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 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ
ì³ñòà  ³ ðàéîíó.
     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

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

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

ïðàâó.
     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.
У всі дні, крім суботи й неділі
з 8.30  до 17.30 год. і в інші дні
        та час за домовленістю
                            з клієнтом.
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СПОЛУЧЕНI Штати Америки  нарештi офiцiйно
вiдмовилися вiд рабства.Вiдповiдну поправку до
Конституцiї  останнiм ратифiкував штат Мiссiсiпi.

ОДИН народний депутат Верховної Ради обходиться
державнiй казнi  в 2039 грн в день.А їх – 450 чоловiк.

У КАТОЛИЦЬКIЙ Церквi Польщi  триває тиждень мо)
литв за тверезiсть народу.

НА ФIЛIППIНАХ помер найбiльший у світi крокодил.
Рептилiї по iменi Лолонг було понад 50 рокiв. При
довжинi 6,17 м крокодил мав вагу понад тонни.

БЕЗ малого  90 вiдсоткiв українцiв на сьогоднiшнiй
день  мають мобiльнi телефони.

ТОРIК понад 11 тисяч бельгiйцiв звернулися листа)
ми  до свого короля Адальберта Другого. Всi вони про)
сили у монарха грошей.

2,5 ТИСЯЧI  євро  в мiсяць – таку пенсiю буде мати
Папа Римський Бенедикт ХVI пiсля зречення з престо)
лу 28 лютого цього року.

КОМП’ЮТЕРНУ програму, що дозволяє реконструю)
вати  стародавнi мови, на базi яких формувалося  ба)
гато сучасних мовних сiмей розробили американськi i
канадськi вченi.

СОЦIОЛОГИ дослiдили: столиця геїв i лесбiянок –
Вашiнгтон. Тут прихильникiв нетрадицiйного сексу – по)
над десять процентiв.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ
) 2 приміщення площею 40 і 29 кв.м. на вул. Миру)

7 під офіс або магазин. Тел.: 095A6317435

ПОТРІБНІ НА  РОБОТУ
)досвідчений  косметолог, спеціалісти з манікю)

ру та педікюру. Тел.: 095A6317435

Сервіс�центр FREZER
(Мукачево)  пропонує:

A  ДИТЯЧІ меблі (стільці, столи, ліжка, кроватки)
A Виробництво САДОВИХ, ТЕРАСНИХта КОРПУСНИХ

меблів
A МЕБЛІ з масиву (дуб, ясінь, ДСП, МДФ та ін.)
A Ексклюзивні дерев’яні двері та вікна
A Фурнітура дверна та віконна відомих брендів AGB,

APECS, MULATALOCK
A ЛАКОФАРБИ Farbex, Pinotex, Sadolin, Synteko,

AkzoNobel та КЛЕЄВІ системи Casco, KIILTO
A  системи БЕЗПЕКИ, ВІДЕОНАГЛЯДУ та КОНТРОЛЮ

ДОСТУПУ (домофони та ін.)
A продаж СЕЙФІВ
A  оформлення картин, БАГЕТНІ РАМИ
A  СКЛОМАЙСТЕРНЯ
Для виробників діє система ЗНИЖОК на лакофарбову

продукцію, клеєві системи та фурнітуру!!!
НАША АДРЕСА: м.Мукачево, вул. Миру, 10 (у дворі)

(03131) 2A25A77, (095) 033A80A45, (096) 333A83A63
eAmail: info@frezer.in.ua www.frezer.in.ua

Наступної неділі світлий, ювілей)
ний 40)й День народження завітає
до нашого доброго, порядного  сина,
люблячого, уважного чоловіка,
ніжного, ласкавого батька, приязно)
го зятя, турботливого брата і шов
гора, улюбленого онука й племінни)
ка, головного лікаря обласного Бу)
динку дитини в Сваляві

Володимира
 Михайловича

БЕЙРЕША.
Прийми,  наш дорогий, найщиріші вітання з ювілеєм.

У краї Ти відомий як професіонал, людина компетентна,
вольова і доброзичлива, яка користується авторитетом і
повагою. Нехай Твоя нелегка, але так потрібна дітям плідна
праця, завжди буде врожайною на життєдайні плоди,
повагу та любов від оточуючих. Щиросердно бажаємо
аби усі Твої справи були непідвладні плинові часу, при)
носили щастя, радість Твоїм підопічним. Нехай цвітуть
під небом синьооким ще довго)довго красні весни, а тиха
радість чиста і висока щоденно хай до Тебе заверта. Ба)
жаємо здоров’я, сонця у зеніті, любові, доброти і щастя
повен дім, нехай у серці розкошує літо, і віддзеркалює
промінням золотим. За труд, за чуйність, за тепло душі,
нехай здоров’я й сил прибуде. Нехай до серця старість
не спішить, відтепер аж до сторіччя, нехай роки чудові
поволі плинуть. Хай рідні цінують, хай люди шанують,
хай дім наповниться добром, троянди горять зачарова)
ним цвітом під Божим і людським благословенням ще
многая і благая літ!

Дуже люблячі Тебе – мама, батько, дружина,
 сини Євген і Володимир, сестра Надія,

теща і тесть,  дві бабусі,  шовгориня Ірина з
сім’єю, тітка Надія Капац із сім’єю, рідні, друзі…

â³äáóëîñÿ ìèíóëîãî òèæíÿ. Ç ³í³ö³àòèâè ãîëî-
âè ðàäè ª.Ò. Ôåä³âà  – çíîâó ó âè¿çíîìó âàð³-
àíò³. Öüîãî ðàçó   íà áàç³ îäíîãî ç ïåðåäîâèõ ó
ì³ñò³ ï³äïðèºìñòâ  – øâåéí³é ôàáðèö³ «Åäåëü-
âåéñ-Ëåãî», ÿêîþ êåðóº çàñëóæåíèé  ïðàö³â-
íèê  ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè, äåïóòàò îáëàñíî¿
ðàäè, òàêîæ ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì.Ìóêà÷åâà
Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷ Áàñàðàá.

(Äîêëàäíî ïðî ä³ëîâå ç³áðàííÿ  ÷èòàéòå
ó íàñòóïíîìó íîìåð³ ãàçåòè).

ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ  МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЧЕСНИХ ГРОМАДЯН м. МУКАЧЕВА

Рідні та близькі шестирічного
Артемчика просять небайду)
жих людей допомогти в лікуванні
дитини.

У Артемчика виявили пухлину
мозку. Життя дитини у великій
небезпеці. За порадою лікарів
та завдяки Вашій допомозі
Артемчик вже проходить курс
лікування в Ізраїлі.

Ми довіряємо Богу і знаємо, що
все в Його руках. Артемчик мо)
литься і вірить, що Господь його
зцілить.

Якщо у Вас є бажання допомог)
ти нам, ви можете направляти кошти на рахунок:

АТ “КОМІНВЕСТБАНК”
Реквізити поточного рахунку фізичної особи в на)

ціональній валюті.
Отримувач : ТРАНЗИТНИЙ РАХ.

ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ПК. Рахунок отримувача:
№ 29245077000002,

Банк отримувача : АТ “КомІнвестБанк”,
МФО 312248  КОД ОКПО 19355562

Деталі платежу: зарахування на КР Шипот Тетяна
Іванівна № рах. 26254054751001

(на лікування дитини).

ÌÍÎÃÀß ² ÁËÀÃÀß Ë²Ò!
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3 березня – вибори до обласної ради.

Зробіть правильний вибір!

Cëîâî äî âèáîðö³â Ìóêà÷åâà

Ïîë³òè÷íà ðåêëàìà

МАТОЛА Іван Омеляно�
вич, директор КП «Мукачі�
вського міського турис�
тично�інформаційного
центру»:

Я думав над тим, що, бу�
дучи депутатом обласної
ради, зможу підтримувати
програму розвитку туризму
та рекреації в Мукачеві та
області. Однак, вважаю, що
настав час дати дорогу мо�
лодим. З Андрієм Балогою
спілкувався неодноразово, а
найбільше при підготовці та
проведенні фестивалю «Чер�
вене вино». Не по роках
врівноважена і поміркована
молода людина. Думаю, що
він гідно захищатиме про�
грами стосовно Мукачева та
Мукачівщини. Щиро віддаю
йому перевагу над іншими
кандидатами у  депутати та
закликаю всіх підтримати
Андрія Балогу.

Андрій ІВАНЧО, заслу�
жений художник України,
директор Мукачівської
картинної галереї:

 – Я відмовився від депу�
татських перегонів на ко�
ристь Андрія Балоги, оскіль�
ки вважаю його гідним кан�
дидатом на перемогу.

Це людина з європейсь�
ким світобаченням, яка
зуміє впровадити якісні
зміни в життя мукачівців.
Людина, яка відстоює
суспільні інтереси буде на�
шим достойним представ�
ником в обласній раді.

ФАРИНИЧ Ірина, голова
Мукачівської міської орга�
нізації ветеранів України:

–  3 березня мешканці
Мукачева прийдуть до ви�
борчих дільниць, щоб зро�
бити свій вибір – обрати
кращого з кандидатів депу�
татом обласної ради. Одним
з них є молодий, здібний,

енергійний кандидат в де�
путати Андрій Балога.

Проводячи зустрічі із ви�
борцями, Андрій Балога дає
конкретні зобов’язання пе�
ред мешканцями міста. Вже
зараз на його рахунку бага�
то хороших справ.

Ми, старше покоління, ро�
зуміючи відповідальність
перед нашими дітьми, вну�
ками, маємо надію, що кра�
ще майбутнє на сьо�
годнішній день у руках мо�
лодих людей, таких, як

Андрій Балога. Зробіть пра�
вильний вибір – підтримай�
те нове покоління!

Керівник дитячої шахо�
вої школи, заступник кер�
івника шахового клубу
«32х64» Олександр  ФЕ�
ДІВ:

Я познайомився з Андрієм
Балогою у минулому році.
Тоді ж нам вперше довелося
з ним співпрацювати, адже

він запропонував свою допо�
могу в проведенні шахового
турніру серед молоді. Знаю,
що він не байдужий до роз�
витку саме дитячого та
юнацького спорту, тому він
нам допоміг організувати
різдвяний турнір.

Здавалося б, йому лише 24
роки, але, судячи з його
вчинків, він мислить по�до�
рослому, а головне — три�
має своє слово. Сказав —
зробив. Хоча і за допомогою
ми не зверталися.

Наразі продовжуємо
співпрацювати з Андрієм. І
вже цього року запланували
проведення ще одного ша�
хового турніру за його
підтримки. Я радий, що такі
люди, як Андрій, балотують�
ся в обласну раду. Від його
депутатства буде користь
жителям міста, а тому я буду
голосувати за нього.

Наразі не бачу іншої,

більш достойної, ніж Андрій
Балога кандидатури в об�
ласні депутати. Він людина
слова, що готова безкорис�
но допомагати. Я знаю дуже
добре його батька Віктора
Балогу. І, переконаний, що ці
риси Андрій перейняв саме
від нього.

З ДИТЯЧИХ РОКІВ

АНДРІЙ БУВ ЛІДЕРОМ

Андрій Балога зростав,
можна сказати, на моїх очах,
учився в Мукачівській
гімназії, де я був директо�
ром. Не помітити його було
важко. І не тому, що син відо�
мого на всю країну батька.
Просто Андрій був лідером
як у навчанні, так і в спорті,
в гімназійних масових захо�
дах. І якщо, приміром, він
сьогодні є членом журі
шкільної ліги КВН в Мука�
чеві, то це справедливо,
адже під час навчання в
гімназії виступав у команді
КВН, відзначався гарним
гумором, дотепністю.

Підкупали в хлопчикові
допитливість, прагнення
довести почату справу до
кінця, а також скромність,
намагання допомогти своїм
товаришам�однокласникам.
Повернувшись зі Сполуче�
них Штатів Америки, де
вчився в середній школі,
випускні іспити за 11 клас

“ЩО ТИ ЗРОБИВ
ДЛЯ МУКАЧЕВА?..”

Щойно відбулося засідання художньої ради при міськви�
конкому, на якому розглядалися ескізи пам’ятника Святому
Мартину – покровителю Мукачева, який планується встано�
вити в центральній частині Мукачева. Свої роботи пред�
ставили молодий ужгородський скульптор Михайло Колодко
і народний художник України Іван Бровді. Треба визнати,
що обидва скульптурні ескізи виконані на високому мис�
тецькому рівні.

Інтереси ужгородця лобіював власник ресторану «Трак�
тиръ». Він запропонував встановити пам’ятник Святому Мар�
тину навпроти його закладу. Коли ж йому зауважили, що
скульптура зі святим на коні, стоятиме задом до пам’ятника
Олександру Духновичу, він заявив: «Треба буде – перенесе�
мо Духновича на інше місце». На це Іван Бровді слушно
зауважив, що вирішувати, де і що розміщати має не якась
особа, а населення всього Мукачева. На це ресторатор ви�
бухнув гнівом: “ – А що ТИ зробив для Мукачева?” Пофар�
бував хоч одну лавицю?..”

Так він звернувся до людини, яка годиться йому в батьки,
до Почесного громадянина Мукачева, яка уславила місто на
увесь світ своїми пам’ятниками, збагатила його духовність.
Було прикро відчувати й бачити, що людина бездуховна,
але при грошах, намагалася диктувати свої умови шанов�
ним членам художньої ради. Наразі конкретного рішення
щодо проекту пам’ятника і місця його встановлення не прий�
нято.

ПРИЙОМ В ПРОКУРАТУРІ
Доводимо до відома мешканців м. Мукачево про те, що

14 березня 2013 року з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. в
приміщенні прокуратури м. Мукачево за адресою м. Му�
качево, вул. Л. Толстого, 15, буде здійснюватись особис�
тий прийом першим заступником прокурора Закарпатсь�
кої області Бакаєм А.В. з питань:

� додержання законів органами внутрішніх справ при
провадженні оперативно – розшукової діяльності, досу�
дового розслідування та підтримання державного обви�
нувачення,

� додержання законів органами СБУ, державної митної
та прикордонної служб, податкової інспекції, спецпідроз�
ділами, які ведуть боротьбу з організованою злочинні�
стю,

� додержання законів у сфері протидії корупції
У зв’язку з чим, прошу Вас у наступному номері розмі�

стити дану інформацію на сторінках вашого видання.
 Р. БІЛОВАР, Прокурор м. Мукачево,

старший радник юстиції.

Опозиційні сили остаточно
узгодили кандидатів на довибори

в Закарпатську облраду
За інформацією Інтернет�порталу mukachevo.net,

відповідні домовленості між Батьківщиною, Єдиним Цент�
ром, Фронтом змін, Свободою та УДАРом  були погоджені
днями, аби досягти максимального результату за всіма 5
мажоритарними округами.

Як стало відомо mukachevo.net, по Мукачеву (округ №5)
та району (округ №36), а також Іршавщині (округ №29) єди�
ними опозиційними кандидатами будуть представники
Єдиного Центру, по Виноградівщині (округ №22) – пред�
ставник Батьківщини, по Ужгородщині (округ №51) – пред�
ставник УДАРу.

Відтак, єдиними погодженими опозиційними кандида�
тами на довиборах у Закарпатську обласну раду, які прой�
дуть цієї неділі, 3 березня є:

Округ №5 (Мукачево) – Андрій Балога, Єдиний Центр
Округ №22 (Виноградівщина) – Ярослав Данко, Батьків�

щина
Округ №29 (Іршавщина) – Оксана Балога, Єдиний Центр
Округ №36 (Мукачівщина) – Василь Бігунець, Єдиний

Центр
Округ №51 (Ужгородщина) – Йожеф Боднар, УДАР

mukachevo.net

Мукачівський
державний університет

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення  вакантних посад

професорсько�викладацького складу:

� доцента кафедри фізичного виховання – 1 чол.;
� доцента кафедри педагогіки музичної освіти та

виконавського мистецтва – 1 чол.;
� доцента кафедри англійської філології та ме�

тодики викладання іноземних мов – 1 чол.;
� доцента кафедри туризму і рекреації – 1 чол.;
� доцента кафедри педагогіки та методики по�

чаткової освіти –  2 чол.;
� доцента кафедри менеджменту та управління

економічними процесами – 2 чол;
� доцента кафедри обліку та фінансів – 1 чол.;
� доцента кафедри педагогіки та методики дош�

кільної освіти – 1 чол.
�старшого викладача кафедри англійської філо�

логії та методики викладання іноземних мов –
3 чол.;

� старшого викладача кафедри менеджменту та
управління економічними  процесами – 1 чол.;

У конкурсі можуть брати участь громадяни Ук�
раїни, які мають вчене звання, науковий ступінь,
стаж науково � педагогічної роботи у вищих на�
вчальних закладах  ІІІ – ІV рівнів акредитації не мен�
ше 5 років.

Термін подання заяв – протягом місяця з дня
опублікування оголошення.

Заяви про участь у  конкурсі  та  матеріали  про
претендентів (заява на ім’я ректора, особовий
листок  з  обліку кадрів,  автобіографія,  докумен�
ти про освіту,  науковий ступінь,  вчене звання,
список наукових  праць, винаходів,   публікацій та
документи, що підтверджують стаж науково – пе�
дагогічної роботи) подавати  до   відділу кадрів МДУ.

Документи подаються за адресою:
89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26,

відділ кадрів,

тел. (03131) 2�11�09.

Мукачівський державний університет

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади директора
Гуманітарно�педагогічного коледжу МДУ

Вимоги до кандидатів:
� громадянство України;
� вільне володіння українською мовою;
� вища освіта за фахом;
�  стаж педагогічної роботи у вищих навчальних зак�

ладах І � II рівнів акредитації не менше 5 років.
Термін подання заяв —

 місяць від дня опублікування оголошення.
Заяви про участь у конкурсі та матеріали про претен�

дентів (заява на ім’я ректора, особовий листок з обліку
кадрів, автобіографія, документи про освіту та доку�
менти, що підтверджують стаж педагогічної роботи)
подати до відділу кадрів МДУ.

Документи подаються за адресою:
89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26,

відділ кадрів.
тел. (03131)2�11�09.

здавав екстерном. Члени ек�
заменаційної комісії були
вражені його глибокими
знаннями. Здав екзамени
на «5» і заслужено отримав
золоту медаль.

Сьогодні я довірена осо�
ба Андрія Балоги і вважаю
це за честь. Бо він демонст�
рує майстерність у веденні
бізнесу, веде велику гро�
мадську роботу, виступає
благодійником. В Андрія
великі плани щодо благоус�
трою Мукачева. Впевнений,
що мешканці міста відда�
дуть свої голоси за канди�
дата в депутати Закарпатсь�
кої обласної ради Андрія
Балогу.

Віталій ЯКИМЧУК, ди�
ректор СЗОШ № 4, заслу�
жений вчитель України
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Íè÷òî òàê íå ïîçîðèò ÷åëîâåêà, êàê ïðîòåêöèÿ. (À. Ïóøêèí).

У  середу, 20 лютого у се
лищі Королево Винограді
вського району  відкрили
дитячий будинок сімейного
типу. Галина Стецик, мона
хиня, яка працює в благо
дійному дитячому садочку
«Назарет» взяла на вихован
ня одразу п’ятьох дітей з
Чинадіївського дитбудинку –
братів Андрія та Артема, се
стер Іванну і Анастасію та
Яну.

Отець Іван Ісаєвич,
ініціатор відкриття нового
будинку, передав будівлю в
безкоштовну оренду для
закладу. Поруч вже діє дит
будинок «Зернятко» та дит
садок «Назарет» – і всі ці
заклади утримає благо
дійний церковний  фонд.
«Новий будинок вже став
рідною домівкою для цих
дітей. З Божою поміччю бу
демо сподіватися, що цей
великий почин буде підтри
мано і примножено. Заклад
відкрито  на базі дитбудин
ку «Зернятко»,  де наразі ви
ховуються 10 дівчаток. Сво
го часу його створено за
ініціативи та фінансової
підтримки тодішнього
міністра з питань надзви

ЧУЖИХ ДІТЕЙ НЕ БУВАЄ
В Королеві відкрили дитячий будинок сімейного типу.

Закладом буде опікуватись Віктор Балога.

чайних ситуацій Віктора
Балоги», – каже священик.

В дитбудинку вже облаш
товано кімната для занять,
дві спальні, вітальня, прихо
жа, столова, ванні кімнати.
Для закладу придбано
меблі.

Привітати родину з ново
сіллями приїхали голова об
ласної ради Іван Балога, ке
рівництво району,  началь
ник служби у справах дітей
Світлана Якімеліна.

Іван Балога  побажав  но
воутвореній великій родині,
на яку покладена велика
відповідальність за  вихо

вання майбутнє цих дітей,
щоби будинок для них став
затишною сімейною домів
кою.  «Важливо, що у новій
родині збережені родинні
стосунки, і братів та сестер
не розлучили. Люди, які бе

руть під опіку сиріт – роб
лять надзвичайно благород
ну справу. Це проект, який
фінансується коштом благо
дійників, і ми побачили, як
навіть без допомоги держа
ви вдається вирішувати
важливі соціальні проблеми.
Ті плани, які пропонує отець
Іван – подальше облаштуван
ня корпусів – хороша спра
ва. Команда Віктора Балоги
долучилася до цієї ініціати
ви і надалі допомагатиме
цьому закладу”, – зауважив
Іван Іванович.

З нагоди новосілля Іван
Балога подарував закладу
побутову техніку та 5 картин,
які були придбані керівни
ком ради у вівторок на бла
годійному аукціоні в Мука
чеві.

Загалом, з 2005 року в області відкрито 32 дитячих
будинків сімейного типу, створено 72 прийомні сім’ї,
влаштовано 384 дітей;сиріт, та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Нині   на обліку в службах у
справах дітей перебуває 2397 дітей;сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, що становить
0,8 відсотка від дитячого населення області.  У Виног;
радівському районі є 301 така дитина. На Виноградів;
щині вже працюють 8 дитячих будинків сімейного типу
та 5 прийомних сімей.

Мова –  духовний скарб нації. Це не просто засіб людсь
кого спілкування, це те, що живе в наших серцях. Змалечку
виховуючи в собі справжню людину, кожен із нас повинен
передусім створити в своїй душі світлицю, в якій збері
гається найцінніший скарб – МОВА.

21 лютого всі народи Землі відзначають Міжнародний
день рідної мови.

У Мукачівській центральній дитячій бібліотеці  на по
етичній паузі присвяченій саме цій даті зібралися діти ЗОШ
№ 2, 16 та 20, щоб вшанувати, власне, свою рідну мову.
Бібліотекар читальної зали Наталя Кушнір зробила при
сутнім повідомлення про історію свята, наголосила про зна
чимість рідної мови в житті кожного народу, закликала при
сутніх до бережливого ставлення до української мови.  Про
довжили поетичну паузу учні ЗОШ №2, які декламували по
етичні твори українських поетівкласиків та сучасності, а
також прочитали власні поетичні доробки про рідну мову.
Школярі ЗОШ №20 познайомили з поетичною творчістю
закарпатських поетів.  На поетичну паузу до юних користу
вачів бібліотеки завітали також і мукачівські поети – Ми
хайло  Шушкевич та Тетяна Рибар, які прочитали власні
поезії про рідну мову. Завершилось свято переглядом книж
кової виставки  „Слово до слова – зложиться мова” та фо
тосесією з  мукачівськими поетами.

Усі присутні зрозуміли, що мова – це той інструмент, який
єднає націю, народність, народ у  єдине ціле. Це великий
скарб, який треба шанувати, берегти і розумно збагачува
ти.

Алла ТОВТИН   –
бібліотекар читальної зали

Центральної дитячої бібліотеки.

„Найдзвінкіше
слово рідне”

Прислухайтесь, як океан співає —
Народ говорить. І любов, і гнів

У тому гомоні морськім. Немає
Мудріших, ніж народ, учителів;

У нього кожне слово — це перлина,
Це праця, це натхнення, це людина.

