
ПIСЛЯ виходу у добровiльну вiдставку Папа Римсь�
кий  Бенедикт ХVI поселиться  у жiночому монастирi,
розташованому неподалiк Рима, житиме у молитвi й
займеться улюбленими хобi.

ГЛАВА Чечнi Рамзан Кадиров вручив  скандальному
французькому акторовi  Жерару Депардьє  посвiдчення
почесного громадянина Чеченської республiки  i доку�
менти на п’ятикiмнатну квартиру.

IРАНСЬКЕ iнформагентство  вiдретушувало  фото�
знiмки з виступу  дружини американського президен�
та  Мiшель Обами на церемонiї  вручення кiнопремiй
"Оскар". Газетчики змушенi були  домалювати рукави
до її плаття, бо за iранськими законами жiнки на людях
повиннi бути одягненi в одяг, який закривав би голову,
руки й ноги.

ЗА ПОВIДОМЛЕННЯМ Мiнiстерства закордонних
справ,  за гратами  закордонних в’язниць перебуває
4813 українцiв.

БРИТАНСЬКА компанiя Бi�бi�сi має намiр  вiдзняти
шестисерiйний  серiал  по роману Л.Толстого "Вiйна i
мир". Але без будь�яких батальних сцен – переважно
лиш любовнi i конфлiктнi епiзоди.

ЖИТЕЛЬКА Великобританiї Клара Коуелл вирiшила
кинути курити  напередоднi  свого 102�рiчного дня на�
родження. Вперше  англiйка закурила в 1931�му роцi.

У ДУБАЇ (Об’єднанi Арабськi Емiрати)  вiдкрили
найбiльший у свiтi парк квiтiв. Загальною площею  по�
над 70 тисяч  квадратних метрiв.

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ палеонтолог�аматор Вiктор
Пологов виявив у скельних породах поблизу моря час�
тину щелепи iз зубом  древнього мозазавра – морсь�
кого хижака, який жив  близько 100 мiльйонiв рокiв до
н,.е.

ДЕПУТАТИ мiсцевої ради Коломиї прийняли рiшення
не вiдзначати  Мiжнародний жiночий День 8 березня i
День перемоги 9 травня. На їх думку, – це пережиток
радянської епохи. Натомiсть до списку  свят записано
14 жовтня – день створення УПА.

ЧОРНА фетрова шляпа "короля поп�музики" Майкла
Джексона продана  на аукцiонi у Парижi за 8,5 тисяч
євро.
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       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

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

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

âëàñíèêà ìàéíà.
     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿

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

7 під офіс або магазин. Тел.: 095=6317435

ПОТРІБНІ НА  РОБОТУ
�досвідчений  косметолог, спеціалісти з манікю�

ру та педікюру. Тел.: 095=6317435

Ç ðàä³ñòþ ³ äóøåâíèì õâèëþâàííÿì â³ä
ñåáå îñîáèñòî ³ â³ä âñ³õ ÷îëîâ³ê³â íàøîãî
ï³äïðèºìñòâà ïîçäîðîâëÿþ  ç ïåðøèì  âåñ-
íÿíèì ñâÿòîì – Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì
äíåì  íàøèõ äîðîãèõ ³ ìèëèõ æ³íîê – ñüî-
ãîäí³øí³õ íåâòîìíèõ òðóä³âíèöü ³ ñëàâíèõ
âåòåðàíîê Ìóêà÷³âñüêî¿ ëèæíî¿.

Äîçåìíî óêë³ííî äÿêóþ  âàì, íàø³  øà-
íîâí³, çà âàø íåçð³âíÿíèé  âíåñîê  ó âñ³
äîáð³ ñïðàâè  íàøî¿ ôàáðèêè ³ ùèðîñåðäå÷íî áàæàþ  âàì ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ, ùîäåííèõ óñï³õ³â íà ðîáîò³, áëàãîïîëó÷÷ÿ, çàòèø-
êó ³ çëàãîäè ó âàøèõ ðîäèíàõ, îñîáèñòîãî æ³íî÷îãî ùàñòÿ.

Âàñèëü ÐßÁÈ×, ãåíäèðåêòîð Ñ Ï «Ô³øåð-Ìóêà÷åâî».

ÙÀÑÒß ÂÀÌ, ØÀÍÈ
² ÂÑÅÍÀÐÎÄÍÎ¯

ËÞÁÎÂ²!
Â³ä âñüîãî ñåðöÿ

ïîçäîðîâëÿþ ç
Ì³æíàðîäíèì æ³-
íî÷èì ñâÿòîì âñ³õ
òðóä³âíèöü íàøîãî
ìåäè÷íîãî çàêëà-
äó.

Ó öåé ñâÿòêîâèé
áåðåçíåâèé äåíü,
äîðîã³ íàø³ áåðå-
ãèí³,  ïðèéì³òü â³ä
íàñ, ÷îëîâ³ê³â,
íàéêðàù³ ñëîâà  ùèðî¿ âäÿ÷íîñò³ çà
âàøó íåâòîìíó ïðàöþ, çà âàø³ ñòàðàí-
íÿ ³ òóðáîòó, çà âàøó  îêðèëþþ÷ó, æèò-
òºäàéíó ëþáîâ. Õàé äîëÿ  çàâæäè  ³ âñþ-
äè  áóäå  äî âàñ ïðèõèëüíîþ  ³ äîáðîþ,
íåõàé ïî æèòòþ  âàñ ïîñò³éíî  ñóïðî-
âîäæóþòü  óäà÷à ³ ðàä³ñòü, ïîâàãà  ³ ëþ-
áîâ îòî÷óþ÷èõ âàñ íàéð³äí³øèõ ëþäåé
³ ùèðà âäÿ÷í³ñòü âàøèõ ïàö³ºíò³â. Äî-
çåìíèé óêë³í âàì, íàø³ äîðîã³, çè÷ó
âàì ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ, ëþáîâ³ ³ íåâ’ÿíó-
÷î¿  êðàñè òà ÷àð³âíîñò³!

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

Î. ÐÅØÅÒÀÐ, ãîëîâà ïðîôêîìó.
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ßÍÓÊÎÂÈ×
ÏÎÏÐÀÖÞÂÀÂ

Ç ÓÐßÄÎÌ
«Áóäü-ÿê³ ñïðîáè âèõîëîñòèòè çì³íè, óíèêíóòè

â³äïîâ³äàëüíîñò³, à òèì á³ëüøå çáåðåãòè êî-
ðóïö³éí³ ëàç³âêè, áóäóòü æîðñòêî êàðàòèñÿ, ó
òîìó ÷èñë³ â³äïîâ³äíèìè êàäðîâèìè ð³øåííÿìè»
– ñêàçàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçøèðåíîãî
çàñ³äàííÿ Êàáì³íó, ÷èì äàâ çðîçóì³òè ìîæíîâëàä-
öÿì, ùî ïîïóë³çì íå ïðîéäå.

Ïðèñóòí³ñòü òà âèñòóï Â³êòîðà ßíóêîâè÷à íà ðîçøèðå-
íîìó çàñ³äàíí³ óðÿäó, ÿêå â³äáóëîñÿ 27 ëþòîãî, àíàë³òèêè
íàçâàëè ê³íöåì ÷èíîâíèöüêîãî ñâàâ³ëëÿ â Óêðà¿í³. Òî-
íàëüí³ñòü âèñòóïó òà ð³çêà êðèòèêà Ïðåçèäåíòà íà àäðåñó
óðÿäîâö³â òà çàãàëîì óñ³º¿ ã³ëêè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè íå çàëè-
øèëèñÿ ïîçà óâàãîþ àí³ ãðîìàäñüêîñò³, àí³ æóðíàë³ñò³â,
àí³ íàâ³òü îïîçèö³îíåð³â. Ñüîãîäí³ áàãàòî õòî ñòàâèòü ñîá³
ïèòàííÿ: ùî ìîæå îçíà÷àòè òàêà ñèòóàö³ÿ? Â³äïîâ³ä³ ñë³ä
øóêàòè â êîìåíòàðÿõ åêñïåðòíèõ ê³ë òà îá’ºêòèâíîìó
àíàë³ç³ íîâî¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, ÿêó ðåàë³çóº óêðà¿íñü-
êèé  Ïðåçèäåíò.

Ïîë³òîëîãè â³äçíà÷àþòü ïîñë³äîâí³ñòü Â³êòîðà ßíóêî-
âè÷à ó áàæàíí³ ³íòåãðóâàòèñÿ äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.
Ñàì³ò Óêðà¿íà-ªÑ çàñâ³ä÷èâ íàÿâí³ñòü âåëèêèõ øàíñ³â
íàøî¿ äåðæàâè íà ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî Àñîö³àö³þ. Ïðî-
òå, áåç ñóòòºâèõ çì³í, áåç ìîäåðí³çàö³¿ åêîíîì³êè öåé ïðî-
öåñ ìîæå â³äêëàñòèñÿ íà ðîêè. Òàêà ñèòóàö³ÿ êàòåãîðè÷-
íî íå âëàøòîâóº óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî òà ãëàâó äåðæà-
âè. Ñàìå òîìó Ïðåçèäåíò âèð³øèâ íàãàäàòè ÷èíîâíèêàì,
ùî â íàø³é êðà¿í³ õàçÿ¿í ò³ëüêè îäèí. ²ì’ÿ éîìó – óêðà¿-
íñüêèé íàðîä .

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ óðÿäó Â³êòîð ßíóêîâè÷ çà÷åïèâ áî-
ëþ÷³ äëÿ íàðîäó òà íåïðèºìí³ äëÿ ÷èíîâíèê³â ïèòàííÿ.
Çîêðåìà, Ïðåçèäåíò íàãàäàâ ì³í³ñòðàì, ùî â³í î÷³êóº â³ä
íèõ íîâèõ ïðîïîçèö³é ùîäî âèð³øåííÿ ãîñòðèõ ñîö³àëü-
íèõ ïèòàíü.

Îñîáëèâèé àêöåíò åêñïåðòè ðîáëÿòü íà ïðîãîëîøåíèõ
ãëàâîþ äåðæàâè íîâèõ ñîö³àëüíèõ ï³äõîäàõ, ñïðÿìîâàíèõ
íà ìàéáóòíº. Ìîâà éäå ïðî íàøèõ ä³òåé.

«Ìè ðîáèìî ñòðàòåã³÷íó ³íâåñòèö³þ â òèõ, õòî áóäóâà-
òèìå ³ ðîçâèâàòèìå Óêðà¿íó ïðàêòè÷íî äî ê³íöÿ ÕÕ² ñòî-
ë³òòÿ. Íà ïåðøèé ïëàí ìè ïîâèíí³ ïîñòàâèòè çàâäàííÿ
ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ ìàòåð³àëüíèõ óìîâ äëÿ òèõ, õòî çàðàç
ðîñòèòü äèòèíó», – ïîâ³äîìèâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè.

Íå ñåêðåò, ùî âåëèêà ê³ëüê³ñòü ñ³ìåé â³ä÷óâàëà íà ñîá³
íåãàòèâíèé âïëèâ ô³íàíñîâî¿ ñêðóòè ³ â³ä÷óâàº. Á³ëüø³ñòü
óêðà¿íö³â ìàþòü îáìåæåí³ ìîæëèâîñò³ äàòè ñâî¿ì ä³òÿì
ÿê³ñíó îñâ³òó, çàáåçïå÷èòè ïîâíîö³ííèé ô³çè÷í³é ³ òâîð-
÷èé ðîçâèòîê. Òîð³ê áóëî ñóòòºâî çá³ëüøåíî äåðæàâíó
ï³äòðèìêó äëÿ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ³ íåïðàöåçäàòíèõ îñ³á.
Ñüîãîäí³ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ïåðåêîíàíèé, ùî çàðàç ñàìå
òîé ìîìåíò, êîëè äåðæàâà ïðîñòî çîáîâ’ÿçàíà íàäàòè
ã³äíó ï³äòðèìêó ä³òÿì.

«Â ðåçóëüòàò³ êîæíà ìàëîçàáåçïå÷åíà ñ³ì’ÿ îòðèìàº â
ñåðåäíüîìó äîäàòêîâå çðîñòàííÿ äîõîä³â äî ê³íöÿ 2013
ðîêó íà 619 ãðí. Öå òàêèé ðîçðàõóíîê. Â 2014 ðîö³ – 976,
ïîð³âíÿíî ç 2012-ì», – çàçíà÷èâ Â³êòîð ßíóêîâè÷.

Îêðåìî¿ óâàãè Ïðåçèäåíò ïðàãíå íàäàòè ä³òÿì ç îñîá-
ëèâèìè ïîòðåáàìè, âèõîâàííÿ ³ ðîçâèòîê ÿêèõ ïîòðåáóº
çíà÷íèõ çóñèëü ³ êîøò³â. Òîìó ðîçì³ð äîïîìîãè äëÿ äîã-
ëÿäó çà äèòèíîþ-³íâàë³äîì, ÿêà ïîòðåáóº ïîñò³éíîãî ñòî-
ðîííüîãî äîãëÿäó, áóäå çá³ëüøåíî â 1,5 ðàçè, ùî äàñòü
êîæí³é ñ³ì’¿ äîäàòêîâî â³ä 223 äî 302 ãðí. ùîì³ñÿöÿ, çà-
ëåæíî â³ä â³êó äèòèíè.

«Òîìó ÿ ïðîøó, Ìèêîëî ßíîâè÷ó, Âàñ îñîáèñòî, óðÿä
íåâ³äêëàäíî óñóíóòè íåñïðàâåäëèâ³ñòü ùîäî ä³òåé-ñèð³ò
òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, íàä ÿêè-
ìè âñòàíîâëåíî îï³êó òà ï³êëóâàííÿ, ÿê³ âîäíî÷àñ º ³íâà-
ë³äàìè. ×åðåç áþðîêðàòè÷íó êàçó¿ñòèêó âîíè íåäîîòðè-
ìóþòü ùîì³ñÿöÿ ìàéæå 900 ãðí. Ìè ç Âàìè ïðî öå ãîâî-
ðèëè» – ñêàçàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè.

Êð³ì òîãî, Â³êòîð ßíóêîâè÷ çàçíà÷èâ, ùî ìàº áóòè ðîç-
â’ÿçàíà ïðîáëåìà ä³òåé ç âàäàìè çîðó, ÿê³ äîñ³ íàâ÷àþòü-
ñÿ çà ï³äðó÷íèêàìè ç³ øðèôòîì Áðàéëÿ, íàäðóêîâàíèìè
ùå çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â.

«Îòæå, ùîäî òàêèõ ä³òåé çàêëàäåíî ñèñòåìíå â³äñòàâàí-
íÿ ó çíàííÿõ ó ÷âåðòü ñòîë³òòÿ. Óðÿä ìàº çíÿòè öþ ïðî-
áëåìó íàéáëèæ÷èì ÷àñîì», – íàãîëîñèâ Ãëàâà äåðæàâè.

Òàê³ ï³äõîäè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü
ïîâíîö³ííî¿ ñòðàòåã³¿ ùîäî ðîçóì³ííÿ âàæëèâîñò³ ³íâåñ-
òèö³é ó íàøå ìàéáóòíº. ² ÿêùî âñå áóäå ðåàë³çîâàíî, ÿê
öå çàïëàíóâàâ Ïðåçèäåíò, òî ³ñòîð³ÿ ùå îö³íèòü öåé âíå-
ñîê ó ðîçáóäîâó Óêðà¿íè.

Ðîìàí ÌÈÐÎÍÈ×, æóðíàë³ñò

...Дiвчинка плакала. Сльози обра�
зи котилися, немовби бусинки, i
падали на синю прозорiсть святко�
вого плаття. Подружка по дитячому
садику  сказала їй: “Ти не краси�
ва!” Дiвчинка пiднiмала  до мами
миле, мокре вiд слiз личико  i запи�
тувала: “Чому ?” I з її очей знову
капали сльози вiдчаю...

...Жiнка майже не дивилася у дзер�
кало, не ловила свої вiдображення  у
вагонному склi. Її приречене натомле�
не обличчя  пiдтверджувало немовби
назавжди усвiдомлений вирок: “Я не�
красива. I знаю про це”.

Краса. Вiддана природою, прови�
дiнням  не кожному, розподiлена гена�
ми на розсип, вона — те, чому зазд�
рять, те, чому поклоняються.Менi
здається, не зовсiм вдало сказав поет:
“Сосуд она, в котором пустота,  или
огонь, мерцающий в сосуде?” Це за�
питання не до нас, не до жiнок.

Тому що ми всiм серцем  за вогонь i
готовi  пiдтримувати його в собi вiчно.
А ми досить часто  настiльки недос�
коналi, так далекi до iдеалу. Так що нам
робити? Плакати? Змиритися? Боро�
тися зi своєю зовнiшнiстю?

Ви любите дивитися на дерева? Я
часто дивлюся на них. У хвилини суму,
хвилювання чи тривоги розглядання
стовбурiв, крон, гiлок заспокоює мене i
втiшає. Восени, влiтку, весною i зимою
я уважно розглядаю переплетiння гiлок,
напливи на стовбурах, прожилки у ли�
стях.

Одного разу, довго розглядаючи
свою улюблену  стару акацiю у дворi, я
зробила маленьке  особисте вiдкриття.
Акацiя живе  у нашому дворi дуже дав�
но, її чорний корявий стовбур i
негнучкi, з короткими сучками гiлки

ÍÅÊÐÀÑÈÂÈÕ ÆIÍÎÊ ÍÅ ÁÓÂÀª
Æ³íêà ïðî ñåáå

Ç âåñíÿíèì ïîäèõîì ïðèõîäèòü
äî íàñ ÷óäîâå æ³íî÷å ñâÿòî

8-ãî Áåðåçíÿ!
Öåé äåíü íåñå ó ñâ³ò í³æí³ñòü

³ êðàñó, òåïëî ³ ðàä³ñòü.
Ïðèéì³òü ñåðäå÷í³ â³òàííÿ

ç íàãîäè ÷óäîâîãî ñâÿòà âåñ-
íè.

Â³ä óñ³º¿ äóø³ áàæàþ âàì
âåëè÷åçíîãî æ³íî÷îãî ùà-
ñòÿ, ëþáîâ³ ³ äîáðà, ìîëî-
äîñò³ ³ çäîðîâ’ÿ, ÷óäîâîãî
âåñíÿíîãî íàñòðîþ, äóøåâ-
íî¿ ãàðìîí³¿, áóòè êîõàíèìè é
êîõàòè.

Ç³ ñâÿòîì Âåñíè, âàñ!
Íåõàé ïåðøèé ïðîë³ñîê
Ïîäàðóº âàì í³æí³ñòü!
Âåñíÿíå ñîíöå ïîäàðóº òåïëî!
À áåðåçíåâèé â³òåð ïîäàðóº íàä³þ,
² ùàñòÿ, ³ ðàä³ñòü, ³ ò³ëüêè äîáðî.

Ç ïîâàãîþ Þ. Ê²ËÀÐÓ, äèðåêòîð ÏÏ «Àóäèò»,
ÏÏ “Êëóá áóõãàëòåð³â”, Ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî

îñåðåäêó “Ð³äíå Çàêàðïàòòÿ”, ÀÏÏÓ, Óïîâíîâàæå-
íèé ïðåäñòàâíèê ÀÏÓ ó Çàê. îáë.

були б знахiдкою для копiткого графiка.
 Якби акацiя перетворилася у жiнку,

то  вона була б немолодою, втомленою,
вайлокуватою.  Але ж це всього лиш
акацiя. Зимою вона у снiгу, восени в
порiдiлому пов’ялому листi. Але  ж кож�
ної весни прямо з цього  грубого чор�
ного стовбура  щоразу проростають
молодi  короткi пагони, на  яких духмя�
ними кетягами звисають  бiлi суцвiття.
Стара, незграбна акацiя немовби ожи�
ває, набуває божественної романтики
i краси. Так, вона прекрасна  в будь�яку
пору.

 Моє вiдкриття полягає в тому, що
некрасивих дерев не буває. Молодi i
старi, висохлi i зеленiючi — вони
прекраснi. По�ангельському  світлi бе�
рези, по�русалочно зеленi осики,  цар�
ственно урочистi каштани... У цвiтiннi,
в плодах,у листвi чи вкритi снiгом—
вони  досконалi. Вони —те, що є—де�
рева!

 А ще не буває некрасивих квiтiв, i
некрасивого неба, i некрасивого
камiння, i некрасивого дощу... Iнколи я
мрiю  вiдкрити “Салон краси”. У ньому
нiхто б не робив  маски чи  макiяжi.
Його дверi  вели б  прямо у поле, в лiс,
в сад. I якийсь  старий дивак, сивий i
натхненний немовби  генiальний  тво�
рець скрипок, говорив би кожній з нас:
“Дивiться панянко моя, ось троянда. Її
пелюстки  ледь вологi, як губи прекрас�
ної дiвчини, її форма iдеальна, а  колiр
такий яскравий. А ось квiточка суницi.
Вона майже непомiтна, але ж
придивiться: у нiй жовта серцевинка,
а на квiтцi  голубi прожилки, немовби
на повiках сплячої дитинки! Хiба ж ця
крихiтна квiтка  не така чудесна, доско�
нала, приваблива, як троянда?”

 I вiн повiв би  кожну з нас пiд вiдкрите
небо, пiд теплий дощ, вiн  показав би
нам легкiсть хмарин, благородне зо�
лото  i потемнiлу мiдь  дубових гаїв,
тиху чарiвнiсть  польових i лукових
квiтiв. I ми б обов’язково посмiхнулися,
зашарiлися, радiсно захвилювалися,
вiдчули, як наповняємося свiтлом
внутрiшньої i зовнiшньої краси...

 А вiн повiв би нас далi, i вiн вигуку�
вав би: “Ось вона — повна досконалостi
непримiтна Даная пiд золотим дощем!
Дивiться  уважно на цю Версавiю, на
“гармонiю  її некрасоти!” I учіться!
Учіться у них бути собою!”

 I ми б виходили, повнi внутрiшньої
музики, немовби скрипки  з майс тернi
генiя... I ми би стали  собою — такими,
якими ми задуманi! Прекрасними!
Прекрасними у своїй гармонiї з усiєю
красою всього оточуючого нас свiту.
Адже некрасивих жiнок, як i некрасивх
дерев чи квiтiв — не буває!

Наталiя НIКIШИНА.

