
ЛАТВIЯ подала офiцiйну заявку на приєднання до
зони Євро у 2014 роцi.

Якщо прохання  буде задовiльнено, країна стане 18�м
членом єврозони.

СIМ вiдсоткiв  територiї України завалено  вiдходами.
Щороку ми викидаємо  понад 35 млн. тонн непотребу та
замiсть переробки  знову i знову закопуємо його.

ПОСТАМЕНТ пам’ятника видатному  єврей�ському
письменнику Шолому�Елейхему в Києвi, а також фаса�
ди  синагог та єврейських громадських органiзацiй
невідомі обклеїли листiвками  антисемiтського змiсту.

НЕМИСЛИМЕ "злочинство" допустили працiвники
алкогольного заводу у мiстi Дамбартонi у Шотландiї.
Через помилку якогось нехлюя в каналiзацiйний колек�
тор  спущено 18 тисяч лiтрiв високосортного вiскi.

ЖИТЕЛЬКАМ мексиканського мiста Сьюдад� Аку�
лья мiсцева влада заборонила носити мiнi�спiдницi, а
чоловiкам – з’являтися на вулицi у жiночому одязi.

СIМ’Я британця Грехема Меллора тривалий час не
могла здiйснити поховання померлого родича. Жод�
ний крематорiй не хотiв приймати домовину покiйника,
зрiст якого значно перевершував iснуючий ритуаль�
ний стандарт – 2 метри.

21 БЕРЕЗНЯ вiдкрився найбiльший  у Європi весня�
ний квiтковий парк Кекенфор. У цьому  голландському
парку – понад 7 млн.квiтучих тюльпанiв, нарцисiв i
гiацинтiв. А загальна площа квiтникiв тут складає 32
гектари.

КОЖНА четверта повiя у Європi – українка. Такi данi
наводить  Мiжнародна органiзацiя мiграцiї.

ЖУРНАЛ Ок! назвав герцогиню Кембриджську, дру�
жину Британського принца Вiльяма, найкрасивiшою
жiнкою року.
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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.

ÏÅÐÅÌÀÃÀÞÒÜ  ÌÓÄÐ²
É  Â²ÄÂÀÆÍ², ÒÀÊ²,

ßÊ  ÑÀØÊÎ  ÐÅØÅÒÀÐ…
Â îñòàíí³é äåíü áåðåçíÿ öüîãî ðîêó  Ìóêà÷³âñüêî-

ìó  äèòÿ÷î-þíàöüêîìó  êëóáó  «32 õ 64» âèïîâíþºòü-
ñÿ ø³ñòü ðîê³â.Ñüîãîäí³øíÿ  íàøà ðîçïîâ³äü – ïðî
òàëàíîâèòîãî øàõ³ñòà, ïåðåìîæöÿ ì³æíàðîäíèõ çìà-
ãàíü, â³äì³ííèêà  íàâ÷àííÿ,  ó÷íÿ  ï’ÿòîãî êëàñó  øêî-
ëè-ã³ìíàç³¿ Ñàøêà Ðåøåòàðÿ.

(×èòàéòå íà 5-é  ñòîð.)

В ПОЧЕСНI ГРОМАДЯНИ –
МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ!
Останнiми днями  активiзувалася штовханина у черзi

за звання почесного громадянина м.Мукачева. Дiйшло
навiть до вiдвертих заяв: "Скiльки можна чекати?  Поки
настане час – посмертно?" Ну майже як у колишнiй  черзi
за ковбасою...

А в декого з самокандидатiв  iнший аргумент: "Якщо
передi мною цього звання удостоєний ось цей, то чим я
гiрший?”

Може воно й дiйсно так! Справдi, говорячи тiєю ж
логiкою: а чим той кращий ?

Цим саме аргументом вочевидь i треба було б керува�
тися при зважуваннi достоїнств кандидатiв на таке висо�
ке звання. На ваги конкурсу  має кластися  вiдповiдь на
звичайне запитання, яке, до речi, викладено у Положеннi
про присвоєння звання почесний громадянин м.Мукаче�
ва: що людина особисто зробила для мiста, почесним
громадянином якого  претендує бути?

Якщо вiдзеркалити  думку громадськостi, на таке зван�
ня цього разу  повною мiрою  заслуговує Мирослав
Iванович Дочинець – талановитий рiзножанровий , над�
звичайно плiдний письменник, перший пiсля Ю.Мейге�
ша мукачiвський лiтератор, який своїм письменницьким
талантом , численними високохудожнiми творами  усла�
вив  наше мiсто в масштабах областi, України, i навiть за
її межами.

До речi, годилося б дiйти до висновку:а чи не занадто
масово у Мукачевi щороку поповнюють список Почесних
громадян мiста, чи не переважає в такий спосiб кiлькiсть
над якiстю?

В.ДВОРНИЧЕНКО.

ØÀÍÎÂÍ²
ÌÓÊÀ×²ÂÖ²

Рідні та близькі шестирічного
Артемчика просять небайдужих
людей допомогти в лікуванні ди�
тини.

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

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

Якщо у Вас є бажання допомогти нам, ви можете
направляти кошти на рахунок:

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

ціональній валюті.
Отримувач : ТРАНЗИТНИЙ РАХ.

ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ПК. Рахунок отримувача:
№ 29245077000002,

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

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

(на лікування дитини).

УВАГА! ЗАПРОШУЄМО ДО
ПАЛОМНИЦЬКОЇ ПОЇЗДКИ!
З 8 липня ц.р. буде здiйснено паломницьку автобус�

ну поїздку з вiдвiданням святинь  Православ’я у Почаєвi,
Києвi, Чернiговi (Україна)  та у Калузi, Оптинiй Пустинi,
Шамардино, Дивеєво (прп. Серафим Саровський), у
Сергiєвому Посадi (прп. Сергiй Радонезький), у
Боголюбовi, Серпуховi (iкона Божої Матерi “Неупивае�
мая Чаша”), Iваново, Вишi (свт. Феофан Вишенський),
Санаксарах, Володимирi, Москвi (свт. блж. Матрона
Московська), Казанi (Казанська iкона Божої Матерi),
Толбську, Єкатеринобурзi (Ганина Яма, до 95�рiччя
убiєння сiм’ї царя Миколая II).

В ходi поїздки буде можливiсть паломникам окунути�
ся у цiлющих джерелах.

Цiни — доступнi з гарантiєю харчування та прожи�
вання.

За довiдками звертатися
по тел: 050P519P86P78.
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×îìó áóêñóº óðÿä?
Âëàäà çàçâè÷àé º â³äîáðàæåííÿì âëàñíîãî íà-

ðîäó. Òî ÷è âàðòî äèâóâàòèñÿ òîìó, ùî ñüîãîäí³
îêðåì³ óðÿäîâö³ äåìîíñòðóþòü çíåâàãó äî ³íòå-
ðåñ³â óêðà¿íö³â, êîëè ÷àñîì ìè ñàì³ ñåáå íå ïîâà-
æàºìî? Êîìàíäà Ìèêîëè Àçàðîâà ï³ñëÿ ïåðåôîð-
ìàòóâàííÿ óðÿäó òàê ³ íå çóì³ëà åôåêòèâíî âè-
êîðèñòàòè øàíñ íà çì³íó ñèòóàö³¿.

Á³ëüøå òîãî – ó ä³ÿõ âëàäíî¿ êîìàíäè âñå ÷àñò³øå
ñêëàäíî çíàéòè ôîðìàëüíó ëîã³êó. Çãàäàºìî äëÿ ïðè-
êëàäó,  ÿê íàïðèê³íö³  ìèíóëîãî ðîêó ÷åðåç ïàðëàìåíò
ïðåäñòàâíèêè âëàäè âïåðòî íàìàãàëèñÿ ïðîòÿãíóòè
³í³ö³àòèâó ïðî 10-15-â³äñîòêîâå îïîäàòêóâàííÿ ïðî-
äàæó âàëþòè. Öå áóâ íàäòî íåàäåêâàòíèé ñïîñ³á â³äíî-
âèòè äîâ³ðó äî íàö³îíàëüíî¿ ãðîøîâî¿ îäèíèö³ ïðè
òîìó, ùî ¿¿ áóëî  ï³ä³ðâàíî äåñÿòèð³÷÷ÿìè íåçãðàáíèõ
ä³é âëàäè. Ìàëî õòî çâàæàâ íà î÷åâèäí³ ôàêòè: ïåðå-
âàæíà á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí êðà¿íè íå çáåð³ãàº çàîùàä-
æåííÿ â ãðèâíÿõ, à ì³ëüéîíè óêðà¿íö³â ïðîäîâæóþòü
ïðàöþâàòè çà êîðäîíîì, ãîäóþ÷è ñâî¿ ðîäèíè òóò.

Î÷åâèäíî, ùî öÿ ³í³ö³àòèâà ìîãëà çàâäàòè äîøêóëü-
íîãî óäàðó ïî êèøåíÿõ ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â. Íàãàäàº-
ìî, ùî ¿¿ ³í³ö³àòîðîì áóâ  Ñåðã³é Àðáóçîâ – ìîëîäèé
äîíåöüêèé ô³íàíñèñò, ÿêèé íèí³ çä³éñíþº çàïàìîðî÷-
ëèâó  êàð’ºðó â ìàñøòàáàõ äåðæàâè. Â³í ïðîéøîâ íå-
òðèâàëå «ñòàæóâàííÿ» íà ïîñàä³ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ äåð-
æàâíîãî Óêðåêñ³ìáàíêó, ïîò³ì íå íàäòî äîâãî î÷î-
ëþâàâ Íàö³îíàëüíèé áàíê, à â ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó
îá³éíÿâ ïîñàäó ïåðøîãî â³öå-ïðåì’ºðà.  Êàæóòü, ùî
Àðáóçîâ ïðèö³ëþºòüñÿ íà ïîñàäó ïðåì’ºðà, ïðî ùî
ñâ³ä÷èòü, çîêðåìà, éîãî ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ, ÿêà ïðîé-
øëà îäðàçó ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç³ ÇÌ² Ìèêîëè Àçàðî-
âà.

Âàðòî íàãàäàòè, ùî  ðîçïîä³ëîì ïîñàäîâèõ ïîâíî-
âàæåíü äî ñôåðè êîìïåòåíö³¿ ïåðøîãî â³öå-ïðåì’ºðà
íàëåæèòü íàëàãîäæåííÿ â³äíîñèí ç Âåðõîâíîþ Ðàäîþ.
Áóäåìî â³äâåðòèìè: â öüîìó íàïðÿìêó ïðî óñï³õè ãî-
âîðèòè çàðàíî, àäæå íèí³øí³é ñêëàä ïàðëàìåíòó îð³º-
íòîâàíèé íå íà «ãîëó» àã³òàö³þ òà ïðîïàãàíäó ç áîêó
óðÿäîâö³â, à êîï³òêó ñï³âïðàöþ, ïåðåãîâîðè òà êîìï-
ðîì³ñè íå ëèøå ç ë³äåðàìè ôðàêö³é, à é ðÿäîâèìè íà-
ðîäíèìè äåïóòàòàìè.

Ïðîòå Àðáóçîâ âêîòðå ñòàº ïîâ’ÿçàíèì ç ð³çíîìàí³-
òíèìè ³í³ö³àòèâàìè, ÿê³ âèêëèêàþòü ïîäèâ òà íåïðèé-
íÿòòÿ íå ëèøå ó ïðîôåñ³éíèõ êîëàõ. Ïðèãàäàºìî, ùî
óêðà¿íñüêà âëàäà çàâ÷àñíî ïðîïîíóâàëà îïîäàòêóâàííÿ
äåïîçèò³â ãðîìàäÿí ùå äî òîãî, ÿê ïîä³áí³ çàõîäè
«ºâðîïåéñüêî¿ åêîíîì³¿» ïî÷àëè ðåàë³çîâóâàòèñÿ íà
Ê³ïð³. Ùå îäíà ³í³ö³àòèâà, ÿêó àíàë³òèêè ïðèïèñóþòü
ïåðøîìó â³öå-ïðåì’ºðó – ñòâîðåííÿ ô³íàíñîâî¿ ïîë³ö³¿.
Öåé ï³äðîçä³ë ïî áîðîòüá³ ç åêîíîì³÷íîþ çëî÷èíí³-
ñòþ ìàâ áóòè ï³äïîðÿäêîâàíèé îñîáèñòî Ïðåçèäåíòîâ³
òà ïîâèíåí îòðèìàòè áåçïðåöåäåíòí³ ïîâíîâàæåííÿ
ùîäî âòðó÷àííÿ â á³çíåñîâå òà îñîáèñòå æèòòÿ ãðî-
ìàäÿí íàøî¿ êðà¿íè. Íà ùàñòÿ, îáèäâ³ ðåçîíàíñí³ ïðî-
ïîçèö³¿ íà ñüîãîäí³øí³é ìîìåíò çóïèíåí³, ïðîòå öå íå
îçíà÷àº, ùî ¿õ íå ñïðîáóþòü ðåàí³ìóâàòè íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì.

Ïîçà î÷³ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè óðÿäó ÷àñòî
íàçèâàþòü «óðÿäîâöåì-íåâèäèìêîþ» – òðåáà äóæå
ïîñòàðàòèñÿ, ùîá çíàéòè íà îô³ö³éíîìó âåá-ïîðòàë³
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çãàäêè ïðî çàÿâè òà ä³¿ Ñåðã³ÿ Ãåí-
íàä³éîâè÷à. ª ³íøà òåíäåíö³ÿ: éîãî ³í³ö³àòèâè âèêëè-
êàþòü çíà÷íèé ðåçîíàíñ òà íåîäíîçíà÷íó ðåàêö³þ ç
áîêó ñï³âãðîìàäÿí. ×àñîì çäàºòüñÿ, ùî ìîëîäèé ÷è-
íîâíèê, ÿêèé íàäòî øâèäêî ï³äí³ìàºòüñÿ ïî «ðàíãîâ³é
äðàáèí³», ïðîâîäèòü åêñïåðèìåíòè, íàìàãàþ÷èñü îò-
ðèìàòè äîñâ³ä â ÿêîñò³ çàñòóïíèêà êåð³âíèêà óðÿäó.

Çìóøåí³ êîíñòàòóâàòè, ùî êàäðîâ³ çì³íè â óðÿä³
Àçàðîâà íå ïðèíåñëè áàæàíîãî ðåçóëüòàòó, òåìï ïåðå-
òâîðåíü â óêðà¿íñüê³é åêîíîì³ö³ íå ïðèøâèäøèâñÿ.
Çàì³ñòü ðåàëüíî¿ ðîáîòè òà àäåêâàòíèõ ðåôîðì ìè âñå
÷àñò³øå ñòèêàºìîñÿ ç ³í³ö³àòèâàìè, ÿê³ âèêëèêàþòü
ïîäèâ òà çàíåïîêîºííÿ ãðîìàäÿí òà ñïðè÷èíÿþòü êðè-
òè÷í³ îö³íêè ç áîêó Ïðåçèäåíòà, ÿêèé íåùîäàâíî
â³äçíà÷èâ, ùî íå ðîçóì³º îêðåìèõ óðÿäîâèõ ³í³ö³àòèâ.
Óðÿäîâöÿì ïîòð³áíî ÿêîìîãà á³ëüøå óâàãè çâåðòàòè
íà ðåàëüí³ ä³¿, à íå ³ì³òàö³þ áóðõëèâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðà-
öþâàòè íà ðåçóëüòàò òà äåìîíñòðóâàòè ñïðîìîæí³ñòü
äî êîëåêòèâíî¿ ãðè. Àäæå ñàìå òàêà ä³ÿëüí³ñòü ³ ñòà-
íîâèòü îñíîâó àïðîáîâàíèõ ó öèâ³ë³çîâàíèõ êðà¿íàõ
ðåöåïò³â óñï³õó.

Â³êòîð ÑÒÓÏÀÍÅÍÊÎ, æóðíàë³ñò

Ì²ÖÍÎÃÎ ÂÀÌ ÇÄÎÐÎÂ’ß,
ÍÀÑÍÀÃÈ É ÍÎÂÈÕ ÇÄÎÁÓÒÊ²Â!

Ïîñòàíîâîþ ïðåçèä³¿ ÖÊ
Ïðîôñï³ëêè Óêðà¿íè, äèðåê-
òîðó ÂÀÒ «Ìóêà÷³âñüêèé
çàâîä çàë³çîáåòîííèõ âè-
ðîá³â»

ÒÅËÈ×ÊÓ
Ôåäîðó Ìèõàéëîâè÷ó,

 ïðèñâîºíî Ïî÷åñíå çâàííÿ
«Êðàùèé ãîñïîäàðíèê 2012
ðîêó ó âèð³øåíí³ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü».

Ïðèºìíî, ùî ï³äïðèºìñòâî,
íà ÿêîìó Ô.Ì.Òåëè÷êî ïðîéøîâ òðóäîâèé øëÿõ â³ä
ðîá³òíèêà äî äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà, íå ò³ëüêè ñåðåä
êðàùèõ çà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè,
âîíî ñåðåä òèõ, õòî ïîñò³éíî íàäàº áëàãîä³éíó äîïî-
ìîãó äèòÿ÷èì ñàäêàì, øêîëàì, ìåäè÷íèì çàêëàäàì,
äîïîìàãàº ó áóä³âíèöòâ³ êóëüòîâèõ ñïîðóä öåðêîâíèì
ãðîìàäàì ð³çíèõ ðåë³ã³éíèõ êîíôåñ³é.

29 áåðåçíÿ Ôåä³ð Ìèõàéëîâè÷ Òåëè÷êî â³äçíà÷àº
ñâ³é ÷åðãîâèé äåíü íàðîäæåííÿ. Ùèðîñåðäíî ïîçäî-
ðîâëÿºìî íàøîãî øàíîâàíîãî äèðåêòîðà ³ç çàñëóæå-
íîþ âèñîêîþ  ïðîôåñ³éíîþ â³äçíàêîþ ³  âîäíî÷àñ ç
íàñòóïàþ÷èì äíåì íàðîäæåííÿ.

Çè÷èìî Âàì,  øàíîâíèé Ôåäîðå Ìèõàéëîâè÷ó, ùå
íà áàãàòî ðîê³â ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåçãàñíî¿ íàñíàãè ³
íåâòîìíîñò³  ó âñ³õ Âàøèõ äîáðèõ ñïðàâàõ òà ïëàíàõ,
ðîäèííîãî Âàì áëàãîïîëó÷÷ÿ òà îñîáèñòîãî ùàñòÿ.

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî çàâîäó
çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â.

(Äî ñêàçàíèõ òóò òåïëèõ ñë³â ïðèâ³òàííÿ òà ïîáà-
æàíü ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ ³  ãëèáîêî øàíóþ÷à Âàñ, Ôåäî-
ðå Ìèõàéëîâè÷ó, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ìóêà÷åâî».

Учора відбулося засідання виконкому Му�
качівської міської ради. Першим на порядку
денному стояло питання про організацію оз�
доровлення та відпочинку дітей влітку 2013
року, затвердження кошторисів, штатних
розписів дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку.

