реквієм «Запали
свічку» та екуменічну пана�
хиду, участь у якій взяли  на�
стоятель Свято�Успенського
храму  Української Право�
славної Церкви КП о.Сергій
Потюк, декан греко�като�
ликів Мукачева, настоятель
Успенського собору, ставро�
форний протоієрей, о. Йо�
сип Ловска, Генеральний
вікарій римсько�католиць�
кої Церкви о.Степан Погань
та пастор реформатської
Церкви пан Гержон Тороц�
кезі.

Завдячуючи, у тому числі
і підтримці електронних та
друкованих ЗМІ нашого
міста та краю, на запрошен�
ня Мукачівського міського
голови Золтана Ленд’єла
прийти до пам’ятного знаку
жертвам Голодоморів та
всім борцям за волю Украї�
ни відгукнулися і теперішні
наші земляки�мукачівці, які
пережили страшне лихо Ве�
ликого Голоду, представни�
ки громадсько�політичних
організацій міста, підпри�
ємств, установ та органі�
зацій.

Ми брати ваші …
Вони прийшли, щоб покло�

нитися пам’яті невинно за�
мордованих дітей і дорос�
лих, чоловіків та жінок, всіх,
кого накрило чорне крило
великої біди, море сліз, не�
зліченних втрат, горя та
страждань. Коли на очах зго�
рьованих батьків догорала
свічка життя їхніх дітей, а
діти ставали невільними
свідками мученицької
смерті найдорожчих людей:
бабусь та дідусів, батьків,
братів та сестер.

Ці жахіття оминули наш
край, наше місто, але зали�
шили величезну рану на до�

лях тих мешканців Мукаче�
ва, які у 1932�1933 роках
проживали на території ра�
дянської України. З кожним
роком їх стає все менше, але
і сьогодні 48 свідків цієї все�
ленської трагедії  прожива�
ють у  місті над Латорицею.

«Від голоду померли обид�
ва мої дідусі… Також від го�
лоду померла моя сестрич�
ка Марійка, якій було п’ят�
надцять років», «Люди важ�
ко працювали, а їсти було
нічого… У селі не залишило�
ся ні котів, ні собак», «… Щоб
якось зігрітись ми лежали
обійнявшись, а на ранок,…

Ваня був уже мертвий», «Від
голоду померла мамина се�
стра Одарка, та троє її
дітей», « Моя мати була ви�
сокою, огрядною жінкою, і
через це вона трохи не ста�
ла жертвою голодних лю�
дей», «У селі нашому, Боже
мій, Боже, � померли майже
всі до ноги. Перед тим поїли
кішок і собак», « У той час,
коли люди пухли від голоду,
інші нелюди, ходили по го�
родах і хатах вишукуючи і
відбираючи останнє», «Голо�
домор був влаштований
штучно тодішнім людиноне�
нависницьким режимом»,
«… Українці, поляки, чехи,
євреї, німці – усі один одно�
му допомагали. Тому й ви�
жили», – це уривки зі спо�
гадів мукачівців – вихідців
із Київщини, Полтавщини,
Харківщини та Сумщини,
Вінничини та Черкащини,
інших регіонів, яких торкнув�
ся  чорний смерч  Голодо�
мору 1932�1933 років в Ук�
раїні і які вони залишили,
нам, нащадкам, як заповіт –
ніколи не забувати трагічних
сторінок свого минулого,
вшановувати пам’ять
мільйонів ні в чому не вин�
них жертв тоталітарного ре�
жиму.

Про них та мільйони тих,

хто згорів у голодному пеклі
Голодомору говорив  міський
голова Золтан Ленд’єл, їм
висловлювався глибокий
жаль та співчуття, на їхню
пам’ять були присвячені і
хвилина мовчання, і лампад�
ки, які згодом запалали в
руках присутніх, біля пам’ят�
ного знаку…

Лунали звинувачення на
адресу винуватців геноциду
українського народу та лю�
дей інших національностей,
що постраждали.

«Голодомор – одна з най�
страшніших гуманітарних
катастроф у світовій історії.
Це була свідома, чітко спла�
нована політика тоталітарно�
го сталінського режиму, у
результаті якої були знищені
мільйони наших співвітчиз�
ників», – мовив міський го�
лова, підкресливши не�
обхідність пам’ятати і про
жертв трагедії і про тих, хто
це зробив.

«Сьогодні по всій країні
проходять заходи до 79 –х
роковин Голодомору 1932�
1933 років, Всеукраїнська
акція «Засвіти свічку!» і за�
палені свічки нагадувати�
муть про наш обов’язок об�
’єднати зусилля й зробити
все можливе, щоб ці трагічні
сторінки історії ніколи не

були забуті», – завершив він,
закликавши присутніх запа�
лити свічки Пам’яті.

Екуменічна панахида – це
також прикмета нашого ба�
гатонаціонального та пол�
іконфесійного міста, коли
священики різних конфесій
та національних громад
приходять сюди на терито�
рію Свято�Успенського хра�
му УПЦ КП, або в інше місце,
щоб разом помолитися за
тих, кого вже немає, щоб зак�
ликати живих пам’ятати ті
сокровенні заповіді, які так
часто порушуються і які при�
зводять до великих страж�
дань.

 З пам’яті не виходять сло�
ва сказані пастором рефор�
матської церкви паном То�
роцкезі: «Ми  брати ваші.
Наш народ не зазнав жахіть
Голодомору. Але ваше горе
є і нашим. І я прошу дозволу
помолитися на моїй рідній
мові за тих, хто втратив най�
дорожче – життя».

Запалені свічки, церковні
дзвони,  Державний Прапор
з чорною стрічкою на бал�
коні мерії, свічки у вікнах го�
родян…

Так. Ми брати.

Іван ЛЕНДЬЄЛ,
для газети «Мукачево»
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Ми раді допомогти Вам!
З нами Ви завжди на крок попереду!!!

Пенсійний збір при продажу легкових авто:
 нові ставки

Закон України від 02.10.2012 р. № 5413�VI
З урахуванням нововведень:
1) пенсійний збір не сплачується при купівлі легкових

автомобілів, які вже зареєстровано в Україні;
2) у разі купівлі легкових автомобілів, що підлягають

першій реєстрації в Україні, збір сплачується  за ставкою,
диференційованою залежно від вартості автомобіля (сьо%
годні 3% незалежно від вартості);

3) 3% % якщо вартість не перевищує 165 розмірів про%
житмінімуму для працездатних осіб, установленого на 1
січня звітного року, включно;

4) 4% % при вартості автомобіля понад 165, але не більше
290 розмірів прожитмінімуму включно;

5) 5% % при вартості автомобіля понад 290 розмірів про%
житмінімуму.

Набирає чинності з 04.12.2012р.

Мінімальні ціни на алкоголь
Постанова КМУ від 07.11.2012р. №1017

Кабмін підтримав підвищення мінімальних цін на алко%
гольні напої. Продавців  і покупців горілки та лікеро%горіл%
чаних виробів, сидру та перрі очікує двоетапне підвищен%
ня оптово%відпускних і роздрібних цін:

1 етап – через 15 календарних днів з дня опублікування
постанови (тобто з 26.11.2012 року.)

2 етап – з 01.03.2013 року.
Як і раніше, КМУ встановив не «ціну за пляшку», а лише

мінімальні ціни за 1 л 100%відсоткового спирту, що входить
у той чи інший алкогольний напій. Тому для з’ясування
мінімальної ціни конкретної «ємності» з алкоголем слід за%
стосовувати правило розрахунку. Відповідно до нього, «зви%
чайні півлітра» горілки не можуть коштувати вроздріб:

% після першого підвищення – менше 28,50грн;
% з 01.03.2013р. – менше 30,10грн.
Торговців і покупців коньяків, бренді та інших міцних на%

поїв очікує разове підвищеня мінціни – через 15 днів із
дня офіційного опублікування постанови (на відміну від
мінціни на горілку та інші згадані напої, її не підвищувати%
муть ще раз з 01.03.2012р.).   Мінімальні  ціни на вино
залишаються незмінними.

Звільнення від обкладення ПДФО доходу
фізособи від продажу власної

сільгосппродукції:
є нововведення

Закон України від 02.10.2012р. № 5412�VI
Законодавець вирішив конкретизувати норми щодо

звільнення від ПДФО «сільгоспдоходів» громадян.
Зокрема, у п.п.165.1.24 ПКУ з 01.01.13р. з’являться де%

тальніші вимоги щодо розміру земельних ділянок. Також
з’являться застереження стосовно не обліку тих ділянок,
які не використовуються для вирощування сільгосппро%
дукції.

Як і раніше, при продажу сільгосппродукції (але вже крім
продукції тваринництва) власник земель повинен буде
повідомляти податкового агента про звільнення доходу від
включення до складу оподатковуваного. Потрібно буде по%
давати довідку про наявність земельних ділянок, сьогодні
– це довідка за ф.№ 3ДФ, потім її форму, імовірно, пере%
затвердять. При цьому законодавці уточнили, що оригі%
нал довідки має зберігатися у власника сільгосппродукції
протягом строку позовної давності (1095 днів) із дати зак%
інчення її  дії. Строк видачі довідки скорочено з 10%денно%
го до 5 робочих днів із дня отримання відповідною сільра%
дою письмової заяви про її видачу.

Також з 01.01.13р. у ПКУ буде прописано звільнення від
обкладення ПДФО доходу від продажу власної продукції
тваринництва груп 1 – 5,15,16 і 41 УКТ ЗЕД (тварин, риб,
м’яса, молочних продуктів, шкур тощо). При цьому сума
такого доходу сукупно за рік не повинна перевищувати 100
розмірів мін зарплати на 1 січня звітного року. Довідка про
наявність земельних ділянок при цьому не потрібна. У разі
перевищення отриманого доходу над зазначеною неопо%
даткованою межею, фізособа зобов’язана подати до органу
ДПС довідку про самостійне вирощування, розведення,
відгодовування продукції тваринництва в довільній формі
(видається в довільній формі сільською, селищною або
міською радою). Якщо таку довідку подано, то ПДФО об%
кладається лише дохід, що перевищує 100 мінзарплат, якщо
не подано  % весь отриманий дохід підлягає оподаткуван%
ню на загальних підставах.

Набуде чинності: у частині, що коментується, з 01.01.13р.

Скорочено строк позапланової перевірки
у разі припинення діяльності ФОП

Закон України від 02.10.12р. № 5412�VI
Закон № 5412�VI уніс зміни до п.82.2 ПКУ, згідно з

якими скорочено строк проведення документальних
перевірок у разі припинення підприємницької діяль�
ності фізичної особи – підприємця.

Так, якщо підприємець не має найманих працівників, то
перевірка проводиться у 3%денний термін, але лише в разі
дотримання ним у двох останніх календарних роках одно%
часно таких умов:

% декларує відсутність доходів від провадження госпо%
дарської діяльності;

% не зареєстрований платником ПДВ;
% в органах ДПС відсутня інформація про використання

підприємцем найманої праці та відкриті рахунки в банках
та інших фін установах.

Набув чинності: у частині, що коментується, з 14.11.12р.

Артезіанським свердловинам –
держоблік і засоби виміру

Постанова КМУ від 08.10.12р. №963 «Про зат�
вердження Порядку державного обліку артезі�
анських свердловин, облаштування їх засобами
виміру об’єму видобутих підземних вод»

 З 01.01.13р. повинен почати функціонувати держреєстр
артезіанських свердловин (АС). Також до цієї дати АС, які
перебувають в експлуатації суб’єктів господарювання,
мають бути обладнані засобами виміру об’єму видобутих
підземних вод.

Державний облік АС здійснюється Державною службою
геології та надр (далі – Держгеонагляд) шляхом провад%
ження державного реєстру АС. До цього реєстру включа%
ються відомості про АС, у тому числі недіючі, незалежно
від місця розташування, на підставі даних, що містяться в
паспортах АС.

Зазначені паспорти складаються за формою, затверд%
женою спільним рішенням Мін природи і Мін регіону, а їх
копії щороку до 1 грудня повинні подаватися до Держгео%
надр суб’єктами господарювання (юр особами та підприє%
мцями), які є власниками або користувачами земельних
ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються АС.

Також установлено, що водокористувачі облаштовують
АС, що експлуатуються, засобами виміру об’єму видобу%
тих підземних вод, які пройшли в установленому законо%
давством порядку державну метрологічну атестацію або
повірку в повір очних лабораторіях підприємств та орган%
ізацій, уповноважених на проведення державних випро%
бувань або повірок.

Відомості про об’єм видобутих підземних вод повинні
будуть вноситися водокористувачами до автоматизованої
системи обліку видобутих підземних вод у порядку, який
визначить Мін природи.

Набула чинності: з 30.10.12р.

Змінено строки сплати єдиного
внеску підприємцями та іншими

самозайнятими особами
Про те, що ВРУ розглядатиме законопроект, згідно з яким

підприємцям установлять квартальну періодичність спла%
ти єдиного соціального внеску, ми вже знали… і чекали…
давно. І ось Президент його підписав. Ідеться про Закон
України від 18.09.2012 р. № 5292%VI, який набрав чинності
13.10.2012 р. Стисло пройдемося нововведеннями.

1. Найголовніше: підприємцям%єдинникам таки дозво%
лили платити єдиний внесок раз на квартал. Нагадаємо:
платіж для квартального періоду має відбутися до 20 чис%
ла місяця, наступного за звітним кварталом. Зважаючи на
термін прийняття Закону, у жовтні,

за підсумками III кварталу, єдинники платитимуть лише
єдиний внесок за вересень.