Ñüîãîäí³ íà æèòòºâîìó êàëåí-
äàð³ íàøîãî äîðîãî ñèíà, ÷îëîâ³-
êà, áàòüêà, ä³äóñÿ, áðàòà, äóæå ïî-
ðÿäíî¿, ÷åñíî¿, ïðàöüîâèòî¿, ëþäè-
íè âèñîêèõ ïîìèñë³â ³ ãîðäîãî, íå-
çëàìíîãî äóõó, ñïðàâæíüîãî ïðà-
âîîõîðîíöÿ, ï³äïîëêîâíèêà ì³ë³ö³¿

Ëàéîøà Áåéëîâè÷à
ÏÀÏÀ

  ç Ìóêà÷åâà, ç âðàí³øí³ì ñîíöåì
çàñÿÿëà 70-òà âåñíà. Âàø ïðîôåñ³îíàë³çì, áàãàòîð³÷íà
ïîñë³äîâíà òà íàïîëåãëèâà ïðàöÿ ïðèñâÿ÷åíà îõîðîí³ çà-
êàðïàòö³â â³ä çëî÷èííèõ çàç³õàíü, âíåñëè âàãîìèé âêëàä
ó ðîçâèòîê íàøîãî êðàþ, çàáåçïå÷èëè ïîâàãó â³ä îòî÷ó-
þ÷èõ òà êîëåã – ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿. À ðîäèíà Âàøà, ³
äðóç³,  äîðîãèé þâ³ëÿðå, ò³øàòüñÿ Âàìè, ÿê äîáðèì, óì-
³ëèì, äáàéëèâèì ãîñïîäàðåì, áåçïðèêëàäíèì, ëþáëÿ÷èì
÷îëîâ³êîì, òóðáîòëèâèì áàòüêîì, í³æíèì, ëàñêàâèì ä³äó-
ñåì, ÷åìíèì ñèíîì, ïîðÿäíèì áðàòîì, â³ðíèì äðóãîì ³
íàä³éíèì òîâàðèøåì. Íåõàé Ãîñïîäü  äàðóº Âàì äîáðî ³
ùàñòÿ, ì³öíå çäîðîâ’ÿ òà äîñòàòîê, à Âàø³ â³ðà, íàä³ÿ òà
ëþáîâ  áóäóòü â³ðíèìè ñóïóòíèêàìè íà æèòòºâîìó øëÿ-
õó àæ äî ñòîð³÷÷ÿ. Íåõàé òåïëî ³ çàòèøîê ðîäèííî¿ îñåë³
íàä³éíî çàõèùàº Âàñ â³ä íåãàðàçä³â, à â ìàéáóòíüîìó íà
Âàñ ÷åêàº ùå áàãàòî íàïîâíåíèõ êîðèñíèìè ñïðàâàìè ³
çåìíèìè ðàäîùàìè ðîê³â. Ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ Âàì ë³ò!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ìàìà, äðóæèíà, ñèí Â³êòîð,
äîíüêà Ãàííóñÿ, íåâ³ñòêà Ëåñÿ, çÿòü Ñòåïàí,

îíóêè Îëåêñàíäð, Ñàøêî, Ñåðã³é, Ì³ëàí, ñåñòðà
Íåëÿ, áðàòè Àäàëüáåðò, Éîñèï ³ç ñ³ì’ÿìè, êîëåãè

ïî ðîáîò³, ð³äí³, äðóç³…

Äóæå äîðîãîãî, ïîðÿäíîãî, òóðáîòëèâîãî, äîáðîãî,
óâàæíîãî ñèíà

Âàñèëÿ Ìèõàéëîâè÷à ÀÁÅËß
ç ×èíàä³ºâà â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàºìî  ñüîãîäí³ ç ïåðøèì

ó æèòò³ 40-ð³÷÷ÿì â³ä Äíÿ íàðîäæåííÿ! Çà äîáðå ñåðöå, çà
ùèðó òóðáîòó, çà â³÷íå áàæàííÿ äîáðà íàì óñ³ì, çà ìóäð³
ïîðàäè, íåâòîìíó ðîáîòó, Òîá³, íàø ð³äíåíüêèé, íèçüêèé
íàø óêë³í. Ùîá ë³ò áóëî íå ìåíøå ñòà, æèòòÿ ñâ³òèëîñü
ñîíöåì, à ùàñòÿ é ïðîìåí³ äîáðà äèâèëèñü ó â³êîíöå. Õàé
êîæåí íàñòóïíèé ðàíîê ó æèòò³ ïðèíîñèòü ëèø óäà÷³, âñüî-
ãî íàéêðàùîãî òà áëàã ³ ðàäîñò³ ó õàò³.  Íåõàé òàëàíèòü
Òîá³  ó âñüîìó, à Ãîñïîäü Áîã ùåäðî âèíàãîðîäæóº ùàñ-
òÿì, ðîäèííèì òåïëîì, ì³öíèì çäîðîâ’ÿì, äîñòàòêàìè ³ áëà-
ãîïîëó÷÷ÿì!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – áàòüêî, ð³äí³, äðóç³…

Â³òàºìî ç þâ³ëåºì!

Íàñòóïíî¿ ñóáîòè 35-é Äåíü íà-
ðîäæåííÿ â³äçíà÷àº íàø äîðîãèé
ñèí, óëþáëåíèé, ÷óäîâèé ÷îëîâ³ê,
òóðáîòëèâèé áàòüêî, ïîðÿäíèé
áðàò

ªâãåí Ìèõàéëîâè÷
ÌÓ×È×ÊÀ

ç Ìóêà÷åâà. Áàæàºìî âñüîãî
íàéêðàùîãî â Òâîºìó æèòò³. Íå-
õàé êðèøòàëåâà âàçà Òâîº¿ ìîëîäîñò³  áóäå íàïîâíåíà
÷èñòîþ âîäîþ, ó ÿê³é í³êîëè íå â’ÿíóòü ÷åðâîí³ òðîÿíäè
íàøî¿ ùèðî¿ ëþáîâ³ äî Òåáå. Íåõàé Òâîº æèòòÿ áóäå ñõî-
æå íà ï³ñíþ, ÿêà ïðèíîñèòü îòî÷óþ÷èì ò³ëüêè ùàñòÿ,
ðàä³ñòü ³ êîõàííÿ.  Õàé ëåãêî ïðàöþºòüñÿ, ãàðíî æèâåòü-
ñÿ, õàé äîëÿ ùàñëèâî äî Òåáå çàâæäè ñì³ºòüñÿ. Õàé ëþá-
ëÿòü Òåáå ð³äí³, øàíóþòü ëþäè, õàé ùåäðèì íà äîáðî
êîæåí Òâ³é äåíü áóäå. Íåõàé áóäóòü ç Òîáîþ çäîðîâ’ÿ ³
ñèëà, ³ äîëÿ õàé áóäå ñïîê³éíà é ùàñëèâà.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – áàòüêî, ìàìà, äîíüêà
Ò³ìåÿ, ñèí Êð³ñò³àí÷èê, ñåñòðà Ìàð’ÿíà, áðàò

Ìèõàéëî ³ç ñ³ì’ÿìè, øîâãîðèíÿ Íàòàë³ÿ ³ç ñ³ì’ºþ,
òåñòü ³ òåùà, ïëåì³ííèö³ – Ìàð³ÿ, Þë³àíà, Ãàííà,

Êàòåðèíà, ð³äí³, äðóç³…

Íàäîâãî çàïàì’ÿòàþòü âèïóñêíè-
êè ð³çíèõ ðîê³â Ëüâ³âñüêîãî ÂÂÏÓ
òà ¿õ áîéîâ³ ïîäðóãè âå÷³ð çóñòð³÷³
ç íàãîäè Äíÿ çàõèñíèêà  Â³ò÷èçíè.
Â õîä³ ö³º¿ ïàì’ÿòíî¿  çóñòð³÷³ îô³-
öåðè çàïàñó çãàäàëè  ñâî¿ ðîêè íà-
â÷àííÿ ó ñâîºìó  àðì³éñüêîìó  çàê-

ДНЮ ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ëàä³, ïåðø³  ñâî¿  îô³öåðñüê³ ãàðí³-
çîíè, õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ  âøàíó-
âàëè  ïàì’ÿòü ñîêóðñíèê³â, ÿê³ çà-
ãèíóëè, âèêîíóþ÷è  ñâ³é  ñîëäàòñü-
êèé  îáîâ’ÿçîê, íàì³òèëè  ïëàí
ï³äãîòîâêè äî ñâÿòêóâàííÿ  75-ð³÷÷ÿ
ñâîãî ó÷èëèùà.

Îðãàí³çàòîðè ö³º¿ çóñòð³÷³  âäÿ÷í³
àäì³í³ñòðàö³¿ ðåñòîðàíó «Áóëüâàð»
çà òåïëèé ³ ðàäóøíèé  ïðèéîì  âè-
ïóñêíèê³â  ËÂÂÏÓ.

Â³òàë³é Á²Á²Ê.
Âèïóñêíèê 1978 ð.

ìàéîð çàïàñó.

Графік особистого прийому громадян
 у відділі державної  реєстрації речових
прав на нерухоме майно реєстраційній
службі Мукачівського міськрайонного

управління юстиції

День прийому Години 
прийому 

Понеділок 10.00 – 17.00 
Вівторок 10.00 – 17.00 
Середа 10.00 – 20.00 
Четвер 10.00 – 17.00 
П’ятниця 10.00 – 13.00 
Субота 10.00 – 16.00 

Мукачівщині представили
нового керівника

 19 лютого очільник краю Олександр Ледида пред
ставив нового голову Мукачівської райдержадмініст
рації. Відповідно  до  розпорядження Президента Ук
раїни  керівником  Мукачівського  району  призначено
Едуарда ДУДУ.

Довідково: Едуард Дуда народився 4 жовтня 1961 року.
Освіта вища, у 1982 році закінчив Тернопільський дер
жавний педагогічний інститут ім. Я.Галана за спеціальн
істю „Фізичне виховання”. Навчається заочно у
Львівському регіональному інституті державного управ
ління Національної академії державного управління при
Президентові України за спеціальністю „Державне уп
равління”. З 2008 року – працює на державній службі,
спочатку на посаді провідного спеціаліста – державного
інспектора з карантину рослин Державної інспекції з
карантину рослин по Закарпатській області. У 2010 році
Едуарда Дуду призначено першим заступником голови
Мукачівської районної державної адміністрації, у 2011
році – заступником голови цієї адміністрації, де працю
вав до теперішнього часу.

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!

ÙÀÑËÈÂÎ¯ ÄÎË²!



У спецвипусках газет, теленови�
нах та листівках, які масово розпов�
сюджують кандидати від Партії рег�
іонів, вони чомусь не спішать роз�
казувати про свої партійні вподо�
бання. А значок Партії регіонів якщо
і ставлять, то маленький і десь в
кутку, щоб він був непомітний.

Так, висуванець по округу №5 Іван
Чубирко про свою приналежність до
регіоналів зауважує: «Я ніколи не
звертав уваги на ярлики, у тому
числі політичні». При цьому канди�
дат від Партії регіонів чомусь не
розповідає і про організацію «Украї�
нський вибір», створену Медведчу�
ком та їхні гасла про Митний союз з
Росією. Ця організація робить все,
щоб помішати Україні рухатись в
Європейський Союз. А Чубирко очо�
лює закарпатське відділення цього
«Українського вибору», який в на�
роді вже давно прозвали «Антиук�
раїнським вибором». Хоча було б
цікаво поспостерігати, як Чубирко
зміг би пояснити мукачівцям, що їм

Êàíäèäàòè-ðåã³îíàëè ïî Ìóêà÷åâó
öóðàþòüñÿ ñâîº¿ ïàðò³¿ òà «÷åñíîò»

не треба безвізовий режим з Євро�
пою, а потрібний союз з Росією.

Зрештою, це логічно, адже у кож�
ного з кандидатів�регіоналів вкрай
слабкі позиції у цьому плані. Вони
добре усвідомлюють, що асоціація
з Партією регіонів жодного голосу
їм не додасть. Цим самим вони виз�
нають недовіру людей до їхньої
партії. Але тоді їхня поведінка є ли�
цемірною по відношенню до ви�
борців. Адже, якщо б їх обрали, вони
будуть слухняними виконавцями
волі своїх політичних керівників з
Партії Регіонів, будуть своїми голо�
суваннями в раді підтримувати всі
рішення, які приймає влада.

Іван Чубирко добре запам’ятав�
ся мукачівцям ще з 2004 року, коли
у компанії молодиків характерної
зовнішності брав активну участь в
«зачищенні» членів комісій, на�
рдепів та спостерігачів. З тих часів
сьогоднішній кандидат�регіонал і
потоваришував з Віктором Медвед�
чуком, навіть породичався з ним,

взявши за дружину сестру жінки
одіозного політика. Іван Чубирко
досі підтримує контакти з Медвед�
чуком, виступаючи провідником
його антиєвропейських поглядів на
Закарпатті.

Приховування своєї приналеж�
ності до Партії регіонів Іваном Чу�
бирком невипадкове, адже за 3 роки
при владі біло�голубих ні покра�
щення, ні стабільності не сталося,
у тому числі з дорогами, на стан
яких звертає увагу кандидат�регіо�
нал у своїх листівках. Питання лише
в тому, кого намагаються ввести
регіонали в оману такими виборчи�
ми трюками? Адже в Мукачеві всі
прекрасно знають і біографію Чу�
бирка, і його політичні погляди. Тож
результат він отримає відповідний
– бо мало хто задоволений тим «по�
кращенням», яке вже третій рік дає
нам влада регіоналів.

 Володимир МАТЕРКОВ,
учасник бойових дій,

житель Мукачева.

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

з 11.02.2013 р.  по  17.02.2013 р.

1.Глазунова Олена Генадіївна – 1973 р.н.
2.Дудаш Ярослав Іванович – 1966 р.н.
3.Ігнатишин Андрій Іванович – 1960 р.н.
4. Сухані Євген Степанович – 1955 р.н.
5.Повханич Ганна Михайлівна – 1926 р.н.
6. Лояшікова Ірина Іванівна – 1928 р.н,
7.Гафич Георгіна Юріївна – 1941 р.н.
8. Хмельов Борис Олександрович – 1924 р.н.
9. Токарь Ганна Августівна – 1949 р.н.
10.Савченко    Микола Михайлович – 1056 р.н.
11. Антонік Ласло Васильович – 1965 р.н.
12. Жабей Юрій Федорович – 1939 р.н.
13. Кохан Йосип Іванович – 1940 р.н.
14. Рошкович Марія Михайлівна – 1933 р.н.
15. 3арубіна Тетяна Валентинівна – 1956 р.н.
16. Семак Зоя Іванівна – 1928 р.н.
17. Хімінець Георгій Георгійович – 1950 р.н.
18. Тейфел Алжбета б/б – 1934 р.н.
19. Бучина Юлія Юліївна – 1941 р.н.
20. Балега Ян Яношович – 1940 р.н.
21. Яцканич Василь Васильович – 1939 р.н.
22. Демчик Зінаїда Эгорівна – 1930 р.н.

За даними міського Комбінату благоустрою.

Висловлюємо глибоке  співчуття  лікарям
Тетяні  Кирилівні та Михайлу Васильовичу
ПАЦКАН з приводу  важкої  родинної втрати
– смерті   їхньої  матері та тещі

Ганни Василівни ЛОГОЙДИ.
Поділяємо біль та горе Вашої сім’ї, сумуєL

мо разом з вами. Світла їй пам’ять.
З повагою сім’я Фозекош.

 День захисника вітчизни відзначили у Мукачеві карати�
сти Закарпатської обласної федерації Шотокан карате�до.
У спортивному клубі карате�до «Сінай» зібрались представ�
ники цього виду спорту, щоб визначити між собою кращих.
Відпрацювати технічні прийоми, покращити майстерність
та підняти бойовий дух – мали на меті організатори зма�
гань. Адже ці змагання є одним із етапів підготовки до все�
українських і міжнародних турнірів, які чекають юних кара�
тистів вже навесні 2013 року.  Усіх присутніх привітав голо�
ва обласної федерації Шотокан карате�до Роман Михайло�
вич Маслиган, котрий також нагородив пам’ятними пода�
рунками найкращих спортсменів 2012 року. Кубками були
нагороджені лідери в СКК «Сінай» – переможці та призери
минулорічних Всеукраїнських змагань Єгорова Юлія, Дзям�
ко Андрій, Фабрицій Софія. У 2012 році збірна області фор�
мувалась переважно з представників Мукачівського клубу
«Сінай» та взяла участь у Всеукраїнських змаганнях у До�
нецьку та Харкова, захищаючи честь нашого краю.

 Розпочались змагання з розділу «ката», і як завжди на
змаганнях місцевого рівня, із старших категорій. Так, пере�
можцями в зазначеному розділі стали: Бауман Владислав
із ЗОШ№10,Лендєл Олександр із ЗОШ№4, Забишний
Сергій із ЗОШ№10, Коваленко Андрій із НВК «Первоцвіт»,.
Серед дівчат не було рівних Фабрицій Софії із ЗОШ№1.

По завершені першої частини змагань розпочались зма�
гання з двобоїв «куміте». Як зазначив Роман Михайлович –
«Характерною рисою проведення змагань, за версією ка�
рате JKS, є відсутність вагових категорій, так спортсмени
змагаються із однолітками. А деякі спортсмени старші і
важчі за інших. Тому, для перемоги, важлива не тільки тех�
нічна майстерність, але і готовність до поєдинку із спорт�
сменом, що може бути набагато сильнішим…». Перемож�
цями цього розділу стали: Кепинач Іван із ЗОШ №2, Кова�
ленко Андрій із НВК «Первоцвіт», Лендел Олександр із
ЗОШ№4 Фабрицій Софія із ЗОШ №1, Мельничук Олександр
із НВК «Первоцвіт», Пристая Юліан із НВК «Гармонія». Кра�
щим технічним спортсменом було визнано Гонака Максима
із ЗОШ№1, який, хоча і зайняв друге місце у своїй категорії,
проте був найтехнічнішим на турнірі. Отже старт дано. Че�
каємо на нові змагання та перемоги.

«Кіай»  лунає
над Мукачевом.

ДО  ВІДОМУ  СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Медичний центр  профілактичної медицини

«МЕДИКОР»
НАДАЄ ПОСЛУГИ  З ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ:
� ДЕРАТИЗАЦІЯ  (знищення гризунів)в приміщеннях та  на територіях
підприємств, полях посіву зернових)
 � ДЕЗІНСЕКЦІЯ  (боротьба з тарганами,комарами,мурашками, клопа�

ми та ін.)
 � ДЕЗІНФЕКЦІЯ   в приміщеннях,
 � Знезараження та дезінфекція шахтних колодязів,баків для напитків

та води та інше
 � Дезінфекція автотранспорту (Автобусів,спец.транспорту)
    РЕАЛІЗУЄ:
� Медикаменти  та перев’язочний матеріал
�Хімічні реактиви  для лабораторій
� Лабораторне устаткування—посуд,реактиви
� Діагностине та фізіотерапевтичне обладнання
� Стерилізаційне обладнання та тести контролю стерилізації
� Дезінфікуючі препарати для устаткування,приміщення,посуду  та во�

ди,перукарень
�Інсектициди для боротьби з комахами,
� Дезінфікуючі препарати для обробки пташиних яєть
� Отруто�принади для боротьби з гризунами.
� Одноразовий одяг та м’який інвентар для медичних закладів
� Препарати для миттєвої хімічної стерилізації перукарських та мед.

інструментів
� Медичні інструменти
� Інше устаткування та засоби  для медицини   і профілактики  захво�

рювань.

З В Е Р Т А Т И С Ь
м.Мукачево вул.Миру 4 (в кінці двору)

тел.Lфакс 03131L54601, мою 0503721828,
0503727541,0503727544

І.І.МУХА, головний лікар

СПАЛАХНУЛА
ЯК СІРНИК

Ревнивий чоловік
зв’язав, облив бензином

і підпалив дружину
Сімейний конфлікт ледь не закінL

чився трагедією. У родині, що мешL
кає в Мукачівському районі, через
ревнощі 40Lрічного чоловіка Івана
37Lрічній дружині Олені давно вже
не було спокою.

Та цього разу “коханий” ревнивець
перейшов межу. “Розлючений чоловік
від погроз узявся до справи, — розпо�
відає Євгенія Красилинець з Мукачі�
вського міськвідділу міліції. — Здоро�
вань схопив мотузку і зв’язав жінці спо�
чатку руки, а потім ноги, щоб бідолаш�
на не могла втекти. Наступної миті —
облив її бензином і запалив сірника.
Сердешна спалахнула, наче смолос�
кип. Від несамовитих криків жінки рев�
нивець нарешті отямився. Зрозумів,
що накоїв лиха, почав гасити бідолаш�
ну, та, злякавшись відповідальності,
накивав п’ятами, навіть не викликав�
ши медиків”.

Нещасну в непритомному стані доп�
равили до лікарні, медики діагносту�
вали в жінки опіки тіла 2 — 3 ступеня...

Еліна САВИЦЬКА

Колектив Мукачівської Центральної районної
лікарні глибоко сумує з приводу передчасної
смерті лікаря ортопедаLтравматолога, патріарL
ха травматологічної служби

ХИМИНЦЯ Георгія Георгійовича.
У наших думках та серцях Георгій Георгійович

назавжди залишиться взірцем високого професL
іоналізму, відданості справі, наполегливості у
досягненні високої мети, активної громадської
позиції, беззаперечної принциповості та безмежL
ної людяності.

Протягом багатьох років життя Химинця Георгія
Георгійовича було нерозривно пов’язано з травL
матологічним відділенням. Глибина його мисленL
ня, лікарський талант здобули заслужену повагу
колег та пацієнтів далеко за межами області.

Світла йому пам’ять та вічний покій.
Висловлюємо щире співчуття рідним та близьL

ким, поділяємо біль і сум з приводу гіркої втрати.
В. ВАСЮТА, головний лікар;

О. РЕШЕТАР, голова профкому
Мукачівської ЦРЛ.

×àñòî ëåã÷å ïðèäóìàòü ïðèíöèïû, ÷åì æèòü ïî íèì. (Ý. Ñòèâåíñîí).×àñòî ëåã÷å ïðèäóìàòü ïðèíöèïû, ÷åì æèòü ïî íèì. (Ý. Ñòèâåíñîí).×àñòî ëåã÷å ïðèäóìàòü ïðèíöèïû, ÷åì æèòü ïî íèì. (Ý. Ñòèâåíñîí).×àñòî ëåã÷å ïðèäóìàòü ïðèíöèïû, ÷åì æèòü ïî íèì. (Ý. Ñòèâåíñîí).×àñòî ëåã÷å ïðèäóìàòü ïðèíöèïû, ÷åì æèòü ïî íèì. (Ý. Ñòèâåíñîí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 28 ëþòîãî 2013 ð.
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Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
2 (85) 28 ëþòîãî 2013 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555528 ëþòîãî  2013  ð.

¹ 8 (960)¹ 8 (960)¹ 8 (960)¹ 8 (960)¹ 8 (960)

ñò.

Õâàëè, äóøå
ìîÿ, Ãîñïîäà...ÏÈßÖÒÂÎ –

ÃÐIÕÎÂÍÀ ÇÂÈ×ÊÀ
Ïèÿöòâî – öå, íà äóìêó ñâ. Îòöiâ öåðêâè,

äîáðîâiëüíî íàêëèêàíèé áiñ, ÿêèé ÷åðåç ñëàñòîëþá-
ñòâî  âðèâàºòüñÿ â äóøó ëþäèíè. Ïèÿöòâî º ïðîòèäiºþ
äîáðèì â÷èíêàì.  Âîíî ðîáèòü ñòiéêîãî – õèòêèì,
ðîçóìíîãî – áåçóìíèì, ïðàâäèâîãî – íåñïðàâåäëè-
âèì.

Êîëè ï’³ÿíèé íå âîëîäiº ñâî¿ì ðîçóìîì, òî ðîáèòè
éîìó çàóâàæåííÿ ìàðíà òðàòà  ÷àñó. Ñâò. Âàñèëié Âå-
ëèêèé “ó ñâîºìó ñëîâi” ïðîòè ïèÿöòâà êàçàâ: “ß ñêà-
çàâ áè, ùî ï’ÿíèöÿ ãiðøå ñêîòèíè, òîìó ùî âñi
÷åòâåðîíîãi i çâiði ìàþòü ïåâíi ïåðiîäè ñòðåìëiííÿ äî
¿æi ÷è äî ïèòòÿ,  à ó ï’ÿíèöü i äóøà, i òiëî çâ’ÿçàíi i
íàïîâíåíi æàäîáîþ  êîæíî¿ ìèòi ïðàãíóòè  íå÷èñòîãî
íàñîëîäæåííÿ. I íå òiëüêè öå çàáèðàº  â íèõ ðîçóì,
àëå é âèêðèâëåíå  ïî÷óòòÿ ïîêàçóº, ùî ñï’ÿíiëèé
ãiðøå âñÿêî¿ ñêîòèíè”.

Ï’ÿíi ÷àñòî íàâiòü ñâî¿õ íàéáëèæ÷èõ íå âïiçíàþòü,
à äî ÷óæèõ áiæàòü, ÿê äî çíàéîìèõ. À ñëóõ ó íèõ
íàïîâíåíèé øóìîì, ÿê  ñåðåä ðîçáóðõàíîãî ìîðÿ.
¯ì çäàºòüñÿ, ùî çåìëÿ ïiäíiìàºòüñÿ âãîðó, à ãîðè  êðó-
òÿòüñÿ  äîâêðóãè.Îäíi – äóæå âåñåëi i ñìiþòüñÿ áåç
ïðè÷èíè, à äðóãi – äóæå ñóìíi i ïëà÷óòü áåç ïðè÷è-
íè...