У повідомленні про підсумки виконання
Програми економічного і соціального роз�
витку Мукачева за 2012 рік відзначено, зок�
рема, що в економіці міста відбулись певні
позитивні зрушення. Рівень середньомісяч�
ної заробітної плати за грудень 2012 року
становив 2697,55 грн., що у відповідності до
відповідного періоду попереднього року
збільшилася на 8,8 відсотка. За 2012 рік
підприємства Мукачева  залучили $ 9,6
мільйонів прямих іноземних інвестицій,
темп зростання до початку звітного року
склав 112,7 відсотка. Позитивне сальдо
торгівлі товарами за результатами 9 місяців
2012 року склало  $ 4402,2 тисяч. Коефіцієнт
покриття експортом імпорту становить 1,02.
На пенсійному обліку по місту перебуває
19020 пенсіонерів, середній розмір пенсій
в звітному періоді склав 1271,32 грн. Мину�
лого року створено 3704 робочих місць або
161 відсоток до річного показника. Серед�
ньооблікова чисельність працюючих за гру�
день 2012 року склала 34598 осіб. Великими
і середніми підприємствами Мукачева за 9
місяців звітного періоду отримано позитив�
ний фінансовий результат в сумі 41,194
мільйона гривень.

Коментуючи повідомлення про виконання

ПРО ЛІТНЄ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
ДУМАЄМО ВЖЕ ТЕПЕР

міського бюджету Мукачева за 2012 рік,
міський голова Золтан Ленд’єл нагадав чле�
нам виконкому, що при ухваленні бюджету
міста на 2012 рік попереджав: цифри, «спу�
щені» Мукачеву з Києва нереальні, то ж ви�
конати міський бюджет буде вкрай склад�
но. Так і сталося. Тільки в першому кварталі
2012 року місто для виплати зарплат і спла�
ти за енергоносії змушене було взяти кре�
дит в 15 мільйонів гривень. Цього року си�
туація значно краща – за неповних три місяці
взяли тільки 1 мільйон гривень кредиту, який
майже відразу ж і повернули. Міський голо�
ва знову наголосив, що потрібно всіма си�
лами легалізувати виплати зарплат, адже
податок з фізичних осіб головна стаття на�
повнення бюджету. Сьогодні найбільший
платник податків – бюджетна сфера. Тільки
освіта дає міській казні щомісяця майже 8
мільйонів гривень.

Розглянуто низку питань, поданих служ�
бою у справах дітей. Ухвалено рішення вста�
новити з 1 квітня поточного року денну гро�
шову норму за харчування дітей, а саме: у
групах з 10,5 та 12�годинним перебуванням
дітей – 11 грн.; у групах з 24�годинним пе�
ребуванням дітей – 12 грн.

У зв’язку із зверненням перевізників Ва�
силя Головачка та Івана Качура про збит�
ковість маршрутів, виконком вирішив розі�
рвати з ними договір на перевезення паса�
жирів за маршрутами відповідно «Індустрі�
альна – Окружна, 7�4» та «ЗКЛ – Окружна, 7�
1». Розглянуто також низку приватизаційних
питань.

ÂÈÊÎÍÊÎÌ

Госавтоинспекция напоминает
водителям, что с 1 января 2014
года прекращают свое действие
водительские удостоверения, вы�
данные с использованием образ�
ца бланка, утвержденного органом
исполнительной власти Союза
Советских Социалистических
Республик. При замене удостове�
рения водителя следует обра�
щаться в регистрационно�экза�

ГАИ сообщила, где менять водительские
удостоверения образца СССР

менационные подразделения ГАИ.
При себе необходимо иметь сле�
дующие документы:

� Водительское удостоверение на
бланке, утвержденном органом ис�
полнительной власти СССР.

� Паспорт гражданина Украины
(при наличии — загранпаспорт).

� Экзаменационную карточку во�
дителя (при наличии).

� Медицинскую справку установ�

ленного образца о пригодности к
управлению транспортным сред�
ством соответствующей категории.

� Две цветные фотографии раз�
мером 3,5 х 4,5 см.

� Квитанцию об оплате за блан�
ковую продукцию (стоимость заме�
ны водительского удостоверения
составляет 207 грн. 90 коп.).

“АиФ”

Обговорення
проекту Закону

України
«Про засади

державної регіо3
нальної політики»

До Вашої уваги пропо�
нується для обговорення
з метою надання пропо�
зицій та зауважень – про�
ект Закону України «Про
засади державної регіо�
нальної політики», який
визначає основні правові,
організаційні, економічні,
соціальні засади здій�
снення державної регіо�
нальної політики.

Ознайомитись з даним
законопроектом ви може�
те на сайті:
www.mukachevo�city.org.

У разі наявності пропо�
зицій або зауважень щодо
вищезазначеного проекту
Закону, просимо надси�
лати їх за адресою: м.Му�
качево, вул. Пушкіна, 2,
каб. 44, т. 2�20�27 або на
e�mail: ekonom@muka�
chevo.net

Зауваження та пропо�
зиції приймаються до 10
квітня 2013 року.

Відділ економіки
Мукачівського

міськвиконкому

Â³êòîð Äâîðíè÷åíêî çâèíóâàòèâ ì³ñüêó
âëàäó  ó «êóëóàðíèõ äîìîâëåíîñòÿõ

òà «ðó÷í³é õóäîæí³é ðàä³»
Як  повідомляє «Panorama�Mukachevo.com», своє не�

вдоволення  головний редактор газети «Мукачево» вис�
ловив безпосередньо  міському голові Золтану Ленд’є�
лу та його заступнику  Михайлу Лабошу  минулого  чет�
верга на брифінгу, присвяченому  «засудженню» пове�
дінки  та коментарів горезвісного скульптора  Миколи
Шматька.

Мармуровий король з Луганська, треба зрозуміти,
своїми домаганнями і ультиматумами дістав уже і свого
благодійника В. І. Балогу, і міську владу, нагально при�
мушуючи уже сьогодні будувати  йому сімейну оглядову
галерею для своїх скульптурних шедеврів. Водночас від
міської влади, за словами З.З. Лендєла,  мармуровий
геній  вимагає представлення його на міжнародну Но�
белівську премію(!!!) І не менше!

Висновок з цього В.Дворниченко робить простий: в
радники і порадники собі владним особам слід брати
передусім високопрофесійних і принципових людей.

Журналісту не подобаються кулуарні оборудки щодо
встановлення скульптури Св. Мартина у місті, наміри
міської художньої ради встановити скульптуру на ба�
жання власника «Трактиру» проти входу до його закладу
на вул. Пушкіна. Це що, хто платить, той і командує? Не
можна так зневажливо ставитися до міської громади.
Адже  мова йде про духовний символ нашого Мукачева.
Що нам заважає: давайте проведемо відкритий твор�
чий конкурс (як це було з пам’ятником Кирилу і Мефо�
дію). Нехай у ньому візьмуть участь всі бажаючі скульп�
тори. Дамо місяць на обговорення  громаді міста і убез�
печимо себе  від вакханалії, яка триває в Мукачеві  в
останні місяці. Нехай переможе найкращий проект, який
у подальшому служитиме  ще однією мистецькою візи�
тівкою нашого міста.

Підтримав головного редактора газети «Мукачево» і
член Національної спілки художників України Ельдар
Ефендієв, який запропонував  замінити «керовану» ху�
дожню раду неупередженими фахівцями з інших міст.

 А  на фінансування проекту можна заснувати спец�
іальний  фонд і кошти зібрати громадою, як це робило�
ся і робиться в багатьох містах  України та інших країн
світу.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333328  áåðåçíÿ 2013 ð.

¹ 12 (964)¹ 12 (964)¹ 12 (964)¹ 12 (964)¹ 12 (964)

ñò.

Â³ä òîãî, ùî æèòÿ ñòàíå êðàùå, âñ³ì êðàùå íå ñòàíå. (Á. Êðóò³ºð).

Приватні підприємці спрощеної систе�
ми оподаткування, які є платниками єди�
ного податку першої, другої та третьої гру�
пи, сплачують до Пенсійного фонду за
себе та членів сім’ї єдиний внесок за став�
кою 34,7% від об’єкта оподаткування,
визначеного підприємцем самостійно.
Ця сплата здійснюється в два фонди � на
пенсійне страхування (33,2%) та до Фонду
страхування на випадок безробіття (1,5%).
При цьому зазначаємо, що відсутність до�
ходів не позбавляє приватних підприємців
від сплати єдиного соціального внеску.

Крім того, у період протягом одного ка�
лендарного місяця на рік на час відпустки,
а також за період хвороби, підтвердженої
копією листка (листків) непрацездатності,
якщо вона триває 30 і більше календарних
днів, вищезазначені підприємці залиша�
ються платниками спрощеної системи опо�
даткування, відповідно, вони мають обо�
в’язок щодо сплати єдиного внеску на за�
гальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зазначений період.

ДО УВАГИ  ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ  СПРОЩЕНОЇ
СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ (ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО

ПОДАТКУ ПЕРШОЇ, ДРУГОЇ ТА ТРЕТЬОЇ ГРУПИ)
Звертаємо Вашу увагу, що 13 жовтня

2012р набув чинності  Закон України  “Про
внесення змін до статей 9 і 25 Закону Ук�
раїни „Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування” №5292 від 18 вересня 2012
року. Цим Законом передбачено, що фізичні
особи�підприємці, які обрали спрощену
систему оподаткування, та членів сімей та�
ких осіб, які беруть участь у провадженні
ними підприємницької діяльності, сплачу�
ють єдиний внесок, нарахований за кален�
дарний квартал, до 20 числа місяця, що
настає за кварталом, за який сплачуєть�
ся єдиний внесок:

ІV квартал 2012р та загальний розраху�
нок за 2012р  � до 20 січня 2013р.

І квартал – до 20 квітня 2013р.
ІІ квартал – до 20 липня 2013р.
ІІІ квартал – до 20  жовтня 2013р.
ІV квартал – до 20 січня 2014р.

Управління Пенсійного фонду Украї�
ни в м.Мукачевому та Мукачівському
районі Закарпатської області

Віктор Балога — один з най�
більших “нейтралів” парламен�
ту цього скликання. Екс�міністр
надзвичайних ситуацій контро�
лює невелику групу нардепів�
мажоритарників, але при цьому
беззаперечно впливовий у рідно�
му Закарпатському регіоні. Та�
кий стан речей перетворив його
на героя приказки: у тих, хто
стоїть на паркані, каміння летить
з обох боків — і влада, і опозиція
зробили кроки для залучення
“групи Балоги” до своїх схем.
Одні “натякнули” на необхідність
визначитися шляхом позбавлен�
ня його брата, Павла Балоги, де�
путатського мандата у судовому
порядку. Інші — демонстратив�
ним проведенням в Ужгороді
“народного віча”, присутність чи
відсутність Балоги на якому мала
б стати свідченням його позиції.

ПРО АКЦІЇ ОПОЗИЦІЇ
— Ви доволі різко прокоменту�

вали нову акцію “Вставай, Украї�
но”, зокрема її ужгородський
етап. І доволі прозоро натякну�
ли на марність спроб “молодих
опозиційних політиків” спрово�
кувати вас зігнати на мітинг “ма�
совку” і тим самим позиціонува�
ти себе як їхнього прибічника.

— Я не виступав конкретно проти
когось із лідерів опозиції. Просто...
скажімо так, на все має бути свій
час. Якщо хтось розбирається в
організації подібних акцій, то знає
добре: спочатку потрібно створити
“машину”, проробляти механізм
заздалегідь. Мова про роботу на
місцях. Якщо ж цього не було попе�
редньо зроблено… Коли поглянути
на цифри соціології — бачимо: в
суспільстві великі протестні на�
строї. Коли поглянути на вулиці —
бачимо: на мітинги ходить мало лю�
дей.

Вважаю, що з такими акціями, по�
перше, не треба поспішати, а по�
друге, до них слід долучати широ�
кий спектр громадських органі�
зацій, а не тільки партійні бренди.
Партії ніколи самі по собі нічого не
досягали. І в 2004 році точку кипін�
ня визначили не вони, а думка гро�
мадськості. Ані “Батьківщина”, ані
УДАР, ані “Свобода” не відобража�
ють усієї опозиційності українсько�
го суспільства.

— А хто відображає?

Â³êòîð Áàëîãà: Ó ìåíå îäíå
íàãàëüíå ïèòàííÿ: ºâðî³íòåãðàö³ÿ

Ексклюзивне інтерв’ю народного депутата  авторитетному тижневику “Дзеркало Тижня”.

— Народ України! А для того щоб
він активно виходив на мітинги, з
ним треба працювати. І в жодному
разі не виставляти прапори пол�
ітичних сил. Тільки український пра�
пор.

— А якщо йшлося не про збу�
рення народного спротиву, а про
залучення до своїх планів окре�
мих політиків із серйозним впли�
вом в окремих регіонах? Зокре�
ма Петра Олексійовича Поро�
шенка, зокрема вас?

— Якщо опозиція справді має
щире бажання залучити людей до
своїх лав, то не слід це робити че�
рез Порошенка чи Балогу... Треба
відразу орієнтуватися на гро�
мадськість. А спроби когось вико�
ристати?.. Не думаю, що таке мож�
ливо. Використати Балогу?.. (усмі�
хається).

— “Використати” не зовсім той
термін. Скоріш, “спровокувати
зайняти позицію поряд із со�
бою”.

— А що, сьогодні Балога займає
відмінну від опозиційної позицію?
Це ж треба оцінювати за голосуван�
нями у Верховній Раді, за публічною
позицією, спілкуванням із грома�
дою... Я ж не змінюю свого вектора!
Навіщо мене до когось припаюва�
ти, щоб визначити, де я є?

ПРО ПАРЛАМЕНТ
— Були сьогодні в Раді?
— Був.
— І як вам сьогоднішні події?
— Я на цю тему сказав просто і

дуже коротко (демонструє допис у
Фейсбуці). Партія регіонів у парла�
менті працювати не хоче. Провокує
опозицію російською мовою.

Тупість. Ясно ж, що це лише прово�
кація. Це не по�державному.

— А як по�державному? Чи мож�
ливий — і чи потрібний —
спільний знаменник, що змусить
цих людей відволіктися від теат�
рального протиборства та думок
про 2015 рік і зробити щось за�
гальнокорисне?

— Себто попрацювати на Украї�
ну? Як для влади, так і для опозиції
важливо відокремити пріоритетне
від другорядного. Пріоритетне для
нас у цьому році — можливе підпи�
сання Угоди про асоціацію з ЄС. Це
— основне завдання.

Ще в статусі міністра я неодно�
разово казав: мені дуже прикро, що
Юля і Юра в тюрмі. Я чітко розумію,
що ми не виберемося з цього, ви�
бачте на слові, лайна, доки ці дві
людини там залишатимуться. Але
ставлю запитання інакше: чи вий�
дуть вони скоріше, якщо ми не піде�
мо на Захід?

— А чи можливі взагалі комп�
роміси з Банковою після того, як
в Україні виникла практика поз�
бавлення мандатів через суд?

— Про компроміс можна говори�
ти завжди. Не буває політики без
компромісів, політики без зрад і
політики без інтересів.

З іншого боку, кожен політик му�
сить мати свою логіку дій. Якщо ж
опозиція вчора боролася проти
позбавлення нардепів мандатів, а
сьогодні вже не бореться — це не�
послідовно. Я побажав би їм по�
слідовності.

— Наскільки ймовірне висунен�
ня на майбутні президентські ви�
бори єдиного кандидата від опо�
зиції?

— Це можливо на сто відсотків.
Річ у чому: якщо хтось сьогодні
думає, що Тимошенко спирати�
меться на будь�якого кандидата від
“Батьківщини”, то він помиляється.
Тимошенко, сидячи в тюрмі, має
більшу політичну вагу, ніж дехто на
свободі, і вона вже в першому турі
підтримає найрейтинговішого опо�
зиційного кандидата.

— Незалежно від партії, що
його висуне?

— Абсолютно. Вона дивити�
меться не на партійність, а на мож�
ливість перемоги свого обранця. А
інші нікуди не подінуться — підтри�
мають того, на кого вона вкаже.

Повний текст інтерв’ю на сайті
dt.ua

35 мільйонів на дитсадки
Тячівщини і Рахівщини

Народний депутат Василь Петьовка попросив в
уряду субвенцію для дошкільних закладів.

Відповідне депутатське звернення вже направлено
до керівника уряду. На сьогодні в Рахівському районі
дитячі садки відвідує лише 34% дошкільнят, в черзі на
зарахування перебуває 713 дітей. Актуальною є по�
треба в 38 додаткових групах. Нагальною є потреба у
будівництві нових дитячих садочків у селах Водиця та
Чорна Тиса. Також необхідна реконструкція Велико�
бичківського ДНЗ, та ДНЗ №2 та № 4 у Рахові.

Схожа ситуація в Тячівському районі. Там на 62 на�
селених пункти діє всього 36 дитсадків, в інших селах
вони відсутні. Відповідно, на Тячівщині дошкільною ос�
вітою охоплено всього 43 % дітей, а в черзі до дит�
садків перебуває понад 1100 дошкільнят. Нагальною
є потреба відкриття ДНЗ з повним режимом роботи в
селах Тарасівка, Велика Уголька, Груники, Глибокий
Потік, Нижня Апша, Топчино.

З огляду на вищенаведені проблеми, керуючись за�
коном «Про статус народного депутата України», Ва�
силь Петьовка звернувся до уряду з проханням виді�
лити у 2013 р. Закарпатській області додаткову суб�
венцію у розмірі 35 мільйонів гривень для будівництва
нових, ремонту, реконструкції та поліпшення матері�
ально�технічної бази існуючих дошкільних навчальних
закладів Тячівського та Рахівського районів.

ВИЯВІМ МИЛОСЕРДЯ,
ДОПОМОЖІМ НУЖДЕННИМ!
З метою поліпшення умов життя та соціального

захисту уразливих верств населення, формування
громадської думки щодо необхідності постійної
уваги до проблем ветеранів та інвалідів Великої
Вітчизняної війни, одиноких та самотньо прожива�
ючих громадян похилого віку, інвалідів усіх кате�
горій, осіб хворих на туберкульоз та ВІЛ/СНІД, по�
страждалих внаслідок надзвичайних ситуацій, без�
притульних дітей та дітей�сиріт, багатодітних та
неповних, малозабезпечених сімей , біженців та
інших нужденних категорій населення Товариство
Червоного Хреста України оголошує

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МІСЯЧНИК ЧЕРВОНОГО
ХРЕСТА ПІД ГАСЛОМ «СИЛА ГУМАННОСТІ»

Мукачівська міська організація Товариства Чер�
воного Хреста України звертається до всіх жителів
міста підтримати благодійний місячник по залучен�
ню коштів, продуктів харчування, одягу, ковдр, взут�
тя, засобів гігієни для надання допомоги нужден�
ним.