2. Підприємцям%загальникам наказали платити єдиний
внесок до 10 лютого наступного за звітним року. До змін це
потрібно було зробити до 20 січня Щоправда, залишаєть%
ся невирішеним питання сплати авансових платежів за%
гальниками, адже документи Пенсійного фонду продов%
жують наполягати на поквартальній їх сплаті з остаточним
розрахунком до 1 квітня наступного за звітним року (пп.
4.5.2 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування, затверджена постановою Правління ПФУ
від 27.09.2010 р. № 21%5).

3. Окремі строки сплати єдиного внеску встановили для
осіб, котрі займаються незалежною профдіяльністю, —

робитимуть вони це до 1 травня наступного за звітним
року.

Зважаючи на викладене, повідомляємо, що згадані зміни
стосуються сплати підприємцями єдиного внеску безпо%
середньо за себе. Якщо в підприємців є працівники чи
особи, задіяні до роботи за цивільно%правовими догово%
рами, то подання звітності й розрахунки за єдиним вне%
ском щодо таких осіб відбуваються щомісяця.

Інвентаризація на порозі
Про інвентаризацію, як правило, починають згаду�

вати наприкінці року, що зумовлено вимогами
вітчизняного законодавства.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня
1999 р. №996�XIV (Закон про бухоблік) підприємства
зобов’язані для забезпечення достовірності даних
бухгалтерського обліку та фінансової звітності про�
водити інвентаризацію активів і зобов’язань. Під час
проведення такої інвентаризації перевіряють і доку�
ментально підтверджують їх наявність, стан та оцін�
ку.

Відповідно до п.12 Порядку подання фінансової звітності,
затвердженого постановою КМУ від 28 лютого 2000р. №419,
проведення інвентаризації є обов’язковим перед складан%
ням річної фінансової звітності. Проте, слід зважати, що
перед складанням річної бухгалтерської звітності не обо%
в’язково проводити інвентаризацію майна, цінностей,
коштів і зобов’язань, інвентаризацію яких проводили не
раніше 1 жовтня звітного року. Саме з цієї причини інвен%
таризацію проводять в останньому кварталі звітного року.
Інвентаризацію будівель, споруд та інших нерухомих
об’єктів основних фондів можна проводити 1 раз на 3 роки,
бібліотечних фондів – 1 раз на п’ять років або щороку,
охоплюючи не менше ніж 20% одиниць бібліотечного фон%
ду.

Створити необхідні умови для проведення інвентари%
зації має керівник підприємства, він же несе відпові%
дальність за правильність її проведення. для організації
щорічної інвентаризації керівник видає розпорядчий до%
кумент (наказ), у якому зазначає об’єкти, терміни, відпов%
ідальних осіб та інші істотні моменти, пов’язані з цією про%
цедурою.

Керівник підприємства своїм наказом створює також
постійно діючу інвентаризаційну комісію. До складу такої
комісії можна включати керівників підрозділів підприєм%
ства, головного бухгалтера, інших фахівців, що можуть зна%
добитися під час проведення інвентаризації.

До початку інвентаризації від кожної матеріально відпо%
відальної особи або групи осіб беруть розписку про те, що
для інвентаризації передано всі цінності.

Відомості про результати проведених у звітному році
інвентаризацій наводять у примітках до фінансової
звітності.

Протокол інвентаризаційної комісії керівник підприєм%
ства має розглянути і затвердити протягом 5 днів з мо%
менту подання. Затверджені результати інвентаризації
відображають у бухгалтерському обліку підприємства у тому
місяці, коли її закінчено, але не пізніше грудня звітного
року.

Оподаткування дитячих
святкових подарунків

ДПС України повідомила, що до загального місяч%
ного (річного) оподатковуваного доходу платника по%
датку включається дохід, отриманий платником подат%
ку як додаткове благо (крім випадків, передбачених
ст. 165 Податкового кодексу України) у вигляді вартості
безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визна%
ченої за правилами звичайної ціни, а також суми зниж%
ки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), інди%
відуально призначеної для такого платника податку.%
Водночас до загального місячного (річного) оподатко%
вуваного доходу платника податку не включається
вартість дарунків (а також призів переможцям та при%
зерам спортивних змагань), якщо їх вартість не пере%
вищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у роз%
рахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного
податкового року (у 2012 р. — 536,50 грн.), за винятком
грошових виплат у будь%якій сумі.

Зазначено, що податкові агенти у податковому роз%
рахунку (форма № 1ДФ) за ознакою «160» відобража%
ють новорічні подарунки, вартість яких не перевищує
50% мінімальної заробітної плати, а за ознакою «126»
— у разі перевищення такої суми.
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Êòî íè íà ÷òî íå ñïîñîáåí, òîò ñïîñîáåí íà âñå. (Â. Ëóêüÿíîâ).

Народився ювіляр 30
листопада 1932 року в
с.Лалово в селянській
родині. Батько доскона�
ло володів кількома євро�
пейськими мовами. Був
делегатом 1 з’їзду На�
родних Комітетів.

Перші освітянські кро�
ки Сергій Костянтинович
зробив навчаючись в
Лалівській початковій
школі, Мукачівській
руській реальній гімназії,
Мукачівській середній
школі №2 ім.Т.Г.Шевчен�
ка.

20 травня 1944 року за
випадкову зустріч з пер�
шим партизанським за�
гоном на Закарпатті ра�
зом з своїми дорослими
односельчанами Юрієм Машікою та Ва�
силем  Онацем був заарештований і ув�
’язнений в Мараморош�Сігетську тюр�
му, звідки був звільнений через 12 днів
завдяки настирливим домаганням тоді�
шнього голови с.Лалово Івана Чекана пе�
ред угорською воєнною комендатурою.

Свій трудовий стаж розпочав в 1950
році вчителем німецької мови в
Лалівській семирічці, а через рік був при�
званий в армію і направлений на навчан�
ня в військово�морське десантне учили�
ще в м.Баку, яке з відзнакою закінчив в
1953 році. Звідти був направлений на на�
вчання в вищу спеціальну школу при Ге�
неральному штабі радянської армії в
Москві.

В 1960 році закінчує історичний фа�
культет Ужгородського державного уні�
верситету. Працює у відділі пропаганди
і агітації Мукачівського райкому партії,
де здійснює контроль за роботою зак�
ладів освіти, культури та медицини, очо�
лює відділення Всесоюзного товариства
«Знання», за плідну роботу в якому на�
городжується багатьма грамотами та
цінними подарунками.

В 1962 році призначається завідуючим
відділом освіти  об’єднаних Мукачівсь�
кого, Свалявського та Воловецького
районів, а після їх роз’єднання – Мукач�
івським райвно, де працює майже 10
років. Як керівник освіти доклав чимало
зусиль для зміцнення навчально�мате�
ріальної бази її закладів. За час його ро�
боти на цій посаді було побудовано 24
середні, восьмирічні та початкові типові
школи та 17 дошкільних виховних зак�
ладів. Зокрема, це такі, як: Макарівсь�
ка, Лохівська, Ново�Давидківська, Зня�
цівська, Ракошинська, Кольчинська,
Кальницька, Клячанівська середні, Сва�
лявська та Домбоківська школи�інтер�
нати, Лалівська, Копинівська, Пістрялі�
вська, Іванівська,Скотарська, Абрансь�
ка восьмирічні, Синяцька, Вільховицька,
Лісарнянська, Критянська початкові
школи. Багато навчально�виховних зак�
ладів було добудовано та реконструйо�
вано, створено сотні навчальних кабі�
нетів, забезпечено їх відповідним облад�
нанням та необхідними навчальними ка�

ÁÈÑÀÃÀ Ñåðã³þ
Êîñòÿíòèíîâè÷ó – 80

бінетами.
В 60�70�х роках на Ук�

раїні здійснюється цілий
ряд важливих шкільних
реформ: роботу шкіл пе�
реведено з 10�річного на
11�річний строк навчан�
ня, запроваджено вироб�
ниче навчання, здійснено
перехід шкіл на навчання
за новими навчальними
програмами і підручника�
ми. Проведенню цих ре�
форм перебувала трива�
ла, велика, копітка підго�
товча експериментальна
робота.

С.Бисага приймав ак�
тивну участь у створенні
та роботі народної чолов�
ічої хорової капели вчи�
телів, яка була відомою

далеко за межами країни. З гордістю
згадує кращих керівників шкіл В.Цібере,
В.Смужаницю, І.Яворського, М.Алма�
шія, В.Лазаря, І.Кучерявого, В.Грубінку,
В.Фегера, О.Басараб, Ф.Пішковці,
М.Павлишинця, М.Іржика, В.Немеша,
І.Габовду, І.Логойду, В.Петьовку, на яких
покладався у своїй повсякденній роботі.

З 1970 року до виходу на пенсію пра�
цював заступником директора Мукачі�
вського педучилища та викладачем пе�
дагогіки. Будучи досвідченим педаго�
гом, він добре зрозумів важливість і не�
обхідність підготовки вчителя нового
покоління, формування у нього готов�
ності до вирішення принципово нових
завдань на межі двох сторін і тисячоліть.
Ним підготовлено більше півтори тисячі
добре обізнаних, високо кваліфікованих
вчителів, переважна більшість яких здо�
була вищу освіту і успішно прцює у шко�
лах області та за її межами. Серед них є
члени�кореспонденти Академії наук,
доктори та кандидати наук, і всі вони з
вдячністю згадують його за сумлінну,
високопрофесійну працю. Колишня ви�
пускниця педучилища, кандидат педа�
гогічних наук Марія Томишин�Кух�
та в газеті «Новини Закарпаття» писа�
ла: «Справжнім майстром своєї справи
був викладач педагогіки С.Бисага. Ви�
пускники педучилища переступають
поріг у всеозброєнні. Не бояться гро�
мадських доручень, звикли долати пе�
репони».

Вийшовши на пенсію, продовжує зай�
матись просвітницькою роботою, ініцію�
вав і домігся спорудження пам’ятника
великому Будителю і Просвітителю
О.Духновичу в м.Мукачеві, є заступни�
ком голови «Клубу старійшин» м.Мука�
чева. Він з честю виконав батьківський
заповіт: «роби людям тільки добро, бо
зробити зло – розуму не потрібно».

Разом з дружиною Сергій Константи�
нович виростив двох дітей. Дочка Окса�
на за фахом економіст�юрист, син
Сергій – лікар.

В. ПАГИРЯ,
В.МАРКУЛІН,

голова «Клубу старійшин
м.Мукачево»

Статтею 49 Водного кодексу визна�
чено, що спеціальне водокористуван�
ня здійснюється на підставі дозволу.

Згідно зі ст. 42 цього Кодексу водо�
користувачі можуть бути первинними
і вторинними. Первинні водокористу�
вачі — це ті, що мають власні водо�
забірні споруди і відповідне обладнан�
ня для забору води.

Вторинні водокористувачі (абонен�
ти) — це ті, що не мають власних во�
дозабірних споруд і отримують воду
з водозабірних споруд первинних во�
докористувачів та скидають стічні
води в їх системи на умовах, встанов�
лених між ними.

Отже, дозвіл на спеціальне водоко�
ристування оформлює лише первин�
ний водокористувач. Для вторинних

СПЛАТА ЗБОРУ ПРИ НАДАННІ ПРИМІЩЕНЬ В ОРЕНДУ
водокористувачів дозволом на спеці�
альне водокористування є встановле�
ний у дозволі первинного водокорис�
тувача ліміт використання води та від�
ведення стічних вод абонентами і до�
говір між ними.

Окремим документом дозвіл на спе�
ціальне водокористування для вто�
ринних водокористувачів не оформ�
люється.

Відповідно до п. 323.1 ст. 323 Подат�
кового кодексу платниками збору
є водокористувачі — суб’єкти госпо�
дарювання незалежно від форми
власності, а саме: юридичні особи,
їх філії, відділення, представництва,
інші відокремлені підрозділи без утво�
рення юридичної особи (крім бюджет�
них установ), постійні представницт�

ва нерезидентів, а також фізичні осо�
би — підприємці, які використовують
воду, отриману шляхом забору води
з водних об’єктів (первинні водокори�
стувачі) та/або від первинних або
інших водокористувачів (вторинні во�
докористувачі), та використовують
воду для потреб гідроенергетики, вод�
ного транспорту і рибництва.

Абзацом другим п. 326.2 ст. 326 По�
даткового кодексу визначено, що за
обсяги води, переданої водокористу�
вачем — постачальником іншим водо�
користувачам без укладення з остан�
німи договору на поставку води, збір
обчислюється і сплачується таким во�
докористувачем�постачальником.

Таким чином, суб’єкт господарю�
вання (у тому числі платник єдиного

податку), який має дозвіл на спеціаль�
не водокористування (договір на пос�
тавку води з водокористувачем�поста�
чальником води) та використовує воду
для господарських цілей, у разі надан�
ня в оренду власного приміщення (не�
житлового або житлового) іншому
суб’єкту господарювання (у тому числі
платнику єдиного податку), в якому
орендарем використовується вода
для виробничих та/або задоволення
власних питних і санітарно�гігієнічних
потреб, є платником збору за спеці�
альне використання води за весь об�
сяг фактично використаної води (у то�
му числі води, використаної оренда�
рем, незалежно від цілей використан�
ня води).