Êîëè ëþäèíà ï’ÿíà i íå ìîæå âîëîäiòè ñâî¿ì òiëîì,
òî íèì âîëîäiº çëèé äóõ. Òiëî, ÿêå  ìàëî á áóòè  õðà-
ìîì Ñâÿòîãî Äóõà, ñòàº ïîìåøêàííÿì çëîãî äóõà.
Ïðåìóäðèé Ñîëîìîí ãîâîðèòü: “Íå äèâèñü íà âèíî,
ÿê  âîíî ðóì’ÿíiº, ÿê âèáëèñêóº ó êåëèõó i ðiâíåíüêî
ëëºòüñÿ, –  êiíåöü éîãî áóäå êóñàòè, ÿê ãàä i âæàëèòü
ìîâ òà ãàäþêà (Êí.Ïðèò. Ñîëîìîíîâèõ 23,29-30). I
òóò æå ïðîäîâæóº: “Âèíî  – òî íàñìiøíèê, íàïié ï’ÿí-
êèé – ãàëàñóé, i êîæåí, õòî áëóäèòü ó íüîìó, íå ìóä-
ðèé” (Êí. Ïðèò. Ñîëîìîíîâèõ 20,1).

Ñâ.àï. Ïàâëî êàæå: “I íå âïèâàéòåñü âèíîì, â ÿêî-
ìó ðîçïóñòà, àëå êðàùå ïîïîâíþéòåñü äóõîì” (Åôåñ
5,18).

Ëþäåé, ÿêi ïåðåáóâàþòü  ó öüîìó  ãðiõó, îïëàêóâàâ
i ïðîðîê  Iñàéÿ: “Ãîðå òèì, ùî âñòàþòü ðàíî âðàíöi i
æåíóòü çà íàïîºì ï’ÿíêèì i òðèâàþòü  ïðè íiì  àæ äî
âå÷îðà, ùîá  âèíîì ðîçïàëÿòèñü..,  à íà äiëî Ãîñ-
ïîäíº íå äèâëÿòüñÿ, íå âáà÷àþòü Éîãî ÷èíó  ðóê...”
(Iñàéÿ 5-11).

Ïÿíèöi íå çàëèøàþòü  ñîái çîâñì  ÷àñó äëÿ
ðîçäóìiâ ïðî ÷óäåñà Áîæi. Âîíè íàâiòü íå äàþòü ñâî¿ì
î÷àì ïîãëÿíóòè íà íåáî, âiä÷óòè  éîãî íåîñÿæíiñòü,
ðîçäóìóâàòè ïðî áëàãîóñòðié Áîæèé, ùîá õî÷  òðiøêè
çðîçóìiòè Òâîðöÿ Âñåñâ³òó.

Çãiäíî â÷åííÿ Ñâ. Ïèñüìà, õòî ïåðåáóâàº ó ãðiõîâi
ïèÿöòâà –  Öàðñòâà  Áîæîãî íå óñïàäêóº, õiáà ùî
ïåêåëüíå öàðñòâî  äóõiâ òåìðÿâè òà ïåêåëüíi ìóêè ñïà-
äîê ¿õ.

Çâè÷àéíî, õòî ÷èíèòü òàêèé ãðiõ, ÷è ÷èíèâ  êîëèñü,
ìîæå ïîêàÿòèñÿ, âiäâåðíóòèñÿ âiä ñàòàíè i ïðèéíÿòè
Õðèñòà. Áàãàòî ëþäåé, ùî âiäâåðíóëèñÿ âiä öüîãî
ãðiõà, êàæóòü, ùî âîíè íà÷å çàíîâî íàðîäèëèñÿ íà
ñâiò i âiä÷óâàþòü  âåëèêó áëàãîäàòü Áîæó òà ââàæà-
þòü ñåáå  ïî-ñïðàâæíüîìó ùàñëèâèìè. Ñâ. Ïàâëî,
íàâ÷àþ÷è êîðèíôÿí, ãîâîðèâ, “I  òàêèìè áóëè äåõòî ç
âàñ, àëå âè îáìèëèñü, àëå îñâÿòèëèñü, àëå âèïðàâäà-
ëèñü iìåíåì Ãîñïîäà Iiñóñà Õðèñòà, é Äóõà íàøîãî
Áîãà” (1 Êîð. 6,11).

Àðõ³ìàíäðèò  ÑÈËÓÀÍ.

     ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÏÎÆÀÐ
Ãîðèò, à ìû òîãî íå çíàåì,
Òðåùèò  –  íå îùóùàåì æàð,
È äàæå íå ïîäîçðåâàåì,
×òî åñòü íåâèäèìûé ïîæàð!

À îí âî âñþ áóøóåò ðÿäîì –
Îãîíü ãðåõîâ è äûì ñòðàñòåé, –
Óâû, íå ðàçëè÷èìûé âçãëÿäîì
Äëÿ ñîãðåøàþùèõ ëþäåé.

×òî ïëàòèì, òî è ïîëó÷àåì –
Âñå áëèæå, áëèæå, áëèæå æàð.
À ìû, óâû, íå çàìå÷àåì
Ýòîò íåâèäèìûé ïîæàð!

Å.ÑÀÍÈÍ.

Ïiñëÿ âáèâñòâà  Iîàííà, Iðîäiàäà  çàêîïàëà  ãîëî-
âó ïðîðîêà  ó íå÷èñòîìó ìiñöi. Àëå Iîàííà – äðóæè-
íà Õóçè, ïîõîðîíèëà  ¿¿  ó  ïîñóäi íà ãîði Åëåîíñüêié.

×åðåç ïåâíèé ÷àñ ÿêèéñü âåëüìîæà, ùî âiäiéøîâ
âiä ìèðñüêîãî æèòòÿ, âèêóïèâ öå ìiñöå, ñòàâ  êî-
ïàòè ðiâ äëÿ áóäiâíèöòâà öåðêâè i çíàéøîâ  òîé
ïîñóä ç ãîëîâîþ Ïðåäòå÷i. Íàïåðåäîäíi  ñâîº¿
ñìåðòi, áà÷à÷è ïîñèëåííÿ çíåâið’ÿ, âií çíîâó  çà-
õîâàâ  òó ïîñóäèíó ç âiäñi÷åíîþ ãîëîâîþ Iîàííà

Ïðåäòå÷i â çåìëþ.
Êîëè ó Âiçàíòi¿ âîöàðèâñÿ  Êîíñòÿíòèí Âåëèêèé,  ìàòè éîãî ñâ. ªëåíà

ïîíîâèëà ñâÿòèíi i ãîðó âïîðÿäêóâàëà òà ïðèâåëà äî êâiòó÷îãî ñòàíó. ßêðàç
òîäi  äâà iíîêè  âèðóøèëè  ïîêëîíèòèñÿ  ñâÿòèíÿì i îáèäâîì ó â³ñíi ç’ÿâèâ-
ñÿ Ïðåäòå÷à i ïîâåëiâ  âçÿòè ãîëîâó ñâîþ iç ñõîâàíêè, ùî âîíè é çðîáèëè.

×åðåç äåÿêèé ÷àñ ñâÿùåííà ãëàâà áóëà ïåðåâåçåíà  ó Êîíñòàíòèíîïîëü.
Ïðîòîäèÿêîí ÌÈÒÐÎÔÀÍ.

ÏÅÐØÅ I ÄÐÓÃÅ ÇÍÀÉÄÅÍÍß
ÃËÀÂÈ IÎÀÍÍÀ ÏÐÅÄÒÅ×I

(9 áåðåçíÿ)

Iîàíí íå áîÿâñÿ ñìåðòi, âií áîÿâñÿ ãî-
âîðèòè íåïðàâäó.

           (Ñâò. Iîàíí Çëàòîóñò)

ÍÅÄ²Ëß ÏÐÎ ÁËÓÄÍÎÃÎ ÑÈÍÀ
                              (3 áåðåçíÿ)

Ñëüîçè ïîêàÿííÿ âñ³ì
ïîòð³áí³,  ³ áåç íèõ íåìàº
íà ñâ³ò³ ñïàñ³ííÿ

          (Ñâò. Ôåîôàí
 Çàòâîðíèê)

Â öþ Íåä³ëþ ºâàí-
ãåëüñüêîþ ïðèò÷åþ, â³ä
ÿêî¿ îòðèìàëà ñâîþ íàçâó
³ ñàìà Íåä³ëÿ, Ñâÿòà Öåð-
êâà, äëÿ ñïîíóêàííÿ äî
ïîêàÿííÿ òèõ, ÿê³, ïåðåáó-
âàþ÷è â óçàõ ãð³õîâíî¿
çâè÷êè íå ìîæóòü ³ íå õî-
òÿòü çâ³ëüíèòèñÿ  â³ä íå¿,
â³äîáðàæàº á³äíèé ñòàí
ëþäèíè, ÿêà  â³ä³éøëà â³ä
Áîãà. Äëÿ âò³øåííÿ  ³ ï³ä-
áàäüîðåííÿ òèõ, ÿê³, äèâ-
ëÿ÷èñü  óñâ³äîìëåííÿì
âàæêîñò³  ãð³õ³â ñâî¿õ, âïà-
äàþòü ó áåçíàä³éí³ñòü ³
â³ä÷àé, — ïðåäñòàâëÿº
îáðàç ïîêàÿííÿ  ðîçïó-
ùåíîãî ñèíà ³ áåçê³íå÷íå
ìèëîñåðäÿ Îòöÿ Íåáåñ-
íîãî, ßêèé ïðèéìàº âñÿ-
êîãî ãð³øíèêà, ùî êà-
ºòüñÿ.

 Ãëèáîêî ïîâ÷àëüíà
ºâàíãåëüñüêà ïðèò÷à ïðî
áëóäíîãî ñèíà ç îñîáëè-
âîþ  ÿñí³ñòþ ïîêàçóº, äî

ÿêèõ æàõëèâèõ ìåæ  ìîæå
ïîøèðþâàòèñÿ ïåðåâàãà
ïîõîò³ íàä äóõîì, ëþäÿ-
íîñò³ íàä âèùèìè ïðàã-
íåííÿìè  äóø³, â  ÿêó áåç-
âèõ³äíó ïð³ðâó  ãð³õà  ìî-
æå çâàëèòèñÿ ëþäèíà,
ÿêà â³ääàëàñÿ ñàìî÷èí-
ñòâó, çàõîïèëàñÿ  ïëîò-
ñüêèìè ïîõîòÿìè,  ñêèíó-
ëà  ç ñåáå áëàãå ³ãî Çà-
êîíó Áîæîãî, â³ääàëàñÿ
íà âïëèâ  íåâãàìîâíî¿
÷óòòºâîñò³.

 ²ñòèííà ðàä³ñòü æèòòÿ
ïîëÿãàº ò³ëüêè  â áëàãî-
äàòíîìó ñîþç³  ç Áîãîì.
Óõèëåííÿ ³ â³äõ³ä â³ä öüî-
ãî ñîþçó ñëóæèòü äæåðå-
ëîì   âñ³ëÿêèõ á³ä ³ ïðè-
íèæåíü.

 Îäíàê ö³ á³äè  íå áåç-
âèõ³äí³ äëÿ òîãî ãð³ø-
íèêà, ÿêèé íå ïðèãëóøèâ
ùå äî ê³íöÿ  ñâîº¿ ñîâ³ñò³,
íå ä³éøîâ  äî ïîâíîãî
â³ä÷àþ, íå âïàâ ïîâí³ñòþ
ó âëàäó äèÿâîëà.

Ëþáîâ Îòöÿ Íåáåñíîãî
íå çàëèøàº éîãî ³ òîä³,
êîëè  â³í áëóêàº ïî ðîç-

ïóòòÿõ ïîðîêó,
íå äóìàþ÷è ïðî
ïîâåðíåííÿ äî
ð³äíî¿ äîì³âêè.
Ñàì Ãîñïîäü  ²³-
ñóñ Õðèñòîñ
ñòî¿òü ïðè äâå-
ðÿõ ñåðöÿ éîãî ³
ñòóêàº, ùîá â³í
â³äêðèâ  Éîìó
äâåð³ ³ ïðèéíÿâ
Éîãî â õðàìèíó
äóø³ ñâîº¿. ² îñü
ãð³øíèê  ïðî-
áóäæóºòüñÿ â³ä
äóõîâíîãî óñèï-
ëåííÿ ³ ïðèõî-
äèòü  äî äóìêè,
ùî äëÿ íüîãî
ºäèíå çàñïî-
êîºííÿ – â Áîç³.

Òàêèì ÷èíîì,
ïîêàçàâøè â Íåä³ëþ ìè-
òàðÿ  ³ ôàðèñåÿ  ³ñòèííèé
ïî÷àòîê ïîêàÿííÿ, Ñâÿòà
Öåðêâà  òåïåð ó ºâàí-
ãåëüñüê³é ïðèò÷³ ðîçêðè-
âàº  âñþ  éîãî ñèëó: ïðè
óìîâ³ ³ñòèííîãî  ñìèðåí-
íÿ ³ ùèðîãî  ðîçêàÿííÿ
äëÿ ìèëîñåðäÿ Áîæîãî

ìîæëèâå  ïðîùåííÿ  â³ä
Áîãà íàéâàæ÷èõ ãð³õ³â. ²
òîìó ãð³øíèê ó  çâ’ÿçêó ç
íàáëèæåííÿì ÷àñó ïîêà-
ÿííÿ  íå ïîâèíåí â³ä÷àþ-
âàòèñÿ  â áëàãîäàòí³é äî-
ïîìîç³ ³ ïîìèëóâàíí³.

 Àðõ³ìàíäðèò
 ÌÀÐÒÈÍ²ÀÍ.

Â ñóáîòó Íåä³ë³ ïðî Ñòðàøíèé
ñóä Ñâÿòà Öåðêâà  ïîìîëèòüñÿ çà
ïîìåðëèõ, ùîá ðàçîì ç íàìè ³ âîíè
ñòàëè îäåñíóþ Ñóä³¿. Îñîáëèâî
ìîëèòèñÿ çà òèõ ïîìåðëèõ, ÿê³
áóëè âèêðàäåí³ ðàïòîâîþ ñìåðòþ

ÑÓÁÎÒÀ ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀ (Ì’ÿñîïóñíà)
(9 áåðåçíÿ)

íà ÷óæèí³, â ìîð³ ³ â íåïðîõ³äíèõ
ãîðàõ, ïðîâàëëÿõ, â³ä ìîðó ³ ãîëî-
äó, íà  â³éí³, íà ïîæåæàõ ³ ï³ääàëè-
ñÿ  âñÿêèì ³íøèì  âèäàì ñìåðò³, à
òàêîæ  çà á³äíèõ ³ íåì³÷íèõ, ³ âçà-
ãàë³  çà âñ³õ òèõ, ÿê³ «óçàêîíåíèõ
ïñàëìîâ è ïåñíåé ïàìÿòè íå ïî-
ëó÷èøà»

Â ñóáîòó æ, à íå â ³íøèé äåíü,
ïåðåä ì’ÿñîïóñíîþ Íåä³ëåþ ââà-
æàºòüñÿ  îáîâ’ÿçêîì ìîë³ííÿ çà
óïîê³é äóø òîìó, ùî äåíü ñóáîòè,
ÿê äåíü ñïîêîþ, çà ñàìèì ñâî¿ì

Äóøè óñîïøèõ  îò áëàãî÷åñòèÿ
áëèæíèõ æèâóùèõ ïîëó÷àþò îòðà-
äó, êîãäà çà îíóþ ïðèíîñèòñÿ æåð-
òâà Õîäàòàÿ, èëè òâîðèìà  áûâà-
åò ìèëîñòûíÿ â Öåðêâè.

(Áëæ. Àâãóñòèí)

çíà÷åííÿì º íàéá³ëüø ïðèñòîéíèé
äëÿ  ìîë³ííÿ – óïîêî¿òü ïîìåðëèõ
ç³ ñâÿòèìè.  Êð³ì òîãî, öèì  ìîë³í-
íÿì çà óïîê³é ïîìåðëèõ Ñâÿòà Öåð-
êâà íàãàäóº  íàì ïðî íåìèíó÷ó ³
äëÿ íàñ êîí÷èíó ³ ïðî ìàéáóòíº
íàøå âèïðîáóâàííÿ  ïåðåä íå-
ï³äêóïíèì Ñóääåþ, ùîá , ïðèñòðà-
õàâøè öèì, çðîáèòè íàñ á³ëüø ãî-
òîâèìè  äî ïîäâèã³â ñïàñèòåëüíî-
ãî ïîñòà, ÿêèé íàáëèæàºòüñÿ.

 Ïðîòîäèÿêîí ÀÍÀÒÎË²É.

Ñ Áîãîì íà÷èíàé, ñ Áîãîì è îêàí÷èâàé äåíü. (Ïðï. Åôðåì Ñèðèí).
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ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI
ÑÂßÒÀ Ó ÁÅÐÅÇÍ² 2013 ð.

3 (Íä.) – Íåäiëÿ ïðî áëóäíîãî ñèíà.
5. (Âò.) – Áëãâ. êí.ßðîñëàâà Ìóäðîãî.
9. (Ñá.) – Ñóáîòà ïîìèíàëüíà (ì’ÿñîïóñíà). Ïåðøå
òà äðóãå çíàéäåííÿ ãëàâè Iîàííà Ïðåäòå÷i.
10.(Íä.) – Íåäiëÿ ì’ÿñîïóñíà, ïðî Ñòðàøíèé ñóä.
11. (Ïò.) – Ñåäìèöÿ ñèðíà (ìàñëÿíà). Çàãàëüíèöÿ.
15. (Ïò.) – Iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði, iìåíîâàíî¿ "Äåðæàâ-
íà".
16.(Ñá.) – Âñiõ ïðåïîäîáíèõ îòöiâ, ó ïîäâèãó
ïðîñiÿâøèõ (ïåðåõiäíå).
17. (Íä.) – Íåäiëÿ ñèðîïóñíà. Ñïîìèí  ïðî âèãíàííÿ
Àäàìà ³ç ðàþ. Ïðîùåíà íåäiëÿ. Ïðï. Ãåðàñèìà Éîð-
äàíñüêîãî. Ì÷÷.Ïàâëà òà Ióëiàíi¿.Áëãâ. êí.Äàíi¿ëà Ìîñ-
êîâñüêîãî. Çàãîâèíè íà Âåëèêèé ïiñò.
18. (Ïí.) – Ñåäìèöÿ 1-øà Âåëèêîãî ïîñòó.
20. (Ñð.) – Iêîíè Áîæîº Ìàòåði, iìåíîâî¿ "Ñïîðó÷íè-
öÿ ãðiøíèõ".
22. (Ïò.) – 40 ìó÷åíèêiâ Ñåâàñòiéñüêèõ.
23.(Ñá.) – Âì÷.Ôåîäîðà Òèðîíà.
24. (Íä.) – Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâ’ÿ.
27. (Ñð.) – Ôåîäîðiâñüêî¿ iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði.
30. (Ñá.) – Ïîìèíàííÿ ïîìåðëèõ. Ïðï. Àëåêñiÿ,
÷îëîâiêà Áîæîãî.
31. (Íä.) – Ñîáîð âñiõ ïðåïîäîáíèõ îòöiâ Êèºâî-Ïå-
÷åðñüêèõ.

     Çàïèòóºòå  – âiäïîâiäàºìî

Áåðåãèòåñü,÷òîáû Áîãà,ïðîñëàâëÿåìîãî ñëîâîì âî õðàìå, íå îñêîðáèòü äåëàìè â äîìå.
(Ñâò. Ôèëàðåò Ìîñêîâñêèé).

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»

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

ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

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

Çàïèòàííÿ: – ßê³ ìîìåíòè  ï³ä ÷àñ Ë³òóðã³¿
íàéá³ëüø âàæëèâ³?

Â³äïîâ³äü: – «Òåáå ïîåì…» ³ âèíåñåííÿ Ñâÿòèõ
Äàð³â.

Çàïèòàííÿ: – ×è º ÿêàñü êîðèñòü â³ä ÷èòàííÿ
Ïñàëòèðÿ âäîìà.

Â³äïîâ³äü: – Íå íåõòóéòå  ïñàëìàìè, òîìó ùî  âîíè
â³äãàíÿþòü â³ä äóø³  ëóêàâèõ äóõ³â ³ âñåëÿþòü  â íå¿
Ñâÿòîãî Äóõà. «×èòàííÿì  Ïñàëòèð³ ³ ìèëîñòèíåþ äóøà
î÷èùàºòüñÿ  â³ä ãð³õ³â»,—ãîâîðèâ  çàòâîðíèê Ãåîðã³é
Çàäîíñüêèé.

Çàïèòàííÿ: – ßê  ñòàâèòèñÿ  äî çàãàëüíî¿  ñ³ìåé-
íî¿ ìîëèòâè?

Â³äïîâ³äü: – Ñï³ëüíà ìîëèòâà ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ
– âîíà  îá’ºäíóº âñþ ñ³ì’þ, çáëèæóº ¿¿ ÷ëåí³â. Ñàì
Ãîñïîäü  ñêàçàâ «Äå äâîº àáî òðîº ç³áðàí³  â ³ì’ÿ  Ìîº,
òàì ß ïîñåðåä íèõ».

Ñàìå òîìó äîáðå çàâåñòè çâè÷êó, ùîá âñÿ ñ³ì’ÿ çáè-
ðàëàñÿ  ðàçîì ó  ê³ìíàò³ ïåðåä ³êîíàìè äëÿ òîãî, ùîá
ðîçïî÷èíàòè ³ çàê³í÷óâàòè  äåíü ìîëèòâîþ. Ï³ä  ÷àñ
çàãàëüíî¿  ñ³ìåéíî¿ ìîëèòâè ìîæíà ðîçïîä³ëèòè  ÷è-
òàííÿ  ìîëèòâè ñåðåä ÷ëåí³â ñ³ì’¿. Äîáðå  òàêîæ  âêëþ-
÷àòè  ìîëèòâó  ²³ñóñîâó  â íàøå  ìîëèòîâíå  ïðàâèëî.
Äî ìîëèòâè ñë³ä  ïðèñòóïàòè ç ïî÷óòòÿì  ñâîãî íåäî-
ñòî¿íñòâà «Íåäîñòîéíèé ÿ, Ãîñïîäè, ãîâîðèòè ïåðåä
Òîáîþ, òîìó ùî äóæå ãð³øíèé».

Çàïèòàííÿ: – ßê æå ìîæíà çæèòèñÿ ç òèì, ùî
âëàäà i íà÷àëüñòâî "âiä Áîãà", êîëè ÷è íå ùîäíÿ
áà÷èìî, ùî íàâêðóã íàñ íå òàê³ âæå é äîáði íà-
÷àëüíèêè?

Âiäïîâiäü: – Óñòàíîâà âëàäè º ñïðàâà Áîæà, à òå,
ùî äî íå¿  äîïóñêàþòüñÿ ïîðî÷íi ëþäè i êîðèñòóþòüñÿ
íåþ íå òàê, ÿê òðåáà, çàëåæèòü âiä çiïñîâàíîñòi ëþ-
äåé (Ñâò. Iîàíí Çëàòîóñò).

ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈß
ÑÂßÒÛÕ ÎÒÖÎÂ
Î äîáðîäåòåëÿõ

ÏÅÐÂÀß ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËÜ – âåðà, èáî âåðîþ è ãîðû
ïåðåñòàâëÿþò è âñå, ÷òî õîòÿò, ïîëó÷àò, ñêàçàë Ãîñ-
ïîäü. Âñÿêèé  âî âñåõ ñëàâíûõ è äèâíûõ äåëàõ âåðîþ
ñâîåþ  óòâåðæäàåòñÿ. Îò  ïðîèçâîëåíèÿ íàøåãî âåðà
èëè  óìåíüøàåòñÿ, èëè óâåëè÷èâàåòñÿ.

ÂÒÎÐÀß ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËÜ – íåëèöåìåðíàÿ ëþáîâü
ê Áîãó è ëþäÿì. Ëþáîâü îáíèìàåò è  ñâÿçûâàåò âîå-
äèíî âñå äîáðîäåòåëè. Îäíîþ ëþáîâüþ  âåñü çàêîí
èñïîëíÿåòñÿ è æèçíü áîãîóãîäíàÿ  ñîâåðøàåòñÿ. Ëþ-
áîâü  ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû  ïîëàãàòü  äóøó ñâîþ  çà
äðóãà ñâîåãî è – ÷åãî ñåáå íå õî÷åøü, òîãî è äðóãîìó
íå òâîðè.