Прийом різного роду допомоги проводиться в ме�
дико�соціальному центрі Червоного Хреста по ву�
лиці В.Стуса, 3. Рахунок для пожертвувань: АТ «Ко�
мінвестбанк» м. Ужгород, код 02940183, МФО �
312248, р/р 26007017000924 з відміткою (для Му�
качева).

Приєднуйтесь до нас у своєму милосерді. Будь�
те разом з нами, дорогі, не байдужі до чужої біди,
мукачівці!

Ірина МІЛЕС,
голова Мукачівської міської організації

Товариства Червоного Хреста України
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Флюорографією називають діаг
ностичний метод, при якому за допо
могою рентгенівськіх променів одер
жують зображення тканин і органів,
відбите на  екрані.

Розроблено спосіб в кінці дев'ятнад
цятого століття, через рік після вияв
лення рентгенівськіх променів.

Що показує?
Картинка виходить тому, що різні

види тканин порізному пропускають
через себе рентгенівські промені. На
знімку можна в зменшеному вигляді
розгледіти обстежувані органи. Існує
два типи флюорограм: мілкокадрова
та крупнокадрова. Крупнокадрова
нагадує  рентген.

Виявити можна:
 чужорідні предмети,
 фіброз,
 склероз,
 запалення різного ступенів,
 новоутворення,
 порожнини не фізіологічного ха

рактеру (кісти, абсцеси, каверни),
 присутність інфільтрату або газів в

порожнинах.
Навіщо роблять?
Використовують методику найчас

тіше для обстеження серця, легенів,
грудних залоз. Рідше – для обстежен
ня кісток. Найчастіше застосовується
метод  флюорографії грудної клітини.
В ході обстеження можна виявити зло
якісну пухлина грудей або легенів, ту
беркульоз, інші захворювання.

Використовується як профілактіч

Íàâ³ùî ïîòð³áíà ôëþîðîãðàô³ÿ?
ний діагностичний метод.

Обов'язкова, якщо хворий скар
житься на млявість, задишку і кашель.

З якого віку можна проходити?
Дітям дозволяється проходити це

обстеження у профілактичних цілях
тільки з 15 РОКІВ (в деяких країнах – з
14). Якщо обстежити потрібно малю
ка, йому зазвичай призначається УЗД
або рентгенографія і тільки в особли
вих випадках флюорографія.

Як часто можна робити?
Робити флюорографію в профілак

тичних цілях для виявлення туберку
льозу слід не рідше одного разу в два
роки. Частіше потрібно проходити об
стеження людям, які мають особливі
показання. Так, якщо в родині або у
трудовому колектіві є випадки тубер
кульозу, медичним працівникам ,осві
тянам,працівникам сфери громадсь
кого обслуговування, людям, що
страждають хронічними захворюван
нями (бронхіальна астма, хронічний
бронхіт, цукровй діабет, ВІЛ, виразка
шлунку або дванадцятипалої кишки)
повінні проходити флюорограмму раз
на рік.Вони складають,так звану,гру
пу ризику. До групи ризику відносять
також осіб, які відбули термін у місцях
позбавлення волі, соціально не захи
щених громадян.

Незалежно від терміну, що пройшов
з моменту попереднього обстежен
ня,проводиться воно особам, у яких
діагностується туберкульоз, призов
никами в армію.

Протипоказання
Протипоказами до проведення

флюорографії є вагітність , вік до 15
РОКІВ.

Відносні протипокази: сильна за
дишка и неможливість хворого знахо
дитися у вертикальному положенні,
клаустрофобія.

Під час вагітності
Флюорографія проводитися

вагітнім жінкам тільки за особливими
показами. Здійснюється процедура
тільки під контролем лікаря із  засто
сування спеціального свинцево фар
туха, який прикриває нижню частину
тіла від віпромінювань.

Годуючим мамам
Годуючим мамам можна не турбува

тися, метод абсолютно безпечний і не
робить ніякого впливу на якість та
кількість грудного молока.

Процедура
Сама процедура не вимагає абсо

лютно ніякої підготовкі. Пацієнту слід
зняти одяг і білизну вище пояса и зай
ти в кабінку апарату, схожого злегка на
ліфт. Лаборант фіксує пацієнта в по

трібному положенні – притиснувшись
грудьми до екрану. Після чого потрібно
буде затримати дихання на кілька се
кунд.

Цифрова технологія
Це передова технологія, однознач

но відрізняється від плівкової. Знімок
передається на екран монітору.Саме
завдяки цифровим технологіям флю
орографія стає більш доцільнім мето
дом діагностіки, ніж, наприклад, рен
тгенографія.

Головні плюси цифрової техно�
логії:

 Дуже точні знімки
 Зменшення кількості радіації для

пацієнта,
 можливість зберігання інформації і

передачі її на цифрових носіях,
 не використовується дорога

плівка,
 процедура ДЕШЕВШЕ, ніж плівко

ва,
 один прилад може "обслужити"

більшу кількість пацієнтів за одиницю
часу.

При туберкульозі
Флюорографія – це  один з найбільш

поширених методів діагностики тубер
кульозу. Метод дозволяє  виявити
процес на ранніх стадіях,швидше роз
почати лікування і тим самим поліпши

ти прогноз для пацієнта. Підступність
туберкульозу полягає в тому, що про
слухати за допомогою фонендоскопа
які –  небудь зміни в легенях не можли
во. Тобто єдиним способоми виявлен
ня захворювання на ранньому етапі  є
флюорографія та дослідження харко
тиння на наявність бактерій туберку
льозу.

На знімку добре помітні невеликі,
множинні вогнища при десемінованій
формі ,ущільнення легеневої тканини.
Виявляється і каверна порожнеча, яка
з'являється при руйнуванні тканин, що
формують легені.

Пацієнт на стадії каверни вже пред
ставляє серйозну небезпеку для інших
людей, так як виділені з організму
збудники перебувають на стадії висо
кої агресії.

При виявленні підозріліх плям на
флюорограммі, лікар обов'язково по
рівнює її з попереднімі знімкамі (особ
ливо якщо туберкульоз вже БУВ діаг
ностованій і це не перша флюорогра
ма). Найчастіше знімки переглядають
два лікарі. При підозрі на захворюван
ня пацієнти направляються на додат
кові обстеження (томограму, рентген
графію)після чого встановлюється
точний діагноз.

МАРИНА СИДОРАН,
лікар�рентгенолог флюрографі�

чного кабінету поліклініки
Мукачівської ЦРЛ.

Відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансово�
го характеру зазначені в декларації за 2012, рік державного служ�

бовця у відповідності до ч.2. ст.12  Закону України “Про засади
запобігання та протидії корупції” від 07.04.2011 року:

ДУБ Микола Васильович, голова селища Кольчино, Мукачівського району, Закар
патської області.

5. Загальна сума сукупного доходу:
Декларанта  — 66256 грн.  У тому числі матеріальна допомога — 4905 грн.
23. Земельні ділянки —2500 кв. м.
24. Житлові будинки — 229. 7 кв. м.
25. Квартири —71.3 кв. м.
35. Автомобілі легкові — ВАЗ2110 160072 куб. см., 2003 р.в. ВАЗ21013, 1200 куб.

см., 1986 р.в. МерседесБенц, 1998 куб. см., 1997 р.в.

Відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансово�
го характеру зазначені в декларації за 2012, рік державного служ�

бовця у відповідності до ч.2. ст.12  Закону України “Про засади
запобігання та протидії корупції” від 07.04.2011 року:

 ГАБОДА Василь Васильович, заступник селищного голови Кольчинської селищ
ної ради, Мукачівського рну, Закарпатської області.

4. Члени сім’ї: Габода Валентина Миколаївна, Габода Владислав Васильович, Габо
да Валентин Васильович, Когут М. М., Когут М. Ф.

5. Загальна сума сукупного доходу декларанта—58 687 грн. У томучислі матеріальна
допомога—4225 грн.

Членів сім’ї  75586 грн.
29. Земельні ділянки: Декларанта — 445 кв. м. Членів сім’ї — 3000 кв.м.
30. Житлові будинки членів сім’ї —186 кв. м.
34. Інше нерухоме майно членів сім’ї — 75 кв. м.
40. Автомобілі:
Декларанта   –  ВАЗ 211140 (1596 куб. см.), 2008 р.в.
Членів сім’ї — ВАЗ 2104 {1296 куб.см.), 1987 р.

ПОДАРУВАВ
 “ТОВАРИШ”
Весна, на яку з нетерпі

нням чекає  абсолютна
більшість європейців, все
ніяк не дістанеться Украї
ни. А спортсменам жарко
за будьякої  погоди: на
змаганнях пристрасті кип
лять навіть за мінусової
температури!

Шкільні канікули орієн
тувальники Закарпаття зу
стріли змаганнями, що
проходили під гаслом
“Спорт. Азарт. Здоров’я”.
Організував їх мукачівсь
кий СК “Товариш”, участь
приймали не тільки містя
ни, але й гуртківці з Бобо
вища, Лавок, Великих Лу
чок, Щасливого.

Переможцями та при
зерами у своїх вікових ка
тегоріях стали: студентка
Національної академії
транспорту Валерія Бірю
кова та випускники вищо
го профтехучилища Ва
силь Морозов та Олек
сандр Касьянов, учні пер
шої загальноосвітньої
школи імені О. Пушкіна
Ілля Шелест, Олександра
Золтан і Артур Сватко,
Іванна Голомба з Лавок,
Ангеліна Тупчиєнко і Дмит
ро Гаршанін з Великих Лу
чок, Мирослав Гонак з Бо
бовища та Олексій Балла
із Щасливого, учні мукачі
вської гімназії Ніна Цепур
дей і Катерина Ткачук,
Данієл Веребік із ЗОШ
№ 3 імені Ф.Ракоці ІІ та
Владислав Французов із
ЗОШ № 11.

Своїм прихильникам
спортивне орієнтування
дарує безліч позитивних
емоцій, вражень і від
чуттів. Спорт – це життя,
ковток свіжого повітря
після важкого дня, це
азарт, яскраві, незабутні і
всепоглинаючі відчуття.

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 18.03.2013 р.  по  24.03.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Волошина Марія Олександрівна – 1922 р.н.
2.Ганкевич Василь Олександрович – 1939 р.н.
3.Попович Ернест Ернестович –1924 р.н.
4.Софійчук Леонід Герасимович – 1926 р.н.
5.Бардиш Борис Васильович –1942 р.н.
6.Баршенцев Дмитро Геннадійович–1975 р.н.
7.Ковальчук Володимир Миколайович –1959 р.н.
8.Галушка Олена Василівна – 1929 р.н.
9.Пантелеєва Наталія Вікторівна –1963 р.н.
10.Даліда Василь Степанович – 1970 р.н.
11.Кузьо Мирон Володимирович –1960 р.н.
12.Мещерякова Ніна Андріївна – 1924 р.н.
13.Щадюк Тетяна Володимирівна–1955 р.н.
14.Сабо Антон Васильович – 1932 р.н.
15.Брижко Григорій Олександрович–1927 р.н.
16.Томко Ян Янович – 1935 р.н,
17.Лукач Юлія Іванівна – 1932 р.н.
18.3еленко Софія Дмитрівна – 1935 р.н.
19.Ганкулнч Ганна Андріївна – 1928 р.н.

ÑÏÎÐÒ

У відповідності до наказу Генерального прокурора Ук
раїни та з метою оперативного реагування на повідом
лення та звернення громадян про факти корупції, по
в'язані з службовими обов'язками, а також з метою
захисту особового складу органів прокуратури від не
правомірного втручання у службову діяльність, пося
гання на життя, здоров'я честь і гідність працюють

"ТЕЛЕФОНИ ДОВІРИ"
у Генеральній прокуратурі України

(044) 200�79�87
у прокуратурі  Закарпатської області

 (0312) 61�32�77"

ТЕЛЕФОНИ ДОВІРИ

Найкраща пора для зачаття дитини
– початок весни

Про це заявили ізраїльські вчені з університету імені
Бен�Гуріона. Мовляв, саме в цей час сперматозоїди чо�
ловіка найактивніші і мають найменше відхилень.

Тому парам, котрі прагнуть стати батьками, медики радять
саме зараз активно попрацювати над здійсненням своїх
планів.

— Подумайте, що для живих організмів означає весна, —
коментує ці висновки колег Роман Копець, лікарандролог. —
Пробудження! Свого часу я проводив дослідження залежності
плідності чоловіків від сезону і виявилось, що на цей процес
негативно впливають холодові антитіла, котрі утворюються
взимку.

Мало того, всі процеси в організмі людини проходять за
принципом синусоїди. Навесні синусоїда нашого організму
(зокрема мова про чоловіків) різко піднімається.

Стається це, звісно, на тлі посилення інсоляції. Але важли
ве значення має й збільшення тривалості світлового дня, на
що дуже позитивно й активно реагує гіпоталамогіпофізарна
система людини. Наприклад, у Фінляндії (де дуже тривалими
є полярні ночі) застосовують спеціальні лампи, котрі поліпшу
ють репродуктивну систему людей.

Для організму чоловіка цей чинник (тривалість світлово-го
дня) також має велике значення. Бо на початку весни
збільшується рівень серотоніну (гормон задоволення), на цьо
му тлі збільшується й кількість гонадотропінів  (це гормони гіпо
таламуса й гіпофіза, що впливають на статеві залози). Зага
лом все це сприяє поліпшенню спермогенезу (утворення
сперматозоїдів). Тому дослідники й наголосили, що в цей пе
ріод збільшується кількість рухливих сперматозоїдів.

Лариса ПАВЛИК

Ñàìå ÷àñ
ЧИМРАЗ БІЛЬШЕ

Чисельність безробітних у
світі цього року буде рекорд�
ною, йдеться в доповіді Між�
народної організації праці,
що входить до складу ООН.

За прогнозами МОП, 2013го
безробітних у світі побільшає на
5 млн. — до 202 млн. осіб. 2014
го кількість людей, що не мають
праці, зросте ще на 3 мільйони,
а до 2017 року показник сягне
210,6 млн. осіб. Найнезахище
ніша група населення — молоді
люди до 24 років, серед них ро
боти не мають 13%.

Ñòàòèñòèêà

Головний лікар Центру первинної медико�са�
нітарної допомоги Мукачівського району  п. Лані
Вікторія Юріївна та заступник голови проф�
спілки Калой Юрій Йосипович висловлюють щирі
співчуття колезі — завідуючому АЗПСМ с. Клю�
чарки Дупину Василю Івановичу у зв’язку з
тяжкою втратою —

смертю його матері.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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Гортаючи сьогоднiшнi га�
зети—як мiсцевi, так i
закордоннi, чи не в кожнiй
зустрiнеш  прiзвище нашого
шанованого земляка�
мукачiвця письменника Ми�
рослава Дочинця.

Це не тiльки статтi про
нього, а й вiдомостi  про його
книги, кiлькiсть  яких не лег�
ко й перелiчити. Щороку з
пiд�його пера вилітають
ластiвками одна за одною,
поповнюючи  бiблiотечнi
полицi, книжковi магазини.
Вiн каже, що треба дуже ба�
гато працювати, i це колись
помiтять люди, а може й Бог.
Людина — це вiчне каяття,
це вiдродження... Отаке
фiлософське кредо пись�
менника.

I ось перед нами  книга
своєрiдних нарисiв про лю�
дей, якi залишили помiтний
слiд у нашiй iсторiї, герої, якi
витерпiли, витримали  i пе�
ремогли. Це чоловiки, якi  у
своїму життi пiднiмались
вгору, вiдмовляючись вiд
зайвого вантажу.

Письменник починає
розповiдь  про уроки бать�
ка, який навчав сина  люби�
ти рiдну землю Україну, за
яку Бог посилав йому стiльки
випробувань, скiльки вiн мiг
витерпiти. В його “послуж�
ному списку”  було двiчi по
25. Мав можливiсть  виїхати
на запрошення друзiв у Ка�
наду, Нiмеччину, Австралiю,
бо сидiв разом  з Солже�
нiциним, Чорноволом, Гори�
нем... Та рiдний Хуст не
промiняв нi на що. Казав, що
життя дається людинi тiльки
один раз, а щастя буває ще
рідше. I за любов до свого
рiдного мiста йому i було
присвоєно звання Почесний
громадянин мiста Хуст. А на
фасадi  школи, де працював
33  роки, шануючi земляки

ДОРОГА В НЕБО – ДО ЛЮДЕЙ

встановили пам’ятну дошку.
Мирослав Дочинець роз�

повiв читачам про таких виз�
начних духовних осiб як
Академiк Чернечої гори —
архiмандрит Василiй Про�
нiн, науковi працi якого вий�
шли в кiлькох томах тiльки
пiсля його смертi.

Архiєпископ Iонафан (Iван
Михайлович Кополович) був
єпископом Берлiнським,
Пiвнiчно�Південної Амери�
ки, Тамбовським i Мiчурiн�
ським, архiєпископом мол�
давським i Кишинiвським, 66
рокiв свого життя безутом�
но служив церквi i йому при�
значив персональну пенсiю
сам Патрiарх.

Ще один теолог—це рабин
Хаїм Шпiра — мукачiвський
Соломон, якого своїм другом
називав  сам президент Че�
хословаччини  Томаш Маса�
рик, i до нього в Мукачево
приїжджав  прем’єр�мiнiстр
Едуард Бенеш.

Не мiг Мирослав Iванович
не написати про зiрку Мука�
чева—художника з свiтовим
iменем Мiхая Мункачi, якому
в Мукачевi  встановлено па�

м’ятник. Мiхай Мункачi  був i
залишається  одним iз стов�
пiв європейської духов�
ностi. Це також наш земляк—
один з перших у списку по�
чесних громадян мiста над
Латорицею.

 “Сльоза мiльйонера”— це
нарис про Василя Тидiра,
який часто приїжджав  з
Америки i допомагав земля�
кам. А нарис “Американська
мрiя з нашим присмаком”—
це ще один мiльйонер Олек�
сандр Товт— також почесний
громадянин Мукачева, щед�
рий меценат багатьох доб�
рих справ.

Не забув Мирослав Iва�
нович i про друзiв�пись�
менникiв. “Доктор Фауст”—
Iван Щадей, фiлософ Григо�
рiй Колотуша, що колотив
свiтом та той, що ловить час
— Василь Пагиря.

 “Володин первоспiв”—
перебування в Мукачевi Во�
лодимира Висоцького.

 “Похiд у молодiсть”— це
старiйшина мiського депу�
татського корпусу , голова
ради Почесних громадян
Мукачева Євген Федiв.  “Ка�
меняр з вулицi Пiонер�
ської”— Шандор Пак, “Кон�
структор плотi”— видатний
хiрург Микола Вiтенбер�
гер,”Сеньйор Могикан”—
Василь Бiлей та цiлий ряд
iнших знаних у Мукачевi та
областi людей, iмена  яких
увiйшли у змiст згаданої тут
книги i якi увiйдуть в iсторiю
для майбутнiх наших по�
колiнь.

 Книга “Дорога в небо—до
людей” —це ще один крок  на
шляху до вивчення нашого
минулого i сьогодення, який
зробив  письменник. Берiть
i читайте її—не пошкодуєте!