У разі отримання орендарем окре�

мого дозволу на спеціальне водоко�
ристування (укладання окремого до�
говору на поставку води з водокорис�
тувачем — постачальником води) та �
використання води одночасно як для
виробничих потреб, так і для задово�
лення власних питних і санітарно�
гігієнічних потреб, збір обчислюється
і сплачується орендарем за весь обсяг
фактично використаної таким орен�
дарем води.

У разі якщо орендар має окремий
дозвіл на спеціальне водокористуван�
ня (самостійно уклав договір на пос�
тавку води з водокористувачем�поста�
чальником), то при використанні води
для задоволення виключно власних
питних і санітарно�гігієнічних потреб
такий орендар не є платником збору
за спеціальне використання води.

Â²ÒÀªÌÎ
Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

Íàøîãî êîëåãó ïî ðîáîò³
ÌÎØÊÎËÓ
 Âîëîäèìèðà

 Ìèõàéëîâè÷à
Õàé ðàä³ñòü ïðèõîäèòü
äî Âàøîãî äîìó,
Ðîçâ³º íåãîäó, òðèâîãó ³ âòîìó,
Áàæàºì ïðîæèòè  ó ñèë³ é çäîðîâ’¿
Ùå ìíîã³¿ ë³òà! Ùàñëèâî¿ äîë³!

Ç ïîâàãîþ, êîëåêòèâ
ÊÏ «Êîìá³íàò áëàãîóñòðîþ»

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß
    Â³òàºìî íàéêðàùîãî,
íàéäîðîæ÷îãî  òàòà ³ ä³äóñÿ
ÁÈÑÀÃÓ Ñåðã³ÿ Êîñòÿíòèíîâè÷à
Íåõàé äóøà ó Âàñ í³êîëè íå ñòàð³º,
Íà á³ë³é  ñêàòåðòèí³ áóäóòü õë³á ³ ñ³ëü,
Ñâî¿ì òåïëîì Âàñ çàâæäè ñîíöå ãð³º,
Ñëîâà ïîäÿêè ëèíóòü çâ³äóñ³ëü.
Â æèòò³ íåõàé âñå áóäå, ùî ïîòð³áíî,
Áåç ÷îãî íå ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ,
Ëþáîâ, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äðóæáà
Òà â³÷íà íåñòàð³þ÷à äóøà.

Ç ëþáîâþ ä³òè, âíóêè, ïðàâíó÷êà/

ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²Ò!
Â÷îðà äåíü íàðîäæåííÿ â³äçíà-

÷èëà ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÒÇÎÂ
«Àð³àäíà»

Ëþäìèëà Êîñòÿíòèí³âíà
ÌÈ×ÊÀ.

Áàæàºìî øàíîâí³é  ³ìå-
íèííèö³ ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ, ñ³ìåéíîãî áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ, äîñòàòêó, ìèðó
³  ëþáîâ³  â ðîäèí³ íà
ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà.

Ì.ÄÓÁÀÍÈ×.
Äèðåêòîð ÒçÎÂ «Àð³àäíà»

ÙÀÑÒß  ² ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Ñåðäå÷íî, ïî-ñèí³âñüêè õî÷ó ïîçäîðîâèòè ç ñâ³òëèì äíåì  íàðîä-

æåííÿ íàéð³äí³øó ìåí³ ëþäèíó — äîðîãó ìàìî÷êó
 ²ðèíó Àíàòîë³¿âíó ÑÂÈÑÒÀÊ.

Áàæàþ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñëèâî¿ äîë³-äîëåíüêè ³ Ãîñïîäíüîãî áëà-
ãîäåíñòâà. Õàé  óñå çàìð³ÿíå çä³éñíþºòüñÿ, à í³æíå ìàòåðèíñüêå ñåð-
öå îêðèëþº íà äîáð³ ä³ëà.

Ñèí Îòò³ëî ÑÂÈÑÒÀÊ.

Áàæàºìî ùàñòÿ
Ó ïåðøèé Äåíü çèìè âèïîâíþºòü-

ñÿ ÷åðãîâà ð³÷íèöÿ ç ÷àñó ñòâîðåí-
íÿ  60-¿ îêðåìî¿ äîðîæíüî-áóä³-
âåëüíî¿ áðèãàäè, â³éñüêîâ³ ñïåö³àë-
³ñòè ÿêî¿ ñïîðóäèëè íàéêðàùó òðà-
ñó â³ä ×îïà äî ñòîëèö³ Óêðà¿íè. Ùè-
ðîñåðäíî â³òàþ êîëèøí³õ âî¿í³â öüî-
ãî óí³êàëüíîãî â³éñüêîâîãî ï³äðîç-
ä³ëó. Áàæàþ âåòåðàíàì ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, äîâãèõ ³ ùàñëèâèõ ðîê³â æèò-
òÿ, âåëèêîãî îñîáèñòîãî ùàñòÿ, à ¿õ
ñ³ì’ÿì äîñòàòê³â ³ Áîæî¿ áëàãîäàò³!

Ç ñâÿòîì âàñ, äîðîã³ îäíîáðè-
ãàä³âö³!

Ìèõàéëî ÌÀÍÈ×ÅÂ,  ãîëîâà
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Çàõ³äíî¿ ãðó-
ïè â³éñüê.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
 Öèìè äíÿìè â³äçíà÷àº ñâ³é ïðåêðàñíèé

þâ³ëåéíèé  Äåíü íàðîäæåííÿ ÷àð³âíà æ³íêà,
òàëàíîâèòèé ïåäàãîã  – àñèñòåíò êàôåäðè ñóñ-
ï³ëüíèõ äèñöèïë³í

ÑÒÅÏÀÍ×ÓÊ  Â³êòîð³ÿ  Â³êòîð³âíà.
Äîðîãà ³ìåíèííèöå! Ñåðäå÷íî â³òàºìî âàñ

³ç 30-ð³÷÷ÿì!
Â³ä äóø³ áàæàºìî âàì äîáðîãî çäîðîâ’ÿ,

ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿, æèòòºâîãî îïòèì³çìó, çä³éñíåííÿ óñ³õ
íàéçàïîâ³òí³øèõ ìð³é ³ íàì³÷åíèõ çà-
äóì³â. Íåõàé âñå, ùî âè ðîáèòå,
ïðèíîñèòü ðÿñí³ çäîáóòêè,
ðàä³ñòü, çàäîâîëåííÿ ³ ùàñòÿ.

Ùåäðî¿ âàì äîë³, íåçðàäëè-
âî¿ óäà÷³ òà Áîæîãî áëàãîñëî-
âåííÿ Âàì ³ Âàø³é ñ³ì’¿ íà ìíîã³¿
ë³òà!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî

óí³âåðñèòåòó



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
     Продається  (НЕДОРОГО!) ділянка

під забудову у селі Ракошино. Комуні�
кації поряд. Тел. 050�1010969.

     Продається особняк 10 м на 10 м,
3�кімнатний з усіма комунальними
зручностями по вул. Л. Шевцової,3.
Плюс�літня кухня з кімнатою, 7сотин
землі. Тел.066�4670618. 3�94�72.
     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 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�

     Продається  мікровавтобус “Газель”
(бензин) 2006 р.в., білого кольору, на
ходу. Ціна 2000 у.о. (Можлива розстроч�
ка).  Тел.: 050 260 84 51, 050 691 62 83.

     Продається  ВАЗ�2101, 1980 року ви�
пуску, зеленого кольору. Двигун, ходова
після капремонту.Т.066�3550477.

Сдается в оренду гараж в кооперати�
ве “Жигули” по ул. Павлика Морозова.
Тел.: 050 671 40 56 (Олег).

     Продаються автомобіль "Шкода�Окта�
вія" у доброму технічному стані та бджоло
пасіка у селі  Вишкове, Хустського району.
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 “Беларусь

— МТЗ�52” з переднім приводом (з доку�
ментами. Тех. Оглядом). До трактора є плуг,
диски, одноосний причеп. Звертатися
0668893368.
     Автомобіль  ВАЗ�2107, 1989 р.в., беже�

вий колір  у хорошому стані.  Старт. Ціна 1700
у.о.   Зверт. 0955621600 ( Славик).
     Продается "Волга" ГАЗ�24 (1979 р.в.)

требует мелкого ремонта. Обращ. По тел.
4�95�13. 0992251611.
     Продається автомобіль «ЗАЗ  СЛАВУ�

ТА» —2003 р.в. Ціна 1800  у. о.  Звертатися :
050�8027116
     Продаються: автомобіль «Волга» ГАЗ�

24 та добротні смерекові двері. Усе в хоро�
шому стані. Тел. для довідок: 050"537"63"
64.
     Продам причіп до легкового авто в хоро�

шому стані, виносні колеса, на ресорах, три�
кутне дишло, без документів. Ціна 300 у.о.
Тел.: 099 1798877.
     Продається металевий розбірний

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

гараж в кооперативі біля ринку "ГІД". Мож�
лива 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).
     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

     Продається 1�кімн. квартира  на 2�
му поверсі 5�поверх. Будинку (38 кв.
м.), недалеко від центрк  в затишному
районі міста. Стан хороший.  Ціна до�
говірна. Зверт по тел.0964745780
     Продається  2�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  2�кімн. квартира  у
цегляному будинку на 3�му поверсі,
космет. Ремонт. Тел. 050�7626384.
     Продається  квартира– 37 кв. м. на

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

     Продається 2"кімн . кварти"
ра  (58 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. 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 або розмінюється на

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.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
кирпич (400 шт.),уголок разной
длины и размера, трубы разной
длины и диаметра. Т: 066 142 26 29

     Терміново продається набір
меблів для дитячої кімнати (шкаф,
стінка з столом білого кольору з
червоним оформленням). Вироб�
ник Польща Karol II. Практично но�
вий. Ціна 3700 грн. (можливий
торг).  Тел. 0508855557.

     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ äî-
ðîñëî¿ 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.

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

візори ,б�к. «Електрон»  і «Весна» у ро�
бочому стані. Тел. 3�50�84.
     продається  польська спальня . б�

к.– ліжко,  комод, дзеркало, дві тумбоч�
ки, 3�дверна шафа світлого кольору.

Тел. 050�8022274.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ТЕРМІНОВО:
Набираємо будівельників,зва�
рювальників, працівників на
фабрики та заводи, швачок,
столярів, робітників на ферми.
Допомога в отриманні поль�
ських шенген та робочих віз,
реєстрації в консульстві. Ліцен�
зія МПСП № АВ 389098.

м.Мукачево вул.Недецеї, 2
Тел. 0975500127, 0501357373

      Здається у найм 1�кімн. квар�
тира близько до центра міста.
Звертатися 096�4745780.
      Здається у найм 2�кімнатна квар�

тира  по вул. Ватутіна, умебльована .
Тел. 0955420916.
     Здається у найм на тривалий строк

1�кімнатна квартира  у р�ні "ДОСи".
Дзвонити 0663550477, 0666683689
     Здається в оренду частково умеб�

льована 2�кімнатна квартира з авто�
номним опаленням  в Росвигові. Тел.
0502650432.
     Здається в найм 1�кімн. квартира в

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

няк  (12 0 км.м.) умебльований в  Рос�
вигові поряд з університетом. Зверт.
095�1358708.
     Винайму 1�2� кімнатну умебльова�

ну квартиру у Росвигові. Зверт. По тел.
0502284266.
     Винайму 1�2� кімнатну умебльова�

ну 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  при�
міщення під магазин в Мукачеві на вул.
Матросова, 11�Д (напроти аграрного
коледжу).  Дзвонити 050�6945986.
     Здається в оренду приміщення під

комерцію (магазин, офіс тощо) на вул
Ужгородській, в районі університету.
Площа – 60 кв. м. ( можливо частина�
ми).  Тел. 095�1358708.
          ТзОВ «Тарту» здає в оренду

торгову площу у магазині «Універсам�
Тарту» на вул. Данченко,2� а у Росви�
гові.  Зверт.: 050�5530508

К У П Л Ю
голку програвача на радіолу «Лат�
вія» (1967 р.в.) для прослуховуван�
ня пластинок. Т.  050"5198678.

РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО
в м. Мукачево пропонує

погодинну роботу молодим
людям від 16 років. (роздача

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.

Продається шлакбаум
вуличний фірми

“А"МОТОРС”.
тел.: 050 694 59 86

СРОЧНО И НЕДОРОГО!
Продаю: шкаф двустворчатый ,книж�
ный шкаф,сервант. Тел. 050 1727544

     Продаються металеві ворота з
хвірткою – 5 х 1,8 метра. Довідки тел.:
050�979�14�51.
      Продаються  євробатареї (алюм�

інієво�стальні) 60х80 і 60х60. Ціна 850
грн.� Нова євроялинка з іграшками і
електрогирляндами (16 позицій), ви�
сота   2,5 м. Ціна 350 у.о. (в магазині –
від 700 у.о.). � Велосипед дитячий (8�
14років) у відміному стані . Ціна – 550
грн.Тел.: 050 66 050 22
      Продаються меблі — м’яка части�

на ( диван і два крісла — «ракушка»)  б�
у, у хорошому стані. Недорого.  Зверт.
099�059�1884.
      Продається  ліжко з матрацем 200

на 80 см з двома висувними шухляда�
ми. У відмінному стані. Т. 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 в оренду торгова
площа (14 кв. м.)  в магазині

«ТЕЛЕСВІТ» на вул.
 Яр.Мудрого,5�а

Тел. 050�9134424

Потрібні на роботу

ОФІЦІАНТИ,
БАРМЕНИ, ПОВАРА

Тел.: 095 609 05 58

Дипломований спеціаліст –
масажист надає послуги з

ЛІКУВАЛЬНОГО
МАСАЖУ

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

Куплю причіп до легково"
го автомобіля за помірну
ціну.  Тел. 0991798877.