ÒÐÅÒÜß  ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËÜ – ïîñò.
×ÅÒÂÅÐÒÀß ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËÜ – âîçäåðæàíèå, ìà-

òåðü è ñîþç âñåõ äîáðîäåòåëåé. Åñëè óäåðæèøü ÷ðå-
âî, âîéäåøü â ðàé, èáî âîçäåðæàíèå åñòü  óáèéòñâî
ãðåõà, óäàëåíèå  îò  ñòðàñòåé, íà÷àëî äóõîâíîé æèçíè
è õîäàòàé  âå÷íûõ áëàã. Íàïðîòèâ, ïðåñûùåíèå ëèøà-
åò ÷åëîâåêà  äóõîâíîãî  äàðîâàíèÿ, ïîòîìó ÷òî ñòðàñòü
÷ðåâà êî ñíó êëîíèò åãî è âîçáóæäàåò â íåì  ñêâåð-
íûå ïîìûñëû, è îí íå ìîæåò  ñîâåðøàòü äåÿíèå, íè
÷òåíèåì, íè ðóêîäåëèåì çàíèìàòüñÿ  è íèêàêîãî äðó-
ãîãî äîáðîãî äåëà èñïîëíÿòü.

ÏßÒÀß ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËÜ – áäåíèå... Áäåíèå  ñ ðàñ-
ñóæäåíèåì î÷èùàåò  óì îò ðàññåÿíèÿ  ïîìûñëîâ, äå-
ëàåò  åãî ëåãêèì è ââîäèò â ìîëèòâó.

ØÅÑÒÀß ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËÜ – ìîëèòâà Èèñóñîâà. Ýòî
– îáùåå  äåëî ÷åëîâåêà ñ àíãåëàìè; ýòîþ ìîëèòâîþ
ëþäè ñêîðî ïðèáëèæàþòñÿ  ê àíãåëüñêîìó æèòèþ. Ìî-
ëèòâà – èñòî÷íèê  âñÿêîìó  äîáðîìó äåëó è äîáðîäå-
òåëÿì è îòãîíÿåò îò ÷åëîâåêà òüìó ñòðàñòåé.

ÑÅÄÜÌÀß ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËÜ – ñìèðåíèå è ñìèðåí-
íîìóäðèå. Ñìèðåíèå ñåðäå÷íîå áåç òðóäà ñïàñàåò ÷å-
ëîâåêà ñòàðîãî, áîëüíîãî, óáîãîãî, íèùåãî è íåîáðà-
çîâàííîãî; ðàäè íåãî ïðîùàþòñÿ  âñå ñîãðåøåíèÿ; îíî
îò ñàìîé  áåçäíû ãðåõîâíîé âîçâîäèò ÷åëîâåêà. ×å-
ðåç ñìèðåííîìóäðèå âñå âðàæåñêèå ñåòè è çàìûñëû
ðàçðóøàþòñÿ, è îíî óêîðåíÿåò æèçíü äóõîâíóþ è ñî-
áëþäàåò îò ïàäåíèÿ.

Ïðåïîäîáíûé  Ïàèñèé (Âåëè÷êîâñêèé).
(Ïðîäîëæåíèå –

 â âñëåäóþùåì íîìåðå “Áëàãîâèñòà”)

     Äëÿ êîðèñò³ äóøåâíî¿

ÓÐÎÊ ÂÄß×ÍÎÑÒ² ÁÎÃÓ
Òðàïèëîñü, ùî îäíîãî ðàçó ïðï. Ñàâà Îñâÿ÷åíèé,

çáèðàþ÷è ó ïóñòåë³ êîð³ííÿ, ÿêèìè â³í õàð÷óâàâñÿ, ïî-
áà÷èâ ÷îòèðüîõ ðîçá³éíèê³â, ÿê³ çíåìàãàëè â³ä ãîëîäó.
Â³í  âèñèïàâ  ïåðåä íèìè  êîð³ííÿ ³ íàãîäóâàâ ¿õ.

 Ç òîãî ÷àñó âäÿ÷í³  ðîçá³éíèêè ñòàëè íîñèòè  éîìó
õë³á  ³ ïëîäè.  Ðîç÷óëåíèé ¿õíüîþ âäÿ÷í³ñòþ,  Ñàâà  ç³
ñë³çüìè  ãîâîðèâ ñîá³ “Î, ãîðå äóø³ ìî¿é! Ö³ ëþäè  çà
îäíå  áëàãîä³ÿííÿ òàê ùåäðî  ïëàòÿòü ìåí³.  Ìè æ,
îòðèìóþ÷è ùîäåííî  â³ä Áîãà ñò³ëüêè  áëàãîä³ÿíü, í³ÿê
íå áëàãîäàðèìî Éîãî, à â ë³íèâîñò³ ³ íåðÿøëèâîñò³
ïðîâîäèìî äí³, íå âèêîíóþ÷è  Éîãî çàïîâ³äåé!”

Òàê ïîâèíåí ðîçäóìîâóâàòè ³ êîæåí  ³ç íàñ ³ ïðàãíó-
òè ïðîáóäèòè â ñîá³ âäÿ÷í³  ïî÷óòòÿ  äî Áîãà.

Ç êàëåíäàðÿ «Ñâÿòèí³ Ïðàâîñëàâ’ÿ».

Áëèíû ñêîðîñïåëûå
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïîòðåáóåòñÿ 500 ã ìóêè, 3 ñòàêà-

íà âîäû, 2-3 ÿéöà, 1 ñò. ëîæêà ñàõàðà, ïî 1/2 ÷. ëîæêè
ñîëè è ñîäû.

Ìóêó, ÿéöà, ñàõàð, ñîëü ñìåøàòü ñ êåôèðîì, ïðîñòîê-
âàøåé èëè ëþáûì äðóãèì âèäîì êèñëîãî ìîëîêà. Òåñ-
òî õîðîøî âçáèòü äî îäíîðîäíîé ìàññû. Ñîäó ðàçâåñ-
òè â ñîëåíîé âîäå è âëèòü â òåñòî ïðÿìî ïåðåä âûïå÷-
êîé áëèíîâ.

Áëèíû áàáóøêèíû
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïîòðåáóåòñÿ 350 ã ìóêè, 1 ÿéöî,

2 ñòàêàíà ìîëîêà èëè âîäû, 1 ñò. ëîæêà ñàõàðà, 1 ñò.
ëîæêà ìàðãàðèíà, 1/2 ÷àéíîé ëîæêè ñîëè, 25 ã äðîæ-
æåé, 3 ñò. ëîæêè ìàñëà äëÿ âûïå÷êè. Â òåïëîì ìîëîêå
ðàñòâîðèòü ñàõàð, ñîëü, äðîææè, äîáàâèòü ìóêó, ÿéöà,
õîðîøî ðàçìåøàòü, ââåñòè ðàñòîïëåííûé ìàðãàðèí,
åùå ðàç ïåðåìåøàòü è îñòàâèòü â òåïëîì ìåñòå íà 3-4
÷àñà, 2-3 ðàçà ïåðåìåøàâ â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè.
Âûïåêàòü íà ñìàçàííîé ìàñëîì ñêîâîðîäå.

Ê ÑÒÎËÓ ÍÀ ÌÀÑËÅÍÈÖÓ

Ðûáà íå ìîæåò æèòü áåç
âîäû, æèâîòíîå  – áåç âîç-
äóõà, ðàñòåíèå – áåç
ïî÷âû. Òàêæå õðèñòèàíèí
íå ìîæåò îñòàâàòüñÿ äó-
õîâíî  æèâûì âíå Öåðêâè.
Íî ÷òî òàêîå  Öåðêîâü?

Àïîñòîë Ïàâåë  íàçûâà-
åò åå “Òåëîì Õðèñòîâûì,
ïîëíîòîé  íàïîëíÿþùåãî
âñå âî âñåì”, à òàêæå “äî-
ìîì Áîæèèì” ò.å. âìåñòè-
ëèùåì  Äóõà Áîæèÿ (Åô.
123; 1 Òèì 3,15). Öåðêîâü
– ýòî ïðîäîëæåíèå â èñ-
òîðèè  âîïëîùåíèÿ  Èèñó-
ñà Õðèñòà, Åãî äåëà íà
çåìëå ïî ïðåîáðàæåíèþ
÷åëîâåêà, ïî îçàðåíèþ
åãî íåáåñíûì ñâåòîì, ýòî
ñâÿòûíÿ  Áîæèÿ â ëþäÿõ.
Öåðêîâü – åñòü “ñòîèò”
ò.å. îïîðà, ñðåäà äëÿ õðè-
ñòèàí, è îíà åñòü “óòâåð-
æäåíèå èñòèíû” ò.å. îíà
îáëàäàåò  êðèòåðèåì  äëÿ
èñòèíû è ÿâëÿåòñÿ  åå õðà-
íèòåëüíèöåé.

Èòàê, õðèñòèàíèí  íå
ìîæåò æèòü  âíå öåðêâè,
èëè êàê ãîâîðÿò  ñâ. îòöû,
“áåç öåðêâè íåò  ñïàñå-
íèÿ”. Ýòà  èñòèíà  ÷àñòî
íå ïîíèìàåòñÿ èëè äàæå
íå ïðèçíàåòñÿ  ìíîãèìè
èç òåõ, êòî  ñ÷èòàåò  ñåáÿ
âåðóþùèìè õðèñòèàíàìè.
“Áîã (èëè Õðèñòîñ) â ìîåì
ñåðäöå – âîò âñå, ÷òî ìíå
íóæíî”, – ãîâîðÿò  íåêî-
òîðûå  èç ÷èñëà  âåðóþ-
ùèõ è íå ñ÷èòàþò íóæíûì
äëÿ ñåáÿ  íè ó÷àñòèå â
Òàèíñòâàõ  Öåðêâè, íè  ïî-
ñåùåíèÿ õðàìîâ. Òàêèå

ÑÓÙÍÎÑÒÜ È ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÖÅÐÊÂÈ
Êàê áû áóðÿ íå øóìåëà,
Íå ãëóìèëàñü íàä òîáîé,
Ïðÿìîäóøíî, òâåðäî, ñìåëî,
Âåðåí  Öåðêâè áóäü ñâÿòîé.
         (À.Ñ.Õîìÿêîâ)

ôàêòè÷åñêè íàõîäÿòñÿ
âíå öåðêâè.

Â Öåðêâè –  òîò, êòî âñåé
äóøîé, âñåì ñåðäöåì æè-
âåò â íåé è ÷åðåç  íåå, ÷å-
ðåç  ìíîãèå åå èñòî÷íèêè
ïîëó÷àþò  äàðû Áîæüåé
áëàãîäàòè. Çäåñü  ìû  ïî-
ëó÷àåì  âñå íåîáõîäèìîå
äëÿ ñïàñåíèÿ  äóøè è äî-
ñòèæåíèÿ  Öàðñòâà Íåáåñ-
íîãî.

Òîëüêî â Öåðêâè  ìû
ïðèîáùàåìñÿ ê æèâîòâî-
ðÿùèì Òàèíñòâàì – êðå-
ùåíèÿ (çàðîæäåíèå äóõà),
ïîêàÿíèÿ (î÷èùåíèÿ
äóøè), ñâÿòîãî Ïðè÷àñòèÿ

( æèçíè â Ãîñïî-
äå)è äðóãèì.
Çäåñü ìû  íàõî-
äèì  ñåáå äóõîâ-
íûõ  ðóêîâîäèòå-
ëåé – ñòàðöåâ,
äóõîâíûõ îòöîâ,
íàñòàâíèêîâ è
ó÷èòåëåé, áåç êî-
òîðûõ õðèñòèà-
íèí  íåèçáåæíî
îáðå÷åí íà ñàìî-
âîëèå, è ñîñòîÿ-
íèå äóõîâíîãî íå-
âåæåñòâà. Â äó-
õîâíîé ëèòåðàòó-
ðå Öåðêâè õðèñ-
òèàíèí íàõîäèò
ïîëíîòó  è ãëóáè-
íó ïîíèìàíèÿ
Ñâÿùåííîãî Ïè-
ñàíèÿ. Áåç ðóêî-
âîäñòâà  Öåðêâè
(ñâ. îòöîâ) íåâîç-
ìîæíî äîñòèã-
íóòü ïðàâèëüíîãî
ïîñòèæåíèÿ  îñ-

íîâ  âåðîó÷åíèÿ – äîãìà-
òèêè, õðèñòèàíñêîé  ýòè-
êè. Â Öåðêâè  ìû íàõîäèì
ïîëíîòó âçàèìíîãî  ìî-
ëèòâåííîãî îáùåíèÿ è âçà-
èìíóþ ìîëèòâåííóþ ïî-
ìîùü. Çäåñü âñå ìîëÿòñÿ
çà êàæäîãî è êàæäûé äîë-
æåí ìîëèòüñÿ çà âñåõ. Ýòî
äàåò  ïîëíîòó  ìîëèòâåí-
íîãî îãðàæäåíèÿ è íåîáû-
÷àéíóþ ñèëó ìîëèòâå,
ñïîñîáíóþ  òâîðèòü  ÷óäå-
ñà. Ó÷àñòâóÿ  â öåðêîâíîì
áîãîñëóæåíèè, ìû ïðèîá-
ùàåìñÿ  ÷åðåç íåãî  ê ãî-
äîâîìó áîãîñëóæåáíîìó
êðóãó, çàêëþ÷àþùåìó  â

ñåáå ïåðåæèâàíèå âñåõ
âàæíåéøèõ ñîáûòèé  èç
æèçíè Õðèñòà è Âñåëåíñ-
êîé  Öåðêâè. Ïðåæäå âñå-
ãî ýòî  îòíîñèòñÿ  ê ñî-
âåðøåíèþ  Áîæåñòâåííîé
ëèòóðãèè, òàèíñòâåííî
ïðèîáùàþùåé íàñ  ê âå-
ëè÷àéøåìó  Òàèíñòâó ïðå-
ñóùåñòâëåíèÿ õëåáà è
âèíà â Áîæåñòâåííîå Òåëî
è Êðîâü Õðèñòîâó. Â öåðê-
âè  ìû  îñâÿùàåì âñþ
íàøó æèçíü è îêðóæàþùèé
íàñ ìèð, è íàêîíåö, òîëü-
êî â ñîñòàâå  Öåðêâè íà-
õîäÿòñÿ  òå  î÷èñòèâøèå
ñåáÿ  ïîêàÿíèåì ïðàâåä-
íèêè, ìîëèòâàìè êîòîðûõ
äåðæèòñÿ  è ñóùåñòâóåò
ìèð è îòâðàùàåòñÿ çëî.

Â íåîáõîäèìîñòè âîñ-
ïðèÿòèÿ õðèñòèàíèíîì
âñåé  ïîëíîòû öåðêîâíîé
æèçíè òàê  ïèøåò î. Àëåê-
ñàíäð Åëü÷àíèíîâ: “Áîëü-
øèíñòâî íåðàçðåøèìûõ
æèçíåííûõ ïðîòèâîðå÷èé,
íåñ÷àñòèé, âíóòðåííèõ
çàòðóäíåíèé ïðîèñõîäèò
îò òîãî, ÷òî ëþäè æèâóò
âíå Öåðêâè, à èñêàòü  ðàç-
ðåøåíèå ñâîèõ òðóäíî-
ñòåé ïðèõîäÿò â Öåðêîâü.
Íè ðåøèìîñòè ïåðåìå-
íèòü  ñâîþ æèçíü, íè äàæå
ìûñëè íåò ó íèõ îá ýòîì;
ïîýòîìó  Öåðêîâü  è áåñ-
ñèëüíà èì ïîìî÷ü. Âîéäè-
òå â Öåðêîâü, ïðèèìèòå
âåñü ÷èí öåðêîâíîé æèç-
íè – è òîãäà òðóäíîñòè
ðàçðåøàòñÿ ñàìè ñîáîé”.

Èåðåé ÄÀÍÈÈË.
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Â  ²  Ñ  Í  È Ê
Ìóêà÷³âñüêîãî Êëóáó Áóõãàëòåð³â

Ì³íô³í ïåðåçàòâåðäèâ ôîðìó
àâàíñîâîãî çâ³òó

Íàêàç Ì³íô³íó â³ä 05.12.12ð. ¹1276
Ì³íô³í ïåðåçàòâåðäèâ ôîðìó Çâ³òó ïðî âèêîðèñòàííÿ

êîøò³â, âèäàíèõ íà â³äðÿäæåííÿ àáî ï³ä çâ³ò ³ ïîðÿäîê éîãî
ñêëàäàííÿ. Êîëèøíÿ ðåäàêö³ÿ Çâ³òó, çàòâåðäæåíà íàêàçîì
ÄÏÀÓ â³ä 23.12.10ð. ¹ 996, âèçíàíà òàêîþ, ùî âòðàòèëà
÷èíí³ñòü.

Îñíîâíà ïðè÷èíà «çàì³íè» - çã³äíî ç ï.ï. 170.9.2 ÏÊÓ, ï³äêî-
ðèãîâàíèì Çàêîíîì  ¹ 5083-VI, ïîâíîâàæåííÿ çàòâåðäæó-
âàòè ôîðìó çâ³òó «ïåðåéøëè» â³ä ÄÏÑÓ äî Ì³íô³íó.

Íîâà ôîðìà Çâ³òó ³ Ïîðÿäîê éîãî ñêëàäàííÿ ïðàêòè÷íî
³äåíòè÷í³ òèì, ùî ä³ÿëè ðàí³øå. ßêùî ãîâîðèòè ïðî ôîðìó
Çâ³òó, òî â³äì³íí³ñòü ïîëÿãàº â éîãî íîâ³é « øàïö³» (éîãî
çàòâåðäæåíî ³íøèì äîêóìåíòîì), à òàêîæ ó ïîñèëàíí³ íà
ï.167.1 ÏÊÓ (ó íîâ³é ðåäàêö³¿ äîäàíî ïîñèëàííÿ íà ðîçä³ë IV
ÏÊÓ: (ï.167.1 ñò.167 ð. IV ÏÊÓ): 100).

Íàáóâ ÷èííîñò³ ç 25.01.2013 ðîêó.

Ì³íô³í çì³íèâ òà óí³ô³êóâàâ ôîðìó äåê-
ëàðàö³¿ ç ÏÄÂ

Íàêàç Ì³íô³íó Óêðà¿íè â³ä 17.12.12ð. ¹1342
Ì³íô³í óí³ñ çì³íè äî ñâîãî íàêàçó â³ä 25.11.11ð. ¹ 1492

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ ôîðìè òà Ïîðÿäêó çàïîâíåííÿ òà ïî-
äàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ ç ÏÄÂ», âèêëàâøè â íîâ³é ðå-
äàêö³¿:

- ôîðìó ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ç ÏÄÂ;
- ôîðìó óòî÷íþþ÷îãî ðîçðàõóíêó ïîäàòêîâèõ çîáîâ’-

ÿçàíü ç ÏÄÂ ó çâ’ÿçêó ç âèïðàâëåííÿì ñàìîñò³éíî âèÿâëå-
íèõ ïîìèëîê;

- ïîðÿäîê çàïîâíåííÿ òà ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³
ç ÏÄÂ.

Âîäíî÷àñ âòðàòèëè ÷èíí³ñòü ôîðìè ïîäàòêîâèõ äåêëà-
ðàö³é ñêîðî÷åíî¿, ñïåö³àëüíî¿ òà ïåðåðîáíîãî ï³äïðèº-
ìñòâà òà óòî÷íþþ÷èõ ðîçðàõóíê³â – äëÿ ñ³ëüãîñïâèðîá-
íèê³â, ÿê³ îáðàëè ñïåö ðåæèì (ñò. 209 ÏÊÓ), ÿê³ íå îáðà-
ëè ñïåö ðåæèì ÏÄÂ(ï.209.18 ÏÊÓ), ³ äëÿ ïåðåðîáíèõ
ï³äïðèºìñòâ (ï.1 ï³äðîçä.2 ðîçä. ÕÕ ÏÊÓ).

Òàêèì ÷èíîì óñ³ì ïëàòíèêàì ÏÄÂ ïîòð³áíî áóäå çâ³òóâà-
òè çà îäí³ºþ óí³ô³êîâàíîþ ôîðìîþ äåêëàðàö³¿ òà óòî÷íþ-
þ÷îãî ðîçðàõóíêó. Ïðè öüîìó ó ñïåö³àëüíîìó ïîë³ øàïêè äåê-
ëàðàö³¿ ïîòð³áíî áóäå ïîñòàâèòè ïîçíà÷êó (Õ) íàâïðîòè
â³äïîâ³äíîãî òèïó äåêëàðàö³¿: çàãàëüíà (0110), ñïåö ðåæèì ó
ñôåð³ ñ³ëüñüêîãî (0121) àáî ë³ñîâîãî (0122) ãîñïîäàðñòâà,
ñïåö ðåæèì ó ñôåð³ ðèáàëüñòâà (0123), ñ³ëüãîñïï³äïðèºì-
ñòâî, ÿêå íå îáðàëî ñïåö ðåæèì (0130), ïåðåðîáíå ï³äïðèº-
ìñòâî (0140).

Äåêëàðàö³ÿ º íàéá³ëüø øèðîêèì âàð³àíòîì äëÿ âñ³õ ïëàò-
íèê³â ÏÄÂ. Ïëàòíèêè ïîäàòê³â ïðè öüîìó ïîâèíí³ çàïîâíþ-
âàòè ëèøå ò³ ðÿäêè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îïåðàö³é, ùî âèêî-
íóþòüñÿ íèìè â ìåæàõ ðåæèìó.

Äîäàòêè òàêîæ óí³ô³êîâàí³ çà àíàëîã³ºþ ç äåêëàðàö³ºþ,
îäíàê ïî ñóò³ çàëèøèëèñÿ áåç çì³í (êð³ì Ä7). Ïðè öüîìó äî ¿õ
çàãàëüíîãî ïåðåë³êó äîäàíî Ä9 (ðàí³øå – äîäàòîê ÄÑ9 äî
ñêîðî÷åíî¿ òà ñïåö³àëüíî¿ äåêëàðàö³¿). Äîäàòêè òàêîæ ïîäà-
þòüñÿ íå âñ³, à ëèøå íåîáõ³äí³ äî ïåâíîãî âèäó äåêëàðàö³¿ ÷è
çà íàÿâíîñò³ ïîä³é, ùî â³äîáðàæàþòüñÿ â íèõ.

Óïåðøå âèêîðèñòîâóâàòè íîâó ôîðìó ïëàòíèêè ïîäàòê³â
ïîâèíí³, çâ³òóþ÷è çà áåðåçåíü 2013 ðîêó.

Íîâèé Ðåºñòð âèäàíèõ òà îòðèìàíèõ
ÏÍ ³ Ïîðÿäîê éîãî âåäåííÿ

Íàêàç Ì³íô³íó Óêðà¿íè â³ä 17.12.12ð. ¹1340
Ò³ºþ ñàìîþ äàòîþ, ùî é íàêàç ¹ 1342 ïðî çàòâåðäæåííÿ

íîâî¿ ôîðìè òà ïîðÿäêó ñêëàäàííÿ äåêëàðàö³¿ ç ÏÄÂ, Ì³íô³í
çàòâåðäèâ ôîðìó Ðåºñòðó âèäàíèõ òà îòðèìàíèõ ïîäàòêî-
âèõ íàêëàäíèõ ³ Ïîðÿäîê éîãî âåäåííÿ.

Òàê, ñëóæáîâå ïîëå 02 «â³äì³òêà ïðî ïîäàííÿ äî äåêëà-
ðàö³¿ ç ÏÄÂ ç ïîçíà÷êîþ: â³äêîðèãîâàíî òà â³äïîâ³äàº íîâ³é
óí³ô³êîâàí³é ôîðì³ äåêëàðàö³¿ ç ÏÄÂ. Ó Ðåºñòð³ òà Ïîðÿäêó
çàì³íåíî äåÿê³ ïîíÿòòÿ, ùî íå âïëèíóëî íà ¿õ ñóòü.

Ùîäî íàáóòòÿ ÷èííîñò³ òî íàé³ìîâ³ðí³øå ïîäàâàòè êîï³¿
çàïèñ³â îíîâëåíîãî Ðåºñòðó â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ïî-
òð³áíî áóäå çà áåðåçåíü 2013ð. ðàçîì ³ç íîâîþ äåêëàðàö³ºþ
ç ÏÄÂ.

Íàáóäå ÷èííîñò³: ç 01.03.13ð.

Îíîâëåíî ôîðìó äåêëàðàö³¿
ñïåö/ âîäîçáîðó

Íàêàç Ì³íô³íó Óêðà¿íè â³ä 21.12.12ð. ¹1403
Íà âèêîíàííÿ ï.ï. 170.9.2 ÏÊÓ Ì³íô³í ïðîäîâæóº ïåðåçàò-

âåðäæóâàòè áëàíêè ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³. Ä³éøëà ÷åðãà äî
Äåêëàðàö³¿ çáîðó çà ñïåö³àëüíå âèêîðèñòàííÿ âîäè.

Ïîðÿäîê ðîçðàõóíêó ïîäàòêîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ ç³ ñïåö âî-
äîçáîðó íå çì³íèâñÿ. Âîäíî÷àñ, äåÿê³ â³äì³ííîñò³ ó ñòðóê-
òóð³ Äåêëàðàö³¿ º. Çîêðåìà, ñêàñîâàíî íåîáõ³äí³ñòü «ïà-
ïåðîâîãî ðîçïîä³ëó» íàðàõîâàíî¿ ñóìè âîäîçáîðó ì³æ
äåðæàâíèì ³ ì³ñöåâèì áþäæåòàìè. Ïðè öüîìó ââåäåíî

äîäàòêîâ³ ãðàôè äëÿ ðîçïîä³ëó ñóìè çáîðó çà òèïîì âîäíîãî
îá’ºêòà, ç ÿêîãî âèêîðèñòîâóºòüñÿ âîäà: äåðæàâíîãî ÷è
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ.