ЯКІ КОШТИ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ
ДО СКЛАДУ ДОХОДУ ПЛАТНИКА

ЄДИНОГО ПОДАТКУ
Готівку, отриману за реалізацію товарів (робіт, послуг),

суб’єкт господарювання�фізична особа відображає у Книзі
обліку доходів або у Книзі обліку доходів і витрат (для плат�
ників ПДВ). У разі внесення цих коштів на власний розрахун�
ковий рахунок у банку, відкритий для здійснення підприєм�
ницької діяльності, платник повторно не включає їх до скла�
ду доходу платника єдиного податку. При цьому, у платіжному
дорученні зазначається призначення платежу «виручка за
певний період».

Важливо пам’ятати. що сума коштів, внесена на власний
розрахунковий рахунок за певний період, не повинна пере�
вищувати суму доходу, відображену в Книзі за відповідний
період (Узагальнююча податкова консультація щодо порядку
визначення складу доходів суб’єктів господарювання�фізич�
них осіб�платників єдиного податку, затвердженою Наказом
ДПС України від 24.12.12 №1183).

²ÍÔÎÐÌÓª ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÀ ÎÄÏ²

СПРОЩЕНЦІ ІІ�Ї ГРУПИ ПЕРЕХОДЯТЬ
НА РІЧНУ ЗВІТНІСТЬ

Починаючи з 2013 року для фізичних осіб�
підприємців, які застосовують спрощену систему опо�
даткування та обрали для себе II групу, запроваджуєть�
ся річний звітний період замість квартального. Відпо�
відна норма передбачена Законом України № 5503�УІ.
від 20.11.2012 “Про внесення змін до Податкового ко�
дексу України щодо перегляду ставок деяких податків та
зборів”. Це значно спростить процедуру ведення бізне�
су, зменшить обсяг звітності для цієї категорії
підприємців та витрати робочого часу.

Водночас, звертаємо увагу платників єдиного податку
II групи на те, що за звітний період – 4 квартал 2012 року
– податкову декларацію необхідно подати протягом 40
календарних днів, що настають за останнім календар�
ним днем звітного періоду, тобто не пізніше 11 лютого
2013 року.

Â³òàºìî ç³ ñâÿòîì Âåñíè!
Ëþá³ æ³íêè, íàø³ ìèë³ ³ ïðåêðàñí³ êîëåãè!
Ç ëåäü â³ä÷óòíèì âåñíÿíèì ïîäèõîì ïðèõîäèòü äî

íàñ ÷óäîâå æ³íî÷å ñâÿòî – 8 Áåðåçíÿ. Öåé äåíü íåñå
ó ñâ³ò í³æí³ñòü ³ êðàñó. Àäæå óñå íàéäîðîæ÷å, ùî º ó
íàøîìó æèòò³ – ùàñòÿ, ðàä³ñòü, íàä³ÿ, êîõàííÿ, ïîâ’ÿ-
çàíå ç âàìè.

Äîçâîëüòå ñåðäå÷íî ïðèâ³òàòè âàñ ç öèì ïðåêðàñ-
íèì âåñíÿíèì ñâÿòîì ³ âèñëîâèòè  ñëîâà ãëèáîêî¿
âäÿ÷íîñò³  çà âàøó ìóäð³ñòü, ñèëó ³ òåðï³ííÿ. Âè íà-
ïîâíþºòå áóäí³ ÿñêðàâèìè ôàðáàìè, ñïîíóêàºòå äî
øëÿõåòíèõ â÷èíê³â ³ äîáðèõ ñïðàâ.

Çè÷èìî âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿ òâîð-
÷î¿ åíåðã³¿, äîáðà, ëþáîâ³. Íåõàé
ó âàøîìó äîì³ ïàíóþòü ñïîê³é
òà äîáðîáóò, à âàø³ ñåðöÿ
áóäóòü ç³ãð³ò³ òåïëîì òà ïî-
âàãîþ ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ.
Íåõàé öåé âåñíÿíèé äåíü
äàðóº âàì òåïëî ñîíÿ÷íèõ
ïðîìåí³â òà í³æí³ñòü ïåðøèõ
âåñíÿíèõ êâ³ò³â.

Ç ïîâàãîþ, ðåêòîð Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí-
³âåðñèòåòó Þ. ÌÈÃÀËÈÍÀ, ãîëîâà îá’ºäíàíîãî êî-
ì³òåòó ïðîôñï³ëêè Á. ÕÎÌ’ßÊ.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 333337 áåðåçíÿ 2013 ð.

¹ 9 (961)¹ 9 (961)¹ 9 (961)¹ 9 (961)¹ 9 (961)

ñò.

Êàæäàÿ æåíùèíà èìååò âîçðàñò, êàêî çàñëóæèâàåò. (Ã. Øàíåëü).

ÑÏÎÐÒ. ØÀÕÈ

Проміжні вибори депутатів Закарпатської обласної ради
03 березня 2013 року

ПРОТОКОЛ
Мукачівської міської виборчої комісії Закарпатської області

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
В ОДНОМАНДАТНОМУ МАЖОРИТАРНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 5

З ПРОМІЖНИХ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

7) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одно>
мандатному мажоритарному виборчому окрузі:

У Будинку школярів прове�
дено 19�й шаховий меморі�
ал пам’яті Міклоша Золтано�
вича Локкера – засновника і
першого керівника дитячо�
юнацького клубу «Біла тура».
Особливістю цьогорічних
змагань на Кубок є те, що
вони відбулися в ювілейний
рік — 40�річчя створення М.

«КУБОК   М.ЛОККЕРА> 2013 »
ЩИРО  ДЯКУЄМО!

Напередоднi Нового року та Рiздвяних свят  вдо�
ви�пенсiонерки колишньої ЗОШ № 12, яким уже за
сiмдесят отримали у виглядi спонсорської допо�
моги  найнеобхiднiшi лiки, за що щиро дякують
Олексiю Володимировичу Корнiєнку (ПП аптека
“Довголiт”), Бегею Володимиру Григоровичу  (ап�
тека “Фарм”), Пилипанинцю Вiктору Андрiйовичу
(ПП магазин “Сатурн”) за їх щире i щедре серце i
бажають  їм мiцного здоров’я, довголiття, успiхiв
та натхнення у працi, радості в життi.

Юлiя РУСИН, Валерiя ШПРЯХА, пенсiонерки,
“дiти вiйни”,  ветерани працi колишньої

ЗОШ № 12.

Локкером цього клубу в но�
возбудованому міському
БШ.  За цей час тут спостер�
ігається багато змін. За ос�
танні 4 роки, завдяки ініціа�
тиві директора Будинку шко�
лярів п. Пенської Г. Я., шахо�
вий кабінет № 3 поповнився
новим інвентарем, додались
10 персональних комп’ю�

терів (знак уваги з боку го�
лови обласної Ради Івана
Балоги !), працює інтернет,
є методична література.

На старт цих традиційних
змагань вийшли 38 юнаків і
дівчат, які виборювали по�
чесні нагороди у трьох віко�
вих групах.

У старшій віковій групі
кращими були вихованці
гуртка «Шахи» Будинку шко�
лярів Кулик Сергій, Халус
Денис та Кулик Максим; се�
ред дівчат – відповідно Три�
тяк Вікторія, Шпеник Тетяна
та Домашин Валентина.

У середній віковій групі
призові місця розподіли�
лись так: юнаки – Мароді
Михайло (ЗОШ�7), Рома�
нець Данієль (ЗОШ�13) та
Брунцвик Едуард (гімназія);
відповідно дівчата – Мароді
Катя (ЗОШ�7), Пойдин Карі�
на (ЗОШ�7) та Пухніченко
Катя (ЗОШ�2 ).

У молодшій віковій групі
кращим був Довганич Вла�
дислав ( гімназія); наступні

місця завоювали Смірниць�
кий Ерік (ЗОШ�1) та Соколов
Валентин (ЗОШ�2).

Винахідливу гру проде�
монстрував наймолодший
учасник цих змагань – учень
2�го класу ЗОШ № 1 Мішко
Мирослав, який відзначе�
ний Грамотою БШ.

Перехідний Кубок М. Лок�
кера, диплом БШ та шахову
літературу вручено абсолют�
ному переможцю змагань
Кулику Сергію; решта учас�
ників�призерів відзначені
Грамотами Будинку шко�
лярів та подарунками.

Тут же відбувся бліц�кон�
курс розв’язування шахових
композицій М. Локкера. Кра�
щими в цьому жанрі стали
Кулик Сергій (ВПУ�3 ), Ма�
роді Михайло (ЗОШ�7 ) та
Брунцвик Едуард (мукачі�
вська гімназія), які відзна�
чені призами.

В. КОВОРДАНІЙ,
суддя змагань.

Зліва направо: Й. Сотмарі, Г. Куруц , М. Локкер
(підводить підсумки товариського матчу Мукачево�

Ужгород, 1974 р.), В. Федак, сидить Каміл Найпавер. Педколектив Мукачівської ЗОШ № 11
висловлює щирі співчуття  колезі—

вчителю  музичного мистецтва  у зв’язку
з тяжкою втратою —  передчасною

смертю зятя

БОБРОВСЬКОГО
Бориса Борисовича.

8) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в одно>
мандатному мажоритарному виборчому окрузі, – 239 (Двісті тридцять дев’ять )

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я,  по батькові 
кандидата 

(у порядку розміщення у 
виборчому бюлетені) 

Кількість голосів виборців, поданих за кандидата 

прописом Циф-
рами 

1.  Азаренков Сергій Анатолійович Тридцять два 32 

2.  Багапов Євгеній Гільманович Шістдесят сім 67 
3.  Балога Андрій Вікторович Чотири тисячі чотириста тринадцять 4413 
4.  Батуєв Андрій Васильович Сімдесят сім 77 

5.  Дербай Степан Михайлович Триста дванадцять 312 
6.  Іванчо Роберт Йосипович Сорок два 42 
7.  Ільтьо Іван Іванович Тридцять 30 
8.  Коцило Олександр Іванович Шістдесят один 61 
9.  Кравчук Юрій Олексійович Тридцять два 32 
10. Кукушкін Іван Іванович Сто два 102 
11. Чечур Ганна Сергі ївна Вісімдесят дев’ять  89 
12. Чубирко Іван Іванович Чотири тисячі сто двадцять п’ять 4125 
13. Шушкевич Михайло Якович Двадцять  один 21 

 

Одним із стратегічних загальнонаціональ�
них пріоритетів в Україні є питання забез�
печення прав і свобод дітей, основним прин�
ципом якого є те, що всі діти на території
України мають рівні права і свободи, виз�
начені законодавством про охорону дитин�
ства та іншими нормативно�правовими ак�
тами.

27.02.2013 року у приміщенні прокурату�
ри міста Мукачево відбулася міжвідомча
нарада керівників правоохоронних органів,
органів виконавчої влади та місцевого са�
моврядування міста Мукачево. На нараді
було обговорено стан додержання у 2012
році вимог Закону України «Про охорону
дитинства» та іншого законодавства, спря�
мованого на захист прав дітей на території
міста Мукачево, повноту виконання органа�
ми та службами у справах дітей своїх по�
вноважень, а також стан профілактики зло�

Çàáåçïå÷èòè ïðàâîçàõèñò ä³òåé
чинності у молодіжному середовищі.

Прокурор міста Мукачево старший рад�
ник юстиції Біловар Р.Й. відмітив, що за не�
належне виконання обов’язків органами і
службами у справах дітей та формальне ви�
конання профілактичних заходів з неповно�
літніми прокуратурою міста Мукачево будуть
вжиті відповідні заходи реагування.

Учасниками Міжвідомчої наради, з метою
підвищення ефективності боротьби зі зло�
чинністю, поліпшення координаційної діяль�
ності правоохоронних органів, а також за�
безпечення додержання вимог Закону Украї�
ни «Про охорону дитинства» та іншого зако�
нодавства, спрямованого на захист прав
дітей на території міста Мукачево, підписа�
но Постанову з конкретно визначеними зав�
даннями на цьому напрямку роботи.

А. ФЕДОРОВА, прокурор прокуратури
міста Мукачево, юрист 3>го класу.

ÍÀÉÙÈÐ²Ø² Â²ÒÀÍÍß
 ç  ñâÿòîì 8 Áåðåçíÿ  àäðåñóþ æ³íêàì-âåòåðàíàì Âåëèêî¿
Â³ò÷èçÿíî¿ â³éíè òà ïðàö³, âñ³ì æ³íêàì ì³ñòà.

Ùèðî áàæàþ êîæí³é ç âàñ ³ âàøèì ðîäèíàì ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, ìèðó, áëàãîïîëó÷÷ÿ, ùàñëèâîãî äîâãîë³òòÿ ³ Áîæî¿
áëàãîäàò³.

²ðèíà ÔÀÐÈÍÈ×, ãîëîâà ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Óêðà¿íè.

В неділю в Закарпатті
пройшли позачергові вибо�
ри до обласної ради. Згідно
підсумкових даних опозиція
перемогла на 2 округах: в
Іршаві кандидат від «Єди�
ного центру» Оксана Балога
виграла у голови райдер�
жадміністрації Ковбаска, а в
Мукачеві  висуванець від
«Єдиного Центру» Андрій
Балога переміг ще одного
регіонала Івана Чубірку.

Натомість в Ужгородсь>
кому районі кандидат від
Партії регіонів Олександр
Антал  переміг представни�
ка партії «Удар» Йожефа
Боднаря. У Виноградівсь>
кому районі регіонал Артур
Івашко переміг кандидата
від «Фронту Змін» Ярослава
Данка. Найменший відрив
відрив був в Мукачівсько>
му районі, де кандидат від
Партії регіонів Юрій Сад�
варі всього на 930 голосів
переміг кандидата від «Єди�
ного центру» Василя Бігун�
ця.

Результати виборів про>
коментував кандидат пол>
ітичних наук Павло Білак,
який за кілька днів до ви>
борів дав точний прогноз
по їх результатам:

– Як я і передбачав у своє�
му коментарі напередодні
виборів, опозиція перемог�
ла у 2 округах, де підтримку
отримали кандидати від
«Єдиного центру».  Най�
більш відчутної поразки
опозиційні кандидати заз�
нали в Ужгородському та
Виноградівському районах.
Розчаруванням цих виборів
я б назвав партію «Удар».
Саме в Ужгородському рай�
оні кандидат від «Батьківщи�
ни», який мав дуже високий

«Особисті амбіції завадили
опозиції перемогти» –
політолог про закарпатські вибори

рейтинг, знявся на користь
маловідомого кандидата від
«Удару». Найбільш ймовірно,
що «Удар» поставив вимогу:
підтримка спільних канди�
датів взамін на Ужгородсь�
кий округ для їхнього вису�
ванця.

Треба віддати належне
«Батьківщині», яка заради
обєднання закарпатської
опозиції пішла назустріч цим
вимогам. Однак амбіції «Уда�
ру» не конвертувались у ре�
зультат. Далося взнаки
відсутність досвіду і споді�
вання виключно на опозиц�
ійний бренд. Проте вибори
показали, що навіть зачист�
ка опозиційного поля від

інших кандидатів не прине�
се автоматично перемоги –
амбіції мають бути під�
кріплені реальною польовою
роботою. Фотографії з Клич�
ком явно недостатньо для
перемоги.

Результат кандидатів
«Єдиного центру», які прове�
ли десятки зустрічей з ви�
борцями на Іршавщині та в
Мукачеві підтверджує нові
виборчі тенденції : лише
живе спілкування з людьми
може подолати адмінресурс
та підкуп, який застосовував�
ся опонентами проти опози�
ційних кандидатів.

Негативний наслідок мало
також те, що представники
«Удару» в останній тиждень
перед виборами вдалися до
різкої критики інших пред�
ставників опозиції. Виборці
дуже негативно сприймають
сварки всередині опозицій�
ного табору. І навпаки: якби
опозиційні партії не тягнули
до останнього, а узгодили
свої дії ще 2 місяці тому – то
розраховувати на перемогу
можна було б на всіх 5 окру�
гах. Особисті амбіції зава�
дили опозиції перемогти.
Але я все ж оцінюю загаль�
ний результат виборів зі
знаком «плюс». Незважаючи
на деякі суперечливі момен�
ти, опозиційні партії (Батьк�
івщина, Єдиний Центр, Удар
та Фронт Змін) змогли до�
мовитись про спільних кан�
дидатів. І хоч не всі вони пе�
ремогли, однак головним
здобутком є здатність за�
карпатської опозиції обєдну�
ватись. Напередодні май�
бутніх, куди серйозніших,
виборчих баталій, цей
досвід є дуже корисним».

www.zakarpattya.net.ua

Реальна допомога
Реалії життя  змушують нас щоразу впевнюватися, що розраховувати можна не тільки на

себе. Адже поняття гуманності, людяності, сприяння у скрутну хвилину будуть актуальні
завжди. Людей, що можуть зарадити не тільки вті-шним словом, а й справою, мало, але
вони є. Впевнений,  що землякам потрібна реальна допомога і народний депутат України
Василь Васильович Петьовка. Нещодавно він відгукнувся на прохання допомогти 10�річній
Надії Андєл – четвертокласниці з Великого Бичкова, котрій поставили діагноз „аутоі�
мунний гепатит І�го ступеня”.  А також вчительці з села Луг Марії Іванівні Сас, інваліду ІІ
групи дитинства, котра сама виховує двох дітей, і якій всім миром збирали кошти на
операцію з ендопротезування  суглобів  обох  ніг.

Василь Васильович розуміє важ-кість становища таких людей, акцентує, що кожен має
рідних і знає, як боляче, коли хворіє близький. Як хочеться щось зробити для нього, аби
полегшити страждання. „Кожен момент життя ставить нас перед іспитом, який маємо
гідно пройти”, – вважає він. Тож, минулого тижня помічник народного депутата України
Василя Петьовки вручив згаданим громадяням ордери про перерахування коштів на
їхнє лікування.
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ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 444447 áåðåçíÿ  2013  ð.

¹ 9 (961)¹ 9 (961)¹ 9 (961)¹ 9 (961)¹ 9 (961)

ñò.

Öàðñòâî æåíùèíû – ýòî öàðñòâî íåæíîñòè, òîíêîñòè è òåðïèìîñòè. (Æ-Æ. Ðóññî).
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Ùèðî â³òàºìî âàñ ³ç ÷óäîâèì ñâÿòîì âåñíè ³ êðàñè - äíåì 8

Áåðåçíÿ, äîðîã³ ïðàö³âíèö³ ³ íàø³ ìèë³ âåòåðàíè ÂÊÏ "Ìóêà-
÷³âñüêèé ì³ñüêêîîïòîðã". Áàæàºìî âàì â³÷íî¿ ìîëîäîñò³, ëþ-
áîâ³, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ âåëèêîãî ëþäñüêîãî
ùàñòÿ!

Ìèõàéëî ÏÎÏÎÂÈ×, äèðåêòîð
ÂÊÏ "Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñüêêîîïòîðã", çàñëóæåíèé

ïðàö³âíèê ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè,

Ïðåêðàñíèõ, ÷àð³âíèõ ë³êàðîê, ìåäè÷íèõ ñåñòåð ³ âñ³õ ïðàö-
³âíèöü òà íàøèõ øàíîâàíèõ âåòåðàíîê îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³
â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàºìî ç Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì - 8
Áåðåçíÿ! Ùàñòÿ âàì ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ, çäîðîâ'ÿ ³ îïòèì³çìó.
Íåâ'ÿíó÷î¿ êðàñè, ìèðó ³ çëàãîäè.

ªëèçàâåòà Á²ÐÎÂ, ãîëîâíèé ë³êàð îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿
ë³êàðí³, çàñëóæåíèé ë³êàð Óêðà¿íè,

Îëüãà ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊ, ãîëîâà ïðîôêîìó.

Ðàäî ïîçäîðîâëÿþ ç  Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì ñâÿòîì ìåä-
ïðàö³âíèöü, âåñü æ³íî÷èé ïåðñîíàë ì³ñüêî¿ ïîë³êë³í³êè ³ ùè-
ðîñåðäíî áàæàþ âàì, íàø³ äîðîã³, øàíîâàí³ êîëåãèí³, ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, ñåðäå÷íîãî òåïëà, äóøåâíî¿ ìîëîäîñò³, íåâòîìíîñò³
ó ðîáîò³ ³ ðàäîñò³  é ùàñòÿ ó ðîäèííîìó êîë³, à ùå â³÷íî¿
÷àð³âíîñò³ ³ ÷îëîâ³÷î¿ øàíè.

Þ.ÃÎËÎÂ×ÀÊ, çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË ç ïîë³êë³í³÷íî¿ ðîáîòè

Íå ò³ëüêè 8 Áåðåçíÿ àëå é íà âåñü ð³ê, øàíîâí³ æ³íêè ÒÎÂ
"Åäåëüâåéñ Ëå-Ãî" é íàø³ ìèë³ âåòåðàíêè áóäüòå çäîðîâèìè,
ùàñëèâèìè, çàëèøàéòåñÿ áåðåãèíÿìè äóõîâíèõ ³ ìîðàëüíèõ
ö³ííîñòåé, òàêèìè æ êðàñèâèìè, í³æíèìè, â³ðíèìè, ðàä³ñíè-
ìè, þíèìè äóøåþ ³ ñåðöåì.

Ïåòðî ÁÀÑÀÐÀÁ, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÒÎÂ "Åäåëü-
âåéñ – Ëå-Ãî", çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê ïðîìèñëîâîñò³

Óêðà¿íè, Ìàð'ÿíà ÌÓ×È×ÊÀ,
ãîëîâà ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó.

Óñ³õ æ³íîê ×èíàä³ºâà, Ñèíÿêà, Êàðïàò, à íàéïåðøå, íàøèõ
ïðàöüîâèòèõ, ìèëèõ òðóä³âíèöü ×èíàä³¿âñüêî¿ ïåêàðí³, äîðî-
ãèõ íàøèõ âåòåðàíîê ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Ì³æíàðîäíèì
æ³íî÷èì äíåì – 8 Áåðåçíÿ! Çäîðîâ'ÿ, ìèðó, ùàñòÿ é áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ âàì, õàé ç âàøèõ ÷àð³âíèõ ëè÷îê íå ñõîäèòü óñì³øêà íå
ò³ëüêè âåñíîþ, àëå é ë³òîì, âîñåíè ³ âçèìêó, à ïðàöÿ ïðèíî-
ñèòü çàäîâîëåííÿ é äîñòàòîê!

Ãàííà ÊÀÏÀÖ, Ñîô³ÿ ÒÎÂÒÈÍ.

Ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ – 8 Áåðåçíÿ ùèðî-
ñåðäíî â³òàºìî óñ³õ  æ³íîê Ìóêà÷³âñüêîãî ÌÐÅÌ, íàøèõ
äîðîãèõ âåòåðàíîê! Õàé ñòåëèòüñÿ ùàñòÿì âàøà æèòòºâà äî-
ðîãà, çàâæäè çóñòð³÷àº äîáðà äîëÿ, ì³öíå çäîðîâ'ÿ, ÷îëîâ³÷à
â³ðí³ñòü ³ ðàä³ñòü, ÿêó ïðèíîñÿòü âàì îòî÷óþ÷³.

Ïåòðî ÃÓÑÅÍÈÖÜ, íà÷àëüíèê Ìóêà÷³âñüêîãî
ÌÐÅÌ, Ñåðã³é ÊÎÇÈ×ÊÎ, ãîëîâà ïðîôêîìó.

Äîðîã³ æ³íêè-ñåëÿíêè Ìóêà÷³âùèíè!  Ñåðäå÷íî â³òàºìî
âàñ ç Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì – 8 Áåðåçíÿ! Õàé íà âàøó
äîëþ íèâà ùåäðî ðîäèòü, ùå áàãàòî ðîê³â ùàñòÿ ç âàìè õî-
äèòü. Áóäüòå âè çäîðîâ³ é íà äîáðî áàãàò³, õàé çëàãîäà é äîñ-
òàòêè íå ìèíàþòü õàòè!

Ñîô³ÿ ÌÎ×ÊÎØ, Ìàð³ÿ ÐÓÑÈÍÊÎ,
 Ãåðî¿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³.

Ìî¿ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç ñâÿòîì 8 Áåðåçíÿ – ñóìë³ííèì
æ³íêàì-áóä³âåëüíèöÿì, íàøèì ìèëèì âåòåðàíêàì. Â³÷íî¿ âàì
ìîëîäîñò³, âåñíè, òåïëà, ðàäîñò³, óñ³ëÿêèõ æèòåéñüêèõ ãàðàçä³â,
ùåäðî¿ äîë³!

²âàí ÄÀÍÊÀÍÈ×, ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÇÀÒ "Áóä³âåëüíå
óïðàâë³ííÿ ¹1", çàñëóæåíèé áóä³âåëüíèê Óêðà¿íè.

Â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ, äîðîã³ ïðàö³âíèö³ ñàíàòîð³þ
"Êàðïàòè", íàø³ ëþá³ â³äïî÷èâàþ÷³,  ç íàéïðåêðàñí³øèì, íàé-
÷àð³âí³øèì ñâÿòîì âåñíè – Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì! Õàé
âàì òàëàíèòü íà ðîáîò³ ³ âäîìà, ³ â óñ³õ äîáðèõ ïî÷èíàííÿõ.
Äóøåâíî¿ âàì ëàñêè, ùàñòÿ áåç ë³êó ³ äîâãîãî â³êó!

²âàí ÊÎØÅËß, ãîëîâíèé ë³êàð ñàíàòîð³þ
 "Êàðïàòè", êàíäèäàò ìåäè÷íèõ íàóê,

çàñëóæåíèé ë³êàð Óêðà¿íè.

Ïðåêðàñíèõ, ÷àð³âíèõ, ìèëèõ, íà÷å çàêâ³ò÷àíà âåñíà ë³êà-
ðîê, ìåäè÷íèõ ñåñòåð, âèõîâàòåëüîê ³ íÿíå÷îê, óñ³õ ïðàö³â-
íèöü îáëàñíîãî Áóäèíêó äèòèíè, íàøèõ øàíîâàíèõ âåòåðàíîê
ùèðîñåðäíî â³òàþ ç 8 Áåðåçíÿ! Áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ,
íàòõíåííÿ òà íàñíàãè ó ïðàö³, äîáðîáóòó é ñâÿòêîâîãî íà-
ñòðîþ, ìèðó, ÷èñòîãî íåáà é òåïëîãî ñîíöÿ!

Âîëîäèìèð ÁÅÉÐÅØ, ãîëîâíèé
ë³êàð Îáëàñíîãî Áóäèíêó äèòèíè

Äîðîã³ ïðàö³âíèö³ íàøîãî ï³äïðèºìñòâà, øàíîâí³ âåòåðàí-
êè! Â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ç 8 Áåðåçíÿ! Áàæàþ âàì ñïðàâ-
æíüîãî ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ ³ æîäíî¿ õìàðèíêè íà íåáîñ-
õèë³ âàøîãî æèòòÿ! Âñ³ëÿêèõ âàì áëàã, ÷àð³âíîñò³, â³÷íî¿ ìî-
ëîäîñò³, ÷îëîâ³÷î¿ â³ðíîñò³ ³ Áîæî¿ áëàãîäàò³!

²âàí ÏÐÎÄÀÍÅÖÜ,
äèðåêòîð ÄÏ "Çàêàðïàòòÿãåîäåçöåíòð"

Ùèðîñåðäíî â³òàþ âàñ   äîðîã³ ïðàö³âíèö³ é ìèë³ âåòåðàíêè
ÒÎÂ "Ãàñòðîíîì "Ìóêà÷åâî" ³ íàø³ êîëåãèí³ ç ÒÎÂ "ËàòÓæ"
ç Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì – 8 Áåðåçíÿ!  ² øëþ âàì â³òàííÿ
ëàñêàâå ÿê ñîíöå, ÿñíå ìîâ ñâ³òàííÿ. Õàé áóäå âàì ùàñíî,
çäîðîâ'ÿì ðóì'ÿíî, â æèòò³ âåñåëêîâî, íà ñåðö³ – âåñíÿíî!

Íàä³ÿ ÊÀÏÀÖ, äèðåêòîð
ÒÎÂ "Ãàñòðîíîì "Ìóêà÷åâî"

8 Áåðåçíÿ – ñâÿòî áåðåãèíü ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ. Òîæ ç íàãîäè
íàéóðî÷èñò³øîãî, íàéãàðí³øîãî âåñíÿíîãî ñâÿòà  – Ì³æíà-
ðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ  øëþ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ äîðîãèì ïðà-
ö³âíèöÿì Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ äèðåêö³¿ Óêðà¿íñüêî¿  ïî-
æåæíî-ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿, âñ³ì æ³íêàì ñòðàõóâàëüíèöÿì ì³ñòà
é ðàéîíó. Áàæàþ âàì ñïðàâæíüîãî ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ,
îïòèì³çìó, äîáðîáóòó ó âàøèõ ñ³ì'ÿõ!

Ãåîðã³é ÐÓÑÈÍ,  äèðåêòîð Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñíî¿
äèðåêö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ïîæåæíî-ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿

Äîðîã³ êóëüòîñâ³òí³ ïðàö³âíèö³ Ìóêà÷åâà! Ç³ ñâ³òëèì ñâÿ-
òîì êðàñè ³ ëþáîâ³, Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì - 8 Áåðåçíÿ
ñåðäå÷íî â³òàþ ÷àð³âíèõ á³áë³îòåêàðîê, âèêëàäà÷îê ìóçè÷-
íèõ øê³ë ³ øê³ë ìèñòåöòâà, àðòèñòîê äðàìàòè÷íîãî òåàòðó,
óñ³õ, õòî ïðè÷åòíèé äî êóëüòóðè, íàøèõ ìèëèõ âåòåðàíîê.
Áóäüòå çäîðîâ³, áóäüòå ùàñëèâ³, ãàðí³, íåâòîìí³, ùèð³, â³äïî-
â³äàëüí³ çà äîëþ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ. Íåõàé âàø³ ñåðöÿ
ç³ãð³âàº òóðáîòà äîðîãèõ ³ ëþáëÿ÷èõ ÷îëîâ³ê³â, íåõàé äóøà
âàøà çàâæäè ñï³âàº, à ñåðöå âòîìè íå çíàº, íåõàé ³ óñï³õ ³ ëþ-
áîâ êðîêóþòü ç âàìè çíîâ ³ çíîâ.

Îëüãà ÑÒÀÄÍÈÊ, ãîëîâà
ì³ñüêêîìó ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè.

Ó äåíü ðàä³ñíîãî ñâÿòà – Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ –
8 Áåðåçíÿ ñâî¿ ùèð³ â³òàííÿ àäðåñóþ æ³íêàì Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà, íàøèì äîðîãèì ï³äî-
ï³÷íèì. Áàæàþ âàì, øàíîâí³, ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, âåëèêîãî îñî-
áèñòîãî ùàñòÿ, ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ òà çàòèøêó, Áîæîãî
áëàãîñëîâåííÿ íà çâåðøåííÿ âåëèêî¿ ³ òàê ïîòð³áíî¿ ëþäÿì
ìèëîñåðäíî¿ ðîáîòè!

²ðèíà Ì²ËÅÑ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî
Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà.

Ãàðíîãî  âàì âåñíÿíîãî  ñâÿòà – Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî
äíÿ  – 8 Áåðåçíÿ, ÷èñòèõ ïîìèñë³â, äîáðèõ ñïðàâ. Òàê³ ìî¿
ùèð³ ïîáàæàííÿ óñ³ì ïðàö³âíèêàì êóëüòóðè íàøîãî ï³ñåííî-
ãî êðàþ,  ³  âñ³ì, äîáðèì, ùèðèì ñåðöåì æèòåëÿì ð³äíîãî
×èíàä³ºâà. Íåõàé ç âàìè çàâæäè áóäóòü çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ, ëþ-
áîâ, äîáðîáóò, çëàãîäà ó ðîäèíàõ, íàòõíåííÿ òà óñï³õ ó âñ³õ
çàïî÷àòêóâàííÿõ. Íåõàé æ³íî÷à äîëÿ çàâæäè áóäå ïðèõèëü-
íîþ äî âàñ!

Îëüãà ÏÐÎÊÎÏ-ÕÀËßÂÊÀ, íàðîäíà ñï³âà÷êà.

Ìèëèõ, ñóìë³ííèõ, òóðáîòëèâèõ, ââ³÷ëèâèõ ïðàö³âíèöü
ì³ñüêèõ ï³äïðèºìñòâ òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ³ ïî-
ñëóã, íàøèõ äîðîãèõ âåòåðàíîê â³ä óñ³º¿ äóø³  â³òàþ ç Ì³æíà-
ðîäíèì æ³íî÷èì äíåì – 8 Áåðåçíÿ! Íåõàé í³êîëè íå ïîëèøà-
þòü âàñ âåñíÿíèé íàñòð³é, ñâ³òëå ïî÷óòòÿ ðàäîñò³,  â³ðè é âñå-
ïåðåìàãàþ÷î¿ ëþáîâ³. Áàæàþ âàì ùàñòÿ é óäà÷³, ì³öíîãî çäî-
ðîâ'ÿ, çä³éñíåííÿ âñ³õ ìð³é ³ áàæàíü.

Ìàãäàëèíà ÃÓÄÀÊ, ãîëîâà ì³ñüêêîìó ïðîôñï³ëêè
ïðàö³âíèê³â ³ ï³äïðèºìñòâ òîðã³âë³, ãðîìàäñüêîãî

õàð÷óâàííÿ òà ïîñëóã.

Ç ïåðøèìè âåñíÿíèìè êâ³òàìè, òåïëèì ïðîì³ííÿì ñîíöÿ ïðè-
õîäèòü äî íàñ íåïîâòîðíå, ìèëå, ÷àð³âíå æ³íî÷å ñâÿòî – 8
Áåðåçíÿ. Â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàºìî âàñ, äîðîã³ ïðàö³âíèö³ çà-
ë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿ Ìóêà÷åâî. Çè÷èìî âàì ùàñëèâî¿ äîë³, ì³öíîãî
çäîðîâ'ÿ, òà ëåãêèõ ³ ùàñëèâèõ äîð³ã ó æèòò³ ³ âñ³ëÿêèõ äîñ-
òàòê³â ó âàøèõ äîì³âêàõ!

Þð³é ØÓÒÀÊ, íà÷àëüíèê çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿
Ìóêà÷åâî, Àíòîí³íà ÒÎÌ×ÓÊ,

ãîëîâà ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ .

Äîðîã³  æ³íêè çàõèñíèö³ Â³ò÷èçíè,  âåòåðàíêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè! Ùèðîñåðäíî â³òàþ âàñ ç Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì
äíåì – 8 Áåðåçíÿ! Õàé ÷àð³âíà âåñíà äîäàº âàì ñèë ³ ñíàãè,
çäîðîâ'ÿ é çö³ëåííÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ é äîñòàòê³â ó âàøèõ ñ³ì'ÿõ,
óâàãè â³ä âëàäè, ð³äíèõ, áëèçüêèõ, øàíè â³ä îòî÷óþ÷èõ, ìèð-
íîãî íåáà, ÿñíîãî ñîíöÿ.

Îëåêñàíäð Ì²ØÈÍ, ãîëîâà ì³ñüêîãî òîâàðèñòâà
³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

 ³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Ó Ì³æíàðîäíèé æ³íî÷èé äåíü – 8 Áåðåçíÿ â³ä ùèðîãî ñåð-
öÿ øëþ âàì, äîðîã³ æ³íêè, Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
Óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè â'ÿçí³â – æåðòâ íàöèçìó ñëîâà ùèðî¿ ïî-
äÿêè çà âàøó ïðàöüîâèò³ñòü, áåçêîðèñëèâ³ñòü ³ æåðòîâí³ñòü.
Çäîðîâ'ÿ âàì ì³öíîãî, ñîíÿ÷íîãî òåïëà. Ó íàéãàðí³øå âåñíÿ-
íå ñâÿòî áàæàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ, ñîíÿ÷íîãî òåïëà, ìèðó
íà çåìë³, ñïîêîþ äóøåâíîãî ³ äîáðà ó õàò³!

Ìèêîëà Ë²ÒÊÎÂÑÜÊÈÉ, ãîëîâà ðàäè
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿

Ñï³ëêè â'ÿçí³â-æåðòâ íàöèçìó.

Íàé÷àð³âí³ø³, íàéìèë³ø³ æ³íêè Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ãðî-
ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Çàõ³äíî¿ ãðóïè â³éñüê! Ç³ ñâ³òëèì ñâÿòîì
êðàñè ³ ëþáîâ³ – 8 Áåðåçíÿ! Õàé ñòåëèòüñÿ ùàñòÿì âàøà æèò-
òºâà äîðîãà. Áàãàòî¿ âàì íà äîáðî äîë³. Õàé íå ïîêèäàº âàñ
÷àð³âí³ñòü, à ñóïóòíèöåþ áóäå â³÷íà âåñíà!

Ìèõàéëî ÌÀÍÈ×ÅÂ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Çàõ³äíî¿ ãðóïè  â³éñüê,

ãâàðä³¿ ï³äïîëêîâíèê.

Óñå ïðåêðàñíå íà Çåìë³ – â³ä æ³íêè, áî é ñàìà âîíà – âåðøè-
íà Áîæîãî òâîð³ííÿ. Ùèðîñåðäíî â³òàþ âàñ, äîðîã³ ïðàö³â-
íèö³ Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêâ³ää³ëó âíóòð³øí³õ ñïðàâ, äðóæè-
íè, ìàòåð³,  ñåñòðè é äîíüêè íàøèõ ñï³âðîá³òíèê³â ç Ì³æíà-
ðîäíèì æ³íî÷èì äíåì – 8 Áåðåçíÿ! Íåõàé êîæåí âàø äåíü
áóäå ñîíÿ÷íèì ³ ðàä³ñíèì, íåõàé íàâêîëî âàñ ïàíóþòü ëþáîâ ³
ãàðìîí³ÿ, à íà âàøó ÷åñòü ðîçêâ³òàþòü íàéêðàù³ êâ³òè ³ çâó-
÷èòü ÷àð³âíà ìóçèêà. Áóäüòå çàâæäè óñì³õíåí³, ñïîâíåí³ ìð³é
òà îïòèì³çìó!

Âàñèëü ØÂÅÍÄÀ, íà÷àëüíèê ì³ñüêâ³ää³ëó
âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿.

Ç ïî÷óòòÿì ãëèáîêî¿ âäÿ÷íîñò³ çà ñóìë³ííó ïðàöþ ñåðäå÷-
íî â³òàþ ç Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì - 8 Áåðåçíÿ íàéïðåê-
ðàñí³øèõ ñåðåä æ³íîê Ìóêà÷åâà, äóæå ïðàöüîâèòèõ, îáîâ'ÿç-
êîâèõ òðóä³âíèöü öåíòðó åëåêòðîçâ'ÿçêó ¹ 3. Íåõàé íå ò³ëüêè
â æ³íî÷å ñâÿòî à é ö³ëèé ð³ê âàø³ ñåðöÿ ç³ãð³âàþòü ñâ³òëå
ïî÷óòòÿ ëþáîâ³, ÷îëîâ³÷à â³ðí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü, ùàñëèâ³ ïî-
ñì³øêè âàøèõ ä³òåé, îíóê³â!

²âàí ÐÎÑÏÎÏÀ, íà÷àëüíèê Ìóêà÷³âñüêîãî öåíòðó
åëåêòðîçâ'ÿçêó ¹ 3

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ â³òàþ  ìèëèõ, ÷àð³âíèõ, äîáðèõ, êðàñèâèõ
äóøåþ óñ³õ æ³íîê, ÿê³ òðóäÿòüñÿ ó Öåíòð³ ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó
¹ 1, ç ðàä³ñíèì ñâÿòîì 8 Áåðåçíÿ! Âñ³ëÿêèõ âàì ãàðàçä³â,
îñîáèñòîãî ³ ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ, çäîðîâ'ÿ ì³öíîãî, óñï³õ³â ó âñ³õ
ä³ëàõ. Õàé ðÿñí³º ó ñåðö³ âàø³ì - í³æí³ñòü, ëàñêà ³ íàä³ÿ íà âñå
êðàùå!

Òåòÿíà ÃÎÐÄÓÁÅÉ, íà÷àëüíèê Öåíòðó ïîøòîâîãî
çâ'ÿçêó ¹ 1 ì. Ìóêà÷åâà

Øàíîâí³, ìèë³ ïðàö³âíèö³ Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè,
íàø³ äîðîã³ âåòåðàíêè! Ùèðîñåðäíî â³òàþ âàñ ç Ì³æíàðîä-
íèì æ³íî÷èì äíåì - 8 Áåðåçíÿ! ² â æ³íî÷å ñâÿòî, ³ â óñ³ íà-
ñòóïí³ äí³, íåõàé ç âàìè áóäóòü çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ, ëþáîâ, äîá-
ðîáóò, çëàãîäà ó ðîäèíàõ, íàòõíåííÿ ³ óñï³õè â óñ³õ çàïî÷àòêî-
âàíèõ ä³ëàõ. Íåõàé äîëÿ çàâæäè áóäå ïðèõèëüíîþ äî âàñ, à
âåñíà ÷àðóº, äîäàº ñèë ³ ñíàãè!

Òåðåç³ÿ ÎÁÅÐÒÞÕ, äèðåêòîð Ìóêà÷³âñüêî¿
 øâåéíî¿ ôàáðèêè

Â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàþ ç  8 Áåðåçíÿ ìèëèõ, äîáðèõ, ïðàöüîâè-
òèõ æ³íîê  ð³äíîãî òðóäîâîãî  êîëåêòèâó, íàøèõ äîðîãèõ âå-
òåðàíîê. Íåõàé ðàä³ñòü â³ä Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ  îãîð-
íå êîæíó  ç âàñ ùàñòÿì, çäîðîâ'ÿì, ðîäèííèì òåïëîì, áëàãî-
ïîëó÷÷ÿì, ëþáîâ'þ, äîáðîì, ìèðîì.

Ìèêîëà ÁÀÑÀÐÀÁ, äèðåêòîð ÒÎÂ "ÁÀÇÈÑ".

Ñåðäå÷íî â³òàþ óñ³õ æ³íîê ïðàâîîõîðîíö³â,  ñóää³â, àäâî-
êàò³â, íîòàð³óñ³â ³ç âåñíîþ ³ Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì 8
Áåðåçíÿ – ñâÿòîì øàíè, ïîâàãè, ëþáîâ³ äî æ³íîê. Âè, äîðîã³¿
âèêîíóºòå ïîêëàäåí³ íà âàñ  îáîâ'ÿçêè äîáðîñîâ³ñíî, ç³ çíàí-
íÿì ñïðàâè, ïîñò³éíî çäîáóâàºòå íîâ³ çíàííÿ,  óäîñêîíàëþº-
òåñü ïðîôåñ³éíî. Ì³öíîãî âàì çäîðîâ'ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, ëþ-
áîâ³ ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ. Áóäüòå çàâæäè ùàñëèâ³!

Âëàäèñëàâ ÎËÅÃÀØ,
÷ëåí Ñï³ëêè àäâîêàò³â Óêðà¿íè.

Ñåðäå÷íî â³òàþ ç ÷óäîâèì ñâÿòîì âåñíè ³ êðàñè äîðîãèõ
òðóä³âíèöü ÒçÎÂ "Àð³àäíà". Õàé ùàñòÿ, çäîðîâ'ÿ, äîñòàòîê
ðàäóþòü âàñ íå ò³ëüêè ó Ì³æíàðîäíèé æ³íî÷èé äåíü, à îäåð-
æàòü ïîñò³éíó ïðîïèñêó ó âàøèõ äîì³âêàõ, à ëþáîâ ³ øàíà
îòî÷óþòü âàñ çâ³äóñ³ëü!

Ìèðîí    ÄÓÁÀÍÈ×, äèðåêòîð ÒçÎÂ "Àð³àäíà".

Ìî¿ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ ç 8 Áåðåçíÿ – Ì³æíàðîäíèì æ³íî-
÷èì äíåì ìèëèì ïðàö³âíèöÿì Ìóêà÷³âñüêî¿ ÌÐÅÂ. Ì³öíîãî
âàì çäîðîâ'ÿ, äîñòàòê³â, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó,  ñîíÿ÷íîãî òåïëà,
âåñíÿíîãî íàñòðîþ, óñì³øîê, ðàäîñò³ íà ö³ëèé ð³ê!

Âëàäèñëàâ ×ÎÐ², íà÷àëüíèê Ìóêà÷³âñüêî¿ ÌÐÅÂ.