Продаєтся мікроавтобус "Га"
зель"(бензин), 2006 г.в., білого
кольору на ходу. Ціна 2000 у.о.
(можна у розстрочку). Зверт.
0502608451, 0506916283.

     Продається недорого 3�дверна
шафа для одягу�полірована темно�
коричневого кольору у хорошому
стані. Звертатися 0506634516.
     Пропоную послуги  в ролі до�

машньої господарки  по домовле�
ному графіку. Звертатися  по тел.
0993755221.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099"3755221.

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ,
ПРИМІЩЕННЯ ОФІСУ

122,5 кв.м  на 2�му поверсі торго�
во�сервісного центру. Окремий
вхід, наявність санвузлу, автономне
опалення, ремонт.

Вартість оренди � 150 грн./м2 +
оплата за спожиті комунальні по�
слуги: електроенергія, опалення,
вода, телефон

Контактна особа: Олександр
Едуардрвич: 067 434 05 58

Терміново потрібен директор
Філіалу  в Закарпатській обл.
Навики ведення бізнесу  ко"

мерційно"інформаційних
послуг.  Тел. 096"0971999.

Продається діючий бізнес з
Дисконтно�рекламних послуг по
системі Франчизи.
Т. 0957595027, 096"0971999.

Здаю в оренду металеві будівельні
ліса по договорній ціні. Дзвонити 066�
4670618,  3�94�72.

П О С Л У Г И
Привозьте будівельні відходи

(бита цегла, ідходи штукатурки,
залишки будматеріалів).

 Дзвонити 050�2720415.



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 9999929 ëèñòîïàäà 2012 ð.

¹ 48 (948)¹ 48 (948)¹ 48 (948)¹ 48 (948)¹ 48 (948)

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

з19.11.2012 р.  по  25.11.2012 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Дворниченко Віра Дмитрівна – 1925 р.н.
2.Чичур Михайло Іванович – 1963 р.н.
3.Русов Терезія Миколаївна –1931 р.н.
4.Таранова Ніна Олексіївна –1937 р.н.
5.Гасинець Іван Георгійович – 1946 р.н.
6.Повхан Ганна Іванівна – 1952 р.н.
7.Удут Антон Іванович – 1946 р.н.
8.Сабид Ірина Лорандівна – 1940 р.н.
9.Горват Гелена Дезидерівна – 1931 р.н.
10.Зіньковська Світлана Іванівна –1933 р.н.
11.Афендікова Вікторія Павлівна – 1938 р.н.
12.Маляр Михайло Євгенович  –  1963 р.н.
13.Попович Єлизавета Михайлівна –1957 р.н.
14.Федорко Василь Васильович  – 1945 р.н.
15.Соліган Барбара Арпадівна – 1923 р.н.
16.Чепак Ганна Карлівна – 1955 р.н.
17. Келлер Галина Гванівна –1939 р.н.
18.Гуріна Ірина Олексіївна – 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.      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.

НЕРУХОМІСТЬ
1. 1�х кімн. квартира на 2�му поверсі в р�ні Росвигово, є лод�

жія, зроблений ремонт. Ціна 19000у.о. Тел. 050�763�31�66
2. 1�х кімн. квартира вул. Маргітича (Московська) поверх 5/

5 з незавершеним ремонтом. Ціна 13000у.о. Тел. 095�421�63�
65

3. 2�х кімн. квартира на 2�му поверсі по вул. Фурманова. Ціна
17000 у.о. Тел.050�763�31�66

4. 2�х кімн квартира в Росвигово на 7�му поверсі, роздільні
кімнати, автон. опалення, нормальний стан. Ціна 25000. Т. 095�
421�63�65

5. 3�х кімн. кварт. вул. Г. Петрова на 3�му поверсі, з електр.
опаленням, паркет. Ціна 32000у.о. Тел. 095�421�63�65

6. Будинок в р�н Росвигово в тихій вулиці, заг. пл. 85кв.м, 4
сот землі, гараж. Ціна 58000у.о. Тел. 095�421�63�65

7. Комерційна будівля 870 кв.м по вул. Берегівська�бічна є
стоянка 0,3 Га землі, поруч діюча автомийка, кафе, таможня,
завод Флекстронікс є держ. Акт, 40 сот під комерцію, можливе
оформлення кредиту, можливий обмін Ціна 170000у.о. Тел.
063�407�47�97

8. Терміново!!! Продається комерційне приміщення пл. 70
кв.м. по вул. Берегівська�бічна. Можливо під магазин, шино�
монтаж, та ін. є місце для паркування. Ціна 35 000 у.о. Тел: 063
407 47 97

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачене Свідоцтво про право власності на домоволо�

діння в  с. Чинадієво на вул. Волошина, 21, видане гр. Бубряку
Степану Георгійовичу Чинадіївською сільрадою № 64 від
13.11.1977 р., вважати недійсним.

ПРОСИМО ПОВЕРНУТИ
ЗА ВИНАГОРОДУ

втрачені закордонні паспорти на
ім’я Войтюк Наталії, Войтюк Артем і
Свідоцтво про народження Войтюка

Артема. Дзвонити0505816433.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
Провізори�фармацевти.

Звертатися
по тел. 050�372�68�60.

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



“ÎÑ²ÍÍ²É”

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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

48 (948)48 (948)48 (948)48 (948)48 (948)
 10 10 10 10 10 29 ëèñòîïàäà  2012 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Áåññìåðòèå ñîñòîèò â ðàáîòå íàä ÷åì-íèáóäü âå÷íûì. (Æ. Ðåíàí).Áåññìåðòèå ñîñòîèò â ðàáîòå íàä ÷åì-íèáóäü âå÷íûì. (Æ. Ðåíàí).Áåññìåðòèå ñîñòîèò â ðàáîòå íàä ÷åì-íèáóäü âå÷íûì. (Æ. Ðåíàí).Áåññìåðòèå ñîñòîèò â ðàáîòå íàä ÷åì-íèáóäü âå÷íûì. (Æ. Ðåíàí).Áåññìåðòèå ñîñòîèò â ðàáîòå íàä ÷åì-íèáóäü âå÷íûì. (Æ. Ðåíàí).

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

æèìîñÿ!" 19.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ñèíäðîì
Äðàêîíà". 23.50 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
00.30 "Âîëÿ ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü". 01.30
Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.25,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
10.05 "Òàºìíèö³ Õ-ôàêòîðà. Ä³àìàí-
òè Ñåðã³ÿ Ñîñºäîâà". 11.10 Õ/ô "Ìð³¿
ç ïëàñòèë³íó" (1). 13.10 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.10 "Êóá -
3". 22.20 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 2". 00.35
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.20 Ò/ñ "Êî-
ì³ñàð Ðåêñ" (1). 02.05 "Âiêíà-Ñïîðò".
02.15 Õ/ô "À ÿêùî öå êîõàííÿ?" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25, 13.10
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Ï'ÿò-
íèöüêèé. Ãëàâà äðóãà" (1). 12.00,
04.30 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
16.00 Ïðàâî íà çàõèñò. 17.15 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà"
(1). 19.15, 03.45 Ïîä³¿ Ñïîðò. 19.20
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00
Õ/ô "Íå áðàòè æèâèì" (2). 00.15 Õ/ô
"Ïðîêëÿòòÿ" (2). 02.00 Õ/ô "Âàñèë³ñê:
Öàð çì³é" (2).

Ò Å Ò
07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷"
(1). 08.35 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 08.55 Ò/
ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.55
Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.55
Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè"
(1). 11.55 Òâîþ ìàìó!. 12.20 Êîñ-
ìåòè÷íèé ðåìîíò. 12.55 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.25, 20.25
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 15.20, 00.55
Âàéôàéòåðè. 15.55, 19.55 Îäíà çà
âñ³õ. 16.35 Ó ÒÅÒà òàòî! 17.00
Äîñâ³äîñ. 17.40, 21.45 Â³òàëüêà.
18.25 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 18.50, 01.20
ÁàðÄàê. 19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó.
20.50 Äàåøü ìîëîäüîæ!. 21.15 Êóç-
íÿ ç³ðîê 3. 22.00 Âåñåë³ ìàìçåë³.
22.25, 01.45 Ðàé, ãóäáàé. 23.00
Äóðíºâ + 1. 23.25 Ò/ñ "Íàäïðè-
ðîäíå" (2). 00.20 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 14.30  - ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ. 14:30
- "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16.30 - "×ÀÑ" . 16.40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô.
18.15 - Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà . 19.50 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â.. 20.00 - "Äóõîâíå
äæåðåëî".  20.45-  Äîê/ñ. 21:30 -
"×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, 00.55 Ðåïîðòåð.
09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 13.15, 14.20 Kids Time. 13.20
Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äåòåêòè-
âè". 14.45, 15.45 Teen Time. 14.50
Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Ìîëîäÿòà".
19.15, 01.10 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40
Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà"
(2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.10 ÔÁÐ :).
01.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.25
Ò/ñ "Ó Ô³ëàäåëüô³¿ çàâæäè ñîíÿ÷íî".
01.45 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä". 02.35,
03.55 Çîíà íî÷³. 02.40 ×åòâåðòà
õâèëÿ. 04.00 Ç³ðêà Âàâ³ëîâà. 04.45,
05.10 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
.13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.15 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15 "Ñìàê". 15.50 Ò/ñ
"Âáèâ÷à ñèëà". 17.00, 01.55 Ò/ñ "Íå-
ð³âíèé øëþá". 18.40, 02.40 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 19.45 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ñèíä-
ðîì Äðàêîíà". 23.55 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 00.35 Í³÷í³ íîâèíè. 00.50
"Îñåëÿ íåïðàâäè". 01.25 "Êàë³ôðå-
í³ÿ".

ÑÒÁ
06.00, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.45,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.35 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Îê³ëü-
öþâàòè õîëîñòÿêà". 10.40 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ö³íà ùàñòÿ - äèòèíà". 11.40
Õ/ô "Àë³ñà íàçàâæäè" (1). 13.45 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â. Â³éíà ñâ³ò³â".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ôåðìåð øóêàº äðóæèíó - 2". 22.25
"Îäèí çà âñ³õ". 00.25 "Êóá - 3". 02.00
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 02.40 Ò/ñ "Êî-
ì³ñàð Ðåêñ" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25,
13.10, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëàâà äðó-
ãà" (1). 12.00 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò. 17.15
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàé-
êà" (1). 19.15, 03.45 Ïîä³¿ Ñïîðò.
19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 23.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
00.00 Õ/ô "Íå áðàòè æèâèì" (2).
02.00 Ï³ñíÿ ðîêó 2011. Êðàùå.
02.45 Ä/ô "Ìåéä ³í Þêðåéí".

Ò Å Ò
07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1).
08.35 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 08.55 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.55 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.55 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
11.55, 19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.20
Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 12.55 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.00, 21.15
Êóçíÿ ç³ðîê 3. 14.25, 20.25 Äàéîø
ìîëîäüîæ! 14.55, 20.50 Äàåøü ìî-
ëîäüîæ!. 15.20, 00.55 Âàéôàéòåðè.
15.55, 19.50 Îäíà çà âñ³õ. 16.35 Ó

ÒÅÒà òàòî!. 17.00 Äîñâ³äîñ. 17.40,
21.45 Â³òàëüêà. 18.25, 23.00 ×îðò³-
âíÿ ùîäíÿ. 18.50, 01.20 ÁàðÄàê.
22.00 Âåñåë³ ìàì çåë³. 22.25, 01.45
Ðàé, ãóäáàé. 23.25 Ò/ñ "Íàäïðèðîä-
íå" (2). 00.20 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-
òóá'à.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 4 ÃÐÓÄÍß
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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 Îô-
³ö³éíà õðîí³êà. 10.05 Ò/ñ "Ìàðóñÿ"
1ñ. 11.00 Âñåóêðà¿íñüêà íàðàäà ç
ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ äèòèíè çà ó÷à-
ñòþ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â.Ô.ßíó-
êîâè÷à. 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 12.35 Õàé ùàñòèòü. 12.55
"Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñü-
êîþ. 13.30 Õ/ô "Òîâàðèø ãåíåðàë".
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.50 Ò/ñ "Ìàðóñÿ" 2ñ.
16.35 Ò/ñ "ÓÃÐÎ-2" 1, 2ñ.. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05 Ä/ô "1000 äí³â.
Ö³íà ñòàá³ëüíîñò³". 19.55 221. Åêñò-
ðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü. 20.50 Ñâ³ò
ñïîðòó. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.30 Ñîö³àëüíå øîó "Àäðå-
íàë³í". 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñè-
ìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.15,
01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó.
23.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.50 Âå-
ëèê³ áèòâè. Áóíò³âí³ øàáë³. 00.40
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãî-
ëîâíå.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.50 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00
Ìóëüòô³ëüì. 10.25, 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1).
12.45 "Íåéìîâ³ðí³ ïåðåãîíè". 13.45
"Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæ-
äåíü". 14.45 "Íå áðåøè ìåí³ - 3".
15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 6". 21.40 "Ôóòáîë. Ë³ãà ÷åì-
ï³îí³â. "Äèíàìî" (Çàãðåá) - "Äèíà-
ìî" (Êè¿â). 00.05 Ò/ñ "Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â-
2" (2). 01.45 Õ/ô "Çíàõàðêà". 04.55
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
Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 09.10, 21.00
Ò/ñ "Çâîðîòíèé á³ê Ì³ñÿöÿ" (1).
12.55 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì 2". 13.50 Ò/ñ "Åê-
ñòðàñåíñè-äåòåêòèâè". 15.50 Õ/ô
"×îëîâ³÷à ³íòó¿ö³ÿ" (1). 18.10 Ò/ñ
"Êðîâèíóøêà" (1). 19.00 "Ïðî æèò-
òÿ". 20.00, 03.35 "Ïîäðîáèö³". 20.30,
04.10 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 20.50,
04.10 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 23.15
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 11"
(2). 00.15 Ò/ñ "²ëþç³ÿ ïîëþâàííÿ"
(2).