ßêùî äîòðèìóâàòèñü ïðèïèñ³â ï.46.6 ÏÊÓ, òî â³äçâ³òóâà-
òè çà íîâîþ ôîðìîþ íåîáõ³äíî ïî÷èíàþ÷è ç³ çâ³òó çà êâàð-
òàë, íàñòóïíèé çà êâàðòàëîì îïóáë³êóâàííÿ. Õî÷à, íàé³ìîâ-
³ðí³øå, ïîäàòê³âö³ çàïðîïîíóþòü â³äçâ³òóâàòè çà íîâèì áëàí-
êîì óæå çà ² êâàðòàë.

Íàáóäå ÷èííîñò³: ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ

Îñîáëèâîñò³ ñïëàòè çáîðó çà
ñïåö. âèêîðèñòàííÿ âîäè ó 2013 ðîö³

Ãîëîâíå ïîäàòêîâå â³äîìñòâî ïîâ³äîìèëî, ùî ïðè îá÷èñ-
ëåíí³ ïîäàòêîâèõ çîáîâ’ÿçàíü çà ïåð³îä ³ç 01.01.13 ïî
03.01.13ð. âêëþ÷íî ïëàòíèêè öüîãî çáîðó çàñòîñîâóþòü ñòàâ-
êè çáîðó, ùî ä³ÿëè ó 2012 ðîö³, à ïî÷èíàþ÷è ç 04.01.13ð. –
íîâ³ (çá³ëüøåí³ â ñåðåäíüîìó íà 9,4 % â³äïîâ³äíî äî ï.32 ð. ²
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè ùîäî ïåðåãëÿäó ñòàâîê äåÿêèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â» â³ä
20.11.12ð. ¹ 5503-VI.

Ëèñò ÄÏÑÓ â³ä 28.01.13ð. ¹1947/7/15-2117

Íåäîïëàòà òîðãîâîãî ïàòåíòó ó ñòðîê
Ëèñò ÄÏÑÓ â³ä 31.12.12ð. ¹13035/0/71-12/15-2217

ÄÏÑÓ íàãàäóº: òåðì³íè ñïëàòè çáîðó çà çä³éñíåííÿ äåÿêèõ
âèä³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âêàçàíî ó ï.ï.267.5.2 ÏÊÓ.

Íåñâîº÷àñíå âíåñåííÿ ÷åðãîâîãî ïëàòåæó øòðàôóºòü-
ñÿ ó ðîçì³ð³ 50% ñòàâêè çáîðó, óñòàíîâëåíî¿ ñò.267 ÏÊÓ
(ï.125.1 ÏÊÓ).

Òàêîæ çã³äíî ç ï.ï.267.7.4 ÏÊÓ, ÿêùî ñóá’ºêò ãîñïîäàðþ-
âàííÿ íå âíîñèòü ïëàòó çà ïàòåíò ó âñòàíîâëåí³ ñòðîêè,
òî ïàòåíò àíóëþºòüñÿ ç ïåðøîãî ÷èñëà ì³ñÿöÿ, íàñòóï-
íîãî çà ì³ñÿö³ ïîðóøåííÿ.

Ïîäàòê³âö³ âæå äîñèòü äàâíî ëîÿëüíî òëóìà÷àòü öþ íîð-
ìó ÏÊÓ: ïàòåíò àíóëþºòüñÿ â ðàç³, ÿêùî ïëàòó íå âíåñåíî
äî ïåðøîãî ÷èñëà ì³ñÿöÿ àáî êâàðòàëó, çà ÿêèé  ìàº áóòè
ñïëà÷åíèé çá³ð. Ëèñòîì, ùî êîìåíòóºòüñÿ, ïîäàòê³âö³
ï³äòâåðäæóþòü ñâîþ ïðèõèëüí³ñòü äî ö³º¿ ïîçèö³¿. Òîáòî
ïðîñòðî÷åííÿ îïëàòè íàâ³òü íà îäèí äåíü øòðàôóºòüñÿ, ïðè
öüîìó «ïîðóøíèê» ùå ìàº ÷àñ äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ/êâàðòàëó
äëÿ îïëàòè ïàòåíòó çà íàñòóïíèé ì³ñÿöü/êâàðòàë. ²íàêøå
ç íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ/êâàðòàëó ïàòåíò áóäå àíóëüîâàíî. ßêùî
ïàòåíò àíóëþºòüñÿ çà çàçíà÷åíèìè âèùå ï³äñòàâàìè, à
ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ ïðîäîâæóº ïðîâàäèòè ä³ÿëüí³ñòü,
ùî ïàòåíòóºòüñÿ, ââàæàºòüñÿ, ùî ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþºòü-
ñÿ áåç îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíèõ òîðãîâèõ ïàòåíò³â, òîáòî
äîäàòêîâèé, ïåðåäîïëà÷åíèé ï³ä ÷àñ ïðèäáàííÿ ïàòåíòó
«îñòàíí³é» ì³ñÿöü/êâàðòàë, íå âðàõîâóºòüñÿ.

Øòðàôè çà ä³ÿëüí³ñòü áåç ïàòåíòó âñòàíîâëåíî ï. 125.1
ÏÊÓ.

×îìó ºäèííèêàì íåîáõ³äíî çáåð³ãàòè
ïåðâèíí³ äîêóìåíòè?

Ô³çîñîáè-ï³äïðèºìö³ — ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó çîáîâ’-
ÿçàí³ çáåð³ãàòè ïåðâèíí³ äîêóìåíòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ çàïîâ-
íþâàëèñÿ äàí³ Êíèãè îáë³êó äîõîä³â ³ âèòðàò ³ ñêëàäàëàñÿ
Ïîäàòêîâà äåêëàðàö³ÿ ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó — ô³çîñî-
áè-ï³äïðèºìöÿ. Ñòðîê çáåð³ãàííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â ìàº ñòà-
íîâèòè íå ìåíøå ÿê 1095 äí³â.

Äî ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â íàëåæàòü, çîêðåìà, âèïèñêà ç
áàíêó, êâèòàíö³ÿ òîùî. Òàêîæ ñë³ä çáåð³ãàòè é ³íø³ ïåðâèíí³
äîêóìåíòè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ñêëàäàííÿ ïîäàòêî-
âî¿ çâ³òíîñò³ çà ³íøèìè ïîäàòêàìè òà çáîðàìè, — ó ðàç³ ¿õ
ñïëàòè. 

Çà ³íôîðìàö³ºþ îô³ö³éíîãî âåá-ïîðòàëó ÄÏÑÓ
Ô³çîñîáà-ï³äïðèºìåöü çàéìàºòüñÿ ðîçäð³áíîþ òîðã³-

âëåþ òà ìàº äåê³ëüêà ìàãàçèí³â ó ð³çíèõ ì³ñòàõ. ×è ìî-
æóòü ìàãàçèíè òàêîãî ï³äïðèºìöÿ ââàæàòèñÿ â³äîêðåì-
ëåíèìè ï³äðîçä³ëàìè òà ÷è ñïëà÷óâàòè ÏÄÔÎ çà ¿õ
ì³ñöåçíàõîäæåííÿì?

Öå ïèòàííÿ áóäå ö³êàâå ÿê ô³çîñîáàì-ï³äïðèºìöÿì, ÿê³
çíàõîäÿòüñÿ íà çàãàëüí³é ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ (ïï.
162.1.1, 177.1, 177.7 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ —
ÏÊÓ), òàê ³ ô³çîñîáàì-ºäèííèêàì, ÿê³ ñïëà÷óþòü ÏÄÔÎ, ó
ò.÷. ³ çà íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â, îñê³ëüêè âîíè º ïîäàòêîâèìè
àãåíòàìè äëÿ íèõ (ïï. 14.1.180, 162.1.3 ÏÊÓ).

Ïðîòå, ïåðø çà âñå, ç’ÿñóºìî, õòî ìîæå ìàòè â³-äîêðåì-
ëåí³ ï³äðîçä³ëè. Äëÿ öüîãî çâåðíåìîñÿ äî íîðì ÷. 6 ñò. 55
Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ / — ÃÊÓ), çà ÿêîþ ïðà-
âî â³äêðèâàòè ñâî¿ ô³ë³¿, ïðåäñòàâíèöòâà, ³íø³ â³äîêðåìëåí³
ï³äðîçä³ëè áåç ñòâîðåííÿ þðîñîáè ìîæóòü ò³ëüêè ãîñïîäàðñüê³
îðãàí³çàö³¿, ùî çàçíà÷åí³ â ï. 1 ÷. 2 ñò. 55 ÃÊÓ, à ñàìå:

· þðîñîáè, ñòâîðåí³ â³äïîâ³äíî äî Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óê-
ðà¿íè;

· äåðæàâí³, êîìóíàëüí³ òà ³íø³ ï³äïðèºìñòâà, ñòâîðåí³
â³äïîâ³äíî äî ÃÊÓ;

· ³íø³ þðîñîáè, ÿê³ çä³éñíþþòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ³
çàðåºñòðîâàí³ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.

ßê áà÷èìî, çãàäêè ïðî ô³çîñ³á-ï³äïðèºìö³â òóò íåìà. À
òîìó ââàæàòè ìàãàçèíè (÷è ³íø³ ì³ñöÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïî-

äàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³) ô³çîñ³á-ï³äïðèºìö³â ô³ë³ÿìè ÷è ³íøèìè
â³äîêðåìëåíèìè ï³äðîçä³ëàìè íåäîðå÷íî.

Îñê³ëüêè ô³çîñîáà-ï³äïðèºìåöü íå ìîæå ìàòè â³äîê-
ðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â, òî íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è âåäå òàêà
ô³çîñîáà ä³ÿëüí³ñòü â ³íøèõ ðàéîíàõ ì³ñòà àáî âçàãàë³ â ³íøèõ
ì³ñòàõ Óêðà¿íè, òàêà ô³çîñîáà-ï³äïðèºìåöü ìàº ñïëà÷óâàòè
ïîäàòêè é ïëàòåæ³, à òàêîæ çâ³òóâàòè äî ÄÏ² çà ì³ñöåì ñâîº¿
ïîäàòêîâî¿ àäðåñè (ï.ï. 177.5, 295.4 ÏÊÓ).

Äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ ô³çîñ³á-ï³äïðèºìö³â ïðîâîäèòü-
ñÿ äåðæàâíèì ðåºñòðàòîðîì âèêëþ÷íî çà ì³ñöåì ïðîæè-
âàííÿ òàêî¿ ô³çîñîáè-ï³äïðèºìöÿ (÷. 1 ñò. 5 Çàêîíó Óêðà¿-
íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ
îñ³á — ï³äïðèºìö³â» â³ä 15.05.2003 ð. ¹755-IV).

Çâåðí³òü óâàãó! Ô³çîñîáà âèçíà÷àº ñâîþ ïîäàòêîâó àä-
ðåñó çà ì³ñöåì ñâîãî ïðîæèâàííÿ, çà ÿêèì âîíà áåðåòü-
ñÿ íà îáë³ê ÿê ïëàòíèê ïîäàòê³â â îðãàí³ ÄÏÑ. Âîäíî÷àñ ÏÊÓ
îáóìîâëåíî, ùî ïëàòíèêè ïîäàòê³â — ô³çîñîáè ìîæóòü
ìàòè îäíî÷àñíî íå á³ëüøå îäí³º¿ ïîäàòêîâî¿ àäðåñè (ï.
45.1 ÏÊÓ).

Òàêèì ÷èíîì, ô³çîñîáà-ï³äïðèºìåöü çà çâ³òíèé ïîäàòêî-
âèé ïåð³îä ìàº ñïëà÷óâàòè òà çâ³òóâàòè äî ÄÏ² çà ì³ñöåì
ñâîãî ïðîæèâàííÿ, íå çâàæàþ÷è íà âåäåííÿ ä³ÿëüíîñò³ â
³íøèõ ðàéîíàõ ì³ñòà àáî ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè.

Òàêîæ ñïëàòà ÏÄÔÎ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ô³ç-îñîáè-
ï³äïðèºìöÿ íå çàëåæèòü â³ä òîãî, ÷è ñïëà÷óº ÏÄÔÎ â³í çà
ñåáå, ÷è çà íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â. Îñê³ëüêè, âèêîíóþ÷è
ôóíêö³¿ ïîäàòêîâîãî àãåíòà, â³í çîáîâ’ÿçàíèé íàðàõîâóâà-
òè, óòðèìóâàòè òà ñïëà÷óâàòè ÏÄÔÎ (ïï. 14.1.180 ÏÊÓ).

Âòðàòèëè ñâ³äîöòâî ïëàòíèêà
ºäèíîãî ïîäàòêó?

Âèõ³ä º – îòðèìàéòå äóáë³êàò
Ó ðàç³ âòðàòè àáî ç³ïñóòòÿ ñâ³äîöòâà ïëàòíèêà ºäèíîãî

ïîäàòêó  ìîæíà ëåãêî îòðèìàòè äóáë³êàò òàêîãî äîêóìåíòà.
Äëÿ öüîãî  íåîáõ³äíî ïîäàòè äî îðãàíó ÄÏÑ çà ì³ñöåì ñâîº¿
ðåºñòðàö³¿ â³äïîâ³äíó çàÿâó â äîâ³ëüí³é ôîðì³. Ñâ³äîöòâî
âèäàºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ ïîäàííÿ çà-
ÿâè.

Íàãàäóºìî: ñâ³äîöòâî âèäàºòüñÿ áåçñòðîêîâî îðãàíîì ÄÏÑ
âèêëþ÷íî ñóá’ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ àáî óïîâíîâàæåí³é íèì
îñîá³ òà íå ìîæå ïåðåäàâàòèñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïî-
äàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íøèì îñîáàì. 

Àíóëüîâàíå ñâ³äîöòâî ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó ï³äëÿ-
ãàº ïîâåðíåííþ äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè,
ÿêèé éîãî âèäàâ, ïðîòÿãîì 10 äí³â ³ç äíÿ àíóëþâàííÿ. 

Ïîðÿäîê âèäà÷³, îòðèìàííÿ é àíóëþâàííÿ ñâ³äîöòâà ïëàò-
íèêà ºäèíîãî ïîäàòêó ðåãóëþºòüñÿ ïîëîæåííÿìè ñò. 299
Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

²íôîðìóº Ìóêà÷³âñüêà ÎÄÏ²

На Мукачівщині відвідувачі Центру
обслуговування платників податків
отримали понад 91 тисячу послуг

Минулого року в Мукачівській ОДПІ відкрито центр
обслуговування платників податків. В ньому податківці
надали своїм клієнтам понад 91 тисяч послуг. Це ре#
альний крок до наближення якості надання послуг до
рівня світових стандартів.

До роботи у сервісному центрі було залучено 16
фахівців податкової служби. Вони надали понад 91 ти#
сяч адміністративних послуг (видача довідок, патентів,
свідоцтв тощо). Зок рема, протягом 2012 року надано
понад 19 тисяч податкових консультацій.

Відвідувачі Центру обслуговуваня платників податків
мали можливість одержати широкий спектр послуг #
щодо адміністрування та сплати податків і зборів, про#
ведення контрольно#перевірочної роботи, погашення
податкового боргу. А також отримували практичну до#
помогу при заповненні податкової звітності тощо.

У центрі обладнані окремі віконця для приймання по#
даткової звітності, видачі дозвільних документів та до#
відок, приймання вхідної кореспонденції, зали для на#
дання консультацій тощо. Крім того, тут видавали без#
коштовні бланки податкової звітності, копіювали доку#
менти.

На допомогу платникам у центрі обслуговування офор#
млені стенди зі зразками заповнення заяв, декларацій
та податкової звітності, інформацією щодо ставок єди#
ного податку, номерів телефонів «Пульсу податкової» та
інформаційно#довідкового департаменту ДПС України
тощо.

Як свідчить відгуки відвідувачів, з відкриттям цент#
ру обслуговування платників податків підвищилася
якість надання послуг.

За матеріалами сектору взаємодії із ЗМІ
та громадськістю Мукачівської ОДПІ

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777728  ëþòîãî  2013 ð.

¹ 8 (960)¹ 8 (960)¹ 8 (960)¹ 8 (960)¹ 8 (960)

ñò.

Ðàáîòà – ïèùà íàøåé æèçíè, óäîâîëüñâèÿ – å¸ äåñåðò. (Á. Ôîáñ).



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

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

жем та господарськими прибудовами в
Нижньому Коропці по вул. Горького, 25 со�
тин землі, всі комунікації. Зверт. 095�
3376450 (Оксана).
     Продається  2"поверх.  будинок в

смт. Чинадієво по вул. Духновича. 15
сот землі, всі комунікації, виноград"
ник, фруктові дерева. Ціна 35 000 у.о.
(торг).    Тел.: 099 771 94 55.
     Продається будинок у районі "Паланку"

на вул.. Підгородській, 1 поверх з мансар�
дою і підвалом (70 процентів готовності),п�
рисадибна ділянка 18 сот. Ціна договірна.
Тел. 0953379667. 0953280519.
     Продається цегляний  2�поверховий

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. Можли�
вий торг.   Тел. 0989056019 (Коля).
     Продається терміново дача – будиночок

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

присадибною ділянкою в с. Кольчино. Тел.:
7�10�32.
     Продається недобудований  2�поверхо�

вий будинок (156 кв. м) у смт. Кольчино по
вул. Шелестівській. Із земельною ділянкою
20 сотин, виноградник, сад. Стартова ціна
30 тис у.о.
Звертатися по тел. 066�00�46�326.

     На 777�му кілометрі Міжнародної тра�
си Київ�Ужгород, в 3�х км.від Мукачева,
500 метрів від траси, у Старому Давид�
кові�на сонячній стороні за 300 метрів від
р. Латориці продається  дворогосподар�
ство на 20�ти сотках  землі. Для ведення
селянського господарства  поряд є ще 30
сотин землі. В будівлях, придатних для
проживання є три окремі  кімнати, 2 кухні,
кладовка, ванна, веранда. Є всі кому�
нальні зручності, а  також є погреб, доб�
ротна піч на дровах, повноводний коло�
дязь, гараж, хлів, виноградник (ловгош),
великий  сад, город. Ціна �25 тис.у.о.
Можливий розмін на пристойну 1 �або 2�
кімнатну квартиру  в Мукачеві.

 Зверт. 050�1717572.

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

будинок в урочищi Ловачка; 0,03 га при"
ватизованої дiлянки, виноградник,
фруктовий сад.

  Т.: 050"6714841.
     Продається приватизована  земельна

ділянка 0,25 га під будівництво по вул. Чер�
вона Гора., с. Лавки. Тел. 050�5530508.
     Продається в Клячановi земельна

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

 Т.: 099�274�52�36.
     Продається участок 15 соток під забудо�

ву 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. Кле�

новець, площею 0,13 Га. Є світло, газ, в кінці
участка – річка.  Тел.: 095 200 97 09.
     Продається земельна ділянка  пл. 0,6 га

для садівництва або під забудову в районі
вул. Великогірної  (недалеко від дороги та
комунікацій).  Зверт. 095�8610797.
     продається приватизована земельна

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

 Тел. 095�3283911, 0502739597
     Продається  (НЕДОРОГО!) ділянка під

забудову у селі Ракошино. Комунікації по�
ряд. Тел. 050�1010969.

     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).

     Автомобіль  ВАЗ�2107, 1989 р.в., беже�
вий колір  у хорошому стані.  Старт. Ціна 1700
у.о.   Зверт. 0955621600 ( Славик).
     Автомобіль "Опель�Кадет" 1980 року

випуску. Тел. 050�55�30218  (Євген).
     Автомобіль ВАЗ�2101, 1980 р.в. зеле�

ний, двигун, ходова після капремонту. Тел.
066�3550477.
     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.
     Продається "волгівський" розбірний

гараж в кооперативі біля ринку "ГІД". Мож�
лива розбірка.  Тел.: 050 105 45 46.

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

“Íàéá³ëüø ö³ííèì äëÿ òèõ, õòî ðîáèòü ãðîø³, º ñâîº÷àñíî îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ”. (À.Ìîðãàí, àìåðèêàíñüêèé ì³ëüÿðäåð.)88888
ñò.

  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

  Ðîáîòà

     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

     Ïðîäàºòüñÿ 1-ê³ìíàòíà êâàðòèðà ó öåíòð³
ì³ñòà, ÷åñüêà áóä³âëÿ, âèñîê³ ñòåë³, àâòî-
íîìíå îïàëåííÿ,ï³äâàë,  º ìîæëèâ³ñòü íàä-
áóäîâè. Òåë. 4-61-34. ( áåç ïîñåðåäíèê³â).
     Продається 1�кімн. квартира  на 2�му

поверсі 5�поверх. Будинку (38 кв. м.), неда�
леко від центрк  в затишному районі міста.
Стан хороший.  Ціна договірна. Зверт по
тел.0964745780
     Продається  2�кімн. квартира на 1�му

поверсі по вул. Індустріальній, 31. Автономне
опалення, металопластикові вікна, балкон.
Тел.: 050 265 95 71 (Сергій).
     Квартира 1,5 кімнати в центр.  Дворо�

ва система в  центральній частині міста,
огороджено металевою огорожею.

Звертатися 2�34�80, 066�7679935.
     Продається 1�кімн. квартира (38 кв. м.)на

2�му поверсі 5 �пов. Цегляного будинку не�
далеко від центру, в затишному районі. Стан
хороший. Ціна договірна. Тел. 096 474 57 80

     Продається 2�кімнатна квартира  50
в. м. на 5�му поверсі 9�поверхового бу�
динку  в районі педінституту.  Вікна – на
тиху зелену зону. В квартирі – паркет, ка�
хель,домофон. Ціна 26 тис. у.о.

Дзвонити 0505377572

      Продається  2�кімн. квартира  у цегля�
ному будинку на 3�му поверсі, космет. Ре�
монт. Тел. 050�7626384.
     Продається  квартира– 37 кв. м. на дру�

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

     Продається 2"кімн . квартира
(58 кв. м.) на другому поверсі  цег"
ляного будинку  у  центрі міста  на
вул.Яр.Мудрого. Ціна договірна.
Зверт. 095"4604332, 0954751346.

     продається КВАРТИРА  160 кв. м. у са�
мому центрі міста . чеський будинок з євро�
ремонтом. Зверт. 095�3506694.

�Продається  2�кімнатна квартира  в Му�
качеві  на вул.. Одеській, 4�й2 поверх 4�по�
верхового будинку. Дах надійно критий. Ав�
тономне опалення, металопластикові вікна
і нові двері. Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.
     Продається або розмінюється  2�кімн.

квартира  з усіма зручностями  у закритій
дворовій системі в центральній частині
міста. Є город, квітник – на 1�кімнатну квар�
тиру  з усіма зручностями 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 або розмінюється
на 2"х кімнатну квартиру  будинок у
с.Дiлок на вул. Гагарiна,98, плюс зе"
мельна 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), авто�
номне водопостачання, сарай, підвал.
Звертатися 050�7633017 (Ваня, Наталка).
     3�кімн. квартира (50 кв.м) на 5�му по�

версі  на вул. Сеченова. Автономне опален�
ня. Ціна договірна. Звонити 095�3552378,
095�5672745.
     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 гос�

подарськими прибудовами і земельна
ділянка 46 сотин. Сад, виноградник.Ціна за
домовленістю.
Звертатися 4�25�67, 099�63�69�812.
     Продається особняк 10 м на 10 м, 3�

кімнатний з усіма комунальними зручнос�
тями по вул. Л. Шевцової,3. Плюс�літня кух�
ня з кімнатою, 7сотин землі. Тел.066�
4670618. 3�94�72.
     Продається добротний будинок з

     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.

     ВЕЛОТРЕНАЖОР, скрипка ручної
роботи, жіночий лижний костюм.
Зверт. Вул. Руська, 42 кв.20. Тел 3�54�
37. 050�8215529.
     Продаються два кольорові теле�

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

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

Тел. 050�8022274.

      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.

     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

Продається шлагбаум
вуличний фірми

“А"МОТОРС”.
тел.: 050 694 59 86

     Продаються дошки хвойні, обрізні,
довжиною 3�6 м. в кількості 1,5 м. куб.
Ціна договірна. Тел.: 095 779 67 52.
      Продається 2�дверний холодиль�

ник побутовий  LG у хорошому стані.
Ціна �6 тис. гривен. Можлива скидка.
Зверт. 095�5771283.
      Продається  ліжко з матрацем 200

на 80 см з двома висувними шухляда�
ми. У відмінному стані. Т. 050�3722104.
      Металева плита «Алма�Ата» на

рідкому паливі, та плита «Перемога».
Тел. 4�10�09.
     Продається спальний гарнітур –

ліжко, тумбочки,  ортопедичний мат�
рац. Все у хорошому стані.