  Василь ПАГИРЯ,
м.Мукачево

В эту чудесную пору весен�
него пробуждения, когда чув�
ства наши обостряются,
больше адреналина поступа�
ет в кровь, когда девушки и
женщины становятся более
романтичными и привлека�
тельными, мне хочется рас�
сказать о поэтессе из лите�
ратурного объединения
«Рідне слово», что г. Мукаче�
во. Рассказать о женщине,
которая уже более 40 лет
работает в строительстве,
однако это ей вовсе не ме�
шает, а, возможно, даже и
помогает быть большим ро�
мантиком в душе. О женщи�
не с интересной биографи�
ей поэтического становле�
ния, о Валентине Кушнир.
Она писала и читала свои
стихи в молодости – и теперь
с большим перерывом в 40
лет продолжает свою лите�
ратурную деятельность.
Продолжает с огромным
вдохновением, с жаждой к
жизни, любви и теплу сер�
дец.

Неординарная и колорит�
ная, весёлая и общительная,
у которой всё должно быть
«по�научному». Человек ши�
рокой, доброй души и пре�
имущественно солнечного
настроения, она живёт сама
с собой в мире и согласии и
получает удовольствие от
того, что творит Добро. Она
не просто делает вид – она
действительно любит лю�

Òâîð÷åñêèå âçë¸òû
Âàëåíòèíû Êóøíèð

дей. Искренне и непосред�
ственно. Знает, что давать –
это большее счастье, неже�
ли получать, что подарок со�
гревает сердце. Наделена
талантами, которые в меру
возможности пытается реа�
лизовать. Обладает не толь�
ко поэтическим, но и артис�
тическим даром.

Какими же были её твор�
ческие достижения после�
дних лет? 14 июня 2011 года
в читальном зале Мукачевс�
кой библиотеки состоялась
презентация поэтического
сборника В. Кушнир «Сво�
бодная душа». Собралось
немало ценителей поэзии и
единомышленников из ли�
тобъединения. И были по�
здравления с пожеланиями
творческого взлёта от сестёр
и братьев по перу, от почи�
тателей поэтического слова.

И звучали песни на слова
Валентины. 16 мая 2012 года
в киевском дворце «Украи�
на» было торжественное на�
граждение победителей ра�
диоконкурса «Шукаю продю�
сера». В номинации «Луч�
ший поэт года» Диплом и
главный приз – статуэтку –
вручили Валентине Кушнир.
За слова к песне «Нам нельзя
друг без друга». Награда
нашла достойного облада�
теля. Летом 2012 года вышел
в свет её новый поэтический
сборник «Любовь не умира�
ет», презентация которого
вскоре состоится. И, нако�
нец, последний творческий
успех Валентины: Золотая
премия «Поэт года», которую
вручили 17 декабря 2012
года. Номинация Крым ТВ.
Мы искренне разделяем её
радость и от всей души по�
здравляем с этим знамена�
тельным событием.

На слова В. Кушнир пишут
песни и киевский компози�
тор Александр Бурмицкий, и
мукачевский композитор
Михаил Герц. Среди них:
«Мосты любви», «Нам нельзя
друг без друга», «Любовь не
умирает», «Моя кохана». Ис�
полняют их Татьяна Кушнир
и Александр Дулишкович.

Счастья Тебе и творческо�
го взлёта, Валюша! Пусть
Твоя сказка всегда будет с
Тобой!

Александр
ДУЛИШКОВИЧ

Усі відомі шахісти визна�
ють, що шахи – справа ціка�
ва, захоплююча, але й
складна. Шахи – це щоден�
ний труд, наполегливий,
впертий... Багато хто впев�
нений, що починати знайом�
ство з володіннями білого й
чорного короля слід з дитин�
ства. Чимало видатних
майстрів світу сіли за шахо�
ву дошку ще в дитячому віці:
Хосе�Рауль Капабланка,
Анатолій Карпов, Пауль Ке�
рес, Самуїл Решевський � у
чотири роки, Вільгельм
Стейніц, Макс Ейве, Нона
Гапріндашвілі, Майя Чибур�
данідзе � в п’ять років, Гарі
Каспаров, Борис Спаський,
Роберт Фішер, Ольга Рубцо�
ва, Юрій Балашов – у шість
років, Олександр Альохін,
Михайло Таль, Василь Смис�
лов – біля семи років. В ди�
тячому й шкільному віці по�
чинали знайомство з корол�
івськими військами, що об�
рали для поля битви 64
клітини, відомі українські
шахісти Ганна Ушеніна, Кате�
рина Лагно, Марія Музичук,
Наталія Жукова, Інна Гапо�
ненко... В останній день бе�
резня цього року Мукачівсь�
кому дитячо�юнацькому клу�
бу виповнюється шість
років.

Сьогоднішня розповідь
про наполегливого, талано�
витого шахіста, переможця
міжнародних змагань, від�
мінника навчання, учня п’я�
того класу школи�гімназії
Сашка Решетаря. Заступник
директора Мукачівського
шахового клубу Олександр
Євгенович Федів, характе�
ризуючи юного переможця,
говорить:

ÑÏÎÐÒ. ØÀÕÈ

«ÏÅÐÅÌÀÃÀÞÒÜ ÌÓÄÐ² É Â²ÄÂÀÆÍ², ÒÀÊ², ßÊ ÑÀØÊÎ ÐÅØÅÒÀÐ...»

– Шахи дуже дисципліну�
ють дітей. Вони розвивають
пам’ять, кмітливість, винах�
ідливість, цілеспрямо�
ваність, уміння точно розра�
ховувати час, допомагають
виробляти такі риси харак�
теру, як об’єктивність, ре�
тельність, старанність, поси�
дючість... Якось я спитав у
Сашка Решетаря, чому він
любить гру в шахи. Задумав�
ся всього на мить, а потім
сказав: «Я люблю шахи за те,
що при грі завжди треба
думати. А це мені допома�
гає в школі, де теж треба
бути уважним і думати...».
Відповіддю я був задоволе�
ний. Не скажу, що у нас у ди�
тячій чи шкільній секції мало
юних талантів. Але Сашко
Решетар найбільше досягає
успіхів. Він здібний, напо�
легливий, коли поставив
собі мету, то йде до неї не
відволікаючись...

На моє глибоке переко�

нання – усі діти народжують�
ся талановитими. Але від
батьків, вчителів у школі за�
лежить, чи розпізнаємо ми
таланти в дитині, чи пробу�
димо їх... Сашка до нас у п’я�
тирічному віці привів дідусь
� Іван Іванович Костюк. Та�
кож людина неординарної
долі. На верстатобудівному
заводі імені Кірова в Коль�
чині він працював начальни�
ком цеху. В молоді роки по�
бував на острові Свободи �
Кубі. Три роки поспіль на�
вчав кубинських верстатобу�
дівників. За безкорисливу,
братню допомогу у підго�
товці кубинських спец�
іалістів має особисту подяку
від Торгпредства СРСР. З
того часу, як Іван Іванович
уперше привів до нас свого
онука Сашка, постійно при�
ходить уболівати за нього.
Втім, на змаганнях родичів�
уболівальників завжди вис�
тачає. І ця підтримка юним
чемпіонам, ой, як потрібна!
А ось на всі змагання за ме�
жами Мукачева Сашка суп�
роводить особистий «секун�
дант» в особі дуже чарівної,
мудрої, дбайливої бабусі –
Марії Василівни Костюк

Зрозуміло, чим більше
дітей�дошкільнят буде зай�
матися в шаховому клубі, тим
більше буде виявлено серед
них шахових обдарувань.
Гру в шахи Сашко Решетар
освоїв рекордно швидко. Бо
уже в шість років брав участь
у міських змаганнях. При�
міром, в березні 2009 року
відбулася першість Мукаче�
ва серед школярів присвя�
чена другій річниці Мукачі�
вського дитячо�юнацького

клубу «32х64» у якій брали
участь 40 дітей віком від 5
до 15 років. У підгрупі юних
пажів богині Каїси віком до
8 років, перше місце вибо�
ров Олександр Решетар. На
другу сходинку п’єдесталу
пошани піднявся Анатолій
Кугал, третю закріпив за со�
бою Георгій Химинець. Ва�
гомі успіхи прийшли до
Олександра Решетаря, своє�
рідного шахового «самород�
ка», в наступні роки. Сьогодні
в активі юного шахіста кілька
десятків медалей. А в 2010
році він брав участь у чемп�
іонаті України. Тоді в Євпа�
торію з усіх областей з’їха�
лися 70 юних шахістів. Усі
віком до восьми років. Саш�
ко Решетар увійшов у п’ятір�
ку найсильніших. Зайняв
особисте ІУ місце. Наступно�
го року взяв участь у Міжна�
родному шаховому фести�
валі. Проходив турнір в ак�
товому залі Мукачівського
гуманітарного коледжу. Вік
юних гросмейстерів не пе�
ревищував 11 років. Тут
Сашко Решетар здобув ти�
тул чемпіона. Він посів пер�
ше місце і став володарем
«Кубка Закарпаття». Фіналь�
ну партію грав із 11�річним
представником Білорусі
Дмитром Чопком. Виграв
цей поєдинок представник
України � 9�річний Сашко
Решетар. У минулому році
Сашко взяв участь у чемпіо�
наті України. На це шахове
свято з’їхалося 80 юних та�
лантів щедро обдарованих
богинею Каїсою. Сашко Ре�
шетар увійшов у десятку
найсильніших.

Народився і зростає Саш�

ко Решетар у сім’ї інтелі�
гентів. Мама, Оксана Іванів�
на Решетар, вчителька
німецької мови школи�
гімназії. Окрім фахових
знань, вона щиро прищеп�
лює вихованцям доброзич�
ливість, уміння спілкуватися,
уникати конфліктів, вислов�
лювати і розуміти набуту
інформацію. Вона – висо�
кокваліфікований фахівець,
своїх висот досягла завдяки
педагогічній майстерності,
умінню працювати з учнями
творчо, цілеспрямовано. У
2010�му році в Мукачеві зай�
няла перше місце в конкурсі
«Учитель 2010 року», а на
обласному конкурсі підняла�
ся на другу сходинку п’єдес�
талу пошани. Батько шахової
надії – Володимир Михай�
лович сумлінно трудиться в
Мукачівській ОДПІ. У Сашка
є сестричка – Катерина, уче�
ниця 4 класу. Вона перевагу
віддає художньому мистец�
тву. Окрім гімназії навчаєть�
ся у Мукачівській художній
школі. Успішно. Бо вже кілька
картин юної майстрині пен�
зля побували на виставках
кращих робіт.

...2 квітня в Тернополі
відкриється цьогорічний
чемпіонат України з шахів.
На нього відбирають всього
12 найсильніших юних
шахістів з усіх регіонів нашої
держави. На це свято шахо�
вої надії нашої держави зап�
рошено і Сашка Решетаря з
Мукачева. Отож тепер у ньо�
го найвідповідальніша
підготовча пора. Тож для до�
даткової,посиленої підготов�
ки до всеукраїнських зма�
гань з Сашком Решетарем,

Владиславом Тібою, Анд�
рієм Вачилею дирекція клу�
бу залучила міжнародного
гросмейстера Сергія Овсеє�
вича. Ці дні підготовки дуже
багато залежать від трене�
ра. Він, як диригент, на�
строює тріо на потрібний
лад.

При нашій першій
зустрічі запитую Сашка, які
змагання йому більш до впо�
доби: командні чи особисті?

– Мені до снаги всі ігри в
шахи. В командних змагає�
шся для загальної перемо�
ги, а в індивідуальних турні�
рах граєш так, як тобі більше
до вподоби. У квітневому
чемпіонаті буду грати інди�
відуально. З моїм тренером
прийшли до висновку, що
мені треба посилити насту�
пальність у грі. Шукаємо
можливі новинки в уже відо�
мих схемах гри. Готуємося
серйозно... Розраховувати у
відповідальних поєдинках на
слабкість суперника – неро�
зумно. Адже мої суперники
також готуються до чемпіо�
нату. І, може статися, не
гірше за мене. Шахові дуелі
вимагають величезного
фізичної і енергетичної на�
пруги. Тому жодного дня не
пропускаю вранішньої
гімнастики... Але в ці дні для
мене найкращим режимом
тренувань є гра з сильними
суперниками.

Побажаймо нашому юно�
му мукачівському шахістові,
Сашкові Решетарю, сил і
уміння, наполегливості й
майстерності в здобутті но�
вих і нових перемог!

Михайло БЕЙРЕШ
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Глобальні зміни у фінансовій звітності
Наказ Мінфіну України від 07.02.13р. №73

До уваги бухгалтерів. Мінфін затвердив Національне по�
ложення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності (далі – НП(С)БО 1).

Одночасно втрачають чинність такі Положення (стандар�
ти )бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну
України від 31.03.1999 р. № 87:

� 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;
� 2 «Баланс»;
� 3 «Звіт про фінансові результати»;
� 4 «Звіт про рух грошових коштів»;
� 5 «Звіт про власний капітал».
Норми НП(С)БО 1 застосовуються до фінансової звітності

й консолідованої фінансової звітності юридичних осіб усіх
форм власності (крім банків та бюджетних установ).

Форми фінансової звітності, визначені НП(С)БО 1,
починають застосовувати зі звітності за І квартал
2013р.

Фінансова звітність складається з:
� балансу (звіт про фінансовий стан);
� звіту про фінансові результати (звіту про сукупний

дохід);
� звіту про рух грошових коштів;
� звіту про власний капітал;
� консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
� консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про

сукупний дохід);
� консолідований звіт про рух грошових коштів (за пря�

мим методом);
� консолідований звіт про рух грошових коштів (за не�

прямим методом);
� консолідований звіт про власний капітал;
� перелік додаткових статей до фінзвітності.
Форма та склад статей фінансової звітності визна�

чаються  НП(С)БО 1 і наводяться в додатках 1 і 2 до
нього.

Для суб’єктів малого підприємництва й представництв
іноземних суб’єктів господарської діяльності національ�
ними положеннями (стандартами) установлюється ско�
рочена за показниками фінансова звітність у складі ба�
лансу і звіту про фінансові результати, форма та порядок
яких визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерсь�
кого обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприєм�
ництва», затвердженим наказом Мінфіну України від
25.02.2000р. №39.

Положення про реєстр неприбутківців
Наказ Мінфіну України від 24.01.13р. №37

Затверджено нове Положення про Реєстр неприбутко�
вих установ та організацій. Зокрема, у ньому з’явилися
додаткові ознаки неприбутковості:

� (0017) – організації роботодавців та їх об’єднання, ут�
ворені в порядку, визначеному законом (пп.. «ж» п.157.1
ПКУ);

� (0018) – садівничі та гаражні кооперативи або товари�
ства, утворені в порядку, визначеному законом (пп. «з»
п.157.1 ПКУ);

� (0019) – Національна академія наук України та створені
нею установи та організації, що утримуються за рахунок
коштів відповідних бюджетів (пп.. «а» п. 157.1 ПКУ).

Розмір літер у реквізитах ПН має значення
Лист ДПСУ від 15.01.2013 р.  №534/6/15�3115

Державна податкова служба України у своєму листі роз�
глянула деякі питання щодо складання податкових наклад�
них та повідомляє.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодек�
су України платник податку зобов’язаний надати покупцю
(отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою
платником особою та скріплену печаткою податкову на�
кладну.

Форма податкової накладної та Порядок заповнення по�
даткової накладної затверджені наказом Міністерства
фінансів України від 01.11.2011 р. № 1379, зареєстрова�
ним в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року
за №1333/20071.

Пунктом 201.1 статті 201 Кодексу передбачено, що обо�
в’язковими реквізитами, які повинна містити податкова
накладна, зокрема, є:

� повна або скорочена назва, зазначена у статутних до�
кументах юридичної особи або прізвище, ім’я та по бать�
кові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на
додану вартість, – продавця товарів/послуг;

� повна або скорочена назва, зазначена у статутних до�
кументах юридичної особи або прізвище, ім’я та по бать�
кові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на
додану вартість, – покупця (отримувача) товарів/послуг.

Таким чином, в полях „Найменування продавця” та „Най�
менування покупця” податкової накладної зазначається
назва юридичної особи, яка відповідає назві, зазначеній в

статутних документах такої особи (з відповідним відоб�
раженням розміру літер такої назви).

Компенсація витрат на перевезення пільго�
вих пасажирів: обкладення ПДВ

Лист ДПСУ від 15.02.2013р. №3826/7/15�3317
Як передбачено ст. 29 Закону про автомобільний транс�

порт, перевізникам компенсуються витрати на перевезен�
ня пільгових категорій пасажирів за рахунок коштів бюд�
жету.

При цьому згідно з п.п.197.1.8 ПКУ від обкладення ПДВ
звільняються операції з постачання послуг з перевезення
пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі),
тарифи на які регулюються в установленому законом по�
рядку.

 З урахуванням цього ДПСУ роз’яснила, що компенсація
за проїзд пільговиків:

� міським транспортом звільняється від обкладення
ПДВ тільки за умови, що тарифи на таке перевезення зат�
верджені органами влади;

� у приміському, міжміському сполученні, при інших ви�
дах перевезень, а також у міському сполучені, якщо тари�
фи на місцеві перевезення не затверджено органами вла�
ди – обкладається ПДВ. Компенсаційні кошти збільшу�
ють базу оподаткування у звітному періоді їх отриман�
ня.

Медогляди водіїв транспортних засобів:
 є зміни

Наказ МОЗ та МВС України від 31.01.13р. №65/80
Відповідно до ч.2 ст. 12 Закону про дорожній рух поса�

дові особи, відповідальні за експлуатацію та технічний стан
транспортних засобів (ТЗ), зобов’язані, зокрема, не до�
пускати до керування ТЗ осіб, які не пройшли в уста�
новлений строк медогляд. З метою реалізації цієї вимо�
ги МОЗ спільно з МВС свого часу розробили Положення
про медогляд кандидатів у водії та водіїв ТЗ, яке було зат�
верджено наказом від 05.06.2000р. №124/345, який нещо�
давно втратив чинність. На його заміну прийшло нове По�
ложення, затверджене наказом №65/80.

Як і раніше, водії ТЗ повинні проходити медогляди: пер�
іодичні, щозмінні перед рейсові та післярейсові  огляди, а
також позачергові огляди.

У частині періодичних оглядів установлено таку чер�
говість їх проходження: водії віком до 55 років (включно) –
один раз на 10 років, віком від 56 до 75 років (включно) –
один раз на 3 роки, віком від 76 років і старші, а також
водії, які виконують роботи з перевезення пасажирів
та вантажів, � один раз на рік.

У частині обов’язкових медоглядів згадали про обо�
в’язковість їх проходження, у тому числі для водіїв, які пра�
цюють у приватних підприємців.

Позачерговому огляду водії підлягають тепер у тому
числі на вимогу та/або за рішенням уповноваженої поса�
дової особи Державтоінспекції «за наявності підстав».