 ICTV
06.45, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55,
09.25, 12.55, 19.25 Ñïîðò. 07.00 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Åêñòðåíèé
âèêëèê. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30,
19.30, 02.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.30, 16.35 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè". 12.30, 13.00 Àíåêäîòè
ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.10, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.20, 20.15 Ò/ñ "Áðàòà-
íè-3". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.40
Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 00.00 Õ/ô "Áåò-
ìåí" (2).

ëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".

 ICTV
06.55, 09.25, 12.55, 19.25 Ñïîðò.
07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Íå-
ñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.30, 19.30, 02.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.30, 16.30 Ò/ñ "Àãåíò íà-
ö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.35, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.10, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.15, 20.15 Ò/
ñ "Áðàòàíè-3". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.40 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 23.55
Õ/ô "Áåòìåí ïîâåðòàºòüñÿ" (2).

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî". .14.00 ²íø³
íîâèíè 14.15 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 15.15 "Ñìàê". 15.50 Ò/ñ "Âáèâ-
÷à ñèëà". 17.00, 01.50 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 18.40, 02.40 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" .19.45, 00.50 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ñèí-
äðîì Äðàêîíà". 23.55 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 00.35 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.20, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.05,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.45 "Ôåðìåð øóêàº äðó-
æèíó - 2". 11.45 Õ/ô "Äîãëÿäàëüíè-
öÿ" (1). 13.55 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
Â³éíà ñâ³ò³â". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô
- 2". 00.40 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).
01.25 Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ" (1). 02.10
"Âiêíà-Ñïîðò".

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25, 13.10
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ï³ñíÿ ðîêó 2011.
Êðàùå. 12.00, 04.00 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 16.00 Ïðàâî íà çà-
õèñò. 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "Äæàìàéêà" (1). 19.15, 03.55
Ïîä³¿ Ñïîðò. 19.20 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöü-
êèé. Ãëàâà äðóãà" (1). 21.00 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 21.30 Ôóòáîë. Ë³ãà
×åìï³îí³â ÓªÔÀ. "Øàõòàð" (Óêðà¿-
íà) - "Þâåíòóñ" (²òàë³ÿ). 23.50 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 00.50 Ò/ñ "Ñï³ëüíî-
òà. Äðóãèé ñåçîí" (2). 01.30 Õ/ô
"Ãåíð³ ³ Äæóí" (3).

Ò Å Ò
07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1).
08.35 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 08.55 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.55 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.55 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
11.55, 19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.20
Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 12.55 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.00, 21.15
Êóçíÿ ç³ðîê 3. 14.25, 20.25 Äàéîø
ìîëîäüîæ! 14.55, 20.50 Äàåøü ìî-
ëîäüîæ!. 15.20, 00.55 Âàéôàéòåðè.
15.55, 19.50 Îäíà çà âñ³õ. 16.35 Ó
ÒÅÒà òàòî!. 17.00 Äîñâ³äîñ. 17.40,
21.45 Â³òàëüêà. 18.25, 23.00 ×îðò³-
âíÿ ùîäíÿ. 18.50, 01.20 ÁàðÄàê.
22.00 Âåñåë³ ìàìçåë³. 22.25, 01.45
Ðàé, ãóäáàé. 23.25 Ò/ñ "Íàäïðèðîä-
íå" (2). 00.20 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-
òóá'à.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ" .
11:05 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -"×ÀÑ"
. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  Äîê/ñ . 14:00 -  Ì/ô.
14:30 - "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ. 15:40 -
Äîê/ñ. 16:30 - "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ.
17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 -
"×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
- "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ.
23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêó-
þ÷å. 06.40, 07.05, 07.40, 08.45
Ï³äéîì. 07.30, 08.30, 19.00, 01.30
Ðåïîðòåð. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðî-
äèñü âðîäëèâà". 09.55, 17.55, 21.00
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20, 14.20 Kids
Time. 13.25 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³
- äåòåêòèâè". 14.45, 15.50 Teen Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Ìîëî-
äÿòà". 19.15, 01.45 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.10
Áëèæ÷å äî ò³ëà. 02.00 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 02.05 Ò/ñ "Îñòàíí³é
àêîðä". 02.50, 03.40 Çîíà íî÷³.

×ÅÒÂÅÐ, 6 ÃÐÓÄÍß
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 Îô-
³ö³éíà õðîí³êà. 09.45 Êíèãà.ua 10.10
Ò/ñ "Ìàðóñÿ" 3ñ. 11.00 Çäîðîâ'ÿ.
11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íî-
âèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.40
Ôóòáîë. Êëóáíèé ÷åìï³îíàò ñâ³òó-
2012. 14.35 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ" .
11:05 -  Ò/ñ . 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -"×ÀÑ"
. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð).
14:30 - "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ. 15:40 -
Äîê/ñ. 16:30 - "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 -
"×ÀÑ" . 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
-  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30 -
"×àñ". 22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40
- Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêó-
þ÷å. 06.40, 07.05, 07.40, 08.45
Ï³äéîì. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.20 Kids Time.
13.25 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.45, 15.50 Teen Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Ìîëî-
äÿòà". 19.15, 01.25 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ" 23.10
Âåñ³ëëÿ áóäå ïî-ìîºìó! 01.35 Ò/ñ
"Ó Ô³ëàäåëüô³¿ çàâæäè ñîíÿ÷íî".
01.55 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä". 02.40,
03.45 Çîíà íî÷³. 02.45, 03.50 Áîã-
äàí Õìåëüíèöüêèé.

ÑÅÐÅÄÀ, 5 ÃÐÓÄÍß
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. 09.30 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.15 Ò/ñ
"Ìàðóñÿ" 2ñ.. 11.00 Â ãîñòÿõ ó Ä.
Ãîðäîíà. 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.35 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 13.20 Õ/ô
"Òàíê ÊÂ-2". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.40 Ïîãîäà. 15.50 Ò/ñ "Ìàðóñÿ"
3ñ.. 16.35 Ò/ñ "ÓÃÐÎ-2" 4, 5ñ. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05 Áåíåô³ñ
Þ.Ãàëüöåâà òà Ã.Âåòðîâà. 20.50
Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ñâ³ò
ñïîðòó. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35
Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîá-
ëåâî. 21.55 Ç³ðêè ãóìîðó. Ê.Íîâè-
êîâà, Â.Âèíîêóð. 22.50 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 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 Âåëèê³ áèòâè.
Ãàëëüñüê³ â³éíè. 00.40 Ïîì³æ ðÿä-
êàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå. 02.10
ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.10 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00
Ìóëüòô³ëüì. 10.25 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1). 12.45 "Íåé-
ìîâ³ðí³ ïåðåãîíè". 13.45 "Ïîâíå
ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü".
14.45 "Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.45,
02.05 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷-
íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1). 20.15
"Äæåíòëüìåíñüêèé íàá³ð". 22.00 "Òå-
ðèòîð³ÿ îáìàíó". 23.05, 02.50
"Ãðîø³". 00.25, 03.40 Ò/ñ "Ïîë³ö³ÿ
Ãàâà¿â-2" (2). 05.05 Ò/ñ "Ñë³äàêè".

IÍÒÅÐ
06.10 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
11". 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, 20.30, 03.00 "Ñïîðò ó Ïîä-
ðîáèöÿõ". 09.10, 21.00 Ò/ñ "Çâîðîò-
íèé á³ê Ì³ñÿöÿ" (1). 11.45, 12.55 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì 2". 13.50 Ò/ñ "Åêñòðàñåí-
ñè-äåòåêòèâè". 15.50 Õ/ô "Âïåðøå

îäðóæåíà" (1). 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóø-
êà" (1). 19.00 "Ïðî æèòòÿ". 20.00,
02.25 "Ïîäðîáèö³". 20.50, 03.05
"Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 23.15 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 11" (2).
00.15 "Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³î-
äó". 00.55 Õ/ô "Ê.Ñ." (2). 03.15 "Òå-

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 3 ÃÐÓÄÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.50 Ô³íàíñîâ³ ïîðàäè. 08.20 Òâ³é
ãîëîñ. 08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 09.30 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 09.50 Ôåñòèâàëü "Ðîäèíà".
Òâîð÷èé âå÷³ð Í.ßðåì÷óêà. 11.40
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 12.30 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 12.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.45
Ïðàâî íà çàõèñò. 13.05 Òåìíèé ñè-
ëóåò. 13.15 Àðì³ÿ. 13.30 Âå÷³ð ïàì-
'ÿò³ Íàðîäíîãî àðòèñòà Óêðà¿íè Í.ß-
ðåì÷óêà. 14.35 Â³êíî â Àìåðèêó.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì)
.15.15 Euronews. 15.25 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.40 Ò/ñ "Ìàðó-
ñÿ" 1ñ. 16.25 Ò/ñ "ÓÃÐÎ-1" 10, 11ñ.
18.10 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.35
Àãðî-News. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.05 Ñ³ëüðàäà. 19.20 Ñâ³ò ñïîðòó.
19.30 Íîâîð³÷èé âîãíèê íà Ïåðøî-
ìó. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.25 Íîâîð³÷èé âîãíèê
íà Ïåðøîìó (ïðîäîâæåííÿ). 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.15, 01.15 Çà 80
äí³â íàâêîëî ñïîðòó. 23.25 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 23.50 Ê³íî ó äåòàëÿõ.
00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè.

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 00.15, 02.30 "ÒÑÍ".
07.25 Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00
Ìóëüòô³ëüì. 10.30, 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1).
13.20 Õ/ô "Ìîñêâà ñëüîçàì íå
âiðèòü" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 20.15 Õ/ô "Çíàõàðêà". 00.30 Õ/
ô "Ä³ì äóðí³â" (2). 02.45 "Çîëîòà
êîëåêö³ÿ ôóòáîëó Óêðà¿íè". 04.25
Õ/ô "Ìàâïÿ÷à ê³ñòêà" (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,
20.30, 03.55 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10, 12.25 Ò/ñ "Ñêðèíüêà Ïàíäî-
ðè". 13.25 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2". 15.05
"Ïðàâî íà çóñòð³÷". 16.05 "Æäè
ìåíÿ". 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1).
19.00 "Ïðî æèòòÿ". 20.00, 03.25 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.50, 04.00 "Ïîäðîáèö³.
Íåôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Çâîðîòíèé á³ê
Ì³ñÿöÿ" (1). 00.10 Ò/ñ "Ìåíòè. Òàºì-
íèö³ âåëèêîãî ì³ñòà".

 ICTV
07.00, 09.25, 12.55, 19.25, 00.55
Ñïîðò. 07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.30, 19.30, 01.05 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.20 Õ/ô "Íåïåðå-
âåðøåíèé". 12.25, 13.00 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.50, 20.15 Ò/ñ "Áðàòàíè-3".
15.50 Õ/ô "Ñåðïåíü. Âîñüìîãî".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.30 Ôàêòè.
Ï³äñóìêè äíÿ. 22.45, 03.30 Ñâîáî-
äà ñëîâà. 02.00 Ò/ñ "Ó ÷îðíîìó
ñïèñêó-3".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.15 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.15 "Ñìàê". 15.50 Ò/ñ "Âáèâ-
÷à ñèëà". 17.00, 01.45 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 18.40, 02.40 "Äàâàé îäðó-
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    (íà  26.03.2012 - 09.12.2012 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

äî ß. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.15 Euronews. 15.30 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.40 Ïîãî-
äà. 15.45 Ò/ñ "Ìàðóñÿ" 4ñ. 16.30 Ò/
ñ "ÓÃÐÎ-2" 7, 8ñ. 18.10 Îñòàííº
ïîïåðåäæåííÿ. 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.00 Æàðò ç Â.Âèíîêóðîì.
19.55 ²ñïèò äëÿ âëàäè. 20.55 Îô³ö-
³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.15 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.20 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.30 Äîñâ³ä. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.15, 01.15 Çà 80 äí³â
íàâêîëî ñïîðòó. 23.25 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 23.50 Âåëèê³ áèòâè. Áèòâà
ï³ä Ë³òòë-Á³ãõîðí. 00.40 Ïîì³æ ðÿä-
êàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.00 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00
Ìóëüòô³ëüì. 10.25 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1). 12.45 "Íåé-
ìîâ³ðí³ ïåðåãîíè". 13.45 "Ïîâíå
ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü".
14.45, 02.40 "Íå áðåøè ìåí³ - 3".
15.45, 01.55 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè -
2". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà -
2". 20.15, 21.45 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
2". 23.15, 03.30 Ò/ñ "Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â-
2" (2). 01.05 "Òåðèòîð³ÿ îáìàíó".
04.55 Ò/ñ "Ñë³äàêè" (1).