Ç²  ÑÂßÒÎÌ  8   ÁÅÐÅÇÍß,
ÏÐÀÇÍÈÊÎÌ  ÂÅÑÍÈ,  ÊÐÀÑÈ,

ËÞÁÎÂ²  ²  ÍÀÒÕÍÅÍÍß!
Äîðîã³ ÷èòà÷êè, ïåðåäïëàòíèö³, ïðèõèëüíèö³

ì³ñüêðàéîííî¿ ãàçåòè "Ìóêà÷åâî"! Ñåðäå÷íî â³òàº-
ìî âàñ ç 8 Áåðåçíÿ – Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì!
Æ³íî÷à äóøà çàâæäè ïðàãíå ñâÿòà – ³ òèì á³ëüøå,
÷èì ãëèáøå çàíóðþºòüñÿ  â áóäåíí³ êëîïîòè. ² íàâ³òü
ÿêáè 8 Áåðåçíÿ íå áóëî ïðîãîëîøåíî Ì³æíàðîäíèì
æ³íî÷èì äíåì, éîãî âàðòî á óòâåðäèòè çíîâó – â áóäü-
ÿêèé äåíü, ì³ñÿöü, ð³ê… Íåõàé áóäå ïðèõèëüíîþ äî
âàñ äîëÿ, ñóïðîâîäæóþòü êîõàííÿ, çëàãîäà é óäà÷à,
ðàäóþòü ä³òè é îíóêè. Ç âåñíîþ-êðàñîþ ³ âàøèì óðî-
÷èñòî-ðàä³ñíèì Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì, óñ³
ìèë³, ÷àð³âí³, ïðåêðàñí³ æ³íêè ì³ñòà é ðàéîíó!

Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè "Ìóêà÷åâî"
 ³ âñ³ ÷îëîâ³êè-÷èòà÷³ íàøîãî ÷àñîïèñó.

*****************************************



За звичай діти народжу�
ються зі світу любові. Та,
на жаль, не всі наші діти
потрапляють до світу, де
панують любов і злагода.
За невблаганною статис�
тикою один відсоток не�
мовлят стають сиротами
в момент народження,
коли мати, а найчастіше
– обоє батьків відмовля�
ються від своєї кровиноч�
ки ще в пологовому будин�
ку. Часом через фізичні
вади новонародженого, та
найчастіше – через власні
амбіції й небажання зв’я�
зувати собі руки турбота�
ми про дітей.

А ось що відчувають си�
роти, опинившись на�
одинці із жорстоким
світом, де бракує справ�
жньої турботи й любові, які

Є  У  ДІТЕЙ  ДОРОСЛІ  ДРУЗІ  Й  МЕЦЕНАТИ
могли б дати батьки? Цим
дітям невідоме поняття
родина, хоча кожному так
хочеться її мати. І навіть у
найкращому інтернаті, бу�
динку дитини не бракує,
завдяки піклуванню дер�
жави і допомозі милосер�
дних людей, якими є наші
спонсори,  солодощів,
іграшок… Жоден такий
заклад не стає альтерна�
тивою сім’ї. Там мама по�
гладить по голівці, заспі�
ває на ніч колискову, роз�
каже казочку, а тато,  хоча
б з рідка пограється з ма�
люком, підніме на руки…

На жаль, сьогодні у ба�
гатьох державах гостро
стоїть проблема стрімко�
го збільшення кількості
дітей – соціальних сиріт
при живих батьках, поз�
бавлених прав батьків�
ства, засуджених, визна�
них недієздатними внас�
лідок хронічного алкогол�
ізму, наркоманії…  Не об�
ійшла ця проблема і Украї�
ну. А тим часом, кожна
дитина вихованець дитбу�
динку, поки що неусвідом�
лено, прагне зростати й
жити в суспільстві, яке б
могло убезпечити й захи�
стити її від насильства і
знущань, – в атмосфері
любові, миру та злагоди.
Саме на це спрямована

діяльність колективу об�
ласного будинку дитини в
Сваляві, де об’єдналися
люди сумлінні, чесні, сер�
ця яких не покинула хрис�
тиянська любов до
ближніх, де виховательок
діти називають мамою, де
в дорослих дітки бачать
своїх захисників. Тут усі:
медики і вихователі, ку�
харі і нянечки дбають, щоб
наші вихованці зростали в
атмосфері добра і любові,
турботи й милосердя,
щоб були вони здоровими,
бадьорими, мали мож�
ливість всебічно розвива�
ти свої здібності, якомога
менше задумувалися над
тим, що вони сироти. І в
цьому нам якнайкраще
допомагають голова За�
карпатської ОДА Олек�
сандр Олександрович
Ледида, начальник управ�
ління охорони здоров’я
ОДА Роман Іванович
Шніцер, голова Свалявсь�
кої РДА Георгій Петрович
Уліганинець.

У цій благородній справі
ми сповна відчуваємо до�
помогу людей щирих сер�
цем, обов’язкових сумлі�
нням, наділених христи�
янським почуттям допо�
магати ближньому і, най�
перше – дітям. Як ждуть�
чекають їх, своїх дорослих

друзів наші діти! При�
міром, заздалегідь до Дня
святого Миколая наші ви�
хованці під керівництвом
педагогів та старшого ви�
хователя Антоніни Михай�
лівни Гончарук  старанно
виводили «Ой, хто, хто
Миколая любить…». І
улюбленець дітвори не
підвів, завітав і до нашого
будинку на зустріч із ма�
лечею. І щедрим був він на
подарунки, спонсорську
допомогу… А потім були
новорічно�різдвяні свята.
Сяяла різнокольоровими
вогнями ялинка, діти
співали їй пісень, відтак
зустрілися з Дідом Моро�
зом і Снігурочкою. І так від
свята до свята:  Святий
Миколай, Різдво, Велик�
день, День захисту дітей…

Забезпечувати свята
для наших вихованців, по�
при всі негаразди, кризи,
хронічно невирішені про�
блеми допомагають нам
громада села Керецьки,
колектив медичного фа�
культету Ужгородського
національного універси�
тету, Волівецької ЗОШ,
ТОВ «Форнетті Закарпат�
тя» (Свалява), технічний
коледж (Свалява), Мукач�
івський державний універ�
ситет, медичний коледж
«Монада» (Ужгород)…

Серед наших друзів гро�
мада римо�католицької
церкви, священики отець
Кирило з Києва, отець Во�
лодимир, настоятель
Святотроїцької церкви з
Ужгорода, колектив заво�
ду «Флекстронікс»  з Му�
качева, ТзОВ «Евітас» з
Харкова, АБ «Укргазбан�
ку» (В.М.Дворський з об�
ласного центру)…

Як відомо, сенсом под�
вижницького життя Свято�
го Миколая стало творен�
ня людям добра. Що може
були святішим за добро!
Ось і допомагають нашо�
му колективу, і, найпер�
ше, дітям�сиротам  А.І.
Маханець з Австрії, Я.Хел�
менська, Л.С.Белих, О.Л�
.Найпавер, Н.Ф. Ли�
нець та Л.Ф.Шміт, Н.В.
Коржем’ятіна, В.В.Пайда,
Ю.Ю.Заболотний, Денис
Ман з «Єдиного студент�
ства» – усі з Ужгорода.
Всеперемагаючим почут�
тям християнського ми�
лосердя керувалися, до�
помагаючи дітям А.В.�
Луць, О.І.Толкунова з Му�
качева, С.М.Кеменяш,
Ю.Ю.Грига, Сергій та Ми�
кола Сацики, О.Б.Морозь�
ко, Т.О.Баумен з Сваляви,
Л.І.Проданець з села Но�
воселиця,  Тячівського
району, І.М.Клим з Хуста,

Нещодавно вийшла чергова збір�
ка поезій поетеси із Мукачева Тетя�
ни Рибар «Знеболення снігами». Ав�
торка віддзеркалює в нових поезіях
«світ наявний і світ уявний». Чи не в
кожному творі простежується «прав�
дивий» ліризм, широчінь образів.
Поетеса глибоко розкриває стосун�
ки людини з Творцем. І робить це
без фальші, відверто. Саме тут і
відчувається життєвий і творчий
досвід поетеси:

...Тамуй в утробі дух той
   злободенний,

що засіває попелом стежки.
Осанна, Господу,
                 прикутому важким
любові тягарем д’нам невід’ємно.

Витончено, по�філософськи через
літературного героя звертається
пані Тетяна до Всевишнього:

...Молитвою омитися дозволь
від ран душевних і від скверни,
                                           Боже...
Або в іншій поезії читаємо:
...і хтось кричить тобі услід:
                      дивись не упади
й ти просиш:
Господи, тримай мене і поведи!

Так сильно і відверто може сказа�
ти людина котра вірила і вірить у
силу Господню, котра буде вірити.
Така віра в поєднанні з любов’ю, до�
помагає героям поезії Тетяни Рибар
і зрештою самій авторці. Юні роки
життя і творчості припадають на
непрості радянські часи. Коли люди
втрачали не тільки віру в себе. А
наша авторка не перестала вірити і
не переростає:

...ми повертаємось в день
             осмислення й цвітіння
нас розпізнає Бог й до рук
                        вкладе хреста...

Магія віри навіть у просте добро
пронизана творами цієї збірки. Ав�
торка не перестає наголошувати, що
за ніччю настає день, за заходом,
буде схід. Саме в ту ситу сього�

Ïîåç³ÿ ÿê âðàí³øí³ ñí³ãè
Òåòÿíà Ðèáàð. “Çíåáîëåííÿ ñí³ãàìè”, ïîåç³¿.

 (íà êîíêóðñ ë³òåðàòóðíî¿ ïðåì³¿ ³ì. Þ. Ìåéãåøà)

денність, ситу різними гріхами нас
грішних, поетеса знов підкреслює,
зокрема у вірші: «Ми південні»:

Обрій західний, в далечінь
Переллється у схід колись.

Віра в поезіях є останнім поштов�
хом до порятунку, віра у себе насам�
перед:

...знов прищепиться віра у себе,
                           на живий,
на найтонший зріз...

Поезія із цієї збірки трьохвимір�
на. В ній розкрито неперервний зв’я�
зок, що існує не одне тисячоліття :
Творець – Природа – Людина. Світ
природи, в якому перебуває літера�
турний герой нашої авторки – про�
стий, відкритий, але водночас до
кінця нерозгаданий, безмежний.
Співпереживаємо з поетесою, відчу�
ваючи, що душа відкрита. Душа збо�
лена, але з вірою:

...Коле п’яти золота стерня,
Коле душу зболену поету...

Простежується єдність людини з
природою незалежно від пори року.
І символізує це навіть сама назва �
«Знеболення снігами».її земля зне�
болюється снігами. Оновленою зу�
стрічається з веснами. А весни її
«заквітчані рушниками» і розігріті
піснями птахів. Заквітчані рушники

найяскравішими кольорами – це
підтвердження глибокого патріотиз�
му, любові до рідного, до українсь�
кого. Але природа, реальність в ок�
ремих частинах зрозуміла і відчут�
на лише авторці. Поетеса відчуває
реальність не спотвореною, а сніги
в неї з «космічним присмаком». Це її
природа, яка не розривна з Твор�
цем. Єдність людини з людиною,
стосунки між нами грішними, пока�
зано так, як це може передати жінка,
жінка�митець. Зроблено це своєрі�
дно:

...я люблю цих людей
  їхнє слово
              і пісню
що народжена з глиці...
З глибокою образністю передано

єдність небесних сил, рідної землі
й людини:

...я у небо впаду навзнак
і земля прилипає на плечі.
Головний персонаж Тетяниної

поезії – людина, жінка, яка живе в
цьому світі, яка любить його і вод�
ночас протистоїть світу. Символічно
в поезії те, що в образі снігу, зими,
авторка показує очищення душі
людської, очищення землі. Зима не
може тривати вічно. Десь перебо�
лить, десь розігріється, весна при�
носить зміни. І добре,що завер�
шальний вірш із збірки робить своє�
рідний висновок, додаючи оптимі�
зму, залишаючи ще більше те для
роздумів читачеві.

Вірші такі виховують людину, до�
помагають іти з вірою по житті, не
впасти у непростий час, не втрати�
ти віру в добро у себе. В поезії ба�
гатообразність, філософія думки,
милозвучність мови. Інколи «треба
прочитати» те, що читається поміж
рядків. Цією збіркою авторка ро�
бить ще один впевнений крок в літе�
ратуру і не тільки місцевого масш�
табу, робить хороший внесок в роз�
виток української літератури. Така
книга повинна виходити більшими
накладами. Але це ще не пізно вип�
равити.

Богдан СЛИВЧУК

ÀÂÒÎÐÀ ÏÅÐØÎ¯ ØÅÂ×ÅÍÊ²ÀÍÈ
ÆÈÂÖÅÌ ÑÏÀËÈËÈ Â ÒÎÏÖ² ËÎÊÎÌÎÒÈÂÀ...

Асоціація українсь&
ких письменників
висунула на здобут&
тя Шевченківської
премії книгу киянина
Романа Коваля «Ми&
хайло Гаврилко: і
стеком, і шаблею». У
ній розповідається
про скульптора і ху&
дожника, автора
першої і, на жаль, за&
бутої Шевченкіани,
січового стрільця,
начальника штабу
Сірої дивізії Армії
УНР, повстанського

отамана Михайла Гаврилка (1882&1920), життя якого
закінчилося трагічно. Восени 1920 року «большевики
на двірці в Полтаві його живим вкинули до печі в локо&
мотиві». Історичний нарис з успіхом пройшов уже два
етапи, визначені комітетом.

Ще рік тому ім’я Михайла Гаврилка для мене було не�
відомим. Саме завдяки потужній постаті сучасності Ро�
мана Коваля, як в літературі, так і державотворчих про�
цесах, я відкрила для себе не тільки геніального митця і
мужнього воїна Михайла Гаврилка, але й цілу плеяду
борців за волю України першої половини XX століття, в
тому числі й письменника з Полтавщини Юрія Горліса�
Горського, який прагнув прислужитися побудові Кар�
патської України 1939 року.

Його земляк Михайло Гаврилко також побував на За�
карпатті, це було у вересні 1914 року, коли у чині старшо�
го десятника українських січових стрільців у Горонді по�
близу Мукачева проходив вишкіл разом з недоформо�
ваним стрілец�твом.

Відтак його життя було повне пригод, обшуків, арештів.
Став Гаврилко й відомим митцем, який створив чотири
проекти пам’ятників Тарасові Шевченку: в Києві, на рідній
Полтавщині, Прикарпатті й Буковині. Був автором влас�
ної Шевченкіани – увіковічував Т.Шевченка в барельєфах,
горельєфах, плакетках, портретах та медальйонах. Ця
тема стала провідною в його житті й творчості.

Ірина ГАРМАСІЙ.

9 áåðåçíÿ ìèíàº 199 ðîê³â
ç äíÿ íàðîäæåííÿ âèäàòíîãî Êîáçàðÿ

Михайло ГАВРИЛКО ліпить
погруддя курінного Василя

ДІДУШКА. 17 червня 1915 р.

Катерина та Володимир з
Києва, В.Айботова, Юлія
Георгіївна, Наталія, Марі�
анна, Олександр, М.О.М�
іщук, Т.О.Бауман , які не
вказали  своєї адреси. Є
серед наших благо�
дійників і невідомі особи.
Невідомі нам, та відомі  їх
праведні діла Господу
Богу. Висловлюємо щиру
подяку за інформаційну
підтримку, яку роблять
нашому колективу тала�
новиті журналісти з UA
РЕПОРТЕР з обласного
центру.

Нехай очі наших дітей
світяться радістю не
тільки тоді, коли тримають
у руках подарунки, але й
завжди, і ніколи не міліє
ріка спонсорської допо�
моги хлопчикам і дівчат�
кам. А вам, дорогі наші
спонсори й благодійники,
нехай Господь Бог за ваші
милосердні справи, за
вашу щиру душу  благо�
словить міцним здоров’�
ям, щастям, радістю, до�
статками, миром і злаго�
дою… І можливістю завж�
ди приходити на допомо�
гу тим, хто найбільше її
чекає.

Володимир БЕЙРЕШ,
головний лікар облас&

ного Будинку дитини
в Сваляві

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 555557 áåðåçíÿ 2013 ð.

¹ 9 (961)¹ 9 (961)¹ 9 (961)¹ 9 (961)¹ 9 (961)

ñò.

Æåíùèíû íå ñëåäóþò äóðíûì ñîâåòàì – îíè èõ îïåðåæàþò. (À. Ýðìàí).



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 25.02.2013 р.  по  03.03.2013 р.
1. Паук Василь Андрійович – 1938 р.н.
2. Ласло Габріелла Юліїівна –1931 р.н.
3.Бішті Олександр Михайлович – 1935 р.н.
4.Андреєв Володимир Георгійович –  1947 р.н.
5.Черепаня Ганна Василівна – 1933 р.н.
6.Лавер Павло Іванович – 1921 р.н.
7.Кека Віталій Володимирович –1980 р.н.
8.Сідор Гелена Миколаївна – 1933 р.н.
9.Логіна Любов Володимирівна – 1956 р.н.
10.Барна Дьордь Мігальович – 1944 р.н.
11.Геревич Ганна Миколаївна – 1957 р.н.
12.Чаньі Анна Михайлівна –1935 р.н.

За даними міського Комбінату благоустрою.

Èñòîðèÿ æåíùèíû – ýòî èñòîðèÿ ñàìîé ÷óäîâèùíîé òèðàíèè. (Î. Óàéäëü).Èñòîðèÿ æåíùèíû – ýòî èñòîðèÿ ñàìîé ÷óäîâèùíîé òèðàíèè. (Î. Óàéäëü).Èñòîðèÿ æåíùèíû – ýòî èñòîðèÿ ñàìîé ÷óäîâèùíîé òèðàíèè. (Î. Óàéäëü).Èñòîðèÿ æåíùèíû – ýòî èñòîðèÿ ñàìîé ÷óäîâèùíîé òèðàíèè. (Î. Óàéäëü).Èñòîðèÿ æåíùèíû – ýòî èñòîðèÿ ñàìîé ÷óäîâèùíîé òèðàíèè. (Î. Óàéäëü). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 7 áåðåçíÿ 2013 ð.

¹ 9 (961)¹ 9 (961)¹ 9 (961)¹ 9 (961)¹ 9 (961)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

НОВІ ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ
ТА ПРОЦЕДУРИ

ОФОРМЛЕННЯ НЕРУХОМОСТІ
В 2013 РОЦІ

1 січня 2013 року є датою, за якою слідує введення нових
правил та процедур оформлення прав на земельні ділянки та
інше нерухоме майно. Саме в цей день набувають чинності
два законодавчі акти, що впроваджують істотні нововведення
у правове регулювання відносин щодо земельної та неземель$
ної нерухомості. Наразі мова йде про Закон України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» та Закон України «Про Державний земельний ка$
дастр».

Суть нововведень полягає у тому, що якщо до 1 січня 2013 р.
в Україні формування земельних ділянок та оформлення прав
на них здійснювалось шляхом ведення одного реєстру — Дер$
жавного реєстру земель (який вело Державне агентство зе$
мельних ресурсів України та його територіальні органи), то
після 1 січня 2013 р. таких реєстрів буде два, а саме: форму$
вання земельних ділянок фіксуватиметься в Державному зе$
мельному кадастрі, а оформлення прав на земельні ділянки
— у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень.

Окрім того, з 1 січня 2013 року набула  чинності стаття 79 1
Земельного кодексу України (Формування земельної ділян$
ки як об’єкта цивільних прав), якою вперше на законодавчому
рівні буде визначене поняття формування земельної ділянки.
Згідно з цією статтею формування земельної ділянки полягає
у визначенні земельної ділянки як об’єкта цивільних прав.
Формування земельної ділянки передбачає визначення її
площі, меж і внесення інформації про неї до Державного зе$
мельного кадастру.

Земельна ділянка вважається сформованою з моменту
присвоєння їй кадастрового номера. Крім того, всі сформо$
вані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Дер$
жавному земельному кадастрі.

Земельна ділянка може бути об’єктом цивільних правочинів
лише після внесення відомостей про неї до обох інформацій$
них баз даних — Державного земельного кадастру та Дер$
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтя$
жень.

З іншого боку, проведення державної реєстрації земель$
ної ділянки у Державному земельному кадастрі не надає
ділянці юридичної властивості обігоздатності, тобто власти$
вості бути об’єктом цивільних прав (права власності, оренди
тощо), що вбачається з ч. 9 ст. 79 1 Земельного кодексу Украї$
ни, де встановлено, що земельна ділянка може бути об’єктом
цивільних прав виключно з моменту її формування та держав$
ної реєстрації права власності на неї. Тобто земельна ділян$
ка може бути об’єктом цивільних правочинів лише після вне$
сення відомостей про неї до обох інформаційних баз даних —
Державного земельного кадастру та Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Причому дер$
жавна реєстрація речових прав на земельні ділянки може
здійснюватися після державної реєстрації земельних ділянок
у державному земельному кадастрі.

Однак при вчиненні правочинів та інших дій щодо земель$
них ділянок їх власники та користувачі мають подати доку$
мент, який підтверджує наявність у них відповідного права.
Таким документом, як передбачено ст. 28 Закону «Про дер$
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об$
тяжень», є витяг з Державного реєстру прав, який надається
власникам земельних ділянок на підставі поданої заяви.

Закон «Про державну реєстрацію речових прав на нерухо$
ме майно та їх обтяжень» визнає всі права на земельні ділян$
ки, які були зареєстровані до 1 січня 2013. Однак у власників
земельних ділянок можуть виникнути непоодинокі проблеми
у разі, якщо така ділянка не має кадастрового номера

Водночас права на земельні ділянки та інше нерухоме май$
но, що виникли до набрання чинності цим Законом, тобто до
1 січня 2013 р., визнаються дійсними навіть у разі відсутності їх
державної реєстрації, передбаченої цим Законом, якщо реє$
страція прав була проведена відповідно до законодавства, що
діяло на момент їх виникнення. Або якщо на момент виник$
нення прав діяло законодавство, що не передбачало обов’яз$
кової реєстрації таких прав. Таким чином, Закон «Про дер$
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх об$
тяжень» визнає всі права на земельні ділянки, які були зареє$
стровані до 1 січня 2013. Це, зокрема, означає, що видані до 1
січня 2013 р. державні акти на право власності на земельні
ділянки зберігатимуть свою чинність і після 1 січня 2013 р. — до
тих пір, доки існуватиме відповідна земельна ділянка як об’єкт
цивільних прав.

При цьому варто звернути увагу на те, що незважаючи на
визнання державою прав власності на такі земельні ділянки, у
їх власників при здійсненні прав можуть виникнути непооди$
нокі проблеми у випадку, якщо така ділянка не має кадастро$
вого номера. Згідно із Законом України «Про Державний зе$
мельний кадастр» земельні ділянки, право власності (корис$
тування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформова$
ними незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.
Отже, такі ділянки можна використовувати відповідно до їх
цільового призначення. Однак ними не можна розпоряджа$
тися, поки не буде отриманий кадастровий номер.