Багато змін у порядку проходження щозмінного ме�
догляду (перед рейсового та після рейсового). Зокре�
ма: результати медогляду фіксуються в подорожньому листі
тільки за його наявності; замість штампу в подорожньому
листі лікар робить запис про результат контролю; медп�
рацівники, які здійснюють огляди, не повинні проходити
періодичне навчання методам проведення медоглядів
тощо.

Податкова соціальна пільга: правила
застосування, якщо на підприємстві

працевлаштований студент
Відповідно до п.п. «г» п.п.169.1.3 ПКУ платник податків,

який є студентом, має право на ПСП у підвищеному розмірі
(860,25 грн. у 2013р.).

Водночас п.п. 169.2.3 ПКУ установлено заборону на зас�
тосування ПСП до зарплати, яку платник податків упро�
довж звітного податкового місяця отримує одночасно з
доходами у вигляді стипендії, грошового або майнового
забезпечення студентів, що виплачується з бюджету.

Виходячи з цього, можна зробити такий висновок: якщо
студент працює за трудовим договором і одночасно на�
вчається та отримує стипендію з бюджету, то він не має
права на ПСП. Якщо ж студент стипендію не отримує або
отримує спонсорську стипендію (не з бюджету), то, пра�
цюючи і отримуючи зарплату, він має право скористатися
ПСП у зазначеному розмірі за умови, що його зарплата не
перевищить 1610,00 грн.

Для підтвердження права на застосування ПСП в розмірі
860,25 грн. працівник�студент зобов’язаний надати робо�
тодавцю: заяву про самостійне обрання місця застосу�
вання ПСП; довідку з навчального закладу про те, що він
дійсно навчається в цьому навчальному закладі та не от�
римує стипендію з бюджету.

Застосовується ПСП до зарплати працівника�студента
з податкового місяця, в якому такий працівник надав ро�
ботодавцю зазначені документи.

Профспілки не звітують про суми
податкових пільг

Лист ДПСУ від 05.02.13р. №2942/7/11�1017
Посилаючись на п.157.14. ПКУ податківці підтверджу�

ють, що профспілкові організації, їх об’єднання та органі�
зації профспілок, а також організації роботодавців та їх
об’єднання, зареєстровані неприбутковими організа�
ціями, мають право не подавати Звіт про суми подат�
кових пільг, використаних згідно з п.157.9 ПКУ, за фор�
мою, затвердженою постановою КМУ від 27.12.10р. №1233.

Що стосується отримання інших (не зазначених у
п.157.9 ПКУ) доходів, то в цьому випадку зазначені орган�
ізації зобов’язані нарахувати податок на прибуток на
загальних підставах у частині ІІ Податкового звіту про
використання коштів неприбуткових установ та організацій
(за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 31.01.11р.
№ 56).

×è òðåáà þðîñîá³ – ºäèííèêó âðàõîâóâàòè êóð-
ñîâó ð³çíèöþ â ñêëàä³ äîõîäó â³ä åêñïîðòíî¿ îïå-
ðàö³¿?

Â³äïîâ³äü: Í³. ªäèííèêó âçàãàë³ íå òðåáà âèçíà÷àòè
êóðñîâ³ ð³çíèö³, áî ïåðåðàõóíîê äîõîäó ç ³íâàëþòè â
ãðèâí³ â³äáóâàºòüñÿ íà äàòó çàðàõóâàííÿ êîøò³â (çà êóð-
ñîì ÍÁÓ) ³ âîäíî÷àñ ó íàöâàëþò³ âèçíàºòüñÿ äîõîä.

×è ìàº ïðàâî ô³çîñîáà – ºäèííèê 2 ãðóïè çàéìà-
òèñÿ åêñïîðòîì òîâàð³â?

Â³äïîâ³äü: Òàê, ïëàòíèê ºäèíîãî ïîäàòêó 2 ãðóïè ìàº
ïîâíå ïðàâî ïðîäàâàòè òîâàðè ³íîçåìíèì êîíòðàãåí-
òàì, îñê³ëüêè îáìåæåíü ùîäî êîëà ïîêóïö³â òîâàð³â äëÿ
ï³äïðèºìö³â – ºäèííèê³â çàêîíîäàâñòâîì íå âñòàíîâëå-
íî.

×è ïîâèíåí ºäèííèê 3 ãðóïè – ³ìïîðòåð ðåºñò-
ðóâàòèñÿ ïëàòíèêîì ÏÄÂ?

Â³äïîâ³äü: Í³. Ï³ä ÷àñ ìèòíîãî îôîðìëåííÿ ³ìïîðòó
òîâàð³â ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêòà ÇÅÄ ïëàòíèêîì ÏÄÂ íå îáî-
â’ÿçêîâà. Ïðè ââåçåí³ òîâàð³â íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿-
íè ÏÄÂ ñïëà÷óºòüñÿ â áóäü-ÿêîìó ðàç³.

×è ìîæå ºäèíî ïîäàòíèê  ãðóïè 2 îáñëóãîâóâà-
òè áàíêåòè çàãàëüíîñèñòåìíèêà?

Â³äïîâ³äü: Ó ìåæàõ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ðåñòîðàííîãî
ãîñïîäàðñòâà ïðè îáñëóãîâóâàíí³ ñâÿò, áàíêåò³â ºäèíî
ïîäàòíèê ãðóïè 2 çä³éñíþº ïðîäàæ ³ îðãàí³çàö³þ ñïî-
æèâàííÿ ïðîäóêö³¿ âëàñíîãî âèðîáíèöòâà òà êóïî-
âàíèõ òîâàð³â. Ïîñëóãè â öüîìó âèïàäêó íå íàäàþòüñÿ.

Ç óðàõóâàííÿì öüîãî ï³äïðèºìåöü ãðóïè 2 ìàº ïðàâî
ïðèéìàòè çàìîâëåííÿ íà îáñëóãîâóâàííÿ áàíêåò³â
â³ä þðèäè÷íèõ îñ³á íà çàãàëüí³é ñèñòåì³ îïîäàòêó-
âàííÿ, ³ öå íå ââàæàòèìåòüñÿ ïîðóøåííÿì ï.ï.2 ï.291.4
ÏÊÓ.

×è âêëþ÷àºòüñÿ ïîâòîðíî äî äîõîäó ÔÎÏ - ïëàò-
íèêà ªÏ ñóìà äîõîäó, îòðèìàíà â ãîò³âö³ â³ä ïðî-
äàæó òîâàð³â (ðîá³ò, ïîñëóã), â³äîáðàæåíà â êíèç³
îáë³êó äîõîä³â (êíèç³ îáë³êó äîõîä³â ³ âèòðàò), ïðè
âíåñåíí³ ¿¿ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê?

Â³äïîâ³äü: Â³äïîâ³äíî äî ïï.1 ï.292.1 ñò.292 Ïîäàòêî-
âîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 2 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 2755-VI ³ç
çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè äîõîäîì ô³çè÷íî¿ îñîáè –
ï³äïðèºìöÿ - ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó º äîõ³ä, îòðèìà-
íèé ïðîòÿãîì ïîäàòêîâîãî (çâ³òíîãî) ïåð³îäó â ãðîøîâ³é
ôîðì³ (ãîò³âêîâ³é òà/àáî áåçãîò³âêîâ³é); ìàòåð³àëüí³é àáî
íåìàòåð³àëüí³é ôîðì³, âèçíà÷åí³é ï.292.3 ö³º¿ ñòàòò³.

Ó Íàêàç³ ÄÏÑÓ â³ä 24.12.12ð. ¹1183 «Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ Óçàãàëüíþþ÷î¿ ïîäàòêîâî¿ êîíñóëüòàö³¿ ùîäî ïîðÿäêó
âèçíà÷åííÿ ñêëàäó äîõîä³â ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ –
ô³çè÷íèõ îñ³á – ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó», âèñíîâîê
ïîäàòê³âö³â òàêèé: ÿêùî ô³çè÷íà îñîáà – ï³äïðèºìåöü
îòðèìàí³ ñóìè äîõîäó â³ä ïðîäàæó òîâàð³â (ðîá³ò,
ïîñëóã) ó âèãëÿä³ ãîò³âêè â³äîáðàçèëà ó Êíèç³ òà âíî-
ñèòü ó ïîãîäæåíîìó ç áàíêîì ïîðÿäêó ãîò³âêó íà ñâ³é
ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, ÿêèé â³äêðèòèé äëÿ
çä³éñíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òî âäðóãå
öÿ ñóìà íå â³äîáðàæàºòüñÿ ó Êíèç³, ÿêó âåäóòü ïëàò-
íèêè ºäèíîãî ïîäàòêó, ïðè öüîìó ó ïëàò³æíîìó äî-
ðó÷åíí³ çàçíà÷àºòüñÿ ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó – âèðó÷-
êà çà ïåâíèé ïåð³îä. Ïðè öüîìó ñóìà òàêèõ «íåäî-
õ³äíèõ» êîøò³â íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè ñóìó äîõîäó,
â³äîáðàæåíó ó Êíèç³ çà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä (çàçíà÷åíèé ó
ïðèçíà÷åíí³ ïëàòåæó ïðè çàðàõóâàíí³ íà ðàõóíîê ãîò³â-
êè).

Ïèòàííÿ-â³äïîâ³ä³

Íà ñâ³ò³ âñå êîëèñü áóëî âïåðøå. (Ñîôîêë).Íà ñâ³ò³ âñå êîëèñü áóëî âïåðøå. (Ñîôîêë).Íà ñâ³ò³ âñå êîëèñü áóëî âïåðøå. (Ñîôîêë).Íà ñâ³ò³ âñå êîëèñü áóëî âïåðøå. (Ñîôîêë).Íà ñâ³ò³ âñå êîëèñü áóëî âïåðøå. (Ñîôîêë). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 28 áåðåçíÿ 2013 ð.
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ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ
Ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãîãî íàøîãî ³ øà-

íîâàíîãî
Ìèõàéëà ßíîøåâè÷à

 ÑÀÍÒÎ –
ïðåêðàñíó, ÷óéíó ëþäèíó, äîáðîãî, ëþáëÿ÷îãî ÷îëîâ³-
êà, òóðáîòëèâîãî áàòüêà ³ íàéêðàùîãî áðàòà.

Âñÿ âåëèêà ðîäèíà áàæàº Òîá³ ì³öíîãî-ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ, ðÿñíîãî ùàñòÿ,äîáðà, Áîæî¿ áëàãîäàò³, óñï³õ³â ó âñüî-
ìó ³ äàðóº  Òîá³ òàê³ ðÿäêè:

Õàé ñîíöå ïðèâ³òíî ñì³ºòüñÿ,
² âñå ó æèòò³ óäàºòüñÿ,
Õàé âñå ïîãàíå ïðîõîäèòü ñòîðîíîþ,
À ùàñòÿ õàé ëëºòüñÿ ð³êîþ.

Õàé Ãîñïîäü Áîã äàðóº Òîá³ áàãàòî ïðåêðàñíèõ ðîê³â
æèòòÿ ó çëàãîä³, ìèð³ òà ëþáîâ³!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå äðóæèíà, ä³òè, ïîõðåñíèêè,
ñåñòðà ç ñ³ì’ºþ, âñÿ Òâîÿ ðîäèíà ³ íàéáëèæ÷³ äðóç³.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777728  áåðåçíÿ 2013 ð.

¹ 12 (964)¹ 12 (964)¹ 12 (964)¹ 12 (964)¹ 12 (964)
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Í³êîëè íå ï³çíî ïîðîçóìí³øàòè. (Ä. Äåôî).

Шановні акціонери!
ПАТ ”Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій”  (код ЄДРПОУ

03327084)  повідомляє Вас про проведення  загальних зборів акціонерів,  які  відбу'
дуться 30 квітня 2013 року о 14'00  год. за місцезнаходженням Товариства: 89600,
Закарпатська обл.., м. Мукачево, вул.Духновича,105, у приміщенні кафе'їдальні заводу.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:  24
квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися  30.04.2013 року з 12.00
год. до 13.30 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для участі у
зборах необхідно мати паспорт; представникам акціонерів – паспорт і доручення, офор'
млене згідно чинного законодавства. З матеріалами, що пов”язані з порядком денним
зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: м.
Мукачево, вул. Духновича, 105, а день проведення зборів – за місцем їх проведення.
Відповідальна особа  за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Теличко
Марія Стефанівна. Довідки за телефоном (03131) 2'15'85

Порядок денний зборів:
1. Обрання  голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії та затвердження

регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово'господарської діяльності

Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального
директора.

3. Звіт Наглядової ради за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради Товариства.

4. Звіт Ревізійної комісії щодо висновків з балансу та річного звіту Товариства за
2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту, (балансу ) ПАТ «Мукачівський завод залізобетонних
виробів і конструкцій» за 2012р. та порядку  порядку розподілу прибутку (покриття
збитку) за підсумками роботи 2012р.

Основні   показники  фінансово'господарської діяльності Товариства  (тис.грн.)

№ 
 п/п 

 
Найменування  показника 

Період 

2012 р. 2011 р. 

1. Усього активів  4813 4777 
2. Основні засоби ( за залишковою вартістю) 1661 1455 
3. Запаси 1389 1580 
4. Сумарна дебіторська заборгованість 1368 1180 
5. Грошові кошти та їх еквіваленти 4 12 
6. Власний капітал 2250 2729 
7. Статутний капітал 65,1 65,1 
8. Поточні зобов’язання 2407 1904 
9. Чистий прибуток (збиток) -479 5 
10 Середня кількість акцій (штук) 260237 260237 
11. Чисельність працюючих (осіб) 134 145 

Генеральний директор

У відповідності до Меморандуму про
співпрацю між Територіальним відділенням
Асоціації платників податків України в За'
карпатській області та Закарпатським тери'
торіальним відділенням Спілки аудиторів
України 1 березня 2013 року у приміщенні
офісу Територіального відділення Асоціації
відбулось засідання «круглого столу» з ауди'
торами Закарпатської області на тему:
«Вдосконалення відносин платників податків
з контролюючими органами».

У засіданні «круглого столу» прийняли
участь голова Ради Територіального від'
ділення Асоціації в Закарпатській області
Волощук М. Г., голова Закарпатського тери'
торіального відділення Спілки аудиторів
України Кілару Ю. О. та 12 аудиторів, що вхо'
дять до Закарпатського Тервіділлення Все'
українського професійного громадського
ооб’єднання «САУ».

У обговоренні питань «круглого столу» ак'
тивну участь взяли Яцко В. Ф., Дідич М. А.,
Якима Н.В., Кий В. В., Голубка Я. В. та інші
учасники. Результатом дискусії стало ба'
жання сторін проводити такі заходи і надалі,
з метою обміну досвідом, надання консуль'
тативно'роз’яснювальної допомоги, прак'

“Круглий стіл” аудиторів

тичних порад щодо захисту платників по'
датків, їх законних прав та інтересів, та по'
данні спільних пропозиції до змін в законо'
давстві України.

Одночасно, були проведені загальні збо'
ри Закарпатського тервідділення від ВПГО
«САУ» по виборах делегатів на з’їзд ауди'
торів України, який відбудеться  29.03.2013
р. м. Київ. Від  Закарпатського ТВ ВПГО
«САУ» делегатами стали: Голова Закарпатсь'
кого ТВ ВПГО «САУ» Кілару Ю.О. та аудито'
ри Ганіна'Орос А.С., Фалендюк Н.С.

Ñåðäå÷íî â³òàºìî ç 70 ð³÷÷ÿì!
1 êâ³òíÿ 2013 ðîêó,

ÏÎÏÎÂÈ×Ó
Ôåäîðó ²âàíîâè÷ó,
 âåòåðàíó ÂÀÒ ÀÒÏ 12161,
âèïîâíþºòüñÿ 70 ðîê³â.

Øàíîâíèé Ôåä³ð ²âàíîâè÷ !
Âàì äîëÿ äàðóâàëà ö³êàâå æèò-

òÿ, ïðèòàìàííèé òàëàíò îðãàí³çà-
òîðà, ïîìíîæåíèé íà âèñîêèé ïðî-
ôåñ³îíàë³çì, òâîð÷å ³ íåâòîìíå áà-
æàííÿ ðîáèòè ëþäÿì äîáðî.

Ôåä³ð ²âàíîâè÷ ïðèéøîâ â ÀÒÏ 12161 âîä³ºì. Çãîäîì
áóâ ìåõàí³êîì ³ çàê³í÷èâ ñâîþ òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü íà ïî-
ñàä³ íà÷àëüíèêà àâòîçàãîíó.

Íåçì³ííèé ãîëîâà ïðîôêîìó ÀÒÏ 12161. Ïðîéøîâøè
âñ³ ùàáë³ âëàäè, Ôåä³ð ²âàíîâè÷ çàëèøàºòüñÿ ïîâàæíîþ
ëþäèíîþ äëÿ âñ³õ äðóç³â, çíàéîìèõ, ðîäè÷³â òà ñóñ³ä³â.

Õàé äæåðåëî ëþäñüêî¿ âäÿ÷íîñò³ çà Âàøó òóðáîòó í³êî-
ëè íå âè÷åðïóºòüñÿ. Õàé Ãîñïîäü äàº Âàì áàãàòî çäîðîâ’ÿ
³ ñèëè.

Ïðèéì³òü â³ä âåòåðàí³â-àâòîìîá³ë³ñò³â íàéêðàù³ ïîáà-
æàííÿ Âàì îñîáèñòî, ìèðó, äîáðà òà çëàãîäè.

Âåòåðàíè-àâòîìîá³ë³ñòè ÀÒÏ 12161
Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê òðàíñïîðòó Óêðà¿íè
Ì. Ëèòâèí÷óê, Â. ×îïåé, Ò. Ëþá÷èíñüêèé,

Â. Êðèâàíè÷.

Íàñòóïíî¿  ñóáîòè äî  äóæå ïîðÿäíîãî, ÷åñíîãî,
òàëàíîâèòîãî íàóêîâöÿ, çàâ³äóþ÷îãî êàôåäðîþ çåì-
ëåâïîðÿäêóâàííÿ òà êàäàñòðó, ãåîãðàô³÷íîãî ôàêóëü-
òåòó Óæãîðîäñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó, äè-
ðåêòîðà Óæãîðîäñüêî¿ ô³ë³¿ ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåç-
öåíòð»

²âàíà Âàñèëüîâè÷à ÊÀËÈÍÈ×À
ïðèéäå  Äåíü íàðîäæåííÿ.  Âàø³ äîñÿãíåííÿ, øà-

íîâíèé ³ìåíèííèêó, ñâ³ä÷àòü ïðî âåëè÷åçíèé ïîòåí-
ö³àë òà íàÿâí³ñòü ÿêîñòåé ëþäèíè, â÷åíîãî, ñïðîìîæ-
íîãî íàïðàâèòè ñâî¿ çíàííÿ, ñâ³é äîñâ³ä íà  áëàãî çà-
êàðïàòöÿì ³ Óêðà¿í³. Ó öåé ñâÿòêîâèé ³ ðàä³ñíèé äåíü
áàæàºìî Âàì äîáðî¿ æèòòºâî¿ åíåðã³¿, ùèðîñò³ êîëåã
òà ðîçóì³ííÿ îäíîäóìö³â, ïîâàãè â³ä ñòóäåíò³â. Òâîð-
÷îãî Âàì íåñïîêîþ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ³ ñíàãè äëÿ
çä³éñíåííÿ âñüîãî çàäóìàíîãî.