Дзвонити: 095 137 70 56.
     Продається кольоровий телевізор

«Електрон» (б.к.) з екраном 71 см. У
хорошому стані.  Зверт. 050�1013896.

Здається в оренду торгова
площа (14 кв. м.)  в магазині

«ТЕЛЕСВІТ» на вул.
 Яр.Мудрого,5�а

Тел. 050�9134424

Дипломований спеціаліст –
масажист надає послуги з

ЛІКУВАЛЬНОГО
МАСАЖУ

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

Продам УАЗ "452 на ходу
(Терміново і недорого!)

Дзвонити.: 0505377576,
0505986472, 0997293508.

     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 домаш�

ньої господарки  по домовленому гра�
фіку. Звертатися  по тел. 0993755221.

ШУКАЮ РОБОТУ
Інженера з охорони праці, на�

чальника (інспектора) відділу
кадрів. Освіта 6 досвід роботи,
посвідчення, знання законодав�
ства України, володіння ПК.

Зверт. 050"130"8894.

     продається  автомобіль ВАЗ�
2108 на запчастини. Ціна договір�
на. Зверт. 050�5232745. 0997752292

Òîâàðè òà ïîñëóãè

Досвідчений бухгалтер
з 8"річним досвідом

шукає роботу
за спеціальністю.

Тел.0958891365.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099"3755221.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
В КРИМУ

Страусиная  ферма открыла на�
бор в мясной цех, цех кормов, инку�
баторный цех. Нужно 60 рабочих . З/
П от 4800 грн., официально, премии.
Соц. гарантии.

Тел.: 066 053 94 17

     продам 2"контурний котел «Бе"
ретта» б"к. Ціна 2000 грн.

 Тел. 096"4326799.
     продам 3 монітори (трубка, діа"

гональ17, 19 та 21), б"к марки «Сам"
сунг» та «Філіпс». Ціна від 10 до 150
грн.  Тел. 096"4326799.
     продам стіл комп’ютерний б"к у

відмінному станї, розрахований на
2 робочиї місця. Придатний для оф"
існого приміщення. Ціна договірна.

Тел. 096"4326799.
     продається акордеон марки «СТРА�

ДЕЛЛА». Ціна договірна.
Тел. 095�7796752.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
для досвідченого флориста.

Звертатися
050"5089966.

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в ново�

будові  у центрі міста  на вул.
Парканія, 2з усіма зручностя�
ми, умебльована і з побутовою
технікою. Зверт. 050�2158654.

ВИКОНУЄМО
Недорого, швидко, якісно

квартирні ремонти.
Тел. 0667707380

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

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

     Продаються кімнатні квіти  «Тещин
язик»  висотою 1 метр.

Дзвонити 3�54�96
     Продається  цегла 400 шт. , плита

«Перемога» внутрі  обкладена  вогнет�
ривкою цеглою, бачок для підігріву
води, духовка . Труба металічна  різно�
го діаметру, телевізор «Фотон» (коль�
оровий). Тел. 0661422629.

     дачна ділянка на "Ловачці" у заводсько�
му кооперативі , 5 сотин землі, 20 дерев,
недобудований підвал, недалеко від авто�
бусної зупинки. Ціна договірна.

Тел. 2�34�80. 066�7679935.
     Земельна ділянка  з садовим будиноч�

ком  в урочищі "Ловачці". Ціна договірна.
Тел 2�32�95, 050�5396080.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ТЕРМІНОВО:
Набираємо будівельників,зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів, робітників на
сільске господарство. Допомо�
га в отриманні польських, шен�
ген та робочих віз, реєстрації в
консульстві. Ліцензія МПСП №
АВ 389098.

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



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 9999928  ëþòîãî  2013 ð.

¹ 8 (960)¹ 8 (960)¹ 8 (960)¹ 8 (960)¹ 8 (960)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

НЕРУХОМІСТЬ
�1�х кімн. по вул. Грушевського на 2�му поверсі 2�х поверхо�

вого чешського будинка, потребує ремонта. Ціна 120000грн.
Тел. 095�421�63�65

�3�х кімн. квартира в р�ні Пентагон, на 5�му поверсі 5�ти по�
верхового цегляного будинка, площ. 69кв.м, 2�а балкони, лод�
жія, сушка. Ціна 232 тис.грн..Тел. 0954216365

�3�х кімн. квартира по вул. Фрунзе частково з ремонтом, є
сарай, підвал. Ціна 27000у.о.Тел. 095�421�63�65

�Терміново!!!Р�н Росвигово 2�х поверховий будинок, з част�
ковим ремонтом, заг. площ. 190кв.м 3,5 сотин землі. Ціна 520
тис.грн. Тел. 095�421�63�65

�Н/о, вул. Коцюбинського, кімн. 2, ремонт, з окремим вхо�
дом, 12 сот, 288 тис.грн., 095�421�6365

�Терміново! Будинок по вул. Берегівська�об`їзна, 4�кімна�
ти, ванна, кухня, потребує ремонту. 15 сотин землі. Ціна 216
тис.грн. Тел. 0954216365

�Дачний будиночок з 5�ти кімнат, 15 сотин землі при головній
дорозі на Лавки, є всі комунікації. Ціна 360 тис.грн. Тел. 095�
421�63�65

�Недобудова в р�н Паланок, красивий проект, 2�а поверхи
10 сот землі, 70% готовності. Ціна 296 тис.грн. Тел. 095�421�
63�65

�Будинок 80 % готовності в р�ні Інтуріста (тиха вулиця), пло�
ща 282 кв.м. Є всі комунікації, 10 сотин землі. Можливий обмін.
Ціна договірна. Тел: 0954216365 tab

�Будинок по вул. Гр.Фон Шенборна, площа 90 кв.м., потре�
бує ремонту. Є 9 сотин землі. Ціна 240 тис.грн. Тел:
0954216365

�Р�н Росвигово,по вул. Яворницького 8 сот, поруч всі комун�
ікації, 240 тис.грн., 095�421�6365

�Земельна ділянка при трасі Чоп�Київ розміром 1Га. Ціна 320
тис.грн.Тел. 095�421�63�65

�Комерційна будівля 870 кв.м по вул. Берегівська�бічна є сто�
янка 0,3 Га землі, поруч діюча автомийка, кафе, таможня, за�
вод Флекстронікс є держ. Акт, 40 сот під комерцію, можливе
оформлення кредиту, можливий обмін Ціна 1 360 тис.грн. Тел.
063�407�47�97

�Терміново!!! Продається комерційне приміщення пл. 70
кв.м. по вул. Берегівська�бічна. Можливо під магазин, шино�
монтаж, та ін. є місце для паркування. Ціна 280 тис.грн. Тел:
063 407 47 97

     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.

Â²ÄÊÐÈÂÑß ÊÂ²ÒÊÎÂÈÉ ÑÀËÎÍ

“Áåàòð³êñ”!
Ó Ìóêà÷åâ³ íà âóë. Ìèðó, 46.

Òåë.: 050 508 99 66

     Продається будинок по вул. Кубанській, 120 кв.м., частко�
во ремонт, 6 сот землі, можливе часткове оформлення кредиту.
Стартова ціна 60000 у.од. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 12 ост (2 акта по 6 сот ) вул.

Свердлова, стартова ціна 24000 у.од. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 7 сот  (14 м * 50 м )  вул.

Червоноармійська позаду 7 училища, окремий заїзд, ціна 23000
у.од. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 10 сот для будівництва в с.

Лісарня, напроти новобудованого готельного комплексу, стар�
това ціна 15000 у.од.�торг. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 10 сот в с. Павшино поблизу

заправки Маркет, біля траси Мукачево�Берегово, стартова ціна
10000 у.од., можливий торг або обмін. тел 0509425800
     Продається земельна ділянка 10 сот в с. В.Коропець маль�

овниче місто під лісом. Поруч газ, електрика, стартова ціна
12000 у.од.�торг. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 1,7 сот по вул. Недецеї з 2

цегляними гаражами, придатна для забудови в комерційних
цілях, всі документи, стартова ціна 32000 у.од.�торг, або обмін.
тел0661543416
     Продається земельна ділянка 17 сот, з нежилим приміщен�

ням на ній в центрі�пл. Миру 28 ( у дворі ), стартова ціна 65000
у.од.. тел. 0509425800
     Продаються складські приміщення по вул. Пряшівській,

промзона, поруч завод Будіндустрія, пл. 1200 кв.м. на ділянці 39
сот ( земля в оренді ) стартова ціна 25000 у.од., торг, можливий
обмін. тел. 0509425800
     Здається в оренду приміщення по вул. Пушкіна ( пішоход�

на зона ) площею 25 кв.м.  ( два приміщення 15 кв.м. та 10 кв.м.
) є телефон, інтернет, з ремонтом, стартова ціна 200 у.од. тел.
0509425800
     Здається в оренду гараж по вул. Недецеї тел. 0661543416.

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачене Посвідчення учасника  бойових дій  Загрейчука

Володимира Павловича, серія АА № 159102, видане Мука�
чівським  військкоматом у 1996 р., вважати недійсним.

Пічне опалення, електропобутові
прилади та  правила  влаштуваня

 і експлуатації  електромережі
Щоб недопустити випадків винекнення пожеж, запобігти

згубним наслідкам, потрібно запам’ятати, що:
� увімкнуті електропраски, плитки та інші електронагрівальні

прилади слід ставити тільки на негорючі та теплоізоляційні
підставки;

� вмикати електронагрівальні прилади можна тільки дорос�
лим;

� виходячи з дому, обов’язково перевірте, чи вимкнуті вони;
� одночасно увімкнені кілька електроприладів великої по�

тужності призводять до перевантаження, внаслідок чого про�
води нагріваються до високої температури, що також може
стати причиною пожежі;

� проводи нагріваються і тоді, коли мають нещільний кон�
такт у місцях з’єднань (з’єднані один з одним вскрутку замість
пайки або опресування). Це викликає підвищення температу�
ри до точки плавлення металу, і якщо, де відбувається нагрів,
стикається з горючими предметами, вони займаються;

� застосування саморобних запобіжників (жучків) замість
плавких заводського виготовлення  – небезпечно, оскільки по�
жежа при цьому неминуча;

� ізоляція електропроводів повина бути у справному стані,
якщо вона пошкоджена, пересохла або потріскалась � елект�
ропроводи слід замінити;

� користування електропобутовими приладами при не�
справній електропроводці не можна;

� забороняється відкрите прокладання електропроводів по
спалимих конструкціям горищного перекриття, влаштування
тимчасових електропроводок у  житловому будинку і госпо�
дарських будівлях.

Лише суворе дотримання правил пожежної безпеки допо�
може Вам уникнути лиха. Будьте обережними, бережіть своє
життя і майно від вогню.

2 �й Державний пожежно�рятувальний загін
 ТУ МНС України  у Закарпатській області.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

8 (960)8 (960)8 (960)8 (960)8 (960)
 10 10 10 10 10 28 ëþòîãî 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Èñòîðèÿ ðàçî÷àðîâàíèé ÷åëîâåêà – ýòî è åñòü èñòîðÿ åãî æèçíè. (NN)Èñòîðèÿ ðàçî÷àðîâàíèé ÷åëîâåêà – ýòî è åñòü èñòîðÿ åãî æèçíè. (NN)Èñòîðèÿ ðàçî÷àðîâàíèé ÷åëîâåêà – ýòî è åñòü èñòîðÿ åãî æèçíè. (NN)Èñòîðèÿ ðàçî÷àðîâàíèé ÷åëîâåêà – ýòî è åñòü èñòîðÿ åãî æèçíè. (NN)Èñòîðèÿ ðàçî÷àðîâàíèé ÷åëîâåêà – ýòî è åñòü èñòîðÿ åãî æèçíè. (NN)

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

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

   Äîäàòêîâ³ âíåñêè  äîïóñêàþòüñÿ.
% ñïëà÷óþòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî Ïðè äîñòðîêîâîìó ðîç³ðâàíí³ äîãîâîðó % íå íàðàõîâóþòüñÿ.
Ì³í³ìàëüíà ñóìà âêëàäó 1 000,00 ãðèâåíü. Ì³í³ìàëüíà ñóìà ïîïîâíåííÿ 500,00 ãðèâåíü.

ÄÅÏÎÇÈÒÍ² ÂÊËÀÄÈ
ÍÀÑÅËÅÍÍß

ÀÊÖ²ß!!!

ÀÊÖ²ß!!!

Ó ÃÐÈÂÍ² – 19 % Ð²×ÍÈÕ
Ó ÄÎËÀÐÀÕ ÑØÀ – äî 8 % Ð²×ÍÈÕ

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 08.00, 08.30, 09.00 "Íî-
âèíè". 09.10 Ò/ñ "Ðîá³íçîí". 12.15
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.05 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 Ò/
ñ "Àíº÷êà". 18.10 Ò/ñ "Øëþá çà çà-
ïîâ³òîì 2: Ïîâåðíåííÿ Ñàíäðè" (2).
20.00, 04.05 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Äðóãå äèõàííÿ". 00.00 Õ/ô "Âàì
ëèñò" (2). 02.05 Õ/ô "Ïðåçóìïö³ÿ
íåâèíóâàòîñò³" (2). 04.35 Ä/ô "Íà-
òàëÿ Ãâîçäèêîâà ³ ªâãåí Æàðèêîâ.
Íàðîäæåí³ ðåâîëþö³ºþ". .

 ICTV
05.20, 04.10 Ñâ³òàíîê. 06.25, 07.35
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35 Ò/ñ "Òàêñ³".
07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Íå-
ñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.15, 19.25, 02.35 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.35 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.20 Àíåê-
äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.00, 22.20 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.10, 20.10
Ò/ñ "Ïðèñòðàñò³ çà ×àïàºì". 18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 01.00, 03.25 Ò/ñ "Êî-
äåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
04.00 Íîâèíè. 05.05 "Äîáðîãî ðàí-
êó". 09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
09.50 "Æèòè çäîðîâî!" 10.55, 04.05
"Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äà-
òè!" 12.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Äåøåâî òà
ñåðäèòî". 16.00 "Çàì³æ çà ïðèíöà".
17.00, 02.20 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá".
18.40, 03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.55, 01.20 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Àííà Êàðåí³íà".
22.25 "Îëåã ßíêîâñüêèé, Îëåêñàíäð
Àáäóëîâ. Îñòàííÿ çóñòð³÷". 23.25
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.05 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.20 Ñåðåäîâèùå ïðîæèâàí-
íÿ.

ÑÒÁ
05.35 "×óæ³ ïîìèëêè. Ùîäåííèê ìîº¿
ñìåðò³". 06.20, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 08.05, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.45 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Á³ë³ âîðîíè". 10.45 "Êîõàíà, ìè âáè-
âàºìî ä³òåé". 12.40 "ÌàñòåðØåô -
2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 21.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ôðåéäà" (1).
22.25 "Õàòà íà òàòà". 00.05 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (1). 01.05 Õ/ô "Âèêîíàííÿ
áàæàíü" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.10, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ëÿãàâèé" (1). 12.00, 04.25
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.40,
21.50 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 15.40,
03.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 23.50 Ò/ñ "¥ð³ìì"
(2). 00.45 Ò/ñ "Ó ïîë³ çîðó. ×åòâåð-
òèé ñåçîí" (2). 02.10 Ò/ñ "Áåçìîâ-
íèé ñâ³äîê - 2" (2). 05.15 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.05, 12.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðîâî¿"
(1). 07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25
Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 10.00
Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/
ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè"
(1). 13.00, 19.30 Áîãèíÿ øîï³íãó.
13.40 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
14.45, 20.35 Äàéîø ìîëîäüîæ!
15.45, 01.25 Âàéôàéòåðè. 16.25 Ò/
ñ "×åìï³îíêè" (1). 17.25 10 êðîê³â
äî êîõàííÿ. 18.30 Îäíà çà âñ³õ.
19.55, 22.25 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2).
14.45, 20.35 Äàéîø Ìîëîäüîæ!
21.00 Â³òàëüêà-2. 22.00 Âåëèêà
ð³çíèöÿ. 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-
òóá'à. 23.30 Àíåêäîòè. 00.00 Ò/ñ
"Ðåàëüíà êðîâ" (3). 01.00 Òâîþ
ìàìó! 01.50 Áàáóíè & ä³äóíè. 02.15
Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
"×ÀÑ". 11:05 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/ñ. 14:00 -
Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - "×ÀÑ". 16:40 -
Ïðÿìà 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 êàç-
êà. 20.00 - "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà"
(ïðÿìèé åô³ð). 20.45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà â 10-êó" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 21:30 - "×ÀÑ". 22:05 - Ò/
ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.55, 06.45 Î÷åâèäåöü. Øîêóþ-
÷å. 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîð-
òåð. 09.00, 20.00 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êà-
ðÿ Çàéöåâî¿-2". 10.00, 15.50 Ò/ñ "Êà-
äåòñòâî". 11.00, 17.55, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.30 Kids Time.
13.25 Ì/ñ "Ê³òÏåñ". 14.40, 15.45 Teen
Time. 14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 16.50, 22.05

Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.25 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.55
Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ñòîï-10.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25,
02.35 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
16.45 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â".
12.20 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00, 22.20 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.15,
20.10 Ò/ñ "Ïðèñòðàñò³ çà ×àïàºì".
18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 00.55, 03.25 Ò/
ñ "Êîäåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
04.00 Íîâèíè. 05.05 "Äîáðîãî ðàí-
êó". 09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
09.50 "Æèòè çäîðîâî!" 10.55, 04.05
"Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äà-
òè!" 12.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
14.00 ²íø³ íîâèíè .14.20 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Äåøåâî òà
ñåðäèòî". 16.00 "Ïðåêðàñíà Åëüçà".
17.00, 02.20 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá"
.18.40, 03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.55, 01.20 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ" .21.30 Ò/ñ "Àííà Êàðåí³íà".
23.25 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.05 Í³÷í³
íîâèíè. 00.20 "Ì³ñüê³ ï³æîíè"
"Ë³ëëåõàììåð".

ÑÒÁ
05.40 "×óæ³ ïîìèëêè. Äðóæíÿ ðîäè-
íà". 06.25, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
08.10, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ä³òè-àêòîðè: æåðòâè ðàííüî¿ ñëàâè".
10.45 Õ/ô "Ïðèâ³ò, ê³íäåð!". 12.50
"ÌàñòåðØåô - 2". 18.00, 22.00

"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 21.00 Ò/ñ "Ìå-
òîä Ôðåéäà" (1). 22.25 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 00.20 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 01.15 Õ/ô "Çàêîííèé øëþá"
(1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.10, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ëÿãàâèé" (1). 12.00, 04.35
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá"
(1). 19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.50 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
23.50 Ò/ñ "¥ð³ìì" (2). 00.45 Õ/ô "Ê³íã-
Êîíã" (2). 05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.05, 12.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðîâî¿"
(1). 07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25
Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/

âî¿-2". 22.00 Ðåâ³çîð-2. 00.30 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà-2" (2). 01.20 Ò/
ñ "Åâðèêà". 02.05 Ò/ñ "Ï³âäåííà òå-
ðèòîð³ÿ" (2). 02.50 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé. 02.55 Ò/ñ "Øêîëà" (2).
03.20, 04.05 Çîíà íî÷³. 03.25 Ñå-
ðåäíüîâ³÷÷ÿ çà÷èíàºòüñÿ î 18.00.
03.35 ß, ìèë³ñòþ Áîæîþ, ïàí âîç-
íèé. 04.10 Óêðà¿íñüêèé Ñîëîìîí,
àáî Óêðà¿íñüêà ïðàâäà ³ çàêîí.
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07.25 Êðà¿íà on line. 07.30 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíåñó. 07.45 Ê³íî-
æóðíàë "Õî÷ó âñå çíàòè". 08.15 Õ/ô
"×àêëóíêà". 22 ñ. 09.05 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.25 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 10.15
Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ". 11.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20 Øåô-êó-
õàð êðà¿íè. 13.10 Êðîê äî ç³ðîê. 13.55
Õ/ô "Ò³í³ çíèêàþòü îï³âäí³" 7ñ.
(çàêë.). 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.25
Íàóêà. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðî-
ñåêòîð. 15.40 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè
æ³íêîþ". 16.20 Ò/ñ "Ìîñêâà.Òðè âîê-
çàëè". 17.10 Õ/ô "Â³÷íèé ïîêëèê" 15ñ.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.40 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.45 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.00 Ïðî ãîëîâíå. 19.25 221.
Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü. 20.10
Êîíöåðò ïàì'ÿò³ Ì. Áåðíåñà. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Ñîö-
³àëüíå øîó "Àäðåíàë³í". 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè . 23.20 Õ/ô "×î-
ëîâ³÷à ðîáîòà-2". 7 ñ.00.15 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 00.40 Ïîì³æ ðÿä-
êàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.35 Ïðî ãîëîâíå.
02.10 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì).

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 "Áåðíàðä" (1). 10.00,
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-
ñîëàíà - 2" (1). 12.00 Õ/ô "Øóêàé-
òå ìàìó" (1). 13.50, 03.10 "Íå
áðåøè ìåí³ - 3". 14.55, 04.45
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè" .15.55, 00.55
"Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì".
16.45, 05.30 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.25 "Ñïåöâèïóñê 95 êâàðòàëó.
Ïðî ñïîðò ³ íå ò³ëüêè". 21.30 Ôóò-
áîë. Ë³ãà ÷åìï³îí³â. "Áîðóññ³ÿ"
(Í³ìå÷÷èíà) - "Øàõòàð" (Óêðà¿íà).
00.05, 04.00 Ò/ñ "Íåçàáóòíº" (2).
01.40 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ òâåðäèí³
øèôð³â".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Ðîá³íçîí". 11.05, 12.15
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.05 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05
Ò/ñ "Àíº÷êà". 18.10 Ò/ñ "Øëþá çà
çàïîâ³òîì 2: Ïîâåðíåííÿ Ñàíäðè"
(2). 20.00, 03.45 "Ïîäðîáèö³". 20.30
Ò/ñ "Äðóãå äèõàííÿ". 00.00 Õ/ô
"Ñ³ð³àíà" (2). 02.10 Õ/ô "Á³æè, òîâ-
ñòóí, á³æè" (1). 04.15 Ä/ô "Ñâåðä-
ëîâñüêèé êîøìàð. Ñìåðòü ³ç ïðî-
á³ðêè". 04.55 Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
05.15, 04.15 Ñâ³òàíîê.06.15, 07.35

ð³âíèé øëþá". 18.40, 03.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 19.55, 01.20 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Àííà Êàðåí³íà". 23.25 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò" .00.05 "Âîëÿ ³ ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü". 01.05 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.25, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.10,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Çàðó÷íèö³ åï-
³çîä³â". 10.50 Õ/ô "Îé, ìà-ìî÷-êè!"
(1). 12.55 "ÌàñòåðØåô - 2". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ôðåéäà" (1). 22.25
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 3". 00.00 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 01.00 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 01.55 Õ/ô "×àñ áàæàíü"
(1). 03.30 "Íàéêðàùå íà ÒÁ".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20, 13.10,
17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Êîð-
äîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà" (1). 12.00,
04.35 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü"
.15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Ëÿãàâèé"
(1). 21.50 Õ/ô "Ê³íã-Êîíã" (2). 01.30
Õ/ô "²ì'ÿ Ðîçè" (2). 05.25 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
13.00 Ó ÒÅÒà òàòî!. 13.40 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.45, 20.35
Äàéîø Ìîëîäüîæ! 15.45, 01.25 Âàé-
ôàéòåðè. 16.25 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1).
17.25 10 êðîê³â äî êîõàííÿ. 18.30
Îäíà çà âñ³õ. 19.30 Áîãèíÿ øîï³íãó.
19.55, 22.25 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2).
21.00 Â³òàëüêà-2. 22.00 Âåëèêà ð³çíè-
öÿ. 23.00 Äóðíºâ+1. 23.30 Àíåêäî-
òè. 00.00 Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ" (3).
01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.50 Áàáóíè &
ä³äóíè.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Ï³äñóì-
êîâèé âèïóñê "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.10
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.15 - Ò/ñ. 12.25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - Êîíöåðò .
14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.30 -
"×ÀÑ" . 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 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". Ïðÿìèé åô³ð. 20.45-  Äîê/
ñ. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/
ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 00.00 Ðåïîðòåð.
09.00 Õ/ô "Âåðòèêàëüíà ìåæà".
11.40, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.15, 14.30 Kids Time. 13.20 Ì/ñ
"Ê³òÏåñ". 14.40, 15.45 Teen Time.
14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 16.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.15,
00.20 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿.
20.00 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöå-

ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
13.00, 19.30 Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.40
Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.45,
20.35 Äàéîø ìîëîäüîæ! 15.45, 01.25
Âàéôàéòåðè. 16.25 Ò/ñ "×åìï³îíêè"
(1). 17.25 10 êðîê³â äî êîõàííÿ. 18.30
Îäíà çà âñ³õ. 19.55, 22.25 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 14.45, 20.35 Äàé-
îø Ìîëîäüîæ! 21.00 Â³òàëüêà-2.
22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ. 23.00 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.30 Àíåêäî-
òè. 00.00 Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ" (3).
01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.50 Áàáóíè &
ä³äóíè. 02.15 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 -  Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
"×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïî-
âòîð). 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 -
Äîê/ñ. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ.
19:00 - "×ÀÑ" . 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 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
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîð-
òåð. 09.00, 20.00 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êà-
ðÿ Çàéöåâî¿-2". 10.00, 15.50 Ò/ñ "Êà-
äåòñòâî". 11.00, 17.55, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.30 Kids Time.
13.25 Ì/ñ "Ê³òÏåñ". 14.40, 15.45 Teen
Time. 14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 16.50, 22.05
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.15, 00.30
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿.
23.10 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 00.40 Ò/
ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà-2" (2). 01.30
Ò/ñ "Åâðèêà". 02.15 Ò/ñ "Ð³ççîë³ òà
Àéëc". 03.00 Ò/ñ "Øêîëà" (2). 03.20,
04.25 Çîíà íî÷³. 03.25 Áèé, õòî öíîò-
ëèâèé. 03.40 Âòðà÷åí³ ïðàâà. 03.55
Ìàãäåáóðçüê³ õðîí³÷êè. 04.10 Ïåðø³
êðîêè êðèì³íàë³ñòèêè. 04.30 Â³í âðÿ-
òóâàâ íàñ â³ä ÷óìè. 04.45 Çåìö³.