Приватний нотаріус В.ОЛЕГАШ.
   Адреса розташування робочого місця:

вул. Миру, буд.10, прим.5, м. Мукачеве, 89600

Роб.тел.3H86H54.

Унікальну на сьогодні
акцію започаткувала та
провела управляюча
кампанія ТзОВ «І.Т.В.
Сервіс Плюс» з нагоди
своєї першої річниці.
Серед мешканців МукаH
чева, які уклали договір
з цією фірмою та щоміH
сяця вчасно сплачують
комунальні послуги
(квартплату), були розH
іграні цінні призи.

Як розповіли нам у адм$
іністрації, щоб розіграти
призи, були залучені фах$
івець$комп’ютерник та
місцеве телебачення, яке
слідкувало за процеду$
рою. Ідея з «барабаном»
та витягуванням номерів
абонентів була забрако$
вана через надмірно вели$
ку кількість учасників.
Отже, за жеребом спец$
іальної програми призи
отримали:

Електричний чайник –
Рахмана Тетяна Олексан$
дрівна;

Праску – Тарасенко
Сергій Федорович;

Мікрохвильову піч –
Мангур Магдалина Юріїв$
на;

Пилосмок – Попович
Вікторія Львівна;

Мобільний телефон –
Харачко Володимир Євге$
нович;

Çàïëàòèâ êâàðïëàòó – ÷åêàé íà ïîäàðóíîê!
Головний приз – 32$дюй$

мовий LCD$телевізор –
Маркова Ірина Іванівна.

Призи вручав особисто
директор «І.Т.В.Сервіс
Плюс» Ігор Запотічний,

 здійснює виконання пока$
рань не повязаних з позбав$
ленням волі  це такі види
покарань , як звільнення від
відбування покарання з вип$
робуванням.; заборона зай$
матись певним видом діяль$
ності або обіймати певні по$
сади; виправні роботи , та
громадські роботи. Сьогодні
хотілосяб вам розповісти
про такий вид покарання , як
громадські роботи.

Останнім часом в Україні
широко застосовується та$
кий вид покарання  як гро$
мадські роботи, що поляга$
ють у безоплатному вико$
нанні суспільно корисних
робіт, вид яких визначає
к р и м і н а л ь н о $ в и к о н а в ч а
інспекція спільно з  органа$
ми місцевого самоврядуван$
ня.

 На обліку в кримінально$
виконавчій інспекції  Мукач$
івського району  Закарпатсь$
кої   області перебувають
особи, яким таке покарання
призначено за кримінальний
злочин, проте найбільш по$
ширена практика саме адм$
іністративного  стягнення   у
виді громадських робіт. Гро$
мадяни, які нехтують прави$

КримінальноHвиконавча інспекція
Державної пенітенціарної служби України

лами дорожньої безпеки,
керуючи транспортними за$
собами у стані алкогольного
сп”яніння, притягаються до
відповідальності за ст.130
Кодексу України про адміні$
стративні правопорушення.
Таким водіям суддя призна$
чає штраф чи позбавлення
водійських прав на певний
строк, або ж громадські ро$
боти на строк від 40 до 60
годин.

 Громадські роботи вико$
нуються по 4 години на день
у вільний від основної робо$
ти чи навчання час, безоп$
латно на об’єктах визначених
органами місцевого само$
врядування, завдяки чому
населенні пункти знаходять$
ся в належному санітарному
стані. У весняно$літній пері$
од проводиться обкошуван$
ня бур’янів, вирубка по$
рослів, насадження молодих
дерев, оновлення пам’ятних
місць, прибирання прилег$
лих територій, в осінньо$зи$
мовий $ обрізування та об$
копування дерев, очищення
територій від снігу та сміття.
В зимово$весняний період
особи до яких застосовано
покарання у виді громадсь$

ких робіт залучаються до
очищення русол річок від
сміття та чагарників, для
того щоб уберегти населені
пункти від паводків, які є ак$
туальними для нашої об$
ласті.  В процесі виконання
громадських робіт підви$
щується рівень екологічної
культури населення.

Сільським та селищним
радам украй необхідна ро$
боча сила, особливо в вес$
няний період, що завжди
супутний з підготовкою до
травневих свят. До дня свят$
кування  памятних дат орга$
ни місцевого самоврядуван$
ня погоджують  з криміналь$
но$виконавчою інспекцією
перелік об”єктів та видів
робіт, що підлягають вико$
нанню підобліковими. Так
напиклад  з приводу  черго$
вої річниці Перемоги ра$
дянський військ у Великій
вітчизняній війні особлива
увага приділяється пам”ят$
никам, братським могилам,
меморіалам загиблим вої$
нам. Таким спорудам уже
немало років, тому доведен$
ня їх до ладу потребує копіт$
кої роботи Особи, яким при$
значено цей, порівняно но$

вий, вид покарання, залуча$
ються до робіт, що не вима$
гають певної кваліфікації. Це,
наприклад, оббивка штука$
турки на постаментах та над$
могильних плитах, очищен$
ня пам’ятників від старої
фарби, підсобні роботи під
час штукатурних робіт, по$
білки постаментів та надмо$
гильних плит, фарбування
пам’ятників, упорядкування
територій, прилеглих до
братських могил тощо.

Застосування громадських
робіт має низку позитивних
аспектів. По$перше, відбу$
вається виправлення особи$
стості шляхом залучення її
до неоплачуваної фізичної
праці, виховання не лише
правослухняності, а й сумлі$
нного ставлення до роботи.
Крім того, доклавши зусиль
до оновлення й покращення
пам’ятних споруд, людина
виховує в собі поняття істо$
ричної й естетичної культу$
ри.

 Б. БАБИНЕЦЬ,
заступник начальника

Мукачівської МРВКВІ
ст. лейтенант

внутрішньої служби

який наголосив, що такі
акції будуть проводитись
набагато частіше, ніж раз
у рік. Вже скоро стартує
нова акція, переможець
якої отримає суперприз.
Який саме, дирекція
поки$що тримає у сек$
реті.

Один з переможців акції,
пенсіонер Вікторія Попо$
вич, поділилась своїми
враженнями: «Я все жит$
тя звикла вчасно платити
за комунальні послуги,
тому, що вчасно сплаче$

на квартплата є запору$
кою належного утриман$
ня нашого будинку. Але
вперше це було кимось
оцінене, і дуже приємно
отримати подарунок.

Дуже хотілось би, щоб і
інші надавачі комунальних
послуг – електромережа,
газове господарство, во$
доканал  робили такі роз$
іграші. Я бачу, що з прихо$
дом нової фірми, поча$
лись якісь зрушення – у

дворах стало набагато
чистіше».

Інший переможець,
Магдалина Мангур, теж не
приховувала радості:
«Коли мені подзвонили і
сказали, що я виграла
мікрохвильову піч, я не
повірила. Навіть відпові$
ла, мовляв, сьогодні 1 бе$
резня а не 1 квітня, тому
передзвоніть пізніше. По$
вірила тільки, коли дирек$
тор мені дав у руки
мікрохвильовку. Дуже
сподіваюсь, що молода
фірма нарешті наведе лад
у нашому господарстві, бо
ЖРЕПи залишили їм у спа$
док важку картину».

Головний приз $ 32$дюй$
мовий LCD$телевізор до$
велося доставляти до пе$
реможця, Ірини Маркової,
додому. Жінка настільки
розгубилася, що не могла
зрозуміти, за що вона от$
римала такий цінний приз.

Отже, редакція при$
єднується до вітань і пе$
реможцям унікальної
акції, і компанії «І.Т.В.
Сервіс Плюс» з їх першою
річницею. Сподіваємось,
що фраза, винесена у за$
головок стане дійсністю:
«Заплатив кварплату –
чекай на подарунок!»

Ю. КРАВЧУК



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777777  áåðåçíÿ 2013 ð.
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ñò.

Åñëè áû íå áûëî æåíùèí, âñå äåíüãè ìèðà íè÷åãî áû íå çíà÷èëè. (À. Îíàññèñ).

Äîðîã³ æ³íêè!
Ùèðî â³òàþ âàñ ç ïðåêðàñ-

íèì ñâÿòîì, æ³íî÷èì äíåì
8 Áåðåçíÿ! Äÿêóþ çà âàøó
ñâÿòó  ³ ùèðó ëþáîâ äî íàñ
÷îëîâ³ê³â, äî áàòüê³â ³ ä³òåé,
äî Óêðà¿íè!

Áàæàþ âàì,äîðîã³ æ³íêè,
ì³ííîãî çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³
â³ä æèòòÿ, Ùîá âàñ îòî÷óâà-
ëè íàä³éí³ äðóç³,ùîá áóëè
çäîðîâ³ ³ ùàñëèâ³ ðîäè÷³ òà
áëèçüê³ âàì ëþäè, ùîá âàñ ïåðåïîâíþâàëè ðàä³ñòü
³ ãîðä³ñòü çà ñèí³â ³ äîíüîê,çà âíóê³â ³ ïðàâíóê³â.

Áàæàþ, ùîá ñëîâà âäÿ÷íîñò³
³ âèçíàííÿ çà âàøó ìóäð³ñòü,
òåðï³ííÿ ³ ëþáîâ âè ÷óëè êî-
æåí äåíü!

Ç âäÿ÷í³ñòþ ³ ïîâàãîþ –
ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿

ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿
“ÂÎ  “Áàòüê³âùèíà”

ÏÅÐÅÑÒÀ Î.Ì.

Çàâòðà ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ â³äçíà÷àº øà-
íîâàíà æ³íêà, äîñâ³ä÷åíèé êåð³âíèê, ôàõ³-
âåöü, òàëàíîâèòèé îðãàí³çàòîð, ïåäàãîã çà
ïîêëèêàííÿì, ÿêà ñâîº ãàðÿ÷å ñåðöå â³ääàº
ä³òÿì, çàâ³äóþ÷à ÄÍÇ ¹ 28

Ãàííà Ôåäîð³âíà ÒÎÏÈËÊÎ.
Ìè ùèðî â³òàºìî Âàñ ç Äíåì íàðîä-

æåííÿ, çè÷èìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íå-
âè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, ðîäèííîãî çàòèø-
êó é äîáðîáóòó, âäÿ÷íîñò³ é ïîâàãè
ð³äíèõ, äðóç³â, êîëåã. À ùå áàæàºìî,
ùîá ó Âàøîìó æèòò³, íàñè÷åíîìó äîá-
ðèìè ñïðàâàìè ³ ïîä³ÿìè, Âàñ çàâæäè ñóïðî-
âîäæóâàëè óñï³õ é àòìîñôåðà òâîð÷îñò³. Áà-
æàºì çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî – áåç íüîãî íå ìèë³
í³ÿê³ ä³ëà, â çäîðîâ’¿  – áàãàòñòâî ³ ðàä³ñòü,
³ á³ëüøîãî ùàñòÿ íåìà. Âñüîãî, ùî ïðåêðàñ-
íîãî º ó æèòò³, â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºìî
âñ³. Õàé ùàñòÿ ïàíóº ó Âàøîìó äîì³ ³ ðàä³ñòü
õàé áóäå çàâæäè. Çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî ³ ùåäðî¿ äîë³ õàé Áîã
ïîñèëàº íà äîâã³ ðîêè!

Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ ³ øàíîþ – êîëåêòèâ ÄÍÇ ¹ 28.

Ñüîãîäí³ äåñÿòèé Äåíü íàðîäæåííÿ
çàâ³òàâ  äî íàøîãî óëþáëåíîãî ñèíî÷-
êà, òóðáîòëèâîãî áðàòèêà, ëàñêàâîãî
îíóêà é äóæå ÷åìíîãî õðåñíèêà – ó÷íÿ
4 «Á» êëàñó Ìóêà÷³âñüêî¿ ÇÎØ ¹ 6

Àíäð³éêà Á²ÄÇ²Ë².
Òåáå äîðîãåíüêèé, ç Äíåì íàðîä-

æåííÿ ùèðî â³òàºì, ùàñëèâî¿ äîë³
é çäîðîâ’ÿ áàæàºì. Õàé Òîá³ çàâæ-
äè óñì³õàºòüñÿ äîëÿ, íåñóòü ò³ëüêè ðàä³ñòü ç ñîáîþ ðîêè.
Íåõàé ñâ³òëîþ áóäå æèòòºâà äîðîãà, ùîá óñï³õè áóëè,
ùîá æèâ íå òóæèâ, â³äì³ííî ó÷èâñÿ, áî Òè ùàñòÿ â
æèòò³ çàñëóæè. Õàé Ìàòè Áîæà Òåáå îáåð³ãàº, ì³öíå
çäîðîâ’ÿ ïîñèëàº. Õàé Òâîº ìàéáóòòÿ áóäå ãàðíèì ³
ñâ³òëèì, õàé Òåáå ëþáëÿòü ³ øàíóþòü óñ³ íà ñâ³ò³!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ìàìà, òàòî,
 ñåñòðè÷êà ßíà, áàáóñÿ, õðåñíà ìàìà Íàòàë³ÿ,

ð³äí³, äðóç³, îäíîêëàñíèêè…

ÑÜÎÃÎÄÍ² ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß
â³äçíà÷àº ïðàö³âíèê Ìóêà÷³âñüêîãî ÌÐÅÂ
Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ ÊÎÂÁÀÑÊÎ.

Êîëåãè ïî ðîáîò³ áàæàþòü øàíîâíîìó ³ìåíèí-
íèêó äîâãèõ òà ùàñëèâèõ ðîê³â æèòòÿ, óñï³õ³â ó
ðîáîò³, çëàãîäè â ñ³ì¿ òà ðîäèí³, ì³öíîãî çäîðî-
âÿ, õîðîøîãî íàñòðîþ

Ç ïîâàãîþ  íà÷àëüíèê
Ìóêà÷åâñüêîãî ÑÐÅÂ  Â.×ÎÐ².

Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ Â²ÊÓ!
Ìóäðîãî êåð³âíèêà, òàëàíîâèòî-

ãî îðãàí³çàòîðà, øàíîâíó

²ííó Àíàòîë³¿âíó
ÁÈÑÀÃÓ

ñåðäå÷íî â³òàºìî ç íàãîäè çî-
ëîòîãî þâ³ëåþ.

Õàé ëàäèòüñÿ ñêð³çü –
            íà ðîáîò³, â ðîäèí³.
Ùîá ðàä³ñíèé íàñòð³é
                  ó ñåðö³ íå çãàñ.
Âñå ñâ³òëå é õîðîøå,

                       ùî òðåáà ëþäèí³,
Íåõàé íåîäì³ííî ïðèõîäèòü äî Âàñ.
Íåõàé ñòàðàííÿ Âàø³ ³ òðóäè
Ïðèìíîæàòü óñï³õè  ó íàø³ì êîëåêòèâ³,
Æèâ³òü â äîáð³ ³ â ðàäîñò³ çàâæäè
Òà áóäüòå  âñå æèòòÿ ùàñëèâ³!

Â³ä êîëåêòèâó ô³íàíñîâîãî
óïðàâë³ííÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
10 áåðåçíÿ þâ³ëåé ÷îëîâ³÷î¿ ìóä-

ðîñò³  â³äçíà÷àº õîðîøà ëþäèíà,
íàä³éíèé äðóã Âàñèëü Àíäð³éîâè÷
Äðîãîáåöüêèé.

Ùèðî â³òàºìî ³ áàæàºìî Òîá³
çäîðîâ’ÿ, çëàãîäè é ðîäèííîãî
çàòèøêó.

Õàé ³ íàäàë³ ñóïðîâîäæóþòü
Òåáå  ïî æèòòþ ðîçóì³ííÿ,

ï³äòðèìêà â³ääàíèõ äðóç³â, ç³ãð³âàº ëþáîâ íàéð³äí³-
øèõ ëþäåé.

Íàñòðîåíèþ ñîîòâåòñòâóÿ,
Ìû Òåáÿ, íàø äðóã, ïðèâåòñòâóåì,
È æåëàåì ðàäîñòè â ñóäüáå.
Ïóñòü óäà÷íî íà÷èíàåòñÿ
Êàæäûé äåíü è ïîëó÷àåòñÿ âñå,
Î ÷åì ìå÷òàåòñÿ Òåáå!

Íàðîäíà àðòèñòêà Óêðà¿íè Ë.ÏÈÐÎÃÎÂÀ.
Çàñëóæåíèé àðòèñò Óêðà¿íè Â. ÔÓÐÄÜ

Öèìè äíÿìè â³äçíà÷àþòü
ñâ³é 30-é  Äåíü îäðóæåííÿ,
Äåíü âåñ³ëëÿ, Äåíü,â³äêîëè
ïîºäíàëè äîë³ íà ðóøíè÷-
êó ùàñòÿ, äóæå ïîðÿäí³,
÷åñí³, ùèð³ é ïðèâ³òí³ ó
ñï³ëêóâàíí³
Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà

 òà Ðîìàí ²âàíîâè÷
ËÅÑÜÊ²Â

ç Êàëüíèêà. Âàø þâ³ëåé íå ò³ëüêè Âàøå ñâÿòî, ðàä³þòü
Âàø³ ð³äí³ é äðóç³ òåæ. Õàé Áîã ïîøëå ³ùå ðîê³â áàãàòî,
çäîðîâ'ÿ, ùàñòÿ, ðàäîñò³ áåç ìåæ! Íåõàé äîáðîì íàïîâ-
íþºòüñÿ õàòà, äîñòàòêîì, ùèð³ñòþ ³ ñîíÿ÷íèì òåïëîì,
õàé áóäå â³ðíèõ äðóç³â â í³é áàãàòî, ïðèõèëüíà äîëÿ îãîð-
òà êðèëîì. À Âàø³ âåñíè áóäóòü ñâ³òë³, ëåãêîêðèë³, íå
áóäå âòîìè ëàã³äíèì ðóêàì. Íåõàé çä³éñíÿòüñÿ Âàø³ ìð³¿,
³ äîáðå ñåðöå íå ï³äêîðèòüñÿ ðîêàì! Õàé òðîÿíäîþ êâ³òíå
â æèòò³ ùèðà äðóæáà ³ â³ðíå êîõàííÿ, íå çàòüìàðèòü õàé
äí³ çîëîò³ í³  ïå÷àëü, í³ ÷àñè ðîçñòàâàííÿ. Õàé ï³ä íåáîì
çàâæäè ãîëóáèì äîëÿ ñàäîì ïðåêðàñíèì áóÿº, áóäå óñï³õ
³ ùàñòÿ çåìíå, ³ ïîäðóæíº æèòòÿ âåñåëêîâî ñ³ÿº!

Äóæå øàíóþ÷à Âàñ – ñ³ì'ÿ ÌÀÐÊÓË²ÍÈÕ

Ç ÑÂßÒÎÌ ÂÅÑÍÈ ² ËÞÁÎÂ²
ùèðî â³òàþ ìèëèõ æ³íîê-ïðàö³âíèöü ì³ñüêî-
ãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè.
Áàæàþ âàì, äîðîã³ íàø³ êîëåãèí³,
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îïòèì³ñòè÷íîãî
íàñòðîþ, ÿêíàéá³ëüøå ùîäåííèõ
ðàäîù³â, óñï³õ³â íà ðîáîò³ ³ áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ â ðîäèíàõ,  â³÷íî¿ ìîëî-
äîñò³ ³ æ³íî÷îãî ùàñòÿ.
Â.ÃÓÍÃÐÅÄÅÐ,  íà÷àëüíèê
ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî
ôîíäó Óêðà¿íè â Ìóêà÷åâ³

ÑÎÍß×ÍÎÃÎ ÂÀÌ ÍÀÑÒÐÎÞ,
ÙÀÑËÈÂÎ¯ Æ²ÍÎ×Î¯ ÄÎË²!

Ëþá³ íàø³ òðóä³âíèö³ äèòáó-
äèíêó, ìèë³ âèõîâàòåëüêè, ïå-
äàãîãè, ìåäïåðñîíàë, ãîñïî-
äàðêè êóõí³, òåõïðàö³âíèö³ – ò³,
íà êîìó òðèìàºòüñÿ  íåëåãêà
íîøà âåëè÷åçíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà äîëþ íàøèõ ä³òåé. Â³ä
ùèðîãî ñåðöÿ  ïîçäîðîâëÿþ
âàñ  ç íåïîâòîðíèì  âåñíÿíèì

ñâÿòîì – 8 Áåðåçíÿ. Áóäüòå çàâæäè ùàñëèâèìè, íàïîâ-
íþéòå  óñå îòî÷óþ÷å  âàñ ñÿéâîì  ðàä³ñíèõ î÷åé, ñâ³òëîì,
äîáðîì ³  ìóäð³ñòþ. Íåñ³òü çëàãîäó  òà áëàãîïîëó÷÷ÿ  â
ñâî¿ äîì³âêè.  Íåõàé  óñ³ êâ³òè çåìë³  â öåé äåíü ðîçêâ³-
òàþòü ò³ëüêè äëÿ âàñ, à ïðîáóäæåíà ïðèðîäà  äàðóº âàì
âåñíÿíèé íàñòð³é  –  íà âåñü òåïåð³øí³é ð³ê!

Â. ÌÀÐÊÓËÈÍ, äèðåêòîð Ìóêà÷³âñüêîãî
äèòáóäèíêó-³íòåðíàòó.

Ó öåé ïðåêðàñíèé, âåñíÿíèé ³ ñîíÿ÷íèé äåíü
ñâÿòêóº ñâîº Äåíü íàðîäæåííÿ íàøà äîáðà, ÷óé-
íà, ÷àð³âíà, æèòòºðàä³ñíà êîëåãà

ÇÀÓËÈ×ÍÀ  Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà
Õàé ïëèâå ùàñëèâî òâ³é æèòòºâèé ÷îâåí,
² ìèíàº ëåãêî áåðåãè êðóò³,
² ëþáîâ³ áóäå õàé çàâæäè â³í ïîâåí,
Òî íàéãîëîâí³øå ó ëþäñüê³ì æèòò³.
Íåõàé â äóø³ çàâæäè ãîðÿòü
²ñêðèíêè ðàäîñò³ é áàæàííÿ,
Íåõàé íå çíàº ñåðöå çðàä,
À ò³ëüêè ðàä³ñòü ³ êîõàííÿ!
Ç Äíåì íàðîäæåííÿ!