IÍÒÅÐ
06.10 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
11". 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,
20.30, 02.40 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10, 21.00 Ò/ñ "Çâîðîòíèé á³ê Ì³ñÿ-
öÿ" (1). 11.45, 12.55 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2".
13.50 Ò/ñ "Åêñòðàñåíñè-äåòåêòèâè".
15.50 Õ/ô "Âñå ìîæëèâî". 18.10 Ò/ñ
"Êðîâèíóøêà" (1). 19.00 "Ïðî æèò-
òÿ". 20.00, 02.10 "Ïîäðîáèö³". 20.50,
02.45 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 23.15
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 11"
Çàêëþ÷íà ñåð³ÿ (2). 00.15 "Êîçèðíà
êàðòà". 00.30 Õ/ô "Ïðî íüîãî". 02.55
"Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
03.00 Ä/ô "Ïòàõ ùàñòÿ Ìèêîëè Ãíà-
òþêà".

 ICTV
06.45, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55,
09.25, 12.55, 19.25 Ñïîðò. 07.00 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ìàêñèìóì â
Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30,
19.30, 02.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.30, 16.40 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
13.15, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.25, 20.15 Ò/ñ "Áðàòà-
íè-3". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.40
Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 23.55 Õ/ô "Áåò-
ìåí íàçàâæäè" (2).

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!" 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.15 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.15 "Ñìàê". 15.50 Ò/ñ "Âáèâ-
÷à ñèëà". 17.00, 02.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 18.40, 02.45 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 19.45, 01.05 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ñèíä-
ðîì Äðàêîíà". 00.05 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 00.50 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.20, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.00,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.40 "Îäèí çà âñ³õ". 11.45
Õ/ô "Ïîñì³õíèñü, êîëè ç³ðêè ïëà-
÷óòü" (1). 13.45 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. Â³éíà ñâ³ò³â". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.40 "Çâà-
æåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 00.40 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (1). 01.35 Ò/ñ "Êîì³ñàð
Ðåêñ" (1). 02.20 "Âiêíà-Ñïîðò". 02.30
Õ/ô "Âñå ïî÷èíàºòüñÿ ç äîðîãè" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.35 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25,
13.10, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëàâà äðó-
ãà" (1). 12.00, 04.35 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). 19.15, 03.50 Ïîä³¿
Ñïîðò. 19.20, 03.55 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 23.00 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 01.00 Ò/ñ "Ñï³ëüíîòà. Äðó-
ãèé ñåçîí" (2). 01.45 Õ/ô "Îáâèíó-
âà÷åííÿ äî÷êè" (2). 03.10 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ.

Ò Å Ò
07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1).
08.35 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 08.55 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.55 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.55 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
11.55, 19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.20
Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 12.55 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.00, 21.15
Êóçíÿ ç³ðîê 3. 14.25, 20.25 Äàéîø

ìîëîäüîæ! 14.55, 20.50 Äàåøü ìî-
ëîäüîæ!. 15.20, 00.55 Âàéôàéòåðè.
15.55, 19.50 Îäíà çà âñ³õ. 16.35 Ó
ÒÅÒà òàòî!. 17.00 Äîñâ³äîñ. 17.40,
21.45 Â³òàëüêà. 18.25, 23.00 ×îðò³-
âíÿ ùîäíÿ. 18.50, 01.20 ÁàðÄàê.
22.00 Âåñåë³ ìàìçåë³. 22.25, 01.45
Ðàé, ãóäáàé. 23.25 Ò/ñ "Íàäïðèðîä-
íå" (2). 00.20 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-
òóá'à.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ".
11.05 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 - "×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà
òîðáèíêà" (ïîâòîð). 13:45 - Ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 14:00 - Ì/
ô. 14:30 - "×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/ñ. 15:40
- Äîê/ñ. 16:30 - "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ. 17:50 - Ì/ô. 18:00 - ïðîãðàìà
"Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïðÿìèé åô³ð).
19:00 -  "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â.. 20.00 - Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòó-
ä³î". 21:30 - "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ.
22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêó-
þ÷å. 06.40, 07.05, 07.40, 08.45
Ï³äéîì. 07.30, 08.30, 19.00, 01.30
Ðåïîðòåð. 09.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.20 Kids Time.
13.25 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.40, 15.45 Teen Time.
14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Ìîëî-
äÿòà". 16.50 Ò/ñ "Â³îëà Òàðàêàíîâà.
Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñòåé". 19.15,
01.45 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40
Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà"
(2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.10 Ïàðàä
ïîðàä-2. 01.55 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 02.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä".
02.50, 03.25 Çîíà íî÷³. 02.55, 03.30
Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³.
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 12.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.10 Íàäâå÷-
³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 12.40 Íàø ñïîðò.
Á³àòëîí. 12.45 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Ñïðèíò (÷îëîâ³êè). 14.00 Íàø ñïîðò.
Á³àòëîí. 14.20 Îêîëèöÿ. 14.45
Euronews. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.20 Íàø ñïîðò. Á³àò-
ëîí. 15.30 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Ñïðèíò (æ³íêè). 17.00 Íàø ñïîðò.
Á³àòëîí. 17.15 Ò/ñ "ÓÃÐÎ-2" 9, 10ñ..
18.55 Øëÿõàìè Óêðà¿íè. 19.15 Ç³ðêè
ãóìîðó. Þ.Ãàëüöåâ, Ñ.Äðîáîòåíêî.
20.05 Îñ³íí³é æàðò ç Î.Âîðîáåé.
20.35 After Live (Çà ëàøòóíêàìè
Øóñòåð-Live). 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.15 Øóñòåð-
Live. 22.45 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 22.50 Øóñòåð-Live. 00.30
Ï³äñóìêè. 00.40, 01.15 Çà 80 äí³â
íàâêîëî ñïîðòó. 00.50 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.30
After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-
Live). 01.50 Ïðî ãîëîâíå. 02.15 Õ³ò-
ïàðàä "Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì).

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
04.05 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00
Ìóëüòô³ëüì. 10.25, 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1).
12.45 "Íåéìîâ³ðí³ ïåðåãîíè -2".
13.45 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà
òèæäåíü - 3". 14.45, 03.15 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 3". 15.45, 02.30 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 2". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.15 "Êè¿â âå÷³ðí³é". 22.00
"Äîáðèé âå÷³ð". 23.00 Õ/ô "Ñ³ì ñå-
êóíä" (2). 01.00 Ò/ñ "Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â-
2" (2). 04.50 Ò/ñ "Ñë³äàêè" (1).

IÍÒÅÐ
06.10 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
11" Çàêëþ÷íà ñåð³ÿ. 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 "Ñïîðò ó Ïîäðî-
áèöÿõ". 09.10 Ò/ñ "Çâîðîòíèé á³ê
Ì³ñÿöÿ" (1). 11.45 Ò/ñ "Ñåðàôèìà
Ïðåêðàñíà" (1). 13.15 Ò/ñ "Ñåðàôè-
ìà Ïðåêðàñíà". 18.10 Ò/ñ "Êðîâè-
íóøêà" (1). 19.00 "Ïðî æèòòÿ". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ñïîðò ó Ïîäðî-
áèöÿõ. 20.50 "Ïîäðîáèö³. Íåôîð-
ìàò". 21.00 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 23.00
"Âåëèêà ïîë³òèêà ç ªâãåí³ºì Êèñå-
ëüîâèì". 02.05 Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü II".

 ICTV
06.45, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55,
09.25, 12.55, 19.25, 01.30 Ñïîðò.
07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ñòîï-
10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30,
19.30, 00.40 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.30, 16.40 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè". 12.30, 13.00 Àíåêäîòè
ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.25 Ò/ñ "Áðàòàíè-3". 18.45

òèðíå ïèòàííÿ. 11.25 Åêñòðåíèé
âèêëèê. 12.40 Ñïîðò. 12.45 Äèâè-
òèñÿ âñ³ì!. 13.45 Õ/ô "ßëòà-45".
17.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Áåòìåí.
Ïî÷àòîê". 21.50 Õ/ô "Áåòìåí. Òåì-
íèé ëèöàð". 00.55 Íàøà Russia.
01.25 Õ/ô "Â³ê³íãè ïðîòè ïðèáóëüö³â"
(2).

ÎÐÒ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.55
Íîâèíè. 06.10 Õ/ô "Òåãåðàí-43". 1
ñ. 07.30 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!".
08.35 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè"
.08.50 "Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè".
09.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 10.10
"Ñìàê". 10.55 "Æèòòÿ ï³ä êàáëóêîì".
12.15 "Àáðàêàäàáðà". 14.40, 15.10
Õ/ô "Ïîðöåëÿíîâå âåñ³ëëÿ". 18.05
"Ëþäèíà ³ çàêîí". 19.10 "Õâèëèíà
ñëàâè" êðîêóº êðà¿íîþ". 21.00
"×àñ". 21.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³".
23.05 "Ùî? Äå? Êîëè?". 00.25 Ñó-
ïåðíîâèé Øåðëîê Õîëìñ. ."Åëåìåí-
òàðíî"01.20 Õ/ô "Äåçåðòèð". 02.50
Õ/ô "Âàêàíñ³ÿ".

ÑÒÁ
06.35 Õ/ô "Äî ×îðíîãî ìîðÿ" (1).
07.55 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 08.55
"Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöüêîþ".
09.05 "¯ìî âäîìà". 10.10
"ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 10.55 Õ/ô
"Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî Íîâ³
ïðèãîäè Øóðèêà" (1). 12.25 "Çâàæåí³
òà ùàñëèâ³ - 2". 17.00 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ðîçì³ð íå ìàº çíà÷åííÿ".
17.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Âñ³ ÷îëîâ³êè
ñâî ...?" 19.00 "Õ-Ôàêòîð - 3". 21.15
"Òàºìíèö³ Õ-ôàêòîðà. Ñåðüîã³íà
áàíäà". 22.35 "Õ-Ôàêòîð - 3.
Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ". 00.00
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 2". 01.50 Õ/ô
"²íòåðä³â÷èíà" (2).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.25 Ïîä³¿. 07.25 Ì/ñ
"Íó, ïîñòðèâàé!" 07.35 Ò/ñ "²íòåð-
íè" (1). 08.00 Íà âàë³çàõ. 09.00
Íàéêðàùèé êóõàð íà ñåë³. 10.00
Äîäîìó íà ñâÿòà. 11.00 Ò/ñ "Ïîä-
ðóææÿ" (1). 14.10, 23.20 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 17.00, 19.20 Õ/ô "Àíäð³éêî" (1).
21.20 Õ/ô "Îêðåìå äîðó÷åííÿ" (1).
01.10 Õ/ô "Â³ää³ë. Äåí" (2).

Ò Å Ò
07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.25 Ì/
ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà
ñ³ìåéêà" (1). 09.45 Ì/ñ "×îðíèé
ïëàù" (1). 11.30 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 13.45, 14.20 Îäíà çà âñ³õ.
14.45 Õ/ô "Çíîâó òè" (1). 16.50 Ì/ô
"Ðîáîòè" (1). 18.45 Õ/ô "Ø³ñòü äí³â,
ñ³ì íî÷åé" (2). 20.50 Êóçíÿ ç³ðîê 3.
21.55 Äàåøü ìîëîäüîæ!. 23.00 Õ/ô
"Áðàìà" (2). 00.55 Comedy Woman.
01.40 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:05 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - Ì/ô.
10:30 -  "×àñ". 11:05 - "Òî÷êà çîðó".
12:00 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -  Çàêàðïàòòÿ.
13:00 - Õ/ô. 14:30 - Çàêàðïàòòÿ.
15:00 -  Äîê/ñ. 16:30 - Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Äîê/ñ. 18:00 - Êîíöåðò. 19:00 -
"×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -
Ò/ñ. 21:30 - "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð
ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô . 01:20 -
Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
06.40 Çðîáè ìåí³ ñì³øíî. 09.00 Ì/ñ
"Ðîãè ³ êîïèòà: Ïîâåðíåííÿ". 09.35
Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó". 10.00
Ãîòóé. 11.00 Íàø³ â Ðàø³. 12.00
Ïðîêèíóòèñÿ çíàìåíèòèì. 13.00 Ò/
ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 15.35
ØîóìàSòãîóîí. 19.00 Õ/ô "Õðîí³êè
Íàðí³¿: ïðèíö Êàñï³àí". 21.55 Õ/ô
"Áðàòè Ãðèìì". 00.20 Õ/ô "Ëàñêàâî
ïðîñèìî äî Ëåéêâüþ" (2). 02.40 Ò/ñ
"Îñòàíí³é àêîðä". 03.25, 04.20 Çîíà
íî÷³. 03.30 Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³.
04.25 Ïîäîðîæ ó âòðà÷åíå ìèíó-
ëå. 04.55 Ìèòðîïîëèò Äìèòðî Ìî-
ãèëà. 05.25, 05.55 Çîíà íî÷³ Êóëü-

òóðà.
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12.25 Ôóòáîë. Êëóáíèé ÷åìï³îíàò
ñâ³òó-2012. 14.20 Íàø ñïîðò. Á³àò-
ëîí. 14.25 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Åñòàôåòà (÷îëîâ³êè). 15.25 Íàø
ñïîðò. Á³àòëîí. 15.30 Á³àòëîí. Êó-
áîê ñâ³òó. Åñòàôåòà (æ³íêè). 17.00
Íàø ñïîðò. Á³àòëîí. 17.05 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Òèæäåíü. 17.40 Êîíöåðò Î.Ãàâ-
ðèøà "Ìóçèêà... ²... Ë³ä". 20.40 Óê-
ðà¿íà ³ííîâàö³éíà. 20.50 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
21.30 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 21.40 Òî÷-
êà çîðó. 22.00 Ôîëüê-music. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35 Îë³ìï³éñü-
êèé âèêëèê. 23.50 Þâ³ëåéíèé êîí-
öåðò ãóðòó "Áðàòè Êàðàìàçîâè".
01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 01.50 Çîëî-
òèé ãóñàê. 02.15 Äîñâ³ä.