Äóæå ëþáëÿ÷³ é øàíóþ÷³ Âàñ – äðóæèíà, ñèí ²âàí,
äîíüêà Íàòàë³ÿ, êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî ÄÏ

«Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð», ñòóäåíòè, ð³äí³, äðóç³…
ËÞÁÎÂ², ÙÀÑÒß ² ÄÎÁÐÀ!

Íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é
çîëîòèé þâ³ëåé íàøà øàíîâíà êî-
ëåãèíÿ – ïðàö³âíèê ô³íó ïðàâë³í-
íÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ

ÂÀÍ²ÍÀ
Îëüãà Ìèõàéë³âíà.

Ùèðîñåðäå÷íî ïîçäîðîâëÿºìî
íàøó þâ³ëÿðêó ç òàêîþ ïàì’ÿò-
íîþ ïîä³ºþ ³ â³ä óñüîãî ñåðöÿ

Äîáðà ³ ðàäîù³â  áàæàºì,
Çäîðîâÿ Âàì íà âñ³ ë³òà!
Õàé ñîíöå âåñåëî Âàì ñÿº,
Õàé êâ³òíå â ñåðö³ äîáðîòà.
Õàé ñâ³òÿòü Âàì æèòòºâ³ äîë³,
Õàé îáìèíàº Âàñ æóðáà,
Áàæàºì Âàì â³ä âñüîãî ñåðöÿ
Ëþáîâ³, ùàñòÿ ³ äîáðà!

Êîëåêòèâ ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÐÄÀ

Â ïðåêðàñí³ âåñíÿí³ äí³
çîëîòèé  þâ³ëåé  çàâ³òàâ äî
äóæå îáäàðîâàíîãî, ìóäðî-
ãî, òàëàíîâèòîãî  ïåäàãîãà,
ïðåêðàñíîãî áàòüêà – â÷è-
òåëÿ ³ñòîð³¿  ÇÎØ  ¹ 20

ÌÅÒÇÃÅÐÀ
Âàñèëÿ

Ìèõàéëîâè÷à
Ùèðî â³òàºìî ç ïðåêðàñ-

íèì  þâ³ëåºì! Âèñëîâëþº-
ìî Âàì  ñåðäå÷íó âäÿ÷í³ñòü çà íåâòîìíó  ïðàöþ, çà
âåëèêèé  òàëàíò ³ ïîêëèêàííÿ ñ³ÿòè ìóäð³ñòü ³ çíàííÿ,
çà òâîð÷èé ïîøóê.

 Õàé Ãîñïîäü ùåäðî äàðóº Âàì æèòòÿ, à ëþáîâ ³
òåïëî ó÷í³â äîäàþòü Âàì ñèë ³ íàòõíåííÿ.

Ì³öíîãî Âàì çäîðîâÿ, ëþáîâ³, âåëèêî¿ ðàäîñò³ â³ä
ñâî¿õ ëþáèìèõ ñèíî÷ê³â, ñ³ìåéíîãî òåïëà ³ äîáðîáó-
òó, çä³éñíåííÿ âñ³õ ìð³é ³ çàäóì³â.

Âè ñîâ³ñò³ çðàçîê ³ ëþäÿíîñò³ ïðèêëàä,
À 50 – íå â³ê, àäæå â äóø³ Âåñíà.
Õàé â ñåðö³ ðàäîñò³ çàâæäè ëóíàõ ñêðèïêà,
² íàâêðóãè ïðèðîäà îæèâà.

 Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ
 êîëåêòèâ ÇÎØ ¹20.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Íàéäîðîæ÷ó ó ñâ³ò³ ëþäèíó,

êîõàíîãî ÷îëîâ³êà, ëþáèìîãî é
øàíîâàíîãî áàòüêà

ÑÎÊÓÐÀ
Âàñèëÿ Àâä³éîâè÷à

 â³òàºìî ç éîãî 60-ð³÷÷ÿì!
Çè÷èìî é íàäàë³ çàëèøàòèñÿ

òàêèì æå åíåðã³éíèì ³ íåâòîì-
íèì, çàâçÿòèì, ùèðèì ³ òóðáîòëèâèì, ùåäðèì íà
äîáðî.

Áàæàºìî  Òîá³ çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â ó çä³éñíåíí³ Òâî¿õ
ïëàí³â òà çàäóì³â.

Ç ëþáîâ’þ  äðóæèíà Æàííà, ñèí Â³êòîð, íå-
â³ñòêà Íàòàë³ÿ òà ñâàòè Âàñèëü ³ Ë³ä³ÿ.

Çäîðîâ’ÿ ³ ñíàãè!

²ç çîëîòèì þâ³ëåºì!

Äîñâ³ä

ПЛАЧУ
ЗА СВІТЛО,

НЕ ВИХОДЯЧИ
З ХАТИ

У Чернівцях споживачі
зможуть розраховувати�
ся за електроенергію че�
рез інтернет.

Відтепер з 25 по 30 '
31 число кожного місяця
чернівчани можуть через
інтернет вказати показ'
ники свого лічильника.
Пізніше, вже в касах
банків міста – проконт'
ролювати вказану суму
та оплатити.



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

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

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

     В селі Обава на центральній ву�
лиці продається приватизована зе�
мельна ділянка 0,25 га під забудову.
Довідки тел..: 095�840�40�13.
     Продається цегляний  2�поверхо�

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

лісом. Є сарай, колодязь, є можливість
тримати бджіл, "Смерековий камінь" 2
км від хати. Є сад. 50 сотин землі.Ціна
13 000 у. о. Можливий торг.   Тел.
0989056019 (Коля).
     Продається терміново дача – бу�

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

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

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

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

 Зверт. 050�1717572.

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

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

  Т.: 050�6714841.
     Продається приватизована  зе�

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

забудову в с. Лавки по вул. Лісова.
Звертатися: 095 151 03 74.
     продається недорого   в с. Лалово

поряд зі стадіоном земельна ділянка
пл.. 025 га для будівництва  та обслу�
говування  житлового будинку. Тел.
050�92�90358.
     Продається земельна дiлянка в с.

Кленовець, 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 забудо�
ву в районі  вул. Великогірної  (недале�
ко від дороги та комунікацій).  Зверт.
095�8610797.
     продається приватизована зе�

мельна ділянка в с. Іванівціна вул. Лесі

     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).

     Продається ГАЗ 2410 (1990 р.в.),
центр. замок, си гналізація, титанові
диски, музика, DVD, салон 3110, 5�ступ.
коробка, карбюратор “пяторочный”,
розхід палива 9�10 л, бежевий металік.
Тел.:0506751979
     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.

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

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

  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

  Ðîáîòà

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

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

     Ïðîäàºòüñÿ 1-ê³ìíàòíà êâàðòèðà
ó öåíòð³ ì³ñòà, ÷åñüêà áóä³âëÿ, âèñîê³
ñòåë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ,ï³äâàë,  º
ìîæëèâ³ñòü íàäáóäîâè. Òåë. 4-61-34.
( áåç ïîñåðåäíèê³â).
     Продається  дешево 1�кімнатна

квартира (5х6 м.), кухня, сарай, огород
в Берегові на вул. І. Франка, 59�4 «А»
(біля кінотеатру, недалеко від басей�
ну. Подробиці –по телефону 097�
7383936, 066�0561825.
     Продається  2�кімн. квартира на 1�

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

Дворова система в  центральній час�
тині міста, огороджено металевою
огорожею.

Звертатися 2�34�80, 066�7679935.

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

Дзвонити 0505377572

      Продається  2�кімн. квартира  у
цегляному будинку на 3�му поверсі,
космет. Ремонт. Тел. 050�7626384.
     Продається  квартира– 37 кв. м. на

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

     Продається 2�кімн . кварти�
ра  (58 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. Ціна
договірна. Зверт. 095�
4604332, 0954751346.

     продається КВАРТИРА  160 кв. м. у
самому центрі міста . чеський будинок
з євроремонтом. Зверт. 095�3506694.

�Продається  2�кімнатна квартира  в
Мукачеві  на вул.. Одеській, 4�й2 по�
верх 4�поверхового будинку. Дах над�
ійно критий. Автономне опалення, ме�
талопластикові вікна і нові двері.
Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.

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

     Продається  (без посередників) 3�
кімнатна квартира   в ідеальному стані
у центрі Мукачева (дворовий варіант),
автономне водопостачання, сарай,
підвал. Звертатися 050�7633017
(Ваня, Наталка).
     3�кімн. квартира (50 кв.м) на 5�му

поверсі  на вул. Сеченова. Автономне
опалення. 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

господарськими прибудовами і зе�
мельна ділянка 46 сотин. Сад, виног�
радник.Ціна за домовленістю.
Звертатися 4�25�67, 099�63�69�812.
     Продається особняк 10 м на 10 м,

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

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

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

гаражем та господарськими прибудо�

     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.

     ВЕЛОТРЕНАЖЕР.  Звертатися за
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  4�секційний котел для

опалення будинку (на дровах) (23 RdN)
200�250 кв.м. чеського виробництва
марки VIADRUS.  Тел. 095�8644642.

      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 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

     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 кольоровий телевізор

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

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.

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�
2106 (1978 р.в.) колір бежевий. Ціна
1800 у.о. Тел.: 0663462340.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

Досвідчений бухгалтер
з 8�річним досвідом

шукає роботу
за спеціальністю.

Тел.0958891365.
     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

«СТРАДЕЛЛА». 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.

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

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

     Продаються кімнатні квіти  «Тещин
язик»  висотою 1 метр. Тел. 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.

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

Ліцензія Міністерства праці та соціальної політики України,
серія АВ389098 від 17.06.2008

Легальне працевлаштування за кордоном

ПОЛЬЩА
(ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ)

Робітники на сільське господарство (збір листового салату)
Зарплата 25 грн. у час, проживання безкоштовне.
Контракт на 5 місяців. Початок роботи з 01.05.13

Допомога в отриманні робочої польської візи
 та реєстрації в консульстві

м. Мукачево, вул. Недецеї, 2/3
 тел.: (097)55�00�127; (050)135�73�73

Українки, 7 сотин , є фундамент 11х14
м. з будматеріалами.    Є газ. Світло,
поряд річка.

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

під забудову у селі Ракошино. Комуні�
кації поряд. Тел. 050�1010969.
     дачна ділянка на "Ловачці" у за�

водському кооперативі , 5 сотин землі,
20 дерев, недобудований підвал, не�
далеко від автобусної зупинки. Ціна
договірна.

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

ночком  в урочищі "Ловачці". Ціна дого�
вірна. Тел 2�32�95, 050�5396080.

     ВИНАЙМУ на тривалий час
не мебльовану квартиру з 2�3�х
кімнат. Або будинок в Мукачеві.

Зверт. 0507140729.

     КУПЛЮ старий патіфон,
грамофон  в робочому стані.

Тел. 0505886199.

     На ваше замовлення – ви�
шивки «хрестиком», в’язання   і
макраме.  Тел. 099�37�55221.



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

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÍÀÄÌÎÃÈËÜÍÈÕ
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊIÂ

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

8�050�9569242.

Ìè íå áóëè ïåðøèìè, çàòå ñòàëè êðàùèìè!

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999928  áåðåçíÿ  2013 ð.

¹12 (964)¹12 (964)¹12 (964)¹12 (964)¹12 (964)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

     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 Варфоло�

меєва Віктора Івановича від 27.07.2011, Сер. АА № 305758, ви�
дане Мукачівським  ОМВК, вважати  недійсним.
     Втрачену Довідку форми 4�ОПП, видану Мукачівською

ОДПІ  на ім’я Керечань Сільвія Павлівна ( код 1817308541), вва�
жати недійсною.

ММКП «Ремонтно�будівельне управління»

ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:

•  Шляхових робітників
•   Трактористів

Просимо звертатися по телефонах:
 2�35�54, 2�35�55

Головне управління юстиції
у Закарпатській області

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення тимчасово вакантної посади

ПРОВІДНОГО СПЕЦІАЛІСТА  на постійну посаду ДЕР�
ЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ міського відділу державної ви�
конавчої служби Мукачівського  міськрайонного управ�
ління  юстиції.

Вимоги:  вища  юридична освіта за освітньо�квалі�
фікаційним рівнем “Спеціаліст”, “Магістр”, стаж роботи
за фахом в державній службі на посаді державного ви�
конавця не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в
інших сферах управління не менше  3 років, навики ро�
боти на комп’ютері. Термін прийняття документів протя�
гом 30 календарних днів з дня оголошення про прове�
дення конкурсу. Додаткова інформація надається кадро�
вою службою.

За довідками звертатися: м.Ужгород, Головне
управління юстиції у Закарпатській області,

 пл. Народна 4, 6�ий поверх, каб. № 636
 тел. (222) 3�42�53.

Мукачівський міськрайонний суд
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади
СУДОВОГО РОЗПОРЯДНИКА.

Вимоги до кандидатів на посаду судового розпо�
рядника – вища освіта за спеціальністю “Правознав�
ство” з освітньо�кваліфікаційним рівнем не нижче
бакалавра, стаж роботи на державній службі в судо�
вих органах України не менше 2 років або загальний
стаж роботи за фахом не менше 3 років.

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

Документи приймаються протягом 30 календар�
них днів з дня виходу публікації про оголошення кон�
курсу.

Наша адреса:
м. Мукачево, вул. Л.Толстого, 13 тел: (231)3�16�68

ПРОШУ ПОВЕРНУТИ ЗА ВИНАГОРОДУ

ПАСПОРТ, втрачений 18 березня в центрі
міста, орієнтовоно на вул. Недецеї або пл.

Миру. Паспорт на ім’я  Мотринець Олександр
Васильович. Тел.: 050 548 62 15



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

12 (964)12 (964)12 (964)12 (964)12 (964)
 10 10 10 10 10 28 áåðåçíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Íàéá³ëüøèé äóðåíü íà ñâ³ò³ ùå íå íåðîäèâñÿ. (Ã. Øîó).Íàéá³ëüøèé äóðåíü íà ñâ³ò³ ùå íå íåðîäèâñÿ. (Ã. Øîó).Íàéá³ëüøèé äóðåíü íà ñâ³ò³ ùå íå íåðîäèâñÿ. (Ã. Øîó).Íàéá³ëüøèé äóðåíü íà ñâ³ò³ ùå íå íåðîäèâñÿ. (Ã. Øîó).Íàéá³ëüøèé äóðåíü íà ñâ³ò³ ùå íå íåðîäèâñÿ. (Ã. Øîó).

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

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 1 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»
07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíå-
ñó. 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå
çíàòè". 08.15 Äîê. ô³ëüì "Âèíîêóðñü-
êèé ñîëîâåé". 09.00 Ï³äñóìêè òèæ-
íÿ. 09.40 Áåç öåíçóðè. 10.05 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà Â.Êðèùåíêà "Äå-
ñÿòü çàïîâ³äåé". 12.05 Ïîãîäà. 12.10
Åíåðãîáëîê. 12.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.20 Õàé ùàñòèòü. 12.40 Ïðàâî íà
çàõèñò. 13.00 Òåìíèé ñèëóåò. 13.10
Ã.Ãàðêóøà. Êîíöåðòíà ïðîãðàììà.
14.40 Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.35 Æèòòÿ íà ð³âíèõ.
16.00 Õ/ô "Êðàõ ³íæåíåðà Ãàð³íà"
1,2ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.55
Àãðî-News. 19.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.25 Ñ³ëüðàäà. 19.45 "Ïðî æèòòÿ"
ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 22.30 Êíèãà.ua.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Ê³íî â
äåòàëÿõ. 00.25 Ï³äñóìêè. Á³çíåñ.
00.40 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ïðî ãîëîâíå. 02.15 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 02.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.20 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä". 10.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 11.40, 04.10 Õ/ô "Íå ìîæå áóòè"
(1). 13.40 "Íå áðåøè ìåí³ - 2". 14.45,
03.25 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3".
15.45, 00.05 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè
øîó-á³çíåñó". 16.45, 23.40 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15, 21.10 Ò/ñ
"Ëºäí³êîâ". 22.10, 02.35 "Ãðîø³".
01.05 Õ/ô "Äâàäöàòü äåâ'ÿòü ³ âñå
ùå íåçàéìàíà" (3).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.25, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 "Íîâîð³÷íèé âå÷³ð ç Ì.Ãàëê³-
íèì ³ Ì.Áàñêîâèì". 12.45 Ò/ñ "Íàé-
êðàñèâ³øà" (1). 16.15 "Æäè ìåíÿ".
18.05 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 20.00,
02.45 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "²äå-
àëüíèé øëþá". 22.40 Ò/ñ "Âèïåðåä-
æàþ÷è ïîñòð³ë". 00.50 Ò/ñ "Âóëèöÿ
ð³çíèêà". 03.15 Ä/ñ "Ìàã³ÿ îêåàí³â".

 ICTV
06.20, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè.
06.35 Ò/ñ "Òàêñ³".  06.55 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
13.00 Ò/ñ "Ï³ä çëèâîþ êóëü".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.20 Õ/ô
"Ñêàðá íàö³¿".  16.00 Õ/ô
"Ñêàðá íàö³¿-2: Êíèãà òàºì-
íèöü". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð.
19.25, 01.25 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿ-
âîëè-6. Ñìåð÷". 22.15 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 23.25,
03.30 Ñâîáîäà ñëîâà. 02.20
Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.50
"Æèòè çäîðîâî!" 10.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!" 13.00
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.20,04.05 Ò/ñ "Òîðãîâèé

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.50
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!" 13.00
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.20,04.05 Ò/ñ "Òîðãîâèé
öåíòð". 16.15,02.15 "Ïîêè ùå íå
ï³çíî". 17.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-
÷åííÿ". 18.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
18.40,03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.55,01.20 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàêòó".
23.30 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.10 Í³÷í³
íîâèíè. 00.30 "Ë³ëëåõàììåð".

ÑÒÁ
06.35, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.35,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Æèòòÿ
ï³ñëÿ ñëàâè". 10.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Íåð³âí³ øëþáè". 12.00 Õ/ô "Äîìðî-
á³òíèöÿ" (1). 13.50 "Çâàæåí³ òà ùàñ-
ëèâ³". 18.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
20.55 Ò/ñ "Ìàòè é ìà÷óõà" (1). 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 22.25 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 01.00 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 01.50 Õ/ô "Âóçüêèé ì³ñò"
(1). 03.25 Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 3"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.45 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Ïðîô³ëü óáèâö³" (1). 11.50
Õ/ô "Îñîáèñòà ñïðàâà ìàéîðà Áà-
ðàíîâà" (1). 15.20, 03.10 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 16.00, 04.40 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá"
(1). 19.20, 04.05 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Ñïðàâæí³" (1).
23.15 Ò/ñ "Ñë³ïà êóëÿ: Ïîâåðíåííÿ
àãåíòà" (2). 01.00 Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðó-

ãèé ñåçîí" (2). 01.45 Õ/ô "Åâàí Âñå-
ìîãóòí³é" (1). 05.30 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí.