Ç ïîâàãîþ ÏÏ «Àóäèò»
òà ÏÏ «Êëóá áóõãàëòåð³â»

ØÀÍÎÂÍ² Æ²ÍÊÈ-ÂÅÒÅÐÀÍÈ!
Ç íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî ñâÿ-

òà Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿-
íè äîçåìíî âêëîíÿºòüñÿ âàì çà ÿíãîëüñüêó
óñì³øêó  ìàëÿò, âèõîâàííÿ  çàõèñíèê³â
Â³ò÷èçíè, âàø âàãîìèé  âêëàä ó âèðîáíèö-
òâî ìàòåð³àëüíèõ ñòàòê³â, îñâ³òó, êóëüòó-
ðó, ìåäèöèíó, çàòèøîê ó äîì³, âèïðîì³íåííÿ
äîáðîçè÷ëèâî¿  ³ ãàðìîí³éíî¿ àóðè,
ó÷àñòü   ó âåòåðàíñüêîìó ðóñ³. Íå-
õàé âàøå ñÿéâî  ùîäíÿ ïîâíèòüñÿ
çäîðîâ’ÿì äóõó ³ ò³ëà, òóðáîòîþ
ç áîêó âëàäè íàä³éíèì ñîö³àëü-
íèì çàõèñòîì, äáàéëèâèì
ñòàâëåííÿì  ³ ëþáîâ’þ ÷î-
ëîâ³ê³â, ä³òåé, îíóê³â, ïðàâíóê³â,
ãðîìàäè.

 ².ÊÀ×ÓÐ, Ïî÷åñíèé âåòåðàí Óêðà¿íè,
ãîëîâà âåòåðàíñüêî¿ ðàäè Ìóêà÷³âùèíè.

ÇÄÎÐÎÂ’ß ² ÙÅÄÐÎ¯ ÄÎË²!

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅÑÍÛ – 8 ÌÀÐÒÀ!
Äîðîãèå è ëþáèìûå æåíùèíû!

Îò âñåãî ñåðäöà ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèå
ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì Äíåì – ïðàçäíè-
êîì  âåñíû, îëèöåòâîðåíèåì ëþáâè è óâàæå-
íèÿ ìóæ÷èí ê ïðåêðàñíîé ïîëîâèíå ÷åëîâå-
÷åñòâàþ

Ñ îáðàçîì  æåíùèíû ñâÿçàíû ðîæäåíèå
æèçíè íà çåìëå, ëþáîâü, íåæíîñòü, êðàñîòà,
ìàòåðèíñêîå òåïëî. Âû  âäîõíîâëÿëè íàñ,
ìóæ÷èí, íà ðàòíûå è òðóäîâûå ïîäâèãè. Âû
äåëàåòå  ìèð äîáðåå è ïðåêðàñíå.

Ñïàñèáî âàì, ìèëûå è ëþáèìûå, è âåëèêàÿ áëàãîäàðíîñòü
çà âàøå òåðïåíè, äîáðîòó è äóùåâíóþ ùåäðîñòü!

Ïóñòü  âàñ îêðóæàþò ëþáîâü è çàáîòà áëèçêèõ, ðîäíûõ,
äîáðîãî âàì çäîðîâ’ÿ è ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ!

Í. ÖÀÐÅÃÎÐÎÄÖÅÂ, ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Îðãà-
íèçàöèè âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë.

È. ÈÂÀÙÅÍÊÎ – ïåðâûé çàì. ïðåäñåäàòåëÿ.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Ò²ËÜÊÈ ÐÀÉÄÎÑÒ²
É ÊÎÕÀÍÍß!

Â²ÒÀªÌÎ Ç ËÞÁÎÂ’Þ!



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.
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“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

     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

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�двер�
на шафа для одягу�полірована тем�
но�коричневого кольору у хорошо�
му стані. Звертатися 0506634516.
     Пропоную послуги  в ролі до�

машньої господарки  по домовле�
ному графіку. 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.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

НА РОБОТУ ПЕРУКАР ТА

МАЙСТЕР З МАНІКЮРУ

В САЛОН КРАСИ В ЦЕНТРІ МІСТА.

Тел.: 050 196 19 35.

     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

Проектування та виготовлен�
ня  камінів, печей, барбекю.

Ціна договірна.
Зверт. 0666680598, 0953345517.

Виконаємо якісно і на совість
такі види робіт плитка, гипсо�
картон, кладка, каміни, мангали,
барбекю та інше.

Звертатися 099�5236691.

Пропоную послуги
з перевезення весіль

на автомобілі HYUNDAI
 чорного кольору.

Тел. 050 997 39 86



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 999997  áåðåçíÿ  2013 ð.

¹ 9 (961)¹ 9 (961)¹ 9 (961)¹ 9 (961)¹ 9 (961)

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 серія АА

№159102, видане  Мукачівським  військкоматом  у  1996 �му році
гр. Загрейчуку  Володимиру Павловичу, вважати недійсним.
     Втрачений пакет документів на ведення підприємниць�

кої діяльності , виданий  Мукачівською ОДПІ  ПП Білей  І.В. (Інд.
код 3196300039), вважати недійсними.

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

9 (961)9 (961)9 (961)9 (961)9 (961)
 10 10 10 10 10 7 áåðåçíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Æåíùèíû ðåäêî ïðîùàþò äðóã äðóãó ïðåâîñõîäñòâî â êðàñîòå. (Á. Ôîíòåíåëü).Æåíùèíû ðåäêî ïðîùàþò äðóã äðóãó ïðåâîñõîäñòâî â êðàñîòå. (Á. Ôîíòåíåëü).Æåíùèíû ðåäêî ïðîùàþò äðóã äðóãó ïðåâîñõîäñòâî â êðàñîòå. (Á. Ôîíòåíåëü).Æåíùèíû ðåäêî ïðîùàþò äðóã äðóãó ïðåâîñõîäñòâî â êðàñîòå. (Á. Ôîíòåíåëü).Æåíùèíû ðåäêî ïðîùàþò äðóã äðóãó ïðåâîñõîäñòâî â êðàñîòå. (Á. Ôîíòåíåëü).

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

÷èòè". 15.15, 03.15, 04.05 Ò/ñ "Òîð-
ãîâèé öåíòð". 17.00 "ß ïîäàþ íà
ðîçëó÷åííÿ". 18.40, 02.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!". 19.55, 01.10 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Ð³âíÿííÿ êîõàííÿ". 23.25 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 00.00 Í³÷í³ íîâèíè. 00.20
"Ì³ñüê³ ï³æîíè". "Ë³ëëåõàììåð".

ÑÒÁ
06.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!"
08.40, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 10.05 Õ/ô "Æ³íî÷èé äåíü"
(1). 12.10 "ÌàñòåðØåô - 2". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.50
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
20.55 Ò/ñ "Ð³âíÿííÿ ëþáîâ³" (1).
22.25 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
00.20 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.15
Õ/ô "Ñ³ëüñüêà êîìåä³ÿ" (1). 03.10
Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.00, 05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.00 Ò/c "Äîðîæí³é ïàòðóëü" (1).
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.10, 17.20 Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/c "Ëÿãàâèé" (1). 12.00, 04.35
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35,
03.15 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/c "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.50 Ò/c "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 23.50 Ò/c "¥ð³ìì" (2). 00.45
Õ/ô "Ìåäàëüéîí" (2). 02.25 Ò/c "Áåç-
ìîâíèé ñâ³äîê - 2" (2).

Ò Å Ò
06.30 Òåëåïóçèêè. 07.00 Áàéäèê³â-
êà. 07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³-
êîì. 09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Åëë³
ÌàêÁ³ë" (1). 13.00, 19.30 Áîãèíÿ.

Íîâà êîëåêö³ÿ. 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). 21.00 Â³òàëüêà 2. 22.00
Âåëèêà ð³çíèöÿ. 23.00 Íàäòî ãðóáî
äëÿ Þ-òóá'à. 23.30 Àíåêäîòè. 00.00
Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 01.00 Òâîþ
ìàìó!. 01.50 Áàáóíè & ä³äóíè.
02.15 Äî ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11:05 -  Ò/ñ.
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
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 07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.45 Ê³íîæóð-
íàë "Õî÷ó âñå çíàòè". 08.15 Õ/ô
"×àêëóíêà". 27 ñ. 09.05 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.30 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 10.20
Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ". 11.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15 Êðîê äî
ç³ðîê. 13.00 Íîâèíè. 13.10 Ïîãîäà.
13.15 Õàé ùàñòèòü. 13.35 Õ/ô "Àð-
ì³ÿ "Òðÿñîãóçêè". 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.25 Íàóêà. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.40 Òîê-øîó "Ëåãêî
áóòè æ³íêîþ". 16.00 Ò/ñ "Ä³òè á³ëî¿
áîãèí³". 16.55 Õ/ô "Â³÷íèé ïîêëèê"
18ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.35 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 Êðîê äî ç³ðîê.
20.35 Ïðî ãîëîâíå. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 221. Åêñòðåíèé
âèêëèê. 22.20 Êîíöåðòíà ïðîãðàì-
ìà. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Õ/ô
"×îëîâ³÷à ðîáîòà-2". 10 ñ. 00.20 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêà-
ìè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.35 Ïðî ãîëîâíå. 02.05
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.20
ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.45, 03.45 "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). 11.50, 12.50, 00.25, 01.25 Ò/ñ
"Äîÿðêà ç Õàöàïåòîâêè - 2. Âèêëèê
äîë³" (1). 13.50, 14.50, 04.00 "Íå
áðåøè ìåí³ - 3". 15.55 "Ïðîñòîøîó ç
Þð³ºì Ãîðáóíîâèì". 16.45, 00.00
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15, 21.20 Ò/ñ
"Ñâàòè-6" (1). 22.30, 02.55 "Óê-
ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 02.10, 04.50 Ò/ñ
"Íåçàáóòíº" (2).

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 "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 8"
(1). 12.10 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.55 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.50 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 15.45 Ò/ñ "Àíþòà". 17.40,
18.55 Ò/ñ "Ñâàòè 3" (1). 20.00, 02.40
"Ïîäðîáèö³". 22.25 Ò/ñ "Ó çîí³ ðè-
çèêó". 00.20 Õ/ô "Òîé, ùî âèãàíÿº
äèÿâîëà" (3). 03.10 Ä/ô "Íåâ³äîì³
ä³òè â³äîìèõ áàòüê³â".

 ICTV
05.25, 04.05 Ñâ³òàíîê. 06.30, 07.40
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00
Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Åêñòðåíèé
âèêëèê. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.25, 02.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 16.40 Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà".
12.25 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00, 01.30,
03.10 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³". 13.10, 22.10
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
14.20 Ò/ñ "Ñòðàñò³ çà ×àïàºì". 18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 20.10 Ò/ñ "Í³÷í³ ëàñò-
³âêè". 00.30 Ïðîâîêàòîð.

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-

ÑÒÁ
06.15, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.00,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.40 Õ/ô "Ç³òà ³ Ã³òà" (1). 12.50 "Ìà-
ñòåðØåô - 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 19.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 20.55 Ò/ñ "Ð³âíÿííÿ
ëþáîâ³" (1). 22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³
- 3". 23.20 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
00.25 "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.20 Õ/ô
"Ñ³ëüñüêà êîìåä³ÿ" (1). 03.10 "Íàéê-
ðàùå íà ÒÁ". 03.15 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/c "Äîðîæí³é ïàòðóëü" (1).
07.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿. 07.20 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20, 13.10, 17.20
Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/c "Ëÿ-
ãàâèé" (1). 12.00 Òîê-øîó "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 15.35 Ùèðîñåðäå çûçíàí-
íÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/c
"Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.50 Õ/ô "Ìå-
äàëüéîí" (2). 23.45 Õ/ô "Êóëåíåïðî-
áèâíèé ÷åðíåöü" (2).

Ò Å Ò
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).
12.00 Ò/ñ "Åëë³ ÌàêÁ³ë"(1). 13.00 Ó
ÒÅÒà òàòî! 13.40 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñ-
íà íÿíÿ" (1). 14.45, 20.35 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 15.45, 01.25 Âàéôàéòå-
ðè. 16.25 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1) .17.25
10 êðîê³â äî êîõàííÿ. 18.30 Îäíà çà
âñ³õ. 19.30 Áîãèíÿ. Íîâà êîëåêö³ÿ.
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 "Ïðèòóëîê" (2). 01.00
Òâîþ ìàìó!. 01.50 Áàáóíè & ä³äó-
íè. 02.15 Äî ñâ³òàíêó.

 «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 -
ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - Êîíöåðò .
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 - Ä/
ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 20.00 - "Äóõîâíå äæåðåëî".
20.45-  Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð.
09.00 Õ/ô "Á³ëÿâêà â çàêîí³ 2" (1).
11.00, 18.00, 21.00 Ò/c "Âîðîí³íè"
(1). 13.20, 14.30 Kids' Time. 13.25
Ì/c "Êîòïåñ" (1). 14.40, 15.50 Teen
Time. 14.50 Ò/c "Äðóç³" (1). 16.00 Ò/
c "Êàäåòñòâî" (1). 16.50 Ò/c "Ñâ³òëî-
ôîð" (1). 19.40, 00.20 Ñïîðòðåïîð-
òåð. 20.00 Ò/c "Ùîäåííèê Ùîäåííèê
ë³êàðÿ Çàéöåâî¿ 2" (1). 22.00 Ðåâ³-
çîð 2. 00.40 Ò/c "Ùîäåííèêè âàìï³-
ðà 2" (2). 01.30 Ò/c "Åâð³êà" (1). 02.10
Ò/c "Ð³ööîë³ é Àéëc" (2). 02.50 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 02.55 Ò/c "Øêîëà"
(2). 03.15, 04.15 Çîíà íî÷³. 03.20
Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé. 04.20 Ìîÿ
àäðåñà - Ñîëîâêè. Íå âäàðòå æ³íêó
íàâ³òü êâ³òêîþ. 04.40, 05.10 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 04.45 Ìàéñòåð ìóçè.
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 11.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íî-
âèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25
Ïðàâî íà çàõèñò. 12.45 Òåìíèé ñè-
ëóåò. 13.00 Íîâèíè. 13.10 Õ/ô "Çàâ-
òðà áóäå ï³çíî". 14.40 Â³êíî â Àìå-
ðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.15 Euronews. 15.25 Íà-
óêà. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 15.40 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè
æ³íêîþ". 16.15 Ò/ñ "Ä³òè á³ëî¿ áî-
ãèí³". 17.10 Õ/ô "Â³÷íèé ïîêëèê" 17ñ.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.30 Àãðî-News. 18.45 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.00 "Øåâ÷åíê³âñüêèé âå÷³ð"
äî 199-ð³÷÷ÿ Âåëèêîãî Êîáçàðÿ.
20.45 Ñ³ëüðàäà. 20.55 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.35 À.Ìàë³í³í. Ðîìàí-
ñè. 22.45 Ïîãîäà. 22.50 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Ïîãîäà. 23.25 Ê³íî
â äåòàëÿõ. 00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.30 Ïðî
ãîëîâíå. 02.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25 Ì/ô "Áåð-
íàðä" (1). 10.10 Õ/ô "Ó äæàç³ ò³ëüêè
ä³â÷àòà" (1). 12.50 Õ/ô "Ä³àìàíòî-
âà ðóêà" (1). 14.50, 04.00 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 3". 15.55 "Ïðîñòîøîó ç
Þð³ºì Ãîðáóíîâèì". 16.45, 00.00
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (2).
20.15, 21.20 Ò/ñ "Ñâàòè-6" (1).
22.30, 02.55 "Ãðîø³". 00.25, 01.25
Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåòîâêè - 2. Âèê-
ëèê äîë³" (1). 02.10, 04.50 Ò/ñ "Íå-
çàáóòíº" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.40, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Õ/ô "Ñëóæáîâèé ðîìàí" (1).
12.55 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì". 13.50 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.45 "Æäè ìåíÿ". 17.30, 18.50 Ò/ñ
"Ñâàòè 2" (1). 20.00, 02.05 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Ò/ñ "Ãðîì" Ïðåì'ºðà.
22.25 Ò/ñ "Ó çîí³ ðèçèêó" Ïðåì'ºðà.
00.20, 03.20 Õ/ô "Ãðîø³ âèð³øóþòü
óñ³" (2). 02.35 Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü ".

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25, 01.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.40 Ò/ñ "Áðàò
çà áðàòà". 12.25, 13.00 Àíåêäîòè
ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.05, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 14.15, 20.10 Ò/ñ
"Ñòðàñò³ çà ×àïàºì". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 23.25, 02.25 Ñâîáîäà ñëî-
âà. 02.15 Ïðî-Z³êàâå.ua.

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, 03.15, 04.05 Ò/ñ "Òîð-
ãîâèé öåíòð". 17.00 "ß ïîäàþ íà
ðîçëó÷åííÿ". 18.40, 02.10 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!". 19.55, 01.15 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Ð³âíÿííÿ êîõàííÿ". 23.25 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 00.00 "Âîëÿ ³ ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü". 01.00 Í³÷í³ íîâèíè.

 ICTV
06.40, 07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.50 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.15 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.50 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25, 01.55
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.40
Ò/ñ "Áðàò çà áðàòà". 12.25, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.10, 22.10 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.20, 20.10
Ò/ñ "Í³÷í³ ëàñò³âêè". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 00.30 Êðèì³íàëüíèé îáëîì.
01.05, 02.45 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³".
03.35 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
05.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 09.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!" 10.55 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15
"×àñ îá³äàòè!" 12.55 "Äîáðîãî çäî-
ðîâ'ÿ÷êà!". 14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15,
03.15, 04.05 Ò/ñ "Òîðãîâèé öåíòð".
17.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ".
18.40, 02.10 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.55 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ð³âíÿííÿ êîõàí-
íÿ". 23.25 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.00
Í³÷í³ íîâèíè. 00.20 Õ/ô "ß íå çíàþ,
ÿê âîíà ðîáèòü öå".

ÑÒÁ
05.45 "×óæ³ ïîìèëêè. Êðèâàâèé
áîðã". 06.30, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 08.20, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ç³ðêîâ³ òîâñòóíè". 10.55 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 12.45 "Ìàñòåð-
Øåô - 2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 19.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 20.55 Ò/ñ "Ð³âíÿííÿ ëþ-
áîâ³" (1). 22.25 "Õàòà íà òàòà". 00.55
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.45 Õ/ô
"Ñ³ëüñüêà êîìåä³ÿ" (1). 03.30 Í³÷íèé
åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/c "Äîðîæí³é ïàòðóëü" (1).
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.10, 17.20 Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/c "Ëÿãàâèé" (1). 12.00, 04.25
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.40,
21.50 Ò/c "Ïîäðóææÿ" (1). 15.40,
03.05 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/c "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 23.50 Ò/c "¥ð³ìì"
(2). 00.45 Õ/ô "Îëåíà Òðîÿíñüêà" (2).
02.15 Ò/c "Áåçìîâíèé ñâ³äîê - 2"
(2). 05.15 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).
12.00 Ò/ñ "Åëë³ ÌàêÁ³ë" (1). 13.00,
19.30 Áîãèíÿ. Íîâà êîëåêö³ÿ. 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). 21.00 Â³òàëüêà
2. 22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ. 23.00 Íàä-
òî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.30 Àíåê-
äîòè. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 01.00
Òâîþ ìàìó!. 01.50 Áàáóíè & ä³äó-
íè. 02.15 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11:05 - Ò/ñ.
11:50 - 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 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ.
17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×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
 07.35, 08.35, 18.55, 00.30 Ïîãîäà.
09.00, 20.00 Ò/c "Ùîäåííèê Ùîäåí-
íèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿ 2" (1). 10.00,
16.00 Ò/c "Êàäåòñòâî" (1). 11.00,
18.00, 21.00 Ò/c "Âîðîí³íè" (1).
13.20, 14.30 Kids' Time. 13.25 Ì/c
"Êîòïåñ" (1). 14.40, 15.50 Teen Time.
14.50 Ò/c "Äðóç³" (1). 16.50, 22.00
Ò/c "Ñâ³òëîôîð" (1). 19.40, 00.20
Ñïîðòðåïîðòåð. 23.10 Ò/c "Ùàñëèâ³
ðàçîì" (1). 00.40 Ò/c "Ùîäåííèêè
âàìï³ðà 2" (2). 01.30 Ò/c "Åâð³êà"
(1). 02.15 Ò/c "Ð³ööîë³ é Àéëc" (2).
02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 03.00
Ò/c "Øêîëà" (2). 03.20, 03.55 Çîíà
íî÷³. 03.25 Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé.
04.00 Äæåðåëà Â³ò÷èçíè. 04.15
Áðàò³º ³ äðóæèíî.

×ÅÒÂÅÐ, 14 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.50, 07.40 Åðà á³çíåñó. 07.15 Îã-
ëÿä ïðåñè. 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà.
07.25 Êðà¿íà on line. 07.30 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå

êàëåíäàð". 12:30 -"×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 -
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50 -  Ì/ô.
18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ".
19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30 - "×àñ".
22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:40 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.00 Ò/c "ßê ñêàçàâ Äæèì" (1).
06.05 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.35, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45, 19.20 Ï³ðàí³¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
18.55, 00.30 Ïîãîäà. 09.00, 20.00
Ò/c "Ùîäåííèê Ùîäåííèê ë³êàðÿ
Çàéöåâî¿ 2" (1). 10.00, 16.00 Ò/c "Êà-
äåòñòâî" (1). 11.00, 18.00, 21.00 Ò/c
"Âîðîí³íè" (1). 13.20, 14.30 Kids'
Time. 13.25 Ì/c "Êîòïåñ" (1). 14.40,
15.50 Teen Time. 14.50 Ò/c "Äðóç³"
(1). 16.50, 22.00 Ò/c "Ñâ³òëîôîð" (1).
19.40, 00.20 Ñïîðòðåïîðòåð. 23.10
Ò/c "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (1). 00.40 Ò/c
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà 2" (2). 01.30 Ò/
c "Åâð³êà" (1). 02.15 Ò/c "Ð³ööîë³ é
Àéëc" (2). 03.00 Ò/c "Øêîëà" (2).
03.20, 04.20 Çîíà íî÷³. 03.25 Áîã-
äàí Õìåëüíèöüêèé. 04.25, 05.10 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 04.30 Îáîæíþâàíà.
04.50 Êîõàííÿ âñüîãî æèòòÿ.