ÑÅÐÅÄÀ, 6 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå çíàòè".
08.15 Õ/ô "×àêëóíêà". 23 ñ. 09.05
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.10 Îêîëèöÿ.
09.35 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíà-
ìè. 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ Ïîâåðíåí-
íÿ". 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20
Õàé ùàñòèòü. 12.45 Êíèãà.ua. 13.05
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 13.45 Õ/ô "Øóêàé
â³òðó". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.25
Íàóêà. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðî-
ñåêòîð. 15.40 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè
æ³íêîþ". 16.15 Ïîãîäà. 16.20 Ò/ñ
"Ìîñêâà.Òðè âîêçàëè". 17.05 Õ/ô
"Â³÷íèé ïîêëèê" 16ñ. 18.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40 Ñâ³ò
ñïîðòó. 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00
Ïðî ãîëîâíå. 19.25 "Òðåìá³òàð óê-
ðà¿íñüêî¿ äóø³"².Ïîïîâè÷. 20.50
Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé

ñâ³ò. 21.30 221. Åêñòðåíèé âèêëèê.
Òèæäåíü. 22.20 Êîíöåðò äî 60-ð³÷÷ÿ
Ì.Ãíàòþêà "×àñ ð³êîþ ïëèâå". 22.50
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Õ/ô "×îëîâ³-
÷à ðîáîòà-2". 8 ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.20 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 11.55 "Íå áðåøè ìåí³ - 3". 13.00,
13.55, 04.40 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè".
14.55 "Ñïåöâèïóñê 95 êâàðòàëó.
Ïðî ñïîðò ³ íå ò³ëüêè". 15.55, 00.35
"Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì".
16.45, 05.25 "ÒÑÍ.  Îñîáëèâå".
20.15 Õ/ô "Ìàøà" (1). 22.15, 01.20
"²ëþç³ÿ áåçïåêè. Ö³íà êðàñè". 23.35,
03.55 Ò/ñ "Íåçàáóòíº" (2). 02.25 Ò/
ñ "Òàºìíèöÿ òâåðäèí³ øèôð³â" (1).

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 4  ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
08.15 Õ/ô "×àêëóíêà". 21 ñ. 09.05
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 09.30 Àóä³ºíö³ÿ.
Êðà¿íè â³ä À äî ß. 09.50 Áåç öåíçó-
ðè. 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåí-
íÿ". 11.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25
Ñâ³òëî. 12.50 Ïðàâî íà çàõèñò.
13.10 Òåìíèé ñèëóåò. 13.30 Õ/ô "Ò³í³
çíèêàþòü îï³âäí³" 6ñ. 14.40 Â³êíî â
Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.25
Íàóêà. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðî-
ñåêòîð. 15.35 Ïîãîäà. 15.40 Òîê-øîó
"Ëåãêî áóòè æ³íêîþ". 16.15 Ïîãîäà.
16.20 Ò/ñ "Ìîñêâà.Òðè âîêçàëè".
17.10 Õ/ô "Â³÷íèé ïîêëèê" 14ñ. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ñâ³ò ñïîðòó. 18.45 Àãðî-News. 18.55
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10 Ñ³ëüðàäà. 19.25
Òâîð÷èé âå÷³ð Þ.Ðèá÷èíñüêîãî
"Êóëüò îñîáèñòîñò³". 20.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Âå÷³ð ïà-
ì'ÿò³ Íàðîäíîãî àðòèñòà Óêðà¿íè
Í.ßðåì÷óêà. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Ê³íî â äåòàëÿõ.
00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.40
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.35 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.10 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.20, 03.20 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 07.25 Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.00,
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-
ñîëàíà - 2" (1). 12.00 Õ/ô "Ïîáà-
÷åííÿ". 13.55, 03.35 "Íå áðåøè ìåí³
- 3". 15.00 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè".
16.00 "Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáó-
íîâèì". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.15 Õ/ô "Øóêàéòå ìàìó" (1).
22.15, 02.30 "Ãðîø³". 23.35, 05.10
Ò/ñ "Íåçàáóòíº" (2). 00.35 Õ/ô "Îô-
³ö³àíòêà" .04.25 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðà-
ìè - 2".

IÍÒÅÐ
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 09.10, 12.25 Ò/ñ "Òàíêè
áðóäó íå áîÿòüñÿ" (1). 13.30 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 16.15 "Æäè ìåíÿ". 18.10
Ò/ñ "Øëþá çà çàïîâ³òîì 2: Ïîâåð-
íåííÿ Ñàíäðè" (2). 20.00, 03.20
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Äðóãå äè-
õàííÿ". 00.00 Õ/ô "Ñïåöíàç ì³ñòà
ÿíãîë³â" (2). 02.00 Õ/ô "Äîñêîíàëà
çáðîÿ" (3). 03.50 Ä/ô "Ê³íîâ³éíè ïî-
ðàäÿíñüêè". 04.35 Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
07.45 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25, 01.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10 Õ/ô "Íàïåðåê³ð
ñìåðò³". 12.30 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 12.55 Õ/
ô "Àíòèê³ëåð". 16.10 Õ/ô "Íåâ³äî-
ìèé" .18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.10 Ò/ñ
"Ïðèñòðàñò³ çà ×àïàºì". 22.15 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 23.25,
02.35 Ñâîáîäà ñëîâà. 02.20 Ïðî-
Z³êàâå.ua .

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".  09.50
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
12.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15 "Äåøåâî òà ñåðäè-
òî". 16.00 "²ðèíà Êóï÷åíêî. Íåçâè-
÷àéíå äèâî". 17.00, 02.20 Ò/ñ "Íå-
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ëåð³ÿ. Ðîñ³éñüê³ ðîìàíñè. Çîëîò³ õ³òè
ÕÕ ñòîë³òòÿ". 02.35 Õ/ô "Âåðñ³ÿ" (2).
04.55 Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
04.55, 03.40 Ñâ³òàíîê. 06.05 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.30 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.05, 16.40 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 08.10 Õ/ô "Òóòñ³". 10.45 Õ/
ô "Çà áîðòîì". 13.05, 21.10 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.15, 19.00
Ò/ñ "Ïðèñòðàñò³ çà ×àïàºì". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.45 Õ/ô "Ïîñåéäîí"
(2). 01.35 Õ/ô "Âèêðàäà÷³ ò³ë" (2).
02.55 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâèíè. 06.10
Õ/ô "Âåñ³ëëÿ ç ïðèäàíèì". 08.00 Õ/ô

"Æ³íêè". 10.10 Õ/ô "Ãóñàðñüêà áà-
ëàäà". 12.15 Õ/ô "Âåñíà íà Çàð³÷í³é
âóëèö³". 14.00 Õ/ô "Ñàìîòí³ì íà-
äàºòüñÿ ãóðòîæèòîê". 15.40 Õ/ô "Íàé-
÷àð³âí³øà ³ íàéïðèâàáëèâ³øà".
17.20 "Âãàäàé ìåëîä³þ". Ñâÿòêîâèé
âèïóñê. 17.55 Õ/ô "Ñëóæáîâèé ðî-
ìàí". 21.00 "×àñ". 21.20 Õ/ô "Ìàìè".
23.15 "Íàéêðàùèé äåíü". Þâ³ëåé-
íèé êîíöåðò Ãðèãîð³ÿ Ëåïñà. 00.55
Õ/ô "Ëþáîâ çëà...". 02.10 Õ/ô
"Ä³â÷èíà ç ã³òàðîþ". 03.40 Õ/ô "Ïðè-
¿æäæà". 05.15 "Äîêè âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
05.25 "×óæ³ ïîìèëêè. Çàáîðîíåíå
êîõàííÿ". 06.10 Õ/ô "Ïðèáîðêóâà÷-
êà òèãð³â" (1). 07.55 Õ/ô "Íàé÷àð³â-
í³øà òà íàéïðèâàáëèâ³øà" (1). 09.40
Õ/ô "Ç³òà ³ Ã³òà" (1). 12.45, 00.20 Õ/ô
"Á³íãî-Áîíãî" (1). 14.55 Õ/ô "Ïðèáîð-
êàííÿ íîðîâëèâîãî" (1). 17.00 Õ/ô
"Ìîñêâà ñëüîçàì íå â³ðèòü" (1).
20.00 "Õîëîñòÿê - 3". 23.15 "ßê âèé-
òè çàì³æ ç Àíô³ñîþ ×åõîâîþ". 02.25
Õ/ô "Íå áóëî ñìóòêó" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
 06.00, 14.00 Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàê-
òó" (1). 07.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10, 03.50
Õ/ô "Æ³íî÷à ³íòó¿ö³ÿ - 2" (1). 12.00,
01.50 Êîíöåðò "Âñ³ ç³ðêè äëÿ êîõà-
íèõ". 18.00, 19.20 Ò/ñ "Óìîâè êîí-
òðàêòó - 2" (1). 22.10 Õ/ô "Ëþáëþ 9
áåðåçíÿ" (1). 23.50 Õ/ô "Òàê, ìîæ-
ëèâî" (2). 02.45 Ëàñêàâî ïðîñèìî.
05.50 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00, 09.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³.
06.05 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Êîðîëåâà
áàëó 2. 18.35 Õ/ô "Êðàñóíÿ" (2).
21.00 Â³òàëüêà.8 Áåðåçíÿ. 21.30
Â³òàëüêà-2. 22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ.
23.00 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 05.40
Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 11.05 - Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê çäî-
ðîâ'ÿ" (ïîâòîð). 14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ
". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/
ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50 - Ì/ô.
18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  "×ÀÑ". 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðîãðàìà "Òî÷-
êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - "Àê-
òóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - "×ÀÑ". 2:05 - Ò/ñ.
22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30 Õ/ô "Äæèíñè òàë³ñìàí 2". 09.25
Õ/ô "Ïîæåæíèé ïåñ". 11.30 Õ/ô "Ãåí-
³àëüí³ íåìîâëÿòà". 13.30 Õ/ô "Äåí³ñ-
ìó÷èòåëü". 15.30 Õ/ô "Äåí³ñ-ìó÷è-
òåëü 2". 17.10 Õ/ô "Ìèòòºâîñò³ Íüþ-
Éîðêà". 19.00 Õ/ô "Ñåêñ ó âåëèêî-
ìó ì³ñò³". 22.00 Õ/ô "Ñåêñ ó âåëè-
êîìó ì³ñò³ 2". 01.00 Õ/ô "Çàê ³ Ì³ð³
çí³ìàþòü ïîðíî" (3). 02.55 Ò/ñ "Åâ-
ðèêà". 03.35, 04.40 Çîíà íî÷³. 03.40

20.00 Ò/ñ "Ëÿãàâèé" (1). 12.00, 04.25
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.40 Ò/
ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 15.40, 03.00 Ùè-
ðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá"
(1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.50 Ä/ñ "1941". 22.50
Òîê-øîó "1941: Çàáîðîíåíà ïðàâäà".
00.00 Ò/ñ "¥ð³ìì" (2). 00.50 Õ/ô "Êîí-
òðîëü ðîçóìó" (2). 02.15 Ò/ñ "Áåç-
ìîâíèé ñâ³äîê - 2" (2). 05.15
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³. 06.05 Ò/
ñ "Ìåòîä Ëàâðîâî¿" (1). 07.00 Áàé-
äèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 13.00, 19.30
Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.40 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 14.45, 20.35 Äàé-
îø ìîëîäüîæ! 15.45, 01.25 Âàéôàé-
òåðè. 16.25 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1). 17.25
10 êðîê³â äî êîõàííÿ. 18.30 Îäíà
çà âñ³õ. 19.55, 22.25 Ò/ñ "Â³ñ³ìäå-
ñÿò³" (2). 14.45, 20.35 Äàéîø Ìîëî-
äüîæ! 21.00 Â³òàëüêà-2. 22.00 Âå-
ëèêà ð³çíèöÿ. 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 23.30 Àíåêäîòè. 00.00
Ùîäåííèêè Òåìíîãî. 01.00 Òâîþ
ìàìó! 01.50 Áàáóíè & ä³äóíè. 02.15
Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 11.05 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
"Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïîâòîð). 13:45
- "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 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. 18:00 - "Ùîäåííèê çäî-
ðîâ'ÿ" (ïðÿìèé åô³ð). 19:00 -  "×ÀÑ".
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 20.00 -
Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30 -
"×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50
- Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.55, 06.45 Î÷åâèäåöü. Øîêóþ-
÷å. 06.40, 07.10, 07.40, 08.45
Ï³äéîì. 07.30, 08.30, 19.00, 00.10
Ðåïîðòåð. 09.00, 20.00 Ò/ñ "Ùîäåí-
íèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿-2". 10.00, 15.50
Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 11.00, 17.55, 21.00
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20, 14.30 Kids
Time. 13.25 Ì/ñ "Ê³òÏåñ". 14.40,
15.45 Teen Time. 14.45 Ò/ñ "Äðóç³".
16.50, 22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð".
19.15, 00.30 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40
Ï³ðàíü¿. 23.10 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
00.40 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà-2"
(2). 01.30 Ò/ñ "Åâðèêà". 02.15 Ò/ñ
"Ð³ççîë³ òà Àéëc". 03.00 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 03.05 Ò/ñ "Øêîëà"
(2). 03.30, 04.25 Çîíà íî÷³. 03.35
Äå òè, Óêðà¿íî?

Ï’ßÒÍÈÖß, 8 ÁÅÐÅÇÍß
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 07.15 Îãëÿä ïðåñè. 07.20 Êðà¿íà
on line. 07.40 Ãëàñ íàðîäó. 07.45
Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå çíàòè". 08.15
Õ/ô "×àêëóíêà". 25 ñ. 09.05 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.25
Ä/ô "Ðà¿ñà Íåäàøê³âñüêà. Òå, ùî íå
âìèðàº". 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåð-
íåííÿ". 11.45 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåð-
áàòþê. 12.25 Star-øîó. 14.35 Êîí-
öåðò "Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöü"Â.òà
Ñ.Á³ëîíîæêè. 17.10 Êîíöåðò À.Äå-
ìèäåíêà "Íà â³äñòàí³ äóø³". 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.10 Êîíöåðò "Òîá³, ºäèí³é".
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.05 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó. Ïðî
äðóæèíó, ïðî òåùó, ïðî á³ëÿâêó.
00.30 Êîíêóðñ "Ì³ñ Áëîíä Óêðà¿íè".
01.20 Ïðî ãîëîâíå. 01.50 Õ³ò-ïàðàä
"Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 03.10 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
04.10 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ".
05.45 Ï³äñóìêè äíÿ.

   Êàíàë «1+1»
06.15, 02.40 Õ/ô "Ñïàäêîºìèöÿ" (1).
08.10 Õ/ô "Âîêçàë äëÿ äâîõ" (1).
11.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 2" (1). 13.10 Õ/ô "Òèòàí³ê" (1).
17.10 Õ/ô "Àðòèñò" (1). 19.30, 04.55
"ÒÑÍ". 20.05 "Âå÷³ðí³é Êâàðòàë. 8
áåðåçíÿ". 22.00 Õ/ô "×îãî õî÷óòü
æ³íêè". 00.45 Õ/ô "Íàéêðàùèé äðóã"
(2). 04.10 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ òâåðäèí³
øèôð³â" (1).

IÍÒÅÐ
06.25 Ò/ñ "Íàéùàñëèâ³øà" (1). 09.50
"Êîíöåðò Îëåíè Âàºíãè". 12.05 Ò/ñ
"Ñàëÿì³" (1). 16.00 Êîíöåðò "Òîá³
ºäèí³é". 18.00, 20.30 Êîíöåðò "8
áåðåçíÿ ó Âåëèêîìó ì³ñò³". 20.00,
04.25 "Ïîäðîáèö³". 22.35 Õ/ô "8 ïåð-
øèõ ïîáà÷åíü". 00.40 Êîíöåðò "Âà-

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô
"Áåòõîâåí - 5" (1). 09.00 Ò/ñ "²íòåð-
íè" (1). 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê. 11.00
Íàéêðàùèé êóõàð íà ñåë³. 12.00 Ò/
ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü" (1). 14.00,
18.00, 19.20 Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàêòó -
2" (1). 22.30 Ò/ñ "Çàêîõàíèé àãåíò"
(2). 02.00 Õ/ô "Êàáåëüíèê" (2). 03.50
Õ/ô "Òàê, ìîæëèâî" (2).

Ò Å Ò
06.00 Åðàëàø. 07.15 Ì/ñ "Ëóíò³ê"
(1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00
Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.00 Ì/ñ

"Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 11.00 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 13.10 Ò/ñ "Ïîëî-
âèíêè" (1). 14.50, 20.50 Â³òàëüêà.8
Áåðåçíÿ. 15.35 Ì/ô "Ïîïåëþøêà 2:
Ìð³¿ çä³éñíþþòüñÿ" (1). 16.55 Õ/ô
"Ïîïåëþøêà" (1). 18.40 Õ/ô "Ïðîïî-
çèö³ÿ" (1). 21.20 Â³òàëüêà-2. 22.20
Ùî ÿêùî? 23.00 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 05.40 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  "×àñ". 11:05 - "Òî÷êà
çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîê/ñ. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè 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 Íîâèé ïîãëÿä. 09.00 Ì/ñ "Ðîãè
³ Êîïèòà: Ïîâåðíåííÿ". 09.35 Ì/ñ
"Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó". 10.00
Ðåâ³çîð-2. 11.40 Óðàëüñüê³ ïåëü-
ìåí³. 13.20 Ëþäè ÕÅ. 14.00 Íåðå-
àëüíà ³ñòîð³ÿ. 14.40 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 15.05 Õ/ô "Ìèòòºâîñò³ Íüþ-
Éîðêà". 17.00 Õ/ô "Ñåêñ ó âåëèêî-
ìó ì³ñò³". 20.00 Õ/ô "Á³ëÿâêà â çà-
êîí³". 22.00 Õòî çâåðõó?-2. 23.55
Ñïîðòðåïîðòåð. 00.00 Õ/ô "Ïðåñòèæ"
(2). 02.30, 03.45, 04.30 Çîíà íî÷³.
02.35 ×åìï³îí ÷åìï³îí³â. 02.50 Ä³à-
ëîãè Â Ñ³ëüâåñòðîâ. 03.50 Ç³ðêà
Âàâ³ëîâà.

ÍÅÄ²Ëß, 10 ÁÅÐÅÇÍß
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07.40 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 09.05 Õòî
â äîì³ õàçÿ¿í? 09.25 Êðîê äî ç³ðîê.
10.05 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 11.00
Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 11.45 Â ãîñ-
òÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 12.35 Êàðàîêå äëÿ
äîðîñëèõ. 13.25 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. Åñòàôåòà (÷îë.). 14.55 Áëèæ-
÷å äî íàðîäó. 15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Òèæäåíü. 15.55 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò
Óêðà¿íè.  Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Âîðñêëà"
(Ïîëòàâà) - "Øàõòàð" (Äîíåöüê).
18.00 Ñèìôîí³÷íà ïðåì'ºðà "Ïðè-
ñòðàñò³ ïî Òàðàñó". 19.05 "ß ïðèé-
øîâ â öåé ñâ³ò ëþáèòè". Ñ.Ã³ãà.
20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.30 Òî÷êà çîðó.
21.55 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 22.05
Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00 Åðà á³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 23.40 Òîê-øîó "Äðóæè-
íà". 00.50 Ãóìîðèñòè÷íèé êîíöåðò
"Æ³íî÷à ëîã³êà". 01.20 Ï³äñóìêè
òèæíÿ. 01.50 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Åñòàôåòà (æ³í.).

 Êàíàë «1+1»
06.05, 04.05 Õ/ô "Ñê³ëüêè âàæèòü
êîõàííÿ" (1). 07.50 Ìóëüòô³ëüì (1).
08.10 "Ðåìîíò +". 09.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 10.10, 10.35 Ì/ñ "×³ï
³ Äåéë" (1). 11.00 "Ãàñòðîíîì³÷í³
ïîäîðîæ³ ç Þë³ºþ Âèñîöüêîþ.
Âåíåö³ÿ". 11.40 "Íåä³ëÿ ç
êâàðòàëîì". 12.35 "Ø³ñòü êàäð³â".
13.15 "8 áåðåçíÿ ó âåëèêîìó ì³ñò³".
15.40 Õ/ô "Ä³àìàíòîâà ðóêà" (1).
17.40 Õ/ô "Äæóíãë³" (1). 19.30 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 20.15 "Ãîëîñ êðà¿íè - 3".

Áëàãîñëîâëÿþ ³ ìîëþñÿ. 04.10 Ìèò-
ðîïîëèò Äìèòðî Ìîãèëà. 04.45 Ïðè-
ñòðàñò³ íàâêîëî ñèìâîë³êè.

ÑÓÁÎÒÀ, 9 ÁÅÐÅÇÍß
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09.05 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà.
09.25 Õ/ô "Á³ëèé Á³ì ×îðíå âóõî".
12.35 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 13.25
Çîëîòèé ãóñàê. 14.00 Á³àòëîí. Êó-
áîê ñâ³òó. Ñïðèíò (÷îë.). 15.25 "Êðè-
ëà ìð³é ìî¿õ". ²âî Áîáóë. 16.55 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò (æ³í.). 18.20
Êîíöåðò äî Äíÿ Ñîáîðíîñò³ Óêðà¿-
íè. 19.40 Øåâ÷åíê³âñüêèé âå÷³ð.

20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Áåç
öåíçóðè. 21.55 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæ-
íÿ. 22.05 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.05 Åðà
çäîðîâ'ÿ. 23.30 Ê³íî â äåòàëÿõ.
00.20 Ãóìîðèñòè÷íèé êîíöåðò
"Æ³íî÷à ëîã³êà". 01.20 Ï³äñóìêè
äíÿ. 01.40 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 01.45
Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 02.30 "Íàùàä-
êè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåí-
êîì.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ðåìîíò+". 06.15, 04.05 Õ/ô
"ßê óïîëþâàòè ì³ëüéîíåðà" (1).
08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî
òàì?" 10.10, 10.35 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë"
(1). 11.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4:
Â'ºòíàì". 12.15 "Ùî? Äå? Êîëè?
Ç³ðêîâ³ â³éíè". 13.40 Õ/ô "×îãî õî-
÷óòü æ³íêè". 16.30 "Âå÷³ðí³é Êâàð-
òàë. 8 Áåðåçíÿ". 18.30 "Ðîçñì³øè
êîì³êà - 2". 19.30, 05.35 "ÒÑÍ". 20.00
"8 áåðåçíÿ ó âåëèêîìó ì³ñò³". 22.10
Õ/ô "Äæóíãë³" (1). 00.00 Õ/ô "Ó äæàç³
ò³ëüêè ä³â÷àòà" (1). 02.30 Õ/ô "Àð-
òèñò" (1).

IÍÒÅÐ
05.45 Õ/ô "Êàçêà ïðî æ³íêó ³ ÷îëîâ-
³êà" (1). 07.20 Õ/ô "Ôîðìóëà êîõàí-
íÿ" (1). 09.00 Ïðîãðàìà "Îðåë ³ Ðåø-
êà". 10.00 Ïðîãðàìà "Ñìà÷íå ïîáà-
÷åííÿ". 10.55 Êîíöåðò "8 áåðåçíÿ ó
Âåëèêîìó ì³ñò³". 14.10 Ò/ñ "Ñåðöå-
áèòòÿ". 18.00 "Ì³æíàðîäíèé ôåñòè-
âàëü ãóìîðó "Þðìàëà"". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.25 "Ì³æíàðîäíèé ôåñòè-
âàëü ãóìîðó "Þðìàëà 2012"". 22.25
Õ/ô "Ìàìè" (1). 00.35 Ò/ñ "Ñàëÿì³".
03.40 Õ/ô "Ôðàíöóçüêà âóëèöÿ" (2).