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, 16.05 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1).
10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Åëë³ ÌàêÁ³ë"
(1). 12.55 Ëÿëå÷êà. 13.55 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 15.00 Îäíà çà
âñ³õ. 17.10, 01.25 Äîñâ³äîñ 2. 17.45
Äàéîø ìîëîäüîæ! 18.15, 21.00
Â³òàëüêà. 18.55 ÁàðÄàê 3. 19.20
Áîãèíÿ. Íîâà êîëåêö³ÿ. 19.55 Ò/ñ
"Ëþáèòü íå ëþáèòü" (1). 22.20 Âå-
ëèêà ð³çíèöÿ. 23.00 ×îðò³âíÿ ùîä-

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 2 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.00, 08.00 Íîâèíè. 07.15 Îãëÿä
ïðåñè. 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà.
07.25 Êðà¿íà on line. 07.30 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíåñó. 07.45 Ê³íî-
æóðíàë "Õî÷ó âñå çíàòè". 08.15 Äîê.
ô³ëüì "Ì.Äåðæàâ³í. Ìåí³ âñå ùå
ñì³øíî". 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 10.20 Ò/ñ "Ìà-
ðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ". 12.35 Íîâèíè.
12.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.55 Óêðà¿íñü-
êà ï³ñíÿ. 13.25 Ïîäîðîæóé ñâ³òîì ç
Þ.Àêóí³íîþ. 13.50 Õ/ô "Ïðèâàòíà
îñîáà" 1ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.35
Íàóêà. 15.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 15.45 Ïîãîäà. 15.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 16.00 Õ/ô "Êðàõ ³íæå-
íåðà Ãàð³íà" 3,4ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ñâ³ò
ñïîðòó. 18.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10
Ïðî ãîëîâíå. 19.45 "Ïðî æèòòÿ" ç
À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.15 Ñîö³àëüíå øîó
"Àäðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.25 Õóä. ô³ëüì "Êëþ÷³ â³ä áå-
çîäí³". 4 ñ. 00.25 Ï³äñóìêè. Á³çíåñ.
00.40 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ïðî ãîëîâíå. 02.15 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 02.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.30 Íîâèíè.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.35 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä ". 10.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 11.45, 12.40, 20.15, 21.10 Ò/ñ
"Ëºäí³êîâ". 13.40, 04.20 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 2". 14.45, 05.10 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 3". 15.45, 00.20 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
16.45, 23.55 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
22.10 "Ì³íÿþ æ³íêó - 7". 01.20 Õ/ô
"Êëóá "Âåíåðà"" (2). 02.50 Ò/ñ "Òàº-
ìíèöÿ òâåðäèí³ øèôð³â" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.35, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Â³äîáðàæåííÿ". 12.55 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.50 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.45 Ò/ñ
"Àíþòà". 17.40, 18.55 Ò/ñ "Ñâàòè
5" (1). 20.00, 02.50 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "²äåàëüíèé øëþá". 00.50
Ò/ñ "Âóëèöÿ ð³çíèêà". 03.20 Ä/ñ
"Ìàã³ÿ îêåàí³â". 04.05 Ä/ô "Ðàé-
ìîíä Ïàóëñ. Ïîâåðíåííÿ ìàåñò-
ðî".

 ICTV
05.00, 06.45, 02.25, 04.00 Ïîãîäà.
05.05 Ôàêòè. 05.35 Ñâ³òàíîê. 06.40,
07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.50 Ò/ñ "Òàêñ³".
07.15 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Åêñò-
ðåíèé âèêëèê. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 16.30 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà".
12.40, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-
êè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.05, 22.15
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
14.10, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè-
6. Ñìåð÷". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.25
Õ/ô "Ãîëîäíèé êðîëèê àòàêóº" (2).
01.40 Ïðîâîêàòîð. 02.30 Õ/ô "Íî÷³
ó Ðîäàíò³" (2). 04.05 Ò/ñ "Êîäåêñ
÷åñò³".

öåíòð". 16.15,02.15 "Ïîêè ùå íå
ï³çíî". 17.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åí-
íÿ". 18.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
18.40,03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.55,01.20 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàêòó".
23.30 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.10 Í³÷í³
íîâèíè. 00.25 "²ãîð Óãîëüíèêîâ.
Æàðòóâàòè çâîëèòå?"

ÑÒÁ
06.20, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.05,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.45 Õ/ô "²äåàëüíà äðóæèíà" (1).
11.45 "Îäèí çà âñ³õ". 13.35 "Çâàæåí³
òà ùàñëèâ³". 18.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
19.50 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 20.55 Ò/ñ "Ìàòè é ìà÷óõà" (1).
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 22.25 "Äåòåê-
òîð áðåõí³ - 3". 23.20 "Áèòâà åêñò-
ðàñåíñ³â". 00.15 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(1). 01.10 Õ/ô "Âóçüêèé ì³ñò" (1).
02.55 "Íàéêðàùå íà ÒÁ". 03.00
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà

07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20, 13.50,
17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Áà-
ãàòòÿ íà ñí³ãó" (1). 15.20 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 16.00, 04.35 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Ñïðàâæí³" (1).
21.50 Õ/ô "Åâàí Âñåìîãóòí³é" (1).
23.35 Õ/ô "Ä³àìàíòîâèé ïîë³öåéñü-
êèé" (1). 01.15 Õ/ô "Ñïëÿ÷³" (2).

Ò Å Ò
07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ"
(1). 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.00,
16.05 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (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). 12.55
Ëÿëå÷êà. 13.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 15.00, 19.55 Îäíà çà âñ³õ.
17.10, 01.25 Äîñâ³äîñ 2. 17.45 Äàé-
îø ìîëîäüîæ! 18.15, 21.00 Â³òàëü-
êà. 18.55 ÁàðÄàê 3. 19.20 Áîãèíÿ.
Íîâà êîëåêö³ÿ. 20.20 Ò/ñ "Ëþáèòü
íå ëþáèòü" (1). 22.20 Ê³ò.Ôàêòîð.
23.00 Äóðíºâ+1. 23.25 Ìîñ-
ÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2).
01.00 Òâîþ ìàìó! 01.50 Áàáóíè &
ä³äóíè. 02.15 Òåîð³ÿ çðàäè. 03.05 Äî
ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 14.30 - ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ. 14:30
- "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16.30 - "×ÀÑ" . 16.40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô.
18.15 - Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 20.00 - Ê³íîâå÷³ð ç
Ì-ñòóä³î. 21:30 - "×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ.
22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 23.55 Ðåïîðòåð. 09.00 Õ/ô
"Ì³ñòåð ³ ì³ñ³ñ Ñì³ò". 11.30, 18.00,
20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.15, 14.20
Kids Time. 13.20 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿".
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî". 16.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 21.00
Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 22.00 Ðåâ³çîð-2. 00.15
Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3" (2). 01.10
Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ 3". 01.55 Ò/ñ "Åâ-
ðèêà". 02.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.45, 03.45 Çîíà íî÷³. 02.50 Ðîçêâ³ò
óêðà¿íñüêîãî ê³íî. 03.50 Ñê³ôè. 04.15
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.

ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.45 Ò/ñ
"Àíþòà". 17.40, 18.55 Ò/ñ "Ñâàòè 5"
(1). 20.00, 02.45 "Ïîäðîáèö³". 20.30
Ò/ñ "²äåàëüíèé øëþá". 00.50 Ò/ñ "Âó-
ëèöÿ ð³çíèêà". 03.15 Ä/ñ "Ìàã³ÿ îêå-
àí³â". 04.00 Ä/ô "Âàëåíòèíà Òîëêó-
íîâà. Áóäó ëþáèòè ÿ âàñ çàâæäè...".

 ICTV
04.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
04.50, 06.30, 02.20, 03.35 Ïîãîäà.
04.55 Ôàêòè. 05.20 Ñâ³òàíîê. 06.25,
07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35 Ò/ñ
"Òàêñ³".  06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè.  10.10, 16.30 Ò/ñ
"Óáèâ÷à ñèëà". 12.40, 13.00 Àíåê-
äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.05, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.10, 20.10
Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Ñìåð÷".
18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.25 Õ/ô "Ïàò-
ðóëü" (2). 01.40 Êðèì³íàëüíèé îá-
ëîì. . 02.25 Õ/ô "Çóáàñòèêè-2" (2).
03.40 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
009.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
09.50 "Æèòè çäîðîâî!". 10.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
13.00 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00
²íø³ íîâèíè . 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.20,04.05 Ò/ñ "Òîðãîâèé
öåíòð". 16.15,02.20 "Ïîêè ùå íå
ï³çíî". 17.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-
÷åííÿ". 18.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
18.40,03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.55,01.20 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàêòó".
23.30 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.10 Í³÷í³
íîâèíè. 00.25 Ñåðåäîâèùå ïðîæè-
âàííÿ.

ÑÒÁ
06.15, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.00,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.35 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Æèòòÿ
ç ÷óæèì îáëè÷÷ÿì". 10.35 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ç³ðêîâ³ òðàãåä³¿". 11.30 "Êî-
õàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 14.00
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³". 18.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 19.50 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 20.55 Ò/ñ "Ìàòè é
ìà÷óõà" (1). 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
22.25 "Õàòà íà òàòà". 00.15 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (1). 01.10 Õ/ô "Ëåòÿòü
æóðàâë³" (1). 02.50 Í³÷íèé åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 3"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Ñïðàâæí³" (1).
11.50, 04.25 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 15.20 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20, 03.50
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 23.15
Ò/ñ "Ñë³ïà êóëÿ: Ïîâåðíåííÿ àãåí-
òà" (2). 01.00 Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðóãèé
ñåçîí" (2). 01.45 Õ/ô "×àê ³ Ëàðð³:
Ïîæåæíå âåñ³ëëÿ" (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, 16.05 Ò/ñ "Ðà-
íåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ
"Åëë³ ÌàêÁ³ë" (1). 12.55 Ëÿëå÷êà.
13.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
15.00 Îäíà çà âñ³õ. 17.10, 01.25
Äîñâ³äîñ 2. 17.45 Äàéîø ìîëîäü-
îæ! 18.15, 21.00 Â³òàëüêà. 18.55
ÁàðÄàê 3. 19.20 Áîãèíÿ. Íîâà êî-
ëåêö³ÿ. 19.55 Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþ-
áèòü" (1). 22.20 Âåëèêà ð³çíèöÿ.
23.00 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 23.25 Ìîñ-
ÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2).
01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.50 Áàáóíè &
ä³äóíè. 02.15 Òåîð³ÿ çðàäè. 03.05
Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:10 -  "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
"×ÀÑ" . 11:05 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ.
12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 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 êî-
ìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50 -  Ì/
ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ". 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - "Ë³êàðñüêà
òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð). 20.45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà
â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30 -
"×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:50
-  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.05 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.35, 00.30 Ïîãîäà. 09.00 Ò/ñ "Ùî-
äåííèê äîêòîðà Çàéöåâî¿". 11.00,
18.00, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.30,
14.35 Kids Time. 13.35 Ì/ñ "Êà÷èí³
³ñòîð³¿". 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ
"Êàäåòñòâî". 16.50, 22.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2".
23.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 00.35 Ò/
ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3" (2). 01.30
Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ 3". 02.15 Ò/ñ

íÿ. 23.25 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ
"Ïðèòóëîê" (2). 01.00 Òâîþ ìàìó!.
01.50 Áàáóíè & ä³äóíè. 02.15 Òåî-
ð³ÿ çðàäè. 03.05 Äî ñâ³òàíêó.

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

Íîâèé Êàíàë
06.05 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.15 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.35, 00.30 Ïîãîäà. 09.00 Ò/ñ "Ùî-
äåííèê äîêòîðà Çàéöåâî¿". 11.00,
18.00, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.30,
14.35 Kids Time. 13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³
³ñòîð³¿". 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ
"Êàäåòñòâî". 16.50, 22.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2".
23.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 00.35 Ò/
ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà 3" (2). 01.30
Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ 3". 02.15 Ò/ñ
"Åâðèêà". 03.00, 03.45 Çîíà íî÷³.
03.05 Ñâ³ò Þð³ÿ Äðîãîáè÷à. 03.15
Óí³âåðñèòåòè ìèëîñåðäÿ. 03.30
Ð³äí³ ñò³íè. 03.50 ×îðíèé êîë³ð ïî-

ðÿòóíêó. 04.15 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.

ÑÅÐÅÄÀ, 3 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.00, 08.00 Íîâèíè. 07.15 Îãëÿä
ïðåñè. 07.20 Ã³ãàáàéò. 07.25 Êðà¿íà
on line. 07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà
á³çíåñó. 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó
âñå çíàòè". 08.15 Äîê. ô³ëüì
"ª.Ìåíüøîâ. Ìèòòºâ³ñòü, ùî çàñë³-
ïëþº". 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.15
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.25 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 09.50 Ïîãî-
äà. 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåí-
íÿ". 12.35 Íîâèíè. 12.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 13.00 Êðîê äî ç³ðîê. 13.50 Õ/ô
"Ïðèâàòíà îñîáà" 2ñ. 15.00 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.35 Íàóêà. 15.40 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.50 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 16.00 Õ/ô "Ñìåðòü
ï³ä â³òðèëîì". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.00 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 19.45 "Ïðî
æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.50
Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.30 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáà-
òþê. 22.25 Ñâ³òëî. 22.50 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Õóä. ô³ëüì "Êëþ÷³
â³ä áåçîäí³". 5 ñ. 00.25 Ï³äñóìêè.
Á³çíåñ. 00.40 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ïðî ãîëîâíå. 02.15 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 02.30 ÒåëåÀêàäå-
ì³ÿ. 03.30 Íîâèíè.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.20 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,

08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä". 10.00, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 11.45, 12.40, 20.15, 21.15, 22.15
Ò/ñ "Ëºäí³êîâ". 13.40, 04.05 "Íå
áðåøè ìåí³ - 2". 14.45, 04.55
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 15.45,
00.05 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-
á³çíåñó". 16.45, 23.40 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 01.05 Õ/ô "Ãðåöüê³ ïîö³ëóí-
êè" (2). 02.35 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ òâåð-
äèí³ øèôð³â" (1).

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 Ò/ñ "Â³äîáðàæåííÿ". 13.00 Ä/
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    (íà 01.04.2013 - 07.04.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Â³äîáðàæåííÿ". 13.00 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 Ò/ñ
"Àíþòà". 17.40, 18.55 Ò/ñ "Ñâàòè 5"
(1). 20.00, 02.55 "Ïîäðîáèö³". 20.30,
00.30 "Øóñòåð Live". 00.00 Ä/ô
"Êâ³òêà. Ãîëîñ ó ºäèíîìó åêçåìï-
ëÿð³". 01.25 Õ/ô "Äðóæèíà àñòðî-
íàâòà" (2). 03.25 Ä/ñ "Ìàã³ÿ îêåàí³â".
04.10 Ä/ô "Íàòàëÿ Ñåëåçíüîâà. ²ç
øèðîêî ðîçêðèòèìè î÷èìè".

 ICTV
04.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 04.50,
06.30, 02.25, 04.00 Ïîãîäà. 04.55
Ôàêòè. 05.25 Ñâ³òàíîê. 06.25, 07.40

Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00
Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ïðîâîêà-
òîð. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.30
Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà". 12.40, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.05, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.10, 20.10 Ò/
ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Ñìåð÷". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.25 Õ/ô "Äèêèé, äè-
êèé Âåñò". 01.40 Åêñòðåíèé âèêëèê.
02.30 Õ/ô "ß - ëåãåíäà" (2). 04.05 Ò/
ñ "Êîäåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.50
"Æèòè çäîðîâî!" 10.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!" 13.00
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.20 Ò/ñ "Òîðãîâèé öåíòð".
16.15 "Ïîêè ùå íå ï³çíî". 17.00 "×å-
êàé íà ìåíå". 18.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
18.40 "Ëþäèíà ³ çàêîí". 19.55 "Ïîëå
÷óäåñ". 21.00 "×àñ". 21.30 "Äâ³
ç³ðêè". 23.10 Õ/ô "Àíòîí îòóò ïîðó÷".
02.20 Õ/ô "Âåðîí³êà âèð³øóº ïîìåð-
òè". 04.00 Õ/ô "Ëþäèíà,ÿêà çàêðèëà
ì³ñòî". 05.15 "Äîêè âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
05.40 "×óæ³ ïîìèëêè. Ñèð³òñüêà
äîëÿ". 06.25 Õ/ô "Íåáåçïå÷íî äëÿ
æèòòÿ!" (1). 08.05 Õ/ô "Ëàá³ðèíòè
êîõàííÿ". 09.50 Õ/ô "Êàòåðèíà" (1).
17.40, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 17.50
Õ/ô "Ëþáîâ ³ ãîëóáè" (1). 20.00,
22.35 "Õîëîñòÿê - 3". 23.45 "ßê âèé-
òè çàì³æ ç Àíô³ñîþ ×åõîâîþ". 00.50
Õ/ô "Ìàøà ³ ìîðå" (1). 02.30 Í³÷íèé
åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 4"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20, 21.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Ñïðàâæí³" (1).
11.50, 04.20 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 15.20, 02.00 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 22.20 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ - 2"
(2). 02.40 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 05.10
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, 16.05 Ò/ñ
"Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ
"Åëë³ ÌàêÁ³ë" (1). 12.55 Ëÿëå÷êà.
13.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
15.00 Îäíà çà âñ³õ. 17.10, 01.25
10 êðîê³â äî êîõàííÿ. 18.15, 20.45
Â³òàëüêà. 18.55 Âå÷³ðí³é ãîí. 19.30
Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.30 Ùî ÿêùî?.
21.55 Âåëèêà ð³çíèöÿ. 23.00 ×îðò³-
âíÿ ùîäíÿ. 23.25 ÌîñÃîðÑìºõ.
00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2). 01.00
Äóðíºâ+1. 02.15 Òåîð³ÿ çðàäè.
03.05 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ".
11.05 - Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ"
(ïîâòîð). 14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 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. 18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  "×ÀÑ".

ðîëåâà ðîçáèòèõ ñåðäåöü". 16.15 Õ/
ô "Òðè ïëþñ äâà". 18.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 18.15 "Óãàäàé ìåëîä³þ". 18.55
Ò/ñ "Îñòàííÿ çóñòð³÷". 21.00 "×àñ".
21.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 23.05 Õ/ô
"Â³éíà áîã³â: Áåçñìåðòí³". 01.05
Ñóïåðíîâèé Øåðëîê Õîëìñ. "Åëå-
ìåíòàðíî". 01.55 Õ/ô "Äèâíà ³ñòî-
ð³ÿ äîêòîðà Äæåê³ëà ³ ì³ñòåðà Õàé-
äà". 03.25 Õ/ô "Ïîòÿã ³äå íà Ñõ³ä".
04.55 "Ïîëå ÷óäåñ".