ÑÅÐÅÄÀ, 13 ÁÅÐÅÇÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 07.15 Îãëÿä ïðåñè. 07.20 Ã³ãàáàéò.
07.25 Êðà¿íà on line. 07.30 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå
çíàòè". 08.15 Õ/ô "×àêëóíêà". 28 ñ.
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.15 Ò/ñ
"Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ". 11.55 Îô³-
ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Óêðà¿íñüêà
ï³ñíÿ. 13.00 Íîâèíè. 13.15 Õ/ô
"Îâ³ä". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.25
Íàóêà. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðî-
ñåêòîð. 15.35 Ïîãîäà. 15.40 Òîê-øîó
"Ëåãêî áóòè æ³íêîþ". 16.05 Ò/ñ "Ä³òè
á³ëî¿ áîãèí³" . 17.00 Õ/ô "Â³÷íèé ïî-
êëèê" 19ñ. (çàêëþ÷íà). 18.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40 Ñâ³ò
ñïîðòó. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05
Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 20.00 Ïðî ãîëîâ-
íå. 20.20 Ñì³õîñïîðòîäðîì. 20.50
Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.35 221. Åêñòðåíèé âèêëèê.
22.20 Êîíöåðòíà ïðîãðàììà. 22.50
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Õ/ô "Ëàíöþã".
1 ñ. 00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.40
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.10 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.25 Çàïàì'ÿòàé.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.45, 03.45 "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). 11.50, 12.50, 00.25,
01.25 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåòîâêè -
2. Âèêëèê äîë³" (1). 13.50, 14.50,
04.00 "Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.55
"Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì".
16.45, 00.00 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".

20.15, 21.20 Ò/ñ "Ñâàòè-6" (1).
22.25, 02.55 "²ëþç³ÿ áåçïåêè. ßäåð-
íà ðèáà". 02.10, 04.50 Ò/ñ "Íåçà-
áóòíº" (2).

IÍÒÅÐ
 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 08.00, 08.30, 09.00 "Íî-
âèíè". 09.10 Ò/ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà
- 8" (1). 12.10 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.55 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.50 Ò/ñ "Àíþòà". 17.45, 19.00 Ò/ñ
"Ñâàòè 3" (1). 20.00, 02.30 "Ïîäðî-
áèö³". 22.25 Ò/ñ "Ó çîí³ ðèçèêó".
00.20 Õ/ô "Òîé, ùî âèãàíÿº äèÿâî-
ëà 2" (3). 03.00 Ä/ô "Ëþäìèëà ×óð-
ñ³íà. ß - í³÷èÿ".
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

IÍÒÅÐ
06.40 Âåëèêèé áîêñ. Â.Óçºëêîâ

vs. Ñ.Ñåá³õ³. 07.50 "Ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü ãóìîðó "Þðìàëà". 09.30
"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî".
10.20 "Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãó-
ìîðó "Þðìàëà". 14.15 Ò/ñ "Íà ñî-
íÿ÷í³é ñòîðîí³ âóëèö³" (1) Çàêëþ÷-
íà ñåð³ÿ. 18.05 Õ/ô "²âàíêî". 20.00,
02.25 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 21.00 "Âå-
ëèê³ òàíö³" Ïðåì'ºðà. 23.00 "Ìóçè÷-
íà ïðåì³ÿ "YUNA-2013". Öåðåìî-
í³ÿ íàãîðîäæåííÿ". 01.00 Õ/ô
"Ñóö³ëüí³ íåïðèºìíîñò³" (1). 03.10
Ä/ô "Ðåéñ 007. Òðåò³é çàéâèé".

 ICTV
05.15 Ôàêòè. 05.35, 04.20 Ñâ³òàíîê.
06.25 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 07.15
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 07.35
Äà÷à. 08.45 Îñíîâíèé ³íñòèíêò.
09.10 Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 10.25 Îë³ì-
ï³Ëÿïè. 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ. 12.00
Ìóëüò îñîáèñòîñò³. 12.25 Êðèì³íàëü-
íèé îáëîì. 12.50 Õ/ô "Äåíü "Ä".
14.35 Ò/ñ "Ìàþ ÷åñòü!". 18.45 Ôàê-
òè òèæíÿ. 19.30 Õ/ô "Ìàñêà Çîððî".
22.15 Õ/ô "Ëåãåíäà Çîððî". 01.00 Ò/
ñ "Òàêñ³". 02.15 Õ/ô "Ìîíãîë" (2).
04.05 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
06.20 Õ/ô "Êîìàíäèð ùàñëèâî¿
"Ùóêè". 08.05 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!".
08.40 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 08.55
"Çäîðîâ'ÿ". 10.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè".
10.30 "Äîêè âñ³ âäîìà". 11.25 "Ôà-
çåíäà". 12.15 Ñåðåäîâèùå ïðîæè-
âàííÿ. "Â³éíà æèð³â". 13.25 "Âåñ³ë-
ëÿ â Ìàëèí³âö³". Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿".
14.30 Õ/ô "Âåñ³ëëÿ â Ìàëèí³âö³".
16.15 "Ôîðò Áîÿðä". 17.55 "Îäèí â
îäèí!". 21.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 22.00
"Êëóá Âåñåëèõ ³ Êì³òëèâèõ". Âèùà
ë³ãà. 00.10 "Ïîçíåð". 01.05 Õ/ô
"Àåðîïîðò ç³ ñëóæáîâîãî âõîäó".
02.30 Õ/ô "Äÿäå÷êî Âàíÿ".

ÑÒÁ
04.55 Ì/ô "Êðîêîäèë Ãåíà è ×åáó-
ðàøêà" (1). 06.00 Õ/ô "Ñòåðåæèñü
àâòîìîá³ëÿ" (1). 07.40 "¯ìî âäîìà".
08.45 "Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ". 10.40
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.40 Ò/ñ
"Ð³âíÿííÿ ëþáîâ³" (1). 15.50 "Óêðà¿-
íà ìàº òàëàíò!-5". 19.00 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â". 20.00 Õ/ô "Ñ³ì ß" (1).
21.55 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ áëóäíîãî
òàòà" (1). 00.00 Õ/ô "Êîõàííÿ ï³ä
íàãëÿäîì". 01.45 Õ/ô "Äå çíàõîäèòü-
ñÿ íîôåëåò?" (1). 03.05 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 06.40
Ïîä³¿. 07.00 Õ/ô "Ãîðîá÷èê" (1). 09.00
Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿
åêðàíó. 11.00 Ò/c "Äîðîæí³é ïàòðóëü
- 2" (1). 13.00, 20.00, 21.00 Ò/c
"²íòåðíè" (1). 14.00 Íàéðîçóìí³øèé.
16.00 Ò/c "Ñë³ä" (1). 19.00, 03.50
Ïîä³¿ òèæíÿ. 23.00 Òîê-øîó "Âåëèêèé
ôóòáîë". 00.30 Ò/c "Øàõòà" (2).
02.25, 04.35 Ò/c "Øàìàí" (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
"²íä³éñüê³ áàéêè" (1). 10.25 Ì/ñ "Ë³ëî
³ Ñò³÷" (1). 11.00 Ì/ô "Ïîïåëþøêà 3:
Ïîäîðîæ ó ìèíóëå" (1). 12.30 Õ/ô
"Æèòòÿ ÷è ùîñü òàêå" (1). 14.40 Õ/ô
"Äèÿâîë íîñèòü Ïðàäà" (1). 17.00
Õ/ô "×îðíèé ëèöàð" (1). 19.00 Äàé-
îø ìîëîäüîæ!. 19.35 Â³òàëüêà 2.
20.50 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.50 Õ/
ô "Ðàïòîâî âàã³òíà" (2). 00.50 Õ/ô
"Ì³é ºäèíèé" (2). 02.35 Äî ñâ³òàíêó.

 «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
06.00 Ò/c "Òðó Äæåêñîí" (1). 06.55
Íîâèé ïîãëÿä. 07.45 Öåðêîâ Õðèñ-
òà. 08.00 Çàïèòàéòå ó ë³êàðÿ. 08.30
Ì/c "Ãóáêà Áîá" (1). 09.00 Ì/c
"Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó" (1). 10.00
Õ/ô "Àñòåðèêñ ó Áðèòàí³¿" (1). 11.45,
22.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó. 13.10
Õòî çâåðõó 2. 15.10 Õ/ô "Ñêóá³ Äó
2: Ìîíñòðè íà âîë³" (1). 17.05 Õ/ô
"Ëþáîâ ç ïîâ³äîìëåííÿì" (1). 19.10
Õ/ô "Îõîðîíåöü" (1). 23.45 Õ/ô "Íå-
ðåàëüíèé áëîêáàñòåð" (2). 01.25
Ñïîðòðåïîðòåð. 01.30 Õ/ô "Ïîëó-
ïðîôè" (1). 03.10, 04.00 Çîíà íî÷³.
03.15 Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³. 03.45
Øàíóéòå ìàéñòð³â çàìîëîäó. 04.10
Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³ (Ô³ëüì Äðó-
ãèé). 04.55, 05.45 Çîíà íî÷³ Êóëü-
òóðà. 05.00 Áèñòðîïëèííèé ñîí.

"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 Ò/ñ
"Àíþòà". 17.45, 19.00 Ò/ñ "Ñâàòè 3"
(1). 20.00, 04.05 "Ïîäðîáèö³". 20.30
"Øóñòåð Live". 00.30 Õ/ô "Ñèíîï-
òèê" (1). 02.20 Õ/ô "Ôîòîçá³ëüøåí-
íÿ" (2).

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ñòîï-10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.25, 02.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 16.40 Ò/ñ "Áðàò çà
áðàòà". 12.25, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.

13.15, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.25, 20.10 Ò/ñ "Í³÷í³
ëàñò³âêè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 00.30
Åêñòðåíèé âèêëèê. 01.30, 03.15 Ò/ñ
"Êîäåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.50
"Æèòè çäîðîâî!" 10.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.15, 03.35 Ò/ñ "Òîðãîâèé
öåíòð". 17.00 "×åêàé íà ìåíå". 18.40
"Ëþäèíà ³ çàêîí". 19.50 "Ïîëå ÷ó-
äåñ". 21.00 "×àñ". 21.30 "Äâ³ ç³ðêè".
23.05 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.00 Õ/ô
"Øïèãóí, âèéäè ãåòü!". 02.05 Õ/ô
"Àòåñòàò çð³ëîñò³".

ÑÒÁ
05.10 "×óæ³ ïîìèëêè. Áðàò". 05.55
Õ/ô "Ìóæèêè!.." (1). 07.35 Õ/ô "Êî-
õàííÿ ï³ä íàãëÿäîì". 09.30 Õ/ô "Í³íà.
Ðîçïëàòà çà êîõàííÿ". 17.50 "Â³êíà-
Íîâèíè". 18.00 Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "È"
òà ³íø³ ïðèãîäè Øóðèêà" (1). 20.00,
22.25 "Õîëîñòÿê - 3". 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 00.40 "ßê âèéòè çàì³æ ç
Àíô³ñîþ ×åõîâîþ". 01.40 Õ/ô
"Ì³ëüéîíåð" (1). 03.25 Õ/ô "Ñ³ëüñüêà
êîìåä³ÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
 06.00 Ò/c "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 2"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.35 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.10, 17.20 Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/c "Ëÿãàâèé" (1). 12.00, 04.30
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.40 Ò/
c "Ïîäðóææÿ" (1). 15.40, 02.25 Ùè-
ðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/c "Íåð³âíèé øëþá"
(1). 19.20, 03.55 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.50 Ò/c "Ìåíò ó çàêîí³"
(2). 01.35 Ò/c "Áåçìîâíèé ñâ³äîê -
2" (2). 02.50 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 05.20
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
 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). 12.00 Ò/ñ "Åëë³
ÌàêÁ³ë" (1). 13.00 Áîãèíÿ. Íîâà
êîëåêö³ÿ. 13.40 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñ-
íà íÿíÿ" (1). 14.45, 19.30 Äàéîø
ìîëîäüîæ! 15.45, 01.25 Âàéôàéòå-
ðè. 16.25 Ò/ñ "×åìï³îíêè" (1). 17.25
10 êðîê³â äî êîõàííÿ. 18.30 Îäíà
çà âñ³õ. 14.45, 19.30 Äàéîø Ìîëî-
äüîæ! 20.35 Â³òàëüêà. 21.35 Ùî
ÿêùî? 22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ. 23.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.30
Àíåêäîòè. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2).
01.00 Äóðíºâ+1. 01.50 Áàáóíè &
ä³äóíè. 02.15 Äî ñâ³òàíêó.

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

Íîâèé Êàíàë
06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 06.05
Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å. 06.35,
07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì. 06.45,
19.20 Ï³ðàí³¿. 07.30, 08.30, 19.00,

12.00 Ò/ñ "Åëë³ ÌàêÁ³ë" (1). 13.00,
19.30 Áîãèíÿ. Íîâà êîëåêö³ÿ. 13.40
Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.45
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. 19.55, 22.25 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 20.35 Äàéîø Ìî-
ëîäüîæ! Ñïåöâèïóñê. 21.00 Â³òàëü-
êà 2. 22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ. 23.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.30
Àíåêäîòè. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2).
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 -  "Ë³êàðñüêà òîð-
áèíêà" (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 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50
- Ì/ô. 18:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ"
(ïðÿìèé åô³ð). 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50
- Ïðÿìà 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
06.00 Ò/c "ßê ñêàçàâ Äæèì" (1).
06.05 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.35, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45, 19.20 Ï³ðàí³¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35,
08.35, 18.55, 00.30 Ïîãîäà. 09.00,
20.00 Ò/c "Ùîäåííèê Ùîäåííèê ë³êà-
ðÿ Çàéöåâî¿ 2" (1). 10.00, 16.00 Ò/c
"Êàäåòñòâî" (1). 11.00, 18.00, 21.00
Ò/c "Âîðîí³íè" (1). 13.20, 14.30
Kids' Time. 13.25 Ì/c "Êîòïåñ" (1).
14.40, 15.50 Teen Time. 14.50 Ò/c
"Äðóç³" (1).  16.50, 22.00 Ò/c
"Ñâ³òëîôîð" (1). 19.40, 00.20
Ñïîðòðåïîðòåð. 23.10 Ò/c "Ùàñëèâ³
ðàçîì" (1). 00.40 Ò/c "Ùîäåííèêè
âàìï³ðà 2" (2). 01.30 Ò/c "Åâð³êà"
(1). 02.15 Ò/c "Ð³ööîë³ é Àéëc" (2).
02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 03.00
Ò/c "Øêîëà" (2). 03.25 Çîíà íî÷³.
03.25 ²âàí Ìàçåïà. 04.30, 05.10
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.

Ï’ßÒÍÈÖß, 15 ÁÅÐÅÇÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
 06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ'ÿ. 06.25 Àã-
ðîÅðà. 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äî-
äîìó. 06.50, 07.40 Åðà á³çíåñó.
07.15 Îãëÿä ïðåñè. 07.20 Êðà¿íà on
line. 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå
çíàòè". 08.15 Äîê. ô³ëüì "Î.Êàëÿã³í.
ß â³äêðèâ ñàìîãî ñåáå". 09.05
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20 Ïðåì'ºðà. Ä/ô
"Îäêðîâåííÿ àêàäåì³êà Âåðíàäñü-
êîãî". 09.45 Êîíòðîëüíà ðîáîòà.
10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ".
11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íî-
âèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15
"Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 13.00
Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 13.55
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò (÷î-
ëîâ³êè). 15.25 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.45 Îêîëèöÿ. 16.10 Ò/ñ
"Ä³òè á³ëî¿ áîãèí³". 17.10 Õ/ô "Ãîëîâ-
íèé êîíñòðóêòîð" 2ñ. 18.20 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 18.35 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.45 Ïðî
ãîëîâíå. 19.05 Êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà "Òîá³, ºäèí³é". 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.25 Þâ-
³ëåéíèé êîíöåðò Ï.Ç³áðîâà. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Õ/ô "Ëàíöþã". 3 ñ.
00.10 Þâ³ëåéíèé êîíöåðò ãóðòó
"Êâ³òè". 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.35 Ïðî ãîëîâíå.
02.05 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà äâàä-
öÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.15
Ä/ô "Ðà¿ñà Íåäàøê³âñüêà. Òå, ùî íå
âìèðàº". 04.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðî-
ñåêòîð.

   Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
"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 "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1).
11.50, 12.50 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïå-
òîâêè - 2. Âèêëèê äîë³" (1). 13.50,
14.50 "Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.55
"Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë.". 22.05 Õ/ô
"Ïðàâäèâà áðåõíÿ" (2). 01.00 Õ/ô
"Çëàìàíà ñòð³ëà" (2). 02.40 Õ/ô "Ì³é
òàòóñü, éîãî êîõàíêà òà ÿ" (1). 04.15
Õ/ô "Äóæå íåáåçïå÷íà øòó÷êà" (2).

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 "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà
- 8" (1) Çàêëþ÷íà ñåð³ÿ. 12.10 Ä/ñ

ãîäí³ ââå÷åð³". 23.05 Õ/ô "Ìåëàíõî-
ë³ÿ". 02.25 Õ/ô "Òåðì³í äàâíèíè".
03.50 Õ/ô "Âèïàäîê íà øàõò³ â³ñ³ì".
05.20 Õ/ô "×åòâåðòèé òàòî".

ÑÒÁ
06.00 Õ/ô "Äå çíàõîäèòüñÿ
íîôåëåò?" (1). 07.20 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 08.10 "¯ìî âäîìà". 09.20
"Õàòà íà òàòà". 11.50 "Õîëîñòÿê - 3".
15.55 "ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ
×åõîâîþ". 17.00 Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "È"
òà ³íø³ ïðèãîäè Øóðèêà" (1) .19.00
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5". 22.10
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
02.00 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 3". 02.45
Õ/ô "Ñòåðåæèñü àâòîìîá³ëÿ" (1).
04.15 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿. 07.10 Ò/
c "²íòåðíè" (1). 08.10 Íàéðîçóìí-
³øèé. 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê. 11.00
Íàéêðàùèé êóõàð íà ñåë³ - 2.
12.00 Ò/c "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 2"
(1). 16.00 Õ/ô "Ãîðîá÷èê" (1). 18.00,
19.20 Ò/c "Âîëîøêè" (1). 22.20 Ò/c
"Øàìàí" (2). 02.10, 04.00 Ò/c "Ìåíò
ó çàêîí³" (2).

Ò Å Ò
06.00, 11.00 ªðàëàø. 07.15 Ì/ñ
"Ëóíò³ê" (1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿ-
òà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàé-
äèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.

09.25 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
10.00 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 11.40 Ò/ñ
"Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 13.50 Ò/ñ
"Ïîëîâèíêè" (1). 15.30 Ì/ô "Ïîïå-
ëþøêà 3: Ïîäîðîæ ó ìèíóëå" (1).
16.50 Õ/ô "Äèÿâîë íîñèòü Ïðàäà"
(1). 19.10 Õ/ô "×îðíèé ëèöàð" (1).
21.10 Â³òàëüêà 2. 22.25 Ùî ÿêùî?.
23.00 Õ/ô "Âå÷³ðêà âàìï³ð³â" (3).
00.50 Õ/ô "Âàìï³ðåëëà" (3). 02.15
Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:05 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - Ì/ô.
10:30 -  "×àñ". 11:05 - "Òî÷êà çîðó"
(ïîâòîð). 12:00 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 -
ïðîãðàìà "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 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô. 01:20
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
06.00 Ò/c "Òðó Äæåêñîí" (1). 07.20
Íîâèé ïîãëÿä. 08.10, 10.00 Ðåâ³-
çîð 2. 11.55 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³.
13.40 Ëþäè ÕÅ. 14.00 Íåðåàëüíà
³ñòîð³ÿ. 14.40 Ôàéíà Þêðàéíà.
15.30 Ò/c "Òàòóñåâ³ äî÷êè" (1). 18.00
Õ/ô "Ñêóá³ Äó 2: Ìîíñòðè íà âîë³"
(1). 20.00 Õ/ô "Ëþáîâ ç ïîâ³äîì-
ëåííÿì" (1). 22.00 Õòî çâåðõó 2.
23.55 Ñïîðòðåïîðòåð. 00.00 Õ/ô
"²íøèé ñâ³ò: Ïîâñòàííÿ ë³êàí³â" (2).
02.00 Ò/c "Åâð³êà" (1). 02.40, 03.45
Çîíà íî÷³. 02.45 Ðîçêâ³ò óêðà¿íñü-
êîãî ê³íî. 03.50 Ñòàíîâëåííÿ óê-
ðà¿íñüêîãî í³ìîãî ê³íî. 04.45, 05.45
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.50 Êàòåðè-
íà Á³ëîêóð Ïîñëàííÿ.
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06.40 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó.
07.10 Ñ³ëüñüêèé ÷àñ. 07.40 Òîê-øîó
"Äðóæèíà". 09.05 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í? 09.25 Ïîäîðîæóé ñâ³òîì ç
Þ.Àêóí³íîþ. 09.50 Êðîê äî ç³ðîê.
10.30 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 11.25 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ìàñ-ñòàðò (æ³íêè).
12.15 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 13.05
Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ. 13.50 Áëèæ-
÷å äî íàðîäó. 14.25 Á³àòëîí. Êó-
áîê ñâ³òó. Ìàñ-ñòàðò (÷îëîâ³êè).
15.15 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 16.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 16.45 Õ/ô
"Ã³ðêèé ÿë³âåöü". 18.05 Ñì³õîñïîð-
òîäðîì. 18.25 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
"Ç äíåì ÒåÁå". 20.40 Ãîëîâíèé àð-
ãóìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.30 Òî÷êà
çîðó. 21.55 Ôîëüê-music. 22.50
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35 Òîê-øîó
"Äðóæèíà". 00.40 Ñì³õ ç äîñòàâ-
êîþ äîäîìó. 01.20 Ï³äñóìêè òèæ-
íÿ. 01.50 Äîñâ³ä. 03.10 Àóä³ºíö³ÿ.
Êðà¿íè â³ä À äî ß. 03.30 Êíèãà.ua.

 Êàíàë «1+1»
06.05 Õ/ô "×óæ³ ëèñòè" (1). 07.50
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò +".
09.00 "Ëîòî-çàáàâà". 10.10 Ì/ô
"Åñê³ìîñêà" (1). 10.15, 10.40 Ì/ñ
"×³ï ³ Äåéë" (1). 11.05 "Ãàñòðîíîì³÷í³
ïîäîðîæ³ ç Þë³ºþ Âèñîöüêîþ.
Âåíåö³ÿ". 11.45 "Íåä³ëÿ ç
êâàðòàëîì". 12.50 Õ/ô "Âèïàäêîâèé
ïîïóòíèê" (1). 14.50, 15.55, 17.00,
18.20 Ò/ñ "Ñâàòè-6" (1). 19.30 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 20.15 "Ãîëîñ êðà¿íè -3".
22.25 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.25 "Ùî?
Äå? Êîëè? Ç³ðêîâ³ â³éíè". 00.35 Õ/ô
"Êàðòà çâóê³â Òîê³î" (2). 02.25 Õ/ô
"Ðîìîâèé ùîäåííèê" (2). 04.20 Õ/ô
"×óæ³ ëèñòè".