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "ß âðîäëèâà ³ ñòðóíêà"
(1). 07.50 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10
"Ðåìîíò +". 09.00 "Ëîòî-çàáàâà".
10.10, 10.35 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1).

ñ. 19:00 -  "×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20.00 - Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - ïðîãðàìà "Àê-
òóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - ïðîãðà-
ìà "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - "×ÀÑ" .
22:05 - Ò/ñ. 22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêó-
þ÷å. 06.40, 07.05, 07.40, 08.45
Ï³äéîì. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Â³îëà Òà-

ðàêàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñ-
òåé". 10.00, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 13.25, 14.25 Kids Time. 13.30
Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äåòåêòè-
âè". 14.40, 15.40 Teen Time. 14.45
Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Ìîëîäÿòà".
19.15, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40
Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà"
(2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.10 Óêðà¿-
íà ÷óäåñ 2. 01.30 Ò/ñ "Ó Ô³ëàäåëüô³¿
çàâæäè ñîíÿ÷íî". 02.15 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é àêîðä". 03.00, 03.50 Çîíà íî÷³
.03.05 Óêðà¿íö³ Â³ðà. 03.55 Ñåìå-
ðåíêè.

ÑÓÁÎÒÀ, 8 ÃÐÓÄÍß
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07.00 Åðà çäîðîâ'ÿ. 07.25 Êîðèñí³
ïîðàäè. 07.40 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê.
08.00 Øóñòåð-Live. 09.30 Øêîëà
þíîãî ñóïåðàãåíòà. 09.50 Øóñòåð-
Live. 11.40 Çåëåíèé êîðèäîð. 11.50
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Äåìèäåíêà "Íà
â³äñòàí³ äóø³". 13.40 Á³àòëîí. Êó-
áîê ñâ³òó. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ
(÷îëîâ³êè). 14.35 Ç³ðêè ãóìîðó. Ê.Íî-
âèêîâà, Â.Âèíîêóð. 15.25 Çîëîòèé
ãóñàê. 15.55 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ (æ³íêè). 16.55
Þâ³ëåéíèé âå÷³ð Ê.Íîâèêîâî¿.
19.00 Ñâ³ò àòîìà. 19.20 Star-øîó.
20.55 Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.15 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 21.25
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.00 Îñ³íí³é æàðò
ç Ñ.Äðîáîòåíêîì. 22.50 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Òâ³é ãîëîñ.
23.25 Åðà çäîðîâ'ÿ. 23.50 Ï'ÿòíè-
öÿ. 00.20 Êîíöåðò Í.Êàäèøåâî¿.
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.35 Êàáì³í:
ïîä³ÿ òèæíÿ. 01.45 Ñâ³ò àòîìà.

Êàíàë «1+1»
006.10 Ìóëüòô³ëüì (1). 06.35
"Ñïðàâæí³ ë³êàð³ - 2". 07.35 "Êóë³-
íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöüêà".
08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî
òàì?". 10.10, 10.35 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë"
(1). 11.00, 04.50 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -
3: Òàíçàí³ÿ, Åô³îï³ÿ". 12.15 "Äèê³ òà
ñì³øí³". 13.00 Õ/ô "Ïîïåëþøêà" (1).
14.45 Õ/ô "Áðèãàäà Ì" (1). 16.35
"Êè¿â âå÷³ðí³é". 18.30 "Ðîçñì³øè êî-
ì³êà". 19.30 "ÒÑÍ". 20.00 Õ/ô "Ñëóæ-
áîâèé ðîìàí" (1). 23.15 Õ/ô "Ñîö-
³àëüíà ìåðåæà" (2). 01.35 Õ/ô "Â
îäèí á³ê" (2). 03.20 Õ/ô "Ñ³ì ñåêóíä"
(2).

IÍÒÅÐ
08.00 "Ïîçàî÷³". 09.00 "Îðåë ³ Ðåø-
êà". 10.00 "Óêðà¿íî, âñòàâàé!". 10.50
"Ñ³ìåéíèé ïåñ". 11.55 Õ/ô "Äâà êâèò-
êè ó Âåíåö³þ". 13.55 Õ/ô "Ïîíà¿õà-
ëè òóò". 17.55 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
20.00, 02.10 "Ïîäðîáèö³". 20.25 "×åð-
âîíå àáî ÷îðíå". 22.20 Õ/ô "Íàñòî-
ÿòåëü 2". 00.20, 03.30 Õ/ô "Ñ³ìåéêà
Àääàìñ³â" (2). 02.35 Ä/ô "Îëåêñ³é
Áóëäàêîâ. Íó, âè, áë³í, äàºòå!"

ICTV
05.35, 05.15 Ñâ³òàíîê. 06.25 ²íøèé
ôóòáîë. 06.55 Êîçèðíå æèòòÿ. 07.30
Îñòàíí³é ãåðîé-2. 08.50 Çâåçäà
YouTube. 10.00 Äà÷à. 10.30 Êâàð-

Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.15 Õ/ô "ßëòà-45".
01.40 Õ/ô "Êàï³òàí Àìåðèêà" (2).

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!" 10.55, 03.45 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.15 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.15 "Ñìàê". 15.50 Ò/ñ "Âáèâ-
÷à ñèëà". 17.00 "×åêàé íà ìåíå"
.18.40 "Ïîëå ÷óäåñ". 19.45 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Îëå-
íà Âàºíãà. Êîíöåðò. 23.50 "Âå÷³ðí³é

Óðãàíò". 00.50 Õ/ô "Àêñåëåðàòêà".
02.20 Õ/ô "Ìè âåñåë³, ùàñëèâ³, òà-
ëàíîâèò³!" 04.40 "Äîêè âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
06.30 Õ/ô "Äîãëÿäàëüíèöÿ" (1). 08.20
Õ/ô "ß íå ïîâåðíóñÿ" (1). 18.00,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.10 Õ/ô
"Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî Íîâ³
ïðèãîäè Øóðèêà" (1). 20.00 "Íàö³î-
íàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-
5". 22.40 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-5". Ï³äñóìêè ãîëî-
ñóâàííÿ". 00.30 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò".
01.30 Õ/ô "Ïîñì³õíèñü, êîëè ç³ðêè
ïëà÷óòü" (1). 03.00 "Âiêíà-Ñïîðò".
03.10 Õ/ô "Äàéòå êíèãó ñêàðã" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.55 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25 Ò/ñ
"Ñë³ä". 10.00, 20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöü-
êèé. Ãëàâà äðóãà" (1). 12.00, 04.15
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 13.10 Ò/
ñ "Ñë³ä" (1). 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). 19.15, 04.10 Ïîä³¿
Ñïîðò. 19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 22.00 Ò/ñ "Ñë³ïà êóëÿ" (2).
01.45 Õ/ô "Ëåãåíäàðíà ïîäîðîæ êà-
ï³òàíà Äðåéêà" (1). 03.10 Ëàñêàâî
ïðîñèìî.

Ò Å Ò

07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷"
(1). 08.35 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 08.55 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.55
Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.55
Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè"
(1). 11.55, 19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó.
12.20 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 12.55,
18.25 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
14.00 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 14.25, 14.55,
22.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 15.20 Âàé-
ôàéòåðè. 15.55 Îäíà çà âñ³õ. 16.35
Ó ÒÅÒà òàòî! 17.00 Äîñâ³äîñ. 17.40,
21.15 Â³òàëüêà. 19.50 ÁÀãèíÿ øîï-
³íãó. Áåç öåíçóðè. 20.25, 01.20
Øóðè-Ìóðè. 22.40 Ñëàâà ç³ Ñëàâ-
ºêîì Ñëàâ³íèì. 23.00 ×îðò³âíÿ
ùîäíÿ. 23.25 Ò/ñ "Íàäïðèðîäíå"
(2). 00.20 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òó-
á'à. 00.55 Äóðíºâ + 1. 02.10 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ" .
11.05 - Õ/ô. 12:25 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - "×ÀÑ" .
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - ïðîãðàìà "Ùîäåííèê
çäîðîâ'ÿ" (ïîâòîð). 14.00 -  Ïðîãðà-
ìà " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 - "×ÀÑ" . 14:45
-  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - "×ÀÑ" .
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñ. 17.50 - Ì/ô. 18:10 - Ò/

11.00 "Êóë³íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ
Âèñîöüêà". 11.25 "Äàâàé, äî
ïîáà÷åííÿ". 12.55 "×îòèðè âåñ³ëëÿ
- 2". 14.15, 20.15 "Ãîëîñ. Ä³òè". 16.15
Õ/ô "Ñëóæáîâèé ðîìàí" (1). 19.30,
23.10 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 22.00
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.55 Õ/ô "Æèòòÿ,
ã³ðøå çà çâè÷àéíå" (2). 01.55 Õ/ô
"Ñîö³àëüíà ìåðåæà" (2). 03.45 Õ/ô
"Â îäèí á³ê" (2).

IÍÒÅÐ
10.00 "ÍÅÄ²Ëß Ç "ÊÂÀÐÒÀËÎÌ"".
11.00 "Ñâàòè á³ëÿ ïëèòè". 11.25
"Âåñ³ëüíèé ðîçì³ð". 12.30 Ä/ô
"Ëþáîâ î÷èìà æ³íîê". 13.35 Ò/ñ
"Íàêàçàíî çíèùèòè. Îïåðàö³ÿ
"Êèòàéñüêà ñêðèíüêà"" (1). 17.50 Õ/
ô "Ä³ä". 20.00, 00.55 "Ïîäðîáèö³
òèæíÿ". 21.00 Õ/ô "Äðóæáà
îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ" (2). 23.00,
02.30 Õ/ô "Íà êðàþ ñòîþ" (2). 01.40
Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü II". 03.55 Ä/ô
"Ñåêðåòíà àáåòêà æèòòÿ. Òàºìíèö³
ÄÍÊ".

 ICTV
07.05 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 08.15
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.35
Äà÷à. 09.20 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 10.25
Îë³ìï³Ëÿïè. 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ.
12.00 ²íøèé ôóòáîë. 12.25 Ñïîðò.
12.30 Õ/ô "Áåòìåí. Ïî÷àòîê". 15.35
Õ/ô "Áåòìåí. Òåìíèé ëèöàð". 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 19.45 Îñòàíí³é ãåðîé-
2. 21.15 Õ/ô "Ïåòëÿ ÷àñó". 23.45
Íàøà Russia. 00.10 Õ/ô "Â³ê³íãè ïðî-
òè ïðèáóëüö³â" (2). 02.20 Õ/ô "Ïåð-
â³ñíèé ñòðàõ" (2).

ÎÐÒ
06.10 Õ/ô "Òåãåðàí-43". 2 ñ. 07.25
"Ñìàê". 08.00 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!".
08.40 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 08.50
"Çäîðîâ'ÿ". 10.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè".
10.30 "Äîêè âñ³ âäîìà". 11.30 "Ôà-
çåíäà". 12.15 Ñåðåäîâèùå ïðîæè-
âàííÿ. "Ñìà÷íà õ³ì³ÿ". 13.20 Õ/ô
"Ñ³ì íÿíüîê". 14.55 "Òàºìí³ çíàêè
ê³íöÿ ñâ³òó". 16.00 "Âåëèê³ ïåðåãî-
íè. Áðàòåðñòâî ê³ëåöü". 17.40 Õ/ô
"12". 21.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 22.00
"Íàñòÿ". 23.15 "Ïîçíåð". 00.30 Õ/ô
"1000 äîëàð³â â îäèí á³ê". 01.55 Õ/ô
"Ïîñòð³ë ó ñïèíó".

ÑÒÁ
06.45 Õ/ô "Àôîíÿ" (1). 08.40 "Ñí³äà-
íîê ç Þë³ºþ Âèñîöüêîþ". 08.50 "¯ìî
âäîìà". 09.55 "ÌàñòåðØåô - 2".
14.00 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 15.00
"Õ-Ôàêòîð - 3". 19.00 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ". 21.45 Õ/ô "Ï³ä
ïðèö³ëîì êîõàííÿ" (1). 00.05 Õ/ô "Íà
ìîñòó" (1). 02.05 Õ/ô "Â³äïóñòêà çà
âëàñíèé ðàõóíîê" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.50 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô “Ëåãåíäàðíà
ïîäîðîæ êàï³òàíà Äðåéêà” (1). 09.00
Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00 Ëåãåíäè.
11.00, 13.00, 00.30 Ò/ñ “Ñë³ä” (1).
16.00 Ò/ñ “ÑÎÁÐ” (1). 18.00, 20.00,
21.00 Ò/ñ “²íòåðíè” (1). 19.00, 04.00
Ïîä³¿ òèæíÿ. 23.00 Òîê-øîó “Âåëèêèé
ôóòáîë”. 01.20 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
02.00 Ïðîô³ëàêòèêà ïåðåäàâàëüíîãî
óñòàòêóâàííÿ.