ICTV
05.50 Êîçèðíå æèòòÿ. 06.25 Õ/ô
"Òóòñ³". 08.45 Ìóëüò îñîáèñòîñò³.
09.05 Ç³ðêà YouTube. 09.45 Äà÷à.
10.55 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.55
Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 13.00 Çà êåðìîì.
13.25, 19.00 Ò/ñ "Õ³ðîìàíò". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 00.00 Õ/ô "Ïîñåéäîí"
(2). 01.55 Õ/ô "Çà áîðòîì". 03.40 Õ/
ô "Äîí Æóàí äå Ìàðêî" (2).

ÎÐÒ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
06.25 Õ/ô "Òðèâàé, òðèâàé, ÷àð³â-
íîñòå...". 07.55 "Ãðàé, ãàðìîíü
óëþáëåíà!" 08.40 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³
ïðèãîäè". 08.50 "Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóì-
íèêè". 09.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 10.15
"Ñìàê". 10.55 "Àíäð³é Ìèðîíîâ òà
éîãî æ³íêè". 12.15 Õ/ô "Íåáåñí³ ëàñ-
ò³âêè". 15.00 Õ/ô "Ñëóæáîâèé ðî-
ìàí". 18.15 "Ëþáîâ î÷èìà æ³íîê".
19.15 Õ/ô "×îëîâ³ê ç ãàðàíò³ºþ".
21.00 "×àñ". 21.20 "Ñüîãîäí³ ââå-
÷åð³". 22.55 Õ/ô "À-Ñòóä³î". 00.40
"Ì³ñüê³ ï³æîíè". Ñóïåðíîâèé Øåð-
ëîê Õîëìñ. "Åëåìåíòàðíî". 01.25 Õ/
ô "Ïîäîðîæ ìñüº Ïåðð³øîíà". 02.45
Õ/ô "Ïîêëè÷ ìåíå ó ñâ³òëó äà-
ëå÷³íü". 04.20 Õ/ô "Íåïîâòîðíà âåñ-
íà".

ÑÒÁ
05.10 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè"
(1). 06.15 Õ/ô "Íå ìîæó ñêàçàòè
"ïðîùàâàé" (1). 07.50 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 08.45 "¯ìî âäîìà". 09.50
"Õàòà íà òàòà". 11.40 "Õîëîñòÿê - 3".
14.55 "ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ
×åõîâîþ". 16.00 Õ/ô "Ìîñêâà
ñëüîçàì íå â³ðèòü" (1). 19.00
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5". 22.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
01.50 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 3". 03.00
Õ/ô "Íàé÷àð³âí³øà òà íàéïðè-
âàáëèâ³øà" (1).

22.25 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.25 "Ùî?
Äå? Êîëè? Ç³ðêîâ³ â³éíè". 00.35
äðàìó "Ëóðä" (2). 02.20 Õ/ô
"Íàéêðàùèé äðóã" (2).

IÍÒÅÐ
05.20 Õ/ô "Ñòî äí³â äî íàêàçó".

06.25 Êîíöåðò "Òîá³ ºäèí³é". 08.05
"Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Þðìàëà"". 09.30 "Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñüêîãî". 10.55 "Ì³æíàðîä-
íèé ôåñòèâàëü ãóìîðó "Þðìàëà
2012"". 12.55 Ò/ñ "Íà ñîíÿ÷í³é ñòî-
ðîí³ âóëèö³" (1). 16.45 Õ/ô "Ñëóæ-
áîâèé ðîìàí" (1). 20.00, 02.50 "Ïîä-
ðîáèö³ òèæíÿ". 20.55 Õ/ô "Ñëóæáî-
âèé ðîìàí. Íàø ÷àñ" (2). 22.55 Õ/ô
"ßíãîëè ×àðë³" (2). 00.55 Õ/ô "Ðî-
æåâèé êàäèëëàê" (2). 03.35 Ä/ñ
"Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
05.15, 04.20 Ñâ³òàíîê. 06.05 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 06.55 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 07.15 Äà÷à. 08.35 Îñ-
íîâíèé ³íñòèíêò. 09.05 Äèâèòèñÿ
âñ³ì!. 10.20 Îë³ìï³Ëÿïè. 10.45 Êî-
çèðíå æèòòÿ. 11.15, 19.30 Ò/ñ "Õ³ðî-
ìàíò-2". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 01.00
Ò/ñ "Òàêñ³". 02.15 Õ/ô "Äåíü Êîëóì-
áà" (2). 03.45 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâèíè. 06.25
Õ/ô "Ðîäèíà ²âàíîâèõ". 08.05 "Àð-
ì³éñüêèé ìàãàçèí". 08.40 "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä". 08.55 "Çäîðîâ'ÿ".
10.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 10.35,
04.10 "Äîêè âñ³ âäîìà". 11.25 "Ôà-
çåíäà". 12.15 Õ/ô "Ñîëîì'ÿíèé êà-
ïåëþøîê". 14.45 Õ/ô "Ñòåðåæèñÿ
àâòîìîá³ëÿ". 16.35 "Ôîðò Áîÿðä".
17.55 "Îäèí â îäèí!". 21.00 Íå-
ä³ëüíèé "×àñ". 22.00 "Âåëèêà ð³çíè-
öÿ ÒÁ". 23.45 Þâ³ëåéíèé êîíöåðò
Â'ÿ÷åñëàâà Áóòóñîâà. 01.25 Õ/ô
"1000 äîëàð³â â îäèí á³ê". 02.50 Õ/

ô "Äÿäå÷ê³í ñîí".

ÑÒÁ
05.25 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè"
(1). 06.25, 02.05 Õ/ô "Âàì ³ íå ñíè-
ëîñÿ" (1). 08.00 "¯ìî âäîìà". 09.05
"Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ". 10.45 "Êàðàî-
êå íà Ìàéäàí³". 11.40 Ò/ñ "Ìåòîä
Ôðåéäà" (1). 15.55 "Óêðà¿íà ìàº òà-
ëàíò!-5". 19.00 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 19.55 Õ/ô "Æ³íî÷èé äåíü"
(1). 22.05 Õ/ô "Òåðì³íîâî øóêàþ
÷îëîâ³êà" (1). 00.00 Õ/ô "Ïðèáîð-
êàííÿ íîðîâëèâîãî" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.50 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00 Ïîä³¿. 07.20 Õ/ô "Ëþáëþ 9
áåðåçíÿ" (1). 09.00 Ëàñêàâî
ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿ åêðàíó. 11.00
Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü" (1). 13.00,
20.00, 21.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 14.00
Íàéðîçóìí³øèé. 15.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
19.00, 03.40 Ïîä³¿ òèæíÿ. 23.00 Òîê-
øîó "Âåëèêèé ôóòáîë". 00.30 Ò/ñ
"Äèêèé" (2). 04.25 Õ/ô "Áåòõîâåí -
5" (1).

Ò Å Ò
06.00 Åðàëàø. 07.15 Ì/ñ "Ëóíò³ê"
(1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00
Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.00 Ì/ñ
"Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 11.00 Ì/ô "Äþéìî-
âî÷êà" (1). 12.50 Ì/ô "Ïîïåëþøêà
2: Ìð³¿ çä³éñíþþòüñÿ" (1). 14.10 Õ/ô
"Ïîïåëþøêà" (1). 15.55 Õ/ô "ß, çíî-
âó ÿ òà ²ðåí" (1). 18.25 Äàéîø Ìî-
ëîäüîæ! 19.15 Â³òàëüêà.8 Áåðåçíÿ.
20.00, 00.45 Â³òàëüêà-2. 21.00 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 23.00 Õ/ô "Íîâ³
ìóðàõè ó øòàíÿõ" (3). 01.00 Ïðîô-
³ëàêòèêà.

 «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
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - "Äó-
õîâíå äæåðåëî" (ïîâòîð). 13:45 -
Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30 - Õ/ô. 20:00
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêî-
âèé âèïóñê "7 äí³â". 21:10 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 22:35 - Õ/ô . 00.20
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00 Çà-
ïèòàºòå ó ë³êàðÿ. 08.25, 09.35 Ì/ñ
"Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó". 09.00 Ì/
ñ "Ðîãè ³ Êîïèòà: Ïîâåðíåííÿ".
10.00 Ì/ô "Àñòåð³êñ òà â³ê³íãè".
11.45 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 13.05
Õòî çâåðõó?-2. 15.05 Õ/ô "Ñåêñ ó
âåëèêîìó ì³ñò³ 2". 18.00 Õ/ô "Á³ëÿâ-
êà â çàêîí³". 20.00 Õ/ô "Á³ëÿâêà â
çàêîí³ 2". 22.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà
Øîó. 23.40 Õ/ô "Àíàíàñîâèé åêñï-
ðåñ: Ñèäæó, êóðþ" (2). 01.55 Ñïîðò-
ðåïîðòåð. 02.00 Ò/ñ "Åâðèêà".
02.40, 03.45 Çîíà íî÷³. 02.45 Âèùå
íåáà. 03.15 ×åðâîíà Çåìëÿ (Terra
Vermelha). 03.50 Óêðà¿íö³ Â³ðà.

Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.15, 00.30
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿.
23.10 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 00.40 Ò/
ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà-2" (2). 01.30
Ò/ñ "Åâðèêà". 02.15 Ò/ñ "Ð³ççîë³ òà
Àéëc". 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
03.00 Ò/ñ "Øêîëà" (2). 03.30, 04.30
Çîíà íî÷³. 03.35 Çàïîð³æñüêà Ñ³÷.
Âèòîêè. 03.45 Çîðÿíèé ÷àñ êîçàò-
ñòâà. 04.00 Êîçà÷÷èíà ðó¿íà. 04.15
Òàì íà ãîð³ ñ³÷ ³äå. 04.35 Ãåîðã³é
Íàðáóò. Æèâ³ êàðòèíè. 04.50, 05.30
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.55 Òàñÿ.
05.05 Â³ð ìåí³. 05.20 Ñîëîìîí ³ Ãî-
äåëå.

×ÅÒÂÅÐ, 7 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíå-
ñó. 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå
çíàòè". 08.15 Õ/ô "×àêëóíêà". 24 ñ.
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Òîê-øîó
"Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 10.15 Ò/ñ "Ìà-
ðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ". 11.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 12.20 Çäîðîâ'ÿ. 13.10 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. ²íäèâ³äóàëüíà
ãîíêà (æ³í.). 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.25 Íàóêà. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.40 Òîê-øîó "Ëåãêî
áóòè æ³íêîþ". 16.25 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. ²íäèâ³äóàëüíà ãîíêà (÷îë.).
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.45 Áåíåô³ñ
êîìïîçèòîðà Í³êîëî. 20.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.25 Äîñâ³ä.
22.50 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Õ/ô "×îëîâ³-
÷à ðîáîòà-2". 9 ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.30
Ïðî ãîëîâíå. 02.05 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì).

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
05.25 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä" (1). 10.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 11.55 Õ/ô "Ìàøà" (1). 13.50, 03.50
"Íå áðåøè ìåí³ - 3". 14.55, 04.40
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè". 15.55, 03.10
"Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15 Õ/ô
"Òèòàí³ê" (1). 00.15 Ä/ô "Cåë³í: ñâ³ò
¿¿ î÷èìà". 02.25 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ òâåð-
äèí³ øèôð³â" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 08.00, 08.30, 09.00 "Íî-
âèíè". 09.10 Ò/ñ "Ðîá³íçîí". 12.15
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 14.05 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.00 Ò/
ñ "Àíº÷êà". 18.10 "Êîíöåðò Îëåíè
Âàºíãè". 20.00, 04.10 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "Äðóãå äèõàííÿ". 00.00 Õ/
ô "ßê çäèõàòèñÿ â³ä õëîïöÿ çà 10
äí³â" (2). 02.05 Õ/ô "Êîõàíà". 04.40
Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
05.15, 04.10 Ñâ³òàíîê. 06.20, 07.35
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.30 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.55
Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ìàêñèìóì
â Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.25, 02.30 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 16.40 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 12.30 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00,
22.20 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.10, 20.10 Ò/ñ "Ïðèñòðàñò³
çà ×àïàºì". . 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð.
00.55, 03.20 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.50
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!" 12.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.15 "Äåøåâî òà ñåðäèòî".
16.00 "Áàãàòîä³òí³ íàðå÷åí³". 17.00,
03.05 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá". 18.40
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 19.55 "Ïîëå
÷óäåñ". Ñâÿòêîâèé âèïóñê. 21.00
"×àñ" .21.30 Õ/ô "Ëèñòè äî Äæóëüº-
òòè". 23.25 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". Ñâÿò-
êîâèé âèïóñê. 00.15 Õ/ô "Ñòàðîìîä-
íà êîìåä³ÿ". 01.55 Õ/ô "Ñâàòîâñòâî
ãóñàðà". 03.50 Õ/ô "Ñ³ìåéíå ùàñ-
òÿ". 05.15 "Äîêè âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
06.30, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.20,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.55, 01.05 Õ/ô "Àðôà äëÿ
êîõàíî¿" (1). 11.45 Õ/ô "Íå ìîæó
ñêàçàòè "ïðîùàâàé" (1). 13.35 "Ìà-
ñòåðØåô - 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 19.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 20.50 Ò/ñ "Ìåòîä
Ôðåéäà" (1). 22.25 "Êóë³íàðíà äè-
íàñò³ÿ". 00.05 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.10, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
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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 ìèíóëèõ
äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

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

10 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà;
ïîìåðëî – 22 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯
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ОВЕН (21.03�20.04).
Домашнi турботи зай�
мають багато часу, а
втручання членiв сiм`ї

у Вашi справи може виявити�
ся негативним. Жiночий пер�
сонал i жiнки�партнери мо�
жуть зробити iстотний вплив
на рiшення поточних службо�
вих справ.

ТIЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Перiод естетич�
них i духовних поми�
лок, плутанини в

творчих справах. Несприят�
ливий для дiяльностi у галузi
культури i мистецтв, для гро�
мадської дiяльностi, шоу�
бiзнесу, торгiвлi предметами
розкошi.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Можливi по�
милки щодо перспек�
тив i реалiстичностi
проектiв. Активiзацiя

таємних недоброзичливцiв i
нечесно настроєних парт�
нерiв.

РАК  (22.06�22.07).
Вiдчуття легкостi i
емоцiйний пiдйом до�
поможуть Вам в

рiшеннi багатьох проблем.
Хоча iстотного впливу на
дiлову сферу не буде, вдалi
контакти i поради жiнок
зроблять цей тиждень вда�
лим.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Цей тиждень буде
нiчим не примiтним.
Навiть, якщо щось i

трапиться, ця подiя не мати�
ме нiяких наслiдкiв.

ДIВА (24.08�23.09).
Вам вдасться ефект�
но виразити Вашi iдеї,
ввести на роботi деякi
нововведення i удос�

коналення, оптимальним чи�
ном органiзувати застосу�
вання розумового потенцiалу
Ваших спiвробiтникiв. Поява
нових iдей та їхнього визнан�
ня.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Сприятливий пе�
рiод дiлової, культур�
ної i громадської

активностi, розширення в
бiзнесi або полiтицi, особис�
тих i професiйних звершень,
соцiального зросту.

СКОРПIОН (24.10�
22.11). Спокiй i емо�
цiйна стiйкiсть на цьо�
му тижнi допоможуть

Вам вирiшити багато справ,
хоча iстотного впливу на
дiлову сферу цей аспект не
надає. Прислухайтеся до по�
рад жiнок – спiвробiтниць i ро�
дичок.

СТРIЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Перiод змiн,
перш за все, в емо�
цiйному станi, а також
у Вашому фiнансо�

вому або майновому ста�
новищi. Домашнi, сiмейнi
турботи вiдобразяться на Ва�
ших справах. Вам допоможе
натхнення та iнтуїцiя.

КОЗЕРIГ (22.12�20.
01). Незвично скла�
даються взаємовiд�
носини з жiнками�

партнерами або спiвро�
бiтницями. Можливi неспо�
дiвана вигода i фiнансовi над�
ходження. Не виключенi
незвичайнi хвилюючi ситу�
ацiї.

ВОДОЛIЙ (21.01�
19.02). Побоюйтеся
власних проявiв по�
милкової гордостi та
егоїзму, диктату i дес�

потизму вiдносно пiдлеглих i
товаришiв по службi. Цi якостi
можуть послужити Вам пога�
ну службу.

РИБИ (20.02�20.03).
Прекраснi можливостi
для змiн, гармонiзацiї
вiдносин з домашнiми,

особливо з дорогими Вам
жiнками, зi старшими роди�
чами.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 04.03.13 – 10.03.2013

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

Центр занятости баварского
города Аугсбург принес извиA
нения после того, как его соA
трудники предложили обраA
тившейся к ним девушкеAподA
ростку поработать в баре месA
тного борделя.

Мать 19�летней соискательни�
цы пришла в бешенство, когда
увидела письмо с извещением о
том, что ее дочь была принята на
работу в публичный дом.

Глава центра занятости изви�
нился за зто недоразумение.

Также он сказал, что необходи�
мо было заранее посоветоваться
с кандидаткой, прежде чем пред�
лагать ей рабочее место. Он под�
черкнул, что предложенная вакан�
сия не подразумевала вовлече�
ние девушки в занятие проститу�
цией.

Отметим, что проституция офи�
циально разрешена в Германии и

в центре занятости прекрасно по�
нимали, что работать соискатель�
нице предстояло именно в здании
борделя.

«Я хотела найти нормальную ра�
боту по уборке домов, а не рабо�
тать за барной стойкой в борделе.
Я была шокирована, когда получи�
ла письмо с предложением», –
сказала девушка в интервью мес�
тной газете.

–  Íå òÿãíè êîòà çà
õâ³ñò!

–   ß íå òÿãíó. ß ò³ëüêè
òðèìàþ çà õâ³ñò, à â³í
ñàì òÿãíå. Äîáðå âèõî-
âàíèé.

– Ìàºø ÷óäîâó æîíó.
Êîëè ãëÿíó íà íå¿, çàâæ-
äè ãîâîðþ: "Íå ââåäè
íàñ âî ³ñêóøåí³º".

–  ßêùî áè òè çíàâ ¿¿
òàê,  ÿê ÿ, òè áè äîáà-
âèâ: "²çáàâè íàñ â³ä ëó-
êàâîãî".

Îäíîìó õâîðîìó õ³-
ðóðã âæå òðè ðàçè ðîç-
ð³çàâ øëóíîê. Òîä³ õâî-
ðèé êàæå:

– À íå ìîæíà áè çðî-
áèòè øëóíîê íà ´óäçè-
êè, ùîá íå òðåáà êîæåí
ðàç ð³çàòè?

–  Ìîæíà á, àëå ÿ íå
êðàâåöü.

–  Õòî ñêàæå,  â³ä ÷îãî
ðîñà?   –  ïèòàº â÷è-
òåëü.

–  ß   çíàþ!  – ï³ä³éìà-
ºòüñÿ   ²âàíêî.

 – Çåìëÿ   òàê   øâèä-
êî êðóòèòüñÿ, ùî àæ
ïîò³º.

– ×åêàé, ñèðîõìàíå! ß
òåáå íàâ÷ó êóðèòè!
Ñèí:

– Íå òðåáà, òàòêó! ß
ñàì çíàþ.

– ×îìó ì³é ÷îëîâ³ê ãî-
âîðèòü âíî÷³?

–  Áî íå äàºòå éîìó
íàãîâîðèòèñÿ âäåíü.

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÈË ÏÎÄÐÎÑÒÊÓ ÐÀÁÎÒÓ Â ÁÎÐÄÅËÅ

УКРАЇНА ТАКИ
ПЕРЕЙДЕ

НА ЛІТНІЙ ЧАС
Через місяць українцям таки доведеться вста�

вати на годину раніше. Поки ми все ще сподіває�
мося, що країна більше не переходитиме на літній
час, у Росії вже знають, що  З1 березня о 03.00
ночі годинники в Україні переведуть на годину впе�
ред.

Минулого тижня Російська залізниця припинила про�
даж квитків на потяги з відправленням після 30 берез�
ня, які прямують в Україну. Причиною було те, що не�
можливо узгодити графіки, оскільки Укрзалізниця не
надала чіткої інформації, переходитиме Україна на
літній час чи ні. Та з 19 лютого продаж квитків відно�
вився, оскільки РЗ повідомили, що перехід на літній
час таки буде. От�тільки самих українців влада чомусь
вирішила не попереджати.

Нагадаємо, дискусії про те, переходити чи не пере�
ходити на літній або зимовий час в Україні тривають
уже другий рік. У Кабміні уже начебто вирішили, що
перехід на зимовий час у 2012 році мав бути останнім –
у березні 2013 року годинники уже не повинні були пе�
реводити. Але, як пояснили у прес�службі Мінекономі�
ки, поки що все залишається на рівні законопроекту,
який ще має прийняти Верховна Рада. Поки закон не
прийнятий, усе залишається по�старому, тобто країна
живе часом другого поясу (година різниці з Європою і
година різниці з РФ) з переведенням щорічно годин�
никової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на
одну годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 го�
дині на одну годину назад. Урядовий законопроект пе�
редбачав запровадження київського часу без переве�
дення годинників. Законопроект мав набути чинності з
1 березня. Якби його встигли прийняти, то на літній час
уже б не переходили.

Ñ 15 ÀÏÐÅËß – ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

11 февраля на закрытом заседании Кабинета миниA
стров была принята новая редакция Правил дорожного
движения. Документ вступает в силу 15 апреля и предусA
матривает много новшеств, сообщает газета «КоммерA
сантAУкраина».

Так, согласно новым ПДД, дорожные знаки имеют преиму�
щество перед разметкой. «Ранее дорожные знаки нередко про�
тивречили разметке, — сказал эксперт в сфере транспортного
права Антон Кравченко, принимавший участие в разработке
поправок. – Бывало так, что разметка указывает на возмож�
ность движения из полосы в разных направлениях, а знак пока�
зывает, что двигаться можно только прямо. При этом было не�
ясно, чем руководствоваться. Сейчас приоритет будет закреп�
лен за знаком». Помимо прочего, будет введен ряд новых до�
рожных знаков, например: «Пункт остановки трамвая», «Фото�,
видеофиксация нарушений» и др.

К белой и желтой дорожной разметке добавится разметка
синего (места парковки на проезжей части) и оранжевого цве�
та (временная разметка).

Из окончательного варианта новых ПДД вычеркнули положе�
ние о необходимости водителям при нахождении на трассе
ночью надевать светоотражающий жилет. Нет также четкого
положения о смене шин с началом нового сезона. «Мы учли
международный опыт. За рубежом смена шин не привязывает�
ся ко времени года или конкретным датам. Водители должны
сами понимать, когда им менять шины», – пояснил это измене�
ние начальник Центра безопасности движения и автоматизи�
рованных систем при МВД Сергей Будник.

РЕЦЕПТ МОЛОДОСТІ
Женьшень – 50 мл, елеутерокок – 50 мл, левзея

сафлоровида – 50 мл, золотий корінь – 50 мл,
корінь дивосилу – 100 мл, мед – 150 г, пилок бджо�
линий –100 г.

Аптечні настоянки адаптогенів змішати в одну ємкість.
Туди ж додати дивосил. Настоювати 2 дні, не проціджу�
вати.

Приймати курсами по два тижні – 15 крапель насто�
янки з 1ст. ложкою меду і 1 ч. ложечкою пилку (можна
змішувати або настоянку заїдати медом з пилком).

Вимірювати тиск обов’язково!

ВИПИЛИ УЗВАР — ПОСТУКАЙТЕ
ПО ПЕЧІНЦІ

Узвар з сухих яблук чудово «чис-тить» печінку. Після
того, як випили цей цілющий напій, легко вдаряєте
ребром долоні по ділянці печінки 10�15 разів.

Від підвищеного холестерину
Волоські горіхи –100 г, часник – 5 зубчиків, молоко –

2 склянки.
Перемолоти горіхи і часник, додати 2 склянки гаря�

чого молока. Настояти 30 хв. Пити по 50 мл тричі на
день впродовж 21 дня.

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
3 áåðåçíÿ 2013  ð.  î 12.00 â³äáóäåòüñÿ âèñòàâà

äëÿ ä³òåé ª.Òèùóêà
«ÏÐÈÍÖ   ÒÀ  ×ÓÄÎÂÈÑÜÊÎ».

Òîãî æ äíÿ  î 17.00 — âèñòàâà äëÿ äîðîñëèõ
Î. Ãàë³í «ÊÎÍÊÓÐÑ».

Ëàñêàâî ïðîñèìî !