00.10 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35, 18.55,
00.30 Ïîãîäà. 09.00, 20.00 Ò/c "Ùî-
äåííèê Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿
2" (1). 10.00, 16.00 Ò/c "Êàäåòñòâî"
(1). 11.00, 18.00, 21.00 Ò/c "Âîðîí³-
íè" (1). 13.20, 14.30 Kids' Time.
13.25 Ì/c "Êîòïåñ" (1). 14.40, 15.50
Teen Time. 14.50 Ò/c "Äðóç³" (1).
16.50, 22.00 Ò/c "Ñâ³òëîôîð" (1).
19.40, 00.20 Ñïîðòðåïîðòåð. 23.10
Ò/c "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (1). 00.40 Ò/c
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà 2" (2). 01.30 Ò/
c "Åâð³êà" (1). 02.15 Ò/c "Ð³ööîë³ é
Àéëc" (2). 03.00 Ò/c "Øêîëà" (2).
03.20, 04.10 Çîíà íî÷³. 03.25 Çà-
ãóáëåíèé ðàé. 04.15 Ìîÿ àäðåñà -
Ñîëîâêè. Òÿãàð ìîâ÷àííÿ. 04.35

Âåëèêèé çëàì. 04.50, 05.40 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 04.55 Ìèêîëà Ëèñåí-
êî.
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07.00 Êîíöåðò Â'ÿ÷åñëàâà Äîáðèí-
³íà. 08.30 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 09.05
Õ/ô "Âàëüñ, äîâæèíîþ â æèòòÿ".
11.30 Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 11.50 "Ñåê-
ðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ.
12.25 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ãîíêà
ïåðåñë³äóâàííÿ (æ³íêè). 13.25 Ì³ñ³ñ
Óêðà¿íè ²íòåðíåøíë. 14.25 Á³àòëîí.
Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ (÷îëîâ³êè).
15.15 Çîëîòèé ãóñàê. 15.55 Ôóòáîë.
×åìï³îíàò Óêðà¿íè. Ïðåì'ºð-ë³ãà.
"Øàõòàð" (Äîíåöüê) - "×îðíîìîðåöü"
(Îäåñà). 16.45 Â ÏÅÐÅÐÂ²: Åíåð-
ãîáëîê. 17.55 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäî-
íà. 18.50 Ì.Ïîïëàâñüêèé. "ß ëþá-
ëþ òåáå, Óêðà¿íî!". 20.50 Ìåãàëîò.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Áåç öåí-
çóðè. 22.00 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ.
22.10 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñó-
ïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Òâ³é
ãîëîñ. 23.30 Åðà çäîðîâ'ÿ. 23.50
Ê³íî â äåòàëÿõ. 00.40 Ñì³õ ç äîñ-
òàâêîþ äîäîìó. 01.20 Ï³äñóìêè
äíÿ. 01.45 "Íàùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñü-
êîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ðåìîíò +". 06.15 Õ/ô "Ì³é
òàòóñü, éîãî êîõàíêà òà ÿ" (1). 08.00
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî òàì?".
10.10 Ì/ô "Àíãð³ Áüîðäñ" (1). 10.15,
10.40 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.00
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4: Â'ºòíàì". 12.00
"Òà÷êè". 12.25 "Ùî? Äå? Êîëè?
Ç³ðêîâ³ â³éíè". 13.50 Õ/ô "Äîêòîð
Äóë³òòë" (1). 15.40 "Ø³ñòü êàäð³â".
16.30 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.30 "Ðîç-
ñì³øè êîì³êà - 2". 19.30, 05.25 "ÒÑÍ".
20.00 Õ/ô "1+1". 22.20 Õ/ô "Äóæå
íåáåçïå÷íà øòó÷êà" (2). 00.10 Õ/ô
"Ðîìîâèé ùîäåííèê" (2). 02.15 Õ/ô
"Çëàìàíà ñòð³ëà" (2). 03.55 Õ/ô "Âè-
ïàäêîâèé ïîïóòíèê" (1).

IÍÒÅÐ
10.00 "Æäè ìåíÿ". 11.05 Ïðîãðàìà
"Ñìà÷íå ïîáà÷åííÿ". 12.05 Ò/ñ
"Êëþ÷³ â³ä ùàñòÿ" 1-4ññ.Çàêëþ÷íà
ñåð³ÿ. 16.05 Êîíöåðò "Ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü ãóìîðó "Þðìàëà ".
20.00, 02.20 "Ïîäðîáèö³". 20.25 Êîí-
öåðò "Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãó-
ìîðó "Þðìàëà". 22.35 Âåëèêèé áîêñ.
Â. Êëè÷êî. Ïðÿìèé åô³ð. 23.00 Âå-
ëèêèé áîêñ. Â. Óçºëêîâ vs. Ñ.
Ñåá³õ³. Ïðÿìèé åô³ð. 00.15, 04.40
Õ/ô "15 õâèëèí" (3). 02.45 Õ/ô "Êî-
êà¿í" (2).

ICTV
04.45, 04.20 Ñâ³òàíîê. 05.35 Êîçèð-
íå æèòòÿ. 06.10 Õ/ô "Êîíòàêò". 08.50
Ç³ðêà YouTube. 09.30 Äà÷à. 10.40
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.35 Äèâèòè-
ñÿ âñ³ì!. 12.35 Çà êåðìîì. 13.05 Õ/
ô "Ñêåëåëàçêà ³ îñòàíí³é ³ç 7-î¿ êî-
ëèñêè". 15.00 Õ/ô "Ëåãåíäà Çîððî".
17.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Äåíü "Ä".
20.45 Ò/ñ "Ìàþ ÷åñòü!". 00.45 Õ/ô
"Ãàðîëüä ³ Êóìàð: Âòå÷à ç Ãóàíòà-
íàìî" (2). 02.25 Õ/ô "Øîâê" (2). 04.05
Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
06.20 Õ/ô "Ðîñ³éñüêå ïîëå". 07.55
"Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!". 08.40
"Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè". 08.50
"Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè". 09.40 "Ñëî-
âî ïàñòèðÿ". 10.15 "Ñìàê". 10.55 Äî
100-ð³÷÷ÿ ïîåòà. "×îòèðè äèíàñò³¿
Ñåðã³ÿ Ìèõàëêîâà". 12.10 "Äâ³
ç³ðêè". 13.40 Õ/ô "Ñí³ãóð". 15.20,
18.10 Õ/ô "Ïðèâàòíèé ðîçøóê ïîë-
êîâíèêà ó â³äñòàâö³". 19.00 "Òóí-
ãóñêà. Íåáåñíå çíàìåííÿ". 20.00
"×åáàðêóëüñüêèé ìåòåîðèò. Ì³ñÿöü
ïî òîìó". 21.00 "×àñ". 21.20 "Ñüî-

çíàòè". 08.15 Õ/ô "×àêëóíêà". 29 ñ.
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30 Ñâ³òëî.
09.55 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß.
10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ".
11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íî-
âèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20
Çäîðîâ'ÿ. 13.00 Íîâèíè. 13.15 Òå-
àòðàëüí³ ñåçîíè. 14.10 Á³àòëîí.
Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò (æ³íêè). 15.35
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.50 Òîê-
øîó "Ëåãêî áóòè æ³íêîþ". 16.15 Ò/ñ
"Ä³òè á³ëî¿ áîãèí³". 17.10 Õ/ô "Ãîëîâ-
íèé êîíñòðóêòîð" 1ñ. 18.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40 Ñâ³ò
ñïîðòó. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05
Ïðî ãîëîâíå. 19.25 "10+10". Óêðà¿-
íñüêèé ðåòðî-õ³ò. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.20 Äîñâ³ä. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Õ/ô "Ëàíöþã". 2 ñ.
00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.40
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.10 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì).

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.45 "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). 11.50, 12.50, 00.25, 01.25 Ò/ñ
"Äîÿðêà ç Õàöàïåòîâêè - 2. Âèêëèê
äîë³" (1). 13.50, 14.50 "Íå áðåøè
ìåí³ - 3". 15.55 "Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì
Ãîðáóíîâèì". 16.45, 00.00 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15, 21.20 Ò/ñ "Ñâà-
òè-6" (1). 22.30 "Ìîÿ õàòà ñêðàþ".
02.10, 05.10 Ò/ñ "Íåçàáóòíº" (2).
02.55 Õ/ô "Ïðàâäèâà áðåõíÿ" (2).

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 "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà
- 8" (1). 12.10 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.55 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.50 Ò/ñ "Àíþòà". 17.45, 18.55 Ò/ñ
"Ñâàòè 3" (1). 20.00, 02.20 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Ò/ñ "Ãðîì" Çàêëþ÷íà
ñåð³ÿ. 22.25 Ò/ñ "Ó çîí³ ðèçèêó".
00.20, 03.35 Õ/ô "Óáèâñòâî â Á³ëî-
ìó äîì³" (2). 02.50 Ä/ô "Çàêîõàòèñÿ
â ëþäèíó. ²ãîð Í³êîëàºâ".

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25, 02.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.40 Ò/ñ "Áðàò
çà áðàòà". 12.25, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.15, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.25, 20.10 Ò/ñ "Í³÷í³
ëàñò³âêè". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 00.30
Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 01.30, 03.10 Ò/ñ
"Êîäåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.50
"Æèòè çäîðîâî!" 10.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!" 12.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.15, 03.15, 04.05 Ò/ñ "Òîð-
ãîâèé öåíòð". 17.00 "ß ïîäàþ íà
ðîçëó÷åííÿ". 18.40, 02.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 19.55, 01.05 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Ð³âíÿííÿ êîõàííÿ".  23.25 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 00.00 Í³÷í³ íîâèíè. 00.20
"Ïðîòè íî÷³".

ÑÒÁ
05.45 "×óæ³ ïîìèëêè. Ñïîâ³äü ñìåð-
òíèö³". 06.30, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!" 08.15, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ç³ðêîâ³ òàòóñ³ - 2". 10.45 Õ/ô "Ì³ëüéî-
íåð" (1). 12.55 "ÌàñòåðØåô - 2".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
20.55 Ò/ñ "Ð³âíÿííÿ ëþáîâ³" (1).
22.25 "Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ". 00.20
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.15 Õ/ô
"Ñ³ëüñüêà êîìåä³ÿ" (1). 03.10 Í³÷íèé
åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/c "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 2"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.10, 17.20 Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/c "Ëÿãàâèé" (1). 12.00, 04.25
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.40,
21.50 Ò/c "Ïîäðóææÿ" (1). 15.40,
03.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/c "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 23.50 Ò/c "¥ð³ìì"
(2). 00.45 Õ/ô "Îëåíà Òðîÿíñüêà" (2).
02.10 Ò/c "Áåçìîâíèé ñâ³äîê - 2"
(2). 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 Åðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
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).
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ÌÀÍÃÓÐ

ÂÀÑÈËÜ

ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×

ïðèéìàº çà àäðåñîþ:

ì.Ìóêà÷åâî,

âóë. Ìèðó, 19/À

Òåë.: 2-13-19;
 050-5407667.

Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü
ÒçÎÂ “Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

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

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ
äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 22
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 13
     äiâ÷àòîê – 9
     îäðóæèëîñÿ –

9 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 6 ïàð;
ïîìåðëî – 12 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯
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ОВЕН  (21.03�20.
04). Керуйтеся здоро�
вим глуздом, нама�
гайтеся не піддавати�

ся миттєвій спразі гострих
відчуттів. У роздумах про сенс
життя вам відкриється  нове
бачення звичних речей. По�
старайтеся не жадати від
близьких людей  більше, ніж
від себе самого.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Не сидіть на
місці, більше рухай�
теся і спілкуйтеся, так
вам простіше буде

опинитися в потрібний час у
потрібному місці. Уникайте
сварок і дратівливості.

БЛИЗНЮКИ (22.
05� 21.06). Напруже�
ний і конфліктний пе�
ріод, постарайтеся
не  опускатися до

дріб'язкових образ і з'ясуван�
ня відносин, притримайте
злість  і агресію, адже вони
будуть діяти вам на шкоду,
зберігайте спокій і благо�
душність.

РАК (22.06�23.07).
Чим ближче до зем�
них справ ви будете,
тим більше у вас
шансів на успіх у ре�

альності, а не в уяві. Не варто
приймати активну  позицію в
суперечці, краще взагалі по�
старатися їх уникати.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Займайтеся обов'яз�
ковими справами,
інші нехай почека�

ють  більш підходящого пер�
іоду. Не критикуйте і не обго�
ворюйте дій керівництва,  вас
можуть неправильно витлу�
мачити, що погано відіб'�
ється на вашій репутації.

ДІВА (24.08�23.09).
Ви можете виявитися
популярною особис�
тістю � ви будете  в
центрі подій. Перед

вами відкриваються нові
перспективи і можливості, як
у роботі, так і у творчості.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Будьте особ�
ливо обережні з
інформацією і утри�
муйтеся  від лихослі�

в'я, тому що будь�які ваші вис�
ловлення можуть бути не�
вірно  витлумачені і викорис�
тані проти вас.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Зважуйте
кожне слово, тому що
балакучість може

зіграти з вами злий жарт.
Ваша діяльність може зроби�
ти позитивне враження  в то�
варистві, особливо, якщо ви
зможете зберігати мовчан�
ня.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Події на ро�
боті виявляться до�
сить непередбачені.
На вас чекає досить

важка робота, але ваші зу�
силля будуть щедро вознаго�
роджені,  начальство на�
строєне до вас прихильно.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Ви будете
схильні до спонтан�
них дій. Це може  за�

важати струнким планам,
однак вам буде сприяти уда�
ча. Варто бути пунктуальним
і уникати конфліктів з тими,
хто знаходиться вище по
службі.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Можливо, ви
на порозі серйозних
змін в житті. Імовірні

найвищою мірою корисні
знайомства. Будьте обачні,
поставтеся до пропозиції
нової високооплачуваної ро�
боти зі скепсисом.

РИБИ (20.02�
20.03). Ви можете за�
нуритися в чужу суєту:
через друзів, у  справах

яких ви будете брати актив�
ну участь, у налагодження
зв'язків з  родичами, вас мо�
жуть залучити до суміжного
проекту по роботі.

☺ ☺ ☺

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 11.03.13 – 17.03.2013 ☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

Юлию Пастрану,
известную в XIX веке
как "женщина?обезь?
яна", похоронили в
Мексике спустя 150
лет после ее смерти.
Церемония состоя?
лась 12 февраля в го?
роде Синало?де?Лей?
ва.

В последние годы му�
мия хранилась в закрытом гробу на
кафедре анатомии Университета
Осло. Власти мексиканского штата
Синалоа, где родилась Пастрана,
давно требовали вернуть ее тело для
захоронения. В июне 2012 года На�
циональная комиссия по исследова�
нию человеческих останков Норвегии
рекомендовала отправить мумию на
родину.

В XIX�XX веках Паст�
рану возили по миру,
представляя как "жен�
щину�обезьяну". Она
страдала гипертрихо�
зом – заболеванием, ко�
торое проявляется в из�
быточном росте волос.
Рост Пастраны состав�
лял 1,34 метра, все ее
тело было покрыто воло�
сами, а лицо по своему

строению напоминало морду обезь�
яны. Американский бизнесмен при�
вез женщину в Европу, где она пела и
танцевала в цирках и на ярмарках.

Юлия Пастрана умерла в возрасте
26 лет во время представлений в
Москве из�за осложнений после ро�
дов. Незадолго до этого она произ�
вела на свет дитя, которое унаследо�
вало ее заболевание. Ребенок про�

жил всего несколько дней. Муж Юлии
Теодор Лент, который был одновре�
менно ее менеджером, попросил уче�
ных из Московского университета му�
мифицировать тело умершей и после
этого возил его по миру в стеклянном
ящике.

В 1921 году тело Пастраны попало в
парк развлечений в норвежском Лун�
де, где выставлялось до 1950�х годов.
Ее убрали со всеобщего обозрения
после того, как идея отправить мумию
в турне по США
провалилась из�
за возмущения в
обществе. В
итоге она попа�
ла в университет
Осло, где и хра�
нилась до не�
давнего вре�
мени.

Ó æåíùèí âñå ïðîñòî:
äëèííûå âîëîñû íóæíî
ïîäñòðè÷ü, êîðîòêèå –
íàðàñòèòü, ïðÿìûå – çà-
âèòü, à êóäðÿâûå – âûï-
ðÿìèòü.

– Äîðîãîé, ÿ êðàñèâà?
– Ñ îäíîé ñòîðîíû òû

î÷åíü êðàñèâàÿ.
– À ñ äðóãîé?
– À ñ äðóãîé ñòîðîíû ó

òåáÿ ëèöî.

Õîðîøî áûòü æåíùè-
íîé: çíàåøü, ÷òî òâîå
ìåñòî – íà êóõíå. À êàêî-
âî íàì, ìóæèêàì: èùè
ñåáÿ â ýòîì áîëüøîì è
æåñòîêîì ìèðå!

Ïðèõîäèò ìóæ ñ ðàáî-
òû:

– Äîðîãàÿ, ó ìåíÿ ïðî-
áëåìû...

– Ëþáèìûé, íèêîãäà íå
ãîâîðè: ó ÌÅÍß ïðîáëå-
ìû, ãîâîðè: ó ÍÀÑ ïðîáëå-
ìû.

– Õîðîøî. Ó ÍÀØÅÉ ñåê-
ðåòàðøè îò ÍÀÑ ðåáå-
íîê...

ÆÅÍÙÈÍÓ-ÎÁÅÇÜßÍÓ ÏÎÕÎÐÎÍÈËÈ ÑÏÓÑÒß 150 ËÅÒ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

ÇÀËÅÆÍÎÑÒÅÉ ² ÇÀÉÂÎ¯ ÂÀÃÈ
До нас знову приїдуть вiдомі лiкарі, які вже багать�

ом  закарпатцям повернули  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ,  17 БЕРЕЗНЯ, о 13?й год. в приміщенні
Мукачівської міської центральної бібліотеки (біля
Центральної аптеки); (тел. 096?435?37?33; 067?422?
54?74; того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст, (готель
“Хуст”)   (тел. 4?31?53, 096?435?37?33; 067?422?
54?74)  лiкарі�наркологи вищої категорії

В.І. АНТОНЕНКОВ і В. М. СЕМЕНОВ
çîâñiì áåçáîëiñíî, àíîíiìíî é iíäèâiäóàëüíî  ïîçáàâ-
ëÿòü Âàñ àëêîãîëüíî¿, íiêîòèíîâî¿, ³ãðîâî¿ çàëåæíîñ-
òåé òà çàéâî¿ âàãè. Çà áàæàííÿì ïàöiºíòà ëiêàð³ ïðîâî-
äÿòü ïñèõîôàðìîáëîêóâàííÿ.
Ïåðåä ñåàíñîì  áàæàíî äâi-òðè äîáè íå âèïèâàòè ñïèð-
òíîãî, êóðöÿì — îäíó äîáó íå êóðèòè, áàæàþ÷èì ñõóä-
íóòè òðåáà ïðèõîäèòè íàòîùàê.

Òiëüêè îäíà çóñòði÷ ç âèñîêîêâàëiôiêîâàíèì
ëiêàðåì  – i äî Âàñ ïîâåðíåòüñÿ ðàäiñòü æèòòÿ.

ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!

☺ ☺ ☺

Пані Тая чекає на Вас з 10 до 14 год.:
у М. УЖГОРОД,спорткомплекс “Юність” (за

універмагом “Україна”) 8,9,10,11,12 березня

 М. МУКАЧЕВО, вул. Маргітича (колишня
Московська), 11, Будинок школяра, 2�й

поверх 12 кабінет – 13,14,15,16 березня
Вартість прийому – 50 грн.

Реалізуються фото, буклети, амулети

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè ïðåêðàñíèìè äíÿìè ñâÿòêóº ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîä-

æåííÿ øàíîâíà êîëåãà, ÷àð³âíà æ³íêà, âèñîêîïðîôåñ³éíèé ïå-
äàãîã-äîöåíò êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í

Ì²ÙÓÐ Òåòÿíà Ëåîí³ä³âíà.
Øàíîâíà ³ìåíèííèöå!
Ïðèéì³òü ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç íàãîäè äíÿ íàðîäæåííÿ! Áà-

æàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòîãî ùàñòÿ, ÿñêðàâèõ
óñï³õ³â òà çä³éñíåííÿ íàéçàïîâ³òí³øèõ ìð³é. Íåõàé êîæåí äåíü
áóäå îñÿÿíèé âèñîêèì çëåòîì äóø³, à äîáðå ñàìîïî÷óòòÿ ³
ãàðíèé íàñòð³é ñòàíóòü çàïîðóêîþ Âàøîãî ïðîöâ³òàííÿ. Ìèðó,
çëàãîäè, øàíè, ëþáîâ³ òà äîñòàòêó ó Âàøîìó äîì³!

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
Â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ äîáðó, ÷àð³â-

íó æ³íêó –  ñï³âðîá³òíèêà Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî
óí³âåðñèòåòó

ÏÅÄÀÍ Àíòîí³íó Ñòåïàí³âíó.
Øàíîâíà ³ìåíèííèöå!
Ïðèéì³òü ùèð³ â³òàííÿ ³ íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ, íàé-

ïåðøå, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, äîñòàòê³â.
Óäà÷³ Âàì òà óñï³õ³â ó çä³éñíåíí³ ìð³é òà çàäóì³â,

íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ òà íàñíàãè ó ïîâñÿêäåíí³é ïðàö³.
Íåõàé ùàñëèâîþ áóäå Âàøà äîëÿ, ùèðî áàæàºìî Âàì

ðàäîñò³, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ òà äîáðà.

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

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
3 áåðåçíÿ 2013 ð.

î 12.00  âèñòàâà äëÿ
ä³òåé «Âñå ìûøè

ëþáÿò ñûð»,
Â öåé æå äåíü î 17.00 –
âèñòàâà äëÿ äîðîñëèõ

«Çàêëþ÷åííûå»