Ò Å Ò
07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.25 Ì/
ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà
ñ³ìåéêà" (1). 09.45 Ì/ñ "×îðíèé
ïëàù" (1). 10.20 Ì/ô "Áèòâà çà ïëà-
íåòó Òåððà" (1). 12.10 Ì/ô "Ïîâåð-
íåííÿ Äæàôàðà" (1). 13.30 Àëüî,
äèðåêòîð?! 14.35 Ì/ô "Ðîáîòè" (1).
16.30 Õ/ô "Çàïàñíîé ïëàí Á". 18.45
Îäíà çà âñ³õ. 19.50, 00.30 Â³òàëü-
êà. 21.05 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 22.10 Äà-
åøü ìîëîäüîæ! 22.45 Õ/ô "Ìð³ÿòè
íå øêîäèòü" (2). 01.00 ïðîô³ëàêòè-
êà.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 - "Òîï
Õ³ò 20". 10:30 - "×àñ" . 11:00 - Õ/ô.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - "Äóõîâíå äæå-
ðåëî" (ïîâòîð). 13:45 - Ì/ô. 14:30 -
Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/ñ. 16:30 -
Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30
- Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 -
Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7 äí³â". 21:10
- Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 22:35 - Õ/ô
. 00.20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
09.55 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêà-
ðó". 10.20 Øîó Øàðà. 11.20 Íå-
ä³ëüíèé îô³ñ. 12.20 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 14.20 Õ/ô "Áðàòè Ãðèìì".
17.00 Õ/ô "Õðîí³êè Íàðí³¿: ïðèíö
Êàñï³àí". 20.00 ØîóìàSòãîóîí.
23.05 Ïðîêèíóòèñÿ çíàìåíèòèì.
00.05 Ñïîðòðåïîðòåð. 00.15 Õ/ô
"Çíàéîìñòâî ç³ ñïàðòàíöÿìè" (2).
01.55 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä". 03.00,
04.05 Çîíà íî÷³. 03.05 Ñòàíîâëåí-
íÿ óêðà¿íñüêîãî í³ìîãî ê³íî. 04.10
Ñ.Ïàðàäæàíîâ. Â³äêëàäåíà ïðå-
ì'ºðà. 04.25 Íåçíàéîìêà.
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ïðèéìàº çà àäðåñîþ:

ì.Ìóêà÷åâî,

âóë. Ìèðó, 19/À

Òåë.: 2-13-19;
 050-5407667.

Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü
ÒçÎÂ “Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

ð/ð ¹26007024000166
ó ÏÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ì.Óæãîðîä. ÌÔÎ 312248,

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

Íàøà àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5à,

(²² ïîâ.)  òåë.:   5-47-68.
www.gazeta-mukachevo.com
E-mail: mk-news@ukr.net

Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 22
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 7
     äiâ÷àòîê – 15
     îäðóæèëîñÿ –

10 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 6 ïàðà;
ïîìåðëî – 18 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯
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ОВЕН. Цього тижня
можливi приємнi
пригоди. Вам мо�
жуть зробити вигiд�

ну дiлову пропозицiю, вiд
якої не слiд вiдмовлятися.
Не призначайте на кiнець
тижня дiловi переговори.

ТIЛЕЦЬ. Цього ти�
жня спробуйте об�
`єктивно оцiнити
ситуацiю, проявiть

такт i добросердя. Не�
сприятливий час для
активностi в справах, на�
тиску, завзятостi в досяг�
неннi мети.

БЛИЗНЮКИ. Ви
будете цiлком здо�
ровi, якщо не бра�
ти до уваги загаль�

ний пригнiчений стан i
деяку нервознiсть. Щоб
уникнути неприємностей,
можливо, вам необхiдно
змiнити манеру пове�
дiнки.

РАК. Удома панува�
тимуть мир i спокiй,
настрiй i самопо�
чуття будуть на

висотi.
ЛЕВ. Можливi про�
блеми матерiаль�
ного характеру,
якщо Ви дозволяли

собi розслабитися, то
вельми вiрогiднi фiнан�
совi ускладення.

ДIВА.  Час пройде
ефективно, якщо Ви
направите свiй
потенцiал на

рiшення справ, що вима�
гають фiзичного наванта�
ження.

ТЕРЕЗИ.  Зайва
з а р о з у м i л i с т ь ,
iмпульсивнiсть, мо�
жуть стати причи�

ною необачного вчинку.
Вiдносини з коханою лю�
диною можуть опинитися
пiд загрозою � хтось з Вас
двох ухвалить остаточне
рiшення про розставання.

СКОРПIОН. Лiнь i
неуважнiсть можуть
звести нанi�вець
всi вашi досягнен�

ня. Спроби зрозу�мiти
ситуацiю i розiбра�тися в
нiй за допомогою аналiзу
виявляться марними.
Вашi вiдносини можуть
зайти в безвихiдь.

СТРIЛЕЦЬ. Не
втрачайте розсуд�
ливостi. Зросте
вiрогiднiсть захво�

рiти. Роботи виявиться
знову з верхом, але вона,
як нiколи, Вас дратувати�
ме i стомлюватиме.

КОЗЕРIГ.  Вашi
мрiї повиннi вiдпо�
вiдати реальностi.
Цього тижня Вам

не вдасться пiти вiд не�
приємної серйозної роз�
мови. Клопiт про надбав�
ку до зарплати може вия�
витися немарним.

ВОДОЛIЙ. Зробiть
все заплановане на
цей перiод, вирi�
шiть суперечливi

питання з сусiдами, i ви
встигнете пiдготуватися
до приходу гостей.

РИБИ. На початку
тижня можна
смiливо брати пози�
ки i робити грошовi

внески пiд вiдсотки. Зiрки
нагадують про те, що
потрiбно вiдвiдати рiдних.
Вплив планет нейтраль�
ний – можна займатися
своїм здоров`ям.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎ áà-íà!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 3.11.12 – 9.12.2012

Полиция на севере Индии
расследует деятельность
совета самоуправления,
запретившего девушкам и
юношам вступать в брак по
любви, а не по указанию их
родителей.

Местный совет в деревне
Асара с преимущественно му�
суль-манским населением
принял ряд постановлений,
ущемляющих права женщин.
В частности, старейшины зап�
ретили браки по любви, жен�

Ñïðîñîíüÿ, ýòî êîãäà
ïûòàåøüñÿñðåäè ïðîäóê-
òîâ  â õîëîäèëüíèêå íàé-
òè äæèíñû.

À ñ ïîõìåëüÿ – ýòî êîã-
äà íàõîäèøü.

Ãàèøíèê òîðìîçèò ìà-
øèíó:

– Âû çíàê "40" âèäåëè?
– Âèäåë!
--Òàê ïî÷åìó æå åõàëè íà

100 áàêñîâ áûñòðåå?

Íàø  íàðîä óìååò íå
òîëüêî ÷èòàòü ìåæäó
ñòðîê, íî è îñòàâëÿòü
îòçûâû ìåæäó ãëàç.

– ß â÷åðà òàíöåâàë â
Áîëüøîì òåàòðå!

– Òû ÷òî, òàíöîð?
– Íåò,ïðîñòî áûëà îã-

ðîìíàÿ  î÷åðåäü â òóà-
ëåò.

Íà ñâàäüáå äðóæêè óêðà-
ëè íåâåñòó... Æåíèõ ïî÷óâ-
ñòâîâàë ñåáÿ ïî-íàñòîÿ-
ùåìó ñ÷àñòëèâûì ÷åëî-
âåêîì.

Òàáëè÷êà íà êàëèòêå:
"Îñòîðîæíî! Ñîáàêà íå
çëàÿ, íî ïðèíöèïèàëüíàÿ!"

Ñóäüÿ ñïðàøèâàåò
áëîíäèíêó:

– Ïî÷åìó âû îòðàâèëè
ñîñåäåé?

– À âîò çäåñü íà óïàêîâ-
êå ïðåïàðàòà íàïèñàíî:
"Ëó÷øå òðàâèòü òàðàêà-
íîâ âìåñòå ñ ñîñåäÿìè".

ÓÇÈ ïîêàçàëî ïðåæäåâ-
ðåìåííóþ ñâàäüáó.

Ãåíèàëüíàÿ ìûñëü îò
ñîöèîëîãîâ: "Åñëè âàø
ìóæ óøåë ê äðóãîé, çíà÷èò
åå ìóæ óøåë ê òðåòüåé è
ò.ä. Æäèòå,--ñêîðî ÷åé-
íèáóäü ìóæ ïðèäåò ê âàì.
Äîëæíû  æå îíè  êóäà-òî
äåâàòüñÿ!"

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

щинам младше 40 лет не раз�
решили ходить по   магазинам
в одиночку и пользоваться
мобильными телефонами за
пределами дома, а также
предписали закрывать голову
платком. По информации га�
зеты, девушки, которые ослу�
шаются «свадебного» запрета
старейшин, будут изгнаны из
деревни.

Министр внутренних дел
Индии Паланьаппан Чидамба�
рам осудил эти указы и ска�
зал, что для демократической

страны такие решения непри�
емлемы. Он также напомнил,
что решения таких советов не
имеют юридической силы.
«Полиция арестует любого,
кто попытается запретить
юноше или девушке вступить
в брак на основании этого не�
законного решения», – сказал
министр.

В интервью индийской газе�
те Mail Today один из членов
совета заявил, что браки по
любви – это позор для обще�
ства. По его мнению, такие

союзы наносят ущерб репута�
ции семьи, из которой проис�
ходит девушка. Сами жители
деревни были довольны реше�
нием панчаята, поскольку та�
кие меры, с их точки зрения,
помогают девушкам из избе�
гать нежелательных союзов.

Панчаят — орган местного
управления. Он состоит из
старейшин, его решения не
имеют силы закона, но оказы�
вают большое влияние на об�
щество.
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Ìóêà÷³âåöü Ìèðîñëàâ Äî÷èíåöü
îòðèìàâ ïðåì³þ “çîëîòîãî ïèñüìåííèêà”

Ця премія, заснована в рам�
ках конкурсу “Коронація сло�
ва”, вручалася вперше і лише
тим письменникам, сукупний
тираж творів яких від початку
2000�го року перевищив сто
тисяч примірників.

Лауреатами стали 29 ав�
торів, серед яких Анатолій Ди�
маров, Андрій Кокотюха,
Андрій Курков, Василь Шкляр,
Іван Білик, Ірен Роздобудько,
Ліна Костенко, Лада Лузіна,
Люко Дашвар, Марія Матіос, Мила Іванцова, Всево�
лод Нестайко, Мирослав Дочинець, Оксана Забуж�
ко, Роман Іваничук, Сергій Жадан, Сімона Вілар, Юрій
Винничук, Юрій Логвин, Юрій Мушкетик.

Щиро поздоровляємо Мирослава Івановича з такою почесною і пре�
стижною відзнакою і бажаємо нових і нових творчих досягнень.

Мы должны понимать: если за
последние 20 лет у нас было 18
теплых зим, то вероятность хо�
лодной зимы очень незначитель�
ная. Именно поэтому можем го�
ворить о вероятности теплой
зимы на 99%», – рассказал ди�
ректор Гидрометцентра Николай

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ЗИМА БУДЕТ ТЕПЛОЙ
В Украинском гидрометцентре прогнозируют высокую вероятность теплой зимы.

Надмірна вага збільшує
ризик смерті від раку простати
×îëîâ³êè, ÿê³ ñòðàæäàþòü â³ä îæèð³ííÿ, ÷à-

ñò³øå âìèðàþòü â³ä ðàêó ïåðåäì³õóðîâî¿ çà-
ëîçè, çàÿâëÿþòü ó÷åí³. Â³äîìî, ùî îæèð³ííÿ
º ÷èííèêîì ðèçèêó ð³çíèõ çàõâîðþâàíü.
Â÷åí³ ïðîâåëè äîñë³äæåííÿ, ùî âèçíà÷àº, ÿê
çàéâà âàãà âïëèâàº íà çäîðîâ’ÿ ÷îëîâ³ê³â. ßê
ç’ÿñóâàëîñÿ, æèðîâà òêàíèíà, ùî îòî÷óº ïå-
ðåäì³õóðîâó çàëîçó, âåäå äî ïðîãðåñóâàííÿ
ðàêó ïðîñòàòè. Â÷åí³ çàçíà÷àþòü, ùî æèðîâà
òêàíèíà ñòâîðþº ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ïî-
äàëüøîãî ðîçâèòêó ðàêîâèõ êë³òèí.

Çàçíà÷èìî, ðàí³øå àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ çìîã-
ëè âñòàíîâèòè êëþ÷îâèé ôàêòîð, ùî âèêëè-
êàº ñò³éê³ñòü ð³çíèõ òèï³â ðàêó, çîêðåìà ðàêó
ìîëî÷íèõ çàëîç ³ ïðîñòàòè, äî õ³ì³îòåðàï³¿.

Кульбида в интервью газете
«Урядовый курьер».

В то же время, по его словам,
зимой не исключены холодные
периоды на фоне общей теплой
погоды. «Когда они будут,
спрогнозировать невозможно,
но они обязательно будут. К

тому же возможны достаточно
жесткие похолодания – с пере�
падами температур и в 15, и в 20,
и даже в 30 градусов», – сооб�
щил Кульбида. Снежный покров,
по его мнению, вероятнее всего,
будет неустойчивым – снег ста�
нет быстро таять. Будут идти и
дожди.

☺ ☺ ☺