ÑÒÁ
05.15 Ì/ô "Ìàóãëè" (1). 06.25 Õ/ô
"²ëëÿ Ìóðîìåöü" (1). 08.00 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 09.00 "¯ìî âäîìà".
10.15 "Õàòà íà òàòà". 12.15 "Õîëîñòÿê
- 3". 15.40 "ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ
×åõîâîþ". 16.50 Õ/ô "Ëþáîâ ³
ãîëóáè" (1). 19.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-5". 22.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 01.55 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 3". 02.40 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.50 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿. 07.10,
08.10 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00 Òàºì-
íèö³ ç³ðîê. 11.00 Íàéêðàùèé êóõàð
íà ñåë³ - 2. 12.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàò-
ðóëü - 4" (1). 15.00, 04.25 Õ/ô "Êîëè
öâ³òå áóçîê" (1). 17.00 Õ/ô "Íàðå÷å-
íà ìîãî íàðå÷åíîãî" (1). 19.20 Õ/ô
"Ñåðöå áåç çàìêà" (1). 21.20 Ò/ñ
"Øàìàí" (2). 01.00, 03.40 Ò/ñ "Ìåíò
ó çàêîí³ - 2" (2).

Ò Å Ò
06.00, 11.40 ªðàëàø. 07.15 Ì/ñ
"Ëóíò³ê" (1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿ-
òà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäè-
ê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1). 10.40 Ì/ñ "²íä³éñüê³ áàéêè" (1).
11.05 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1). 12.25 Ò/ñ
"Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 13.55 Ò/ñ
"Ïîëîâèíêè" (1). 14.55 Õ/ô "Ïîö³ëó-
íîê íà ùàñòÿ" (1). 17.00 Õ/ô "Îäèí
äåíü" (1). 19.10 Õ/ô "Ãàðÿ÷³ ãîëîâè"
(1). 20.55 Â³òàëüêà. 22.20 Ùî ÿêùî?.
23.00 Õ/ô "Ä³òè êóêóðóäçè 4: Æíè-
âà" (3). 00.45 Õ/ô "Çîñòàíüñÿ" (2).
02.20 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 11:05 -
Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð).
12:00 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/ñ. 16:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ.
18:00 - Êîíöåðò. 19:00 - "×àñ". 19:30
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Ò/ñ. 21:30 -
"×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î". 23:35 - Õ/ô. 01:20 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

06.30 Íîâèé ïîãëÿä. 08.05, 10.00
Ðåâ³çîð-2. 11.55 Óðàëüñüê³ ïåëü-
ìåí³. 13.40 Ëþäè ÕÅ. 14.00 Íåðå-
àëüíà ³ñòîð³ÿ. 14.40 Ôàéíà Þêðàé-
íà. 15.30 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 17.00
Õ/ô "Ñêåëÿ". 20.00 Õ/ô "Ëèñèé íÿíü"
(2). 22.00 Õòî çâåðõó?-2. 23.40 Õ/ô
"Ðîçøóêóºòüñÿ â Ìàë³áó" (2). 01.25
Ò/ñ "Åâðèêà". 02.25, 03.25, 04.30
Çîíà íî÷³. 02.30, 03.30 Áîãäàí
Õìåëüíèöüêèé. 04.00 Ç ïîëîíó íà
âîëþ. 04.15 Îñòàíí³ ëèöàð³. 04.35
Ðàéñüê³ ñàäè ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íî-
ãî.

ÍÅÄ²Ëß, 7 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.10 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 07.40 Òîê-
øîó "Äðóæèíà". 09.05 Ïîäîðîæóé
ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ. 09.30 Õòî â
äîì³ õàçÿ¿í? 09.50 Áëèæ÷å äî íà-
ðîäó. 10.20 Ïîãîäà. 10.25 Ãðàºìî
â àðì³þ. 10.55 Ìàþ ÷åñòü çàïðî-
ñèòè. 11.40 Êðîê äî ç³ðîê. 12.20
Ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ.ªâðîáà÷åííÿ.
13.05 Êóìèðè ³ êóìèð÷èêè. 13.35
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 14.30 Â ãîñòÿõ
ó Ä.Ãîðäîíà. 15.30 Êàðàîêå äëÿ
äîðîñëèõ. 16.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæ-
äåíü. 16.55 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
"Ìè ä³òè òâî¿, Óêðà¿íî!". 18.35 Êîí-
öåðò Ì.Ãàäåíêà "Ìîÿ ï³ñåííà
ñïîâ³äü". 20.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò.
20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.40 Òî÷êà çîðó.
22.05 Êðàùå ç³ "Ñëîâ'ÿíñüêîãî áà-
çàðó". 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñè-
ìà. 23.00 Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè.
23.35 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 00.45
Êëóá ãóìîðó. 01.20 Ï³äñóìêè òèæ-
íÿ. 02.00 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 04.00
Ôîëüê-music.

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Ïðèíöåñà ìîº¿ ìð³¿" (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, 03.55
"Êóë³íàðí³ êóðñè ç Þ.Âèñîöüêîþ.
²òàë³ÿ. Âåíåö³ÿ". 11.45 "Íåä³ëÿ ç
Êâàðòàëîì". 12.40 "Ø³ñòü êàäð³â".
13.05 "Ì³íÿþ æ³íêó - 7". 14.35, 15.45,
16.55, 18.15 Ò/ñ "Ñâàòè-6" (1). 19.30
"ÒÑÍ-Òèæäåíü". 20.15 "Ãîëîñ êðà¿íè
- 3". 22.30 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.30

11.50, 04.25 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 15.20, 02.50 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 22.20 Õ/ô "Äâîº â ÷óæîìó
äîì³" (2). 00.15 Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðóãèé
ñåçîí" (2). 01.10 Õ/ô "Ëàñêàâî ïðî-
ñèìî äîäîìó, Ðîñêî Äæåíê³íñå" (1).
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, 16.05 Ò/ñ "Ðà-
íåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Åëë³
ÌàêÁ³ë" (1). 12.55 Ëÿëå÷êà. 13.55 Ò/
ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 15.00
Îäíà çà âñ³õ. 17.10, 01.25 Äîñâ³-
äîñ 2. 17.45 Äàéîø ìîëîäüîæ!
18.15, 21.00 Â³òàëüêà. 18.55 Áàð-
Äàê 3. 19.20 Áîãèíÿ. Íîâà êîëåê-
ö³ÿ. 19.55 Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþáèòü"
(1). 22.20 Âåëèêà ð³çíèöÿ. 23.00
×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 23.25 Ìîñ-
ÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2).
01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.50 Áàáóíè &
ä³äóíè. 02.15 Òåîð³ÿ çðàäè. 03.05
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 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50 - Ì/ô.
18:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 19:00 -  "×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-ñòó-
ä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.05 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35,
08.35, 19.35, 00.30 Ïîãîäà. 09.00
Ò/ñ "Ùîäåííèê äîêòîðà Çàéöåâî¿".
10.00, 23.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
11.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.30, 14.35 Kids Time. 13.35 Ì/ñ
"Êà÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.50 Ò/ñ "Äðóç³".
15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî". 16.50, 22.00
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ
2". 00.35 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà
3" (2). 01.30 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ 3".
02.15 Ò/ñ "Åâðèêà". 02.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 03.00 Çîíà íî÷³.

Ï’ßÒÍÈÖß, 5 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
 07.40 Åðà á³çíåñó. 07.45 Ê³íîæóð-
íàë "Õî÷ó âñå çíàòè". 08.15 Äîê.
ô³ëüì "ª.Ãåðàñèìîâ. Çâè÷êà áóòè
ãåðîºì". 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25
Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ". 12.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.35 Íîâèíè. 12.45
Àäðåíàë³í. 14.10 Ïðåì'ºðà. Ä/ô
"Óêðà¿íñüêèé ïåðåñì³øíèê. 100-
ë³òòþ À.Ñîâè ïðèñâÿ÷óºòüñÿ".
14.40 Ïðî ãîëîâíå. 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.25 Îêîëè-
öÿ. 15.55 Õ/ô "Ïîäâ³éíèé êàïêàí".
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.55 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.10 Ïðî ãîëîâíå. 19.45 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 19.50 221. Åêñò-
ðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.40 Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00 Ï³äñóì-
êè. 23.15 Õóä. ô³ëüì "Êëþ÷³ â³ä áå-
çîäí³". 7 ñ. 00.05 Õóä. ô³ëüì "Êëþ÷³
â³ä áåçîäí³". 8 ñ. 01.00 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå.
02.15 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
02.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.30 Íîâèíè.
03.40 Ò/ñ "Ïðîùàâàéòå, òîâàðèø³"
5,6ñ. (çàêëþ÷í.).

   Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
04.40 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä". 10.00 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2". 11.15 Ò/ñ
"Ëºäí³êîâ". 12.15 "Ïåêåëüíà êóõíÿ-
3". 14.40 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3".
15.40 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-
á³çíåñó". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 2" (1). 20.15 "Ñêàçî÷íàÿ
ðóñü". 20.40 "Âå÷³ðí³é Êè¿â". 22.35
Õ/ô "Âèêðàñòè çà 60 ñåêóíä" (2).
01.05 Õ/ô "×óæèé - 4: Âîñêðåñ³ííÿ"
(2). 02.45 Õ/ô "Çàâòðà íå ïîìðå í³êî-
ëè" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.40, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,

19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -"Òî÷êà
çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - "Àêòó-
àëüíå 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

04.50 Ò/ñ "ÀéÊàðë³". 06.00 Î÷åâè-
äåöü. Íàéøîêóþ÷å. 06.45, 07.10,
07.40, 08.45 Ï³äéîì. 06.50, 19.15
Ï³ðàíü¿. 07.30, 08.30, 19.00, 00.10
Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35, 19.35,
00.30 Ïîãîäà. 09.00, 23.10 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.30, 14.35 Kids Time.
13.35 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿". 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî".

16.50, 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 21.00
Ò/ñ "Êóõíÿ 2". 00.35 Ò/ñ "Ùîäåííè-
êè âàìï³ðà 3" (2). 01.30 Ò/ñ "Âåðîí-
³êà Ìàðñ 3". 02.15 Ò/ñ "Åâðèêà".
02.55, 04.00 Çîíà íî÷³. 03.00 Áîã-
äàí Õìåëüíèöüêèé.

ÑÓÁÎÒÀ, 6 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.20 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó.
07.00 Êîíöåðò "Î.Ìàë³í³í. Ãîëîñ
äóø³". 08.25 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 09.05
Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 09.25 Øêîëà þíî-
ãî ñóïåðàãåíòà. 09.45 Äîñâ³ä. 11.10
Õ/ô "Îñòàííº ë³òî äèòèíñòâà". 14.40
Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 15.30 Ïîãî-
äà. 15.35 Ì³æíàðîäíèé òóðí³ð "Êó-
áîê Ñòåëè Çàõàðîâîé". 17.00 Çîëî-
òèé ãóñàê. 17.25 Ïîãîäà. 17.30 Çäî-
ðîâåíüê³ áóëè. 19.20 Star-øîó. Äàé-
äæåñò. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Áåç öåíçóðè. 22.00
Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 22.10 Óêðà¿-
íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Òâ³é ãîëîñ. 23.30
Åðà çäîðîâ'ÿ. 23.50 Ê³íî â äåòàëÿõ.
00.40 Êëóá ãóìîðó. 01.20 Ï³äñóìêè
äíÿ. 01.45 "Íàùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñü-
êîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì. 02.40 Õ³ò-ïà-
ðàä "Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.50 Ñâ³òëî.

Êàíàë «1+1»
06.25 Õ/ô "Â³ê³ - ìàëåíüêèé â³ê³íã"
(1). 08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00
"Õòî òàì?" 10.10 Ì/ô "Åíãð³ Áåðäñ"
(1). 10.15, 10.40 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë"
(1). 11.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4:
Â'ºòíàì". 12.00 "Òà÷êè". 12.25 "Ãî-
ëîñ êðà¿íè - 3". 14.55 Õ/ô "Äîêòîð
Äóë³òòë - 5" (1). 16.35 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà".
19.30, 05.10 "ÒÑÍ". 20.00 Õ/ô "Àâà-
òàð" (1). 23.20 Õ/ô "Çàâòðà íå ïî-
ìðå í³êîëè" (2). 01.40 Õ/ô "Âèêðàñòè
çà 60 ñåêóíä" (2). 03.30 Õ/ô "×óæèé
- 4: Âîñêðåñ³ííÿ" (2).

IÍÒÅÐ
05.45 "Øóñòåð Live". 09.20 "Æäè
ìåíÿ". 11.00 Õ/ô "Âåëèêå êîõàííÿ".
13.05 Ò/ñ "Á³ëèé íàëèâ". 16.55
"Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Þðìàëà 2012"". 18.30 Êîíöåðò
"Äåíü Íàðîäæåííÿ ²íòåðà". 20.00,
01.30 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Êîíöåðò
"Äåíü Íàðîäæåííÿ ²íòåðà". 23.50
Õ/ô "Âåñ³ëëÿ çà îáì³íîì" (2). 02.00
Õ/ô "Âåëèêå êîõàííÿ" (1). 03.30 Ä/ñ
"Ìàã³ÿ îêåàí³â". 04.40 Õ/ô "Ëåññ³"
(1).

ICTV
05.15, 05.50 Ïîãîäà. 05.20 Ôàêòè.
05.55 Ñâ³òàíîê. 06.55 Êîçèðíå æèò-
òÿ. 07.25 Õ/ô "Îñò³í Ïàâåðç. Øïè-
ãóí, ÿêèé ìåíå çâàáèâ". 09.35 Ç³ðêà
YouTube. 10.00 Äà÷à. 10.40 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 11.40 Çà êåðìîì.
12.10 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 13.10 Õ/ô "V
Öåíòóð³ÿ". 15.40 Õ/ô "Äèêèé, äèêèé
Âåñò". 17.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³.
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Êàí-
³êóëè ñóâîðîãî ðåæèìó". 21.30 Õ/ô
"Ðæåâñüêèé ïðîòè Íàïîëåîíà".
23.05 Õ/ô "Ëàñêàâî ïðîñèìî ó
Zîìá³ëåíä" (2). 00.55 "Ìàìîíò" Õ/ô
(2). 02.30 Õ/ô "Êðóçî". 03.55 Ò/ñ "Êî-
äåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
08.00 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
08.10 "Ãðàé,ãàðìîíü óëþáëåíà!"
08.55 "Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè".
09.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 10.15
"Ñìàê". 10.55 "Ï³çíº êîõàííÿ Ñòàí-
³ñëàâà Ëþáøèíà". 12.15 "Àáðàêàäàá-
ðà". 15.15 "Íàòàëÿ Êóñòèíñüêà. Êî-

"Åâðèêà". 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 03.00, 04.00 Çîíà íî÷³. 03.05
Ñòàíîâëåííÿ óêðà¿íñüêîãî í³ìîãî
ê³íî. 04.05 Ñ.Ïàðàäæàíîâ. Â³äêëà-
äåíà ïðåì'ºðà.

×ÅÒÂÅÐ, 4 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.15 Îãëÿä ïðåñè. 07.20 Åðà áóä³-
âíèöòâà. 07.25 Êðà¿íà on line. 07.30
Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíåñó.
07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå çíàòè".
08.15 Äîê. ô³ëüì "Ì.Íåéîëîâà. Ç
ñîáîþ òà áåç ñåáå". 09.05 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.30 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåð-
íåííÿ". 12.35 Íîâèíè. 12.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 13.00 Çäîðîâ'ÿ. 13.45 Õ/ô
"Ïðèâàòíà îñîáà" 3ñ.(çàêë.). 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.30 Íàóêà. 15.35 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.50 Õ/ô
"²ñïåêòîð Ãóëë". 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ñâ³ò
ñïîðòó. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.15
"Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì.
20.25 Äîñâ³ä (÷.1). 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.25 Äîñâ³ä (÷.2).
22.50 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Õóä. ô³ëüì
"Êëþ÷³ â³ä áåçîäí³". 6 ñ. 00.25
Ï³äñóìêè. Á³çíåñ. 00.40 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.10 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.35 Íîâèíè.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.30, 03.35 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
07.25 Ì/ô "Áåðíàðä". 10.00, 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà -
2" (1). 11.45, 12.40, 13.40, 20.15 Ò/ñ
"Ëºäí³êîâ". 14.45, 04.45 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 3". 15.45, 00.15 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
16.45, 23.50 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
21.15 "Ïåêåëüíà êóõíÿ-3". 01.20 Õ/
ô "Çðîá³ìî öå ïî-ô³íñüê³" (2). 02.50
Ò/ñ "Òàºìíèöÿ òâåðäèí³ øèôð³â" (1).
03.55 "Íå áðåøè ìåí³ - 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 Ò/ñ "Â³äîáðàæåííÿ". 13.00 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.45 Ò/ñ
"Àíþòà". 17.40, 18.55 Ò/ñ "Ñâàòè 5"
(1). 20.00, 02.35 "Ïîäðîáèö³". 20.30
Ò/ñ "²äåàëüíèé øëþá". 22.40 Ò/ñ "Âè-
ïåðåäæàþ÷è ïîñòð³ë". 00.40 Ò/ñ "Âó-
ëèöÿ ð³çíèêà". 03.05 Ä/ñ "Ìàã³ÿ îêå-
àí³â".

 ICTV
04.40, 06.25, 02.15, 04.00 Ïîãîäà.
04.45 Ôàêòè. 05.15 Ñâ³òàíîê. 06.20,
07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.30 Ò/ñ "Òàêñ³".
06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ìàê-
ñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 10.10, 16.30 Ò/ñ "Óáèâ÷à
ñèëà". 12.40, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.05, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.10, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè-6. Ñìåð÷". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 23.25 Õ/ô "ß - ëåãåíäà" (2).
01.30 Ïðîâîêàòîð. 02.20 Õ/ô "Ïàò-
ðóëü" (2). 04.05 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.50
"Æèòè çäîðîâî!" 10.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!" 13.00
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.20,04.05 Ò/ñ "Òîðãîâèé
öåíòð". 16.15,02.15 "Ïîêè ùå íå
ï³çíî". 17.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-
÷åííÿ". 18.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
18.40,03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.55,01.20 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàêòó".
23.30 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.10 Í³÷í³
íîâèíè. 00.30 "Ïðîòè íî÷³".

ÑÒÁ
06.05 "×óæ³ ïîìèëêè. Ñïàäîê ïàòà-
ëîãîàíàòîìà". 06.45, 16.00 "Âñå
áóäå äîáðå!" 08.45, 18.20 "Íåéìî-
â³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.10
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íåùàñí³ â êîõàíí³".
11.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³ âäî-
âè". 12.15 Õ/ô "Ìàøà ³ ìîðå" (1).
14.10 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³". 18.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 19.50 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 20.55 Ò/ñ
"Ìàòè é ìà÷óõà" (1). 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 22.25 "Êóë³íàðíà äèíàñ-
ò³ÿ". 00.15 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).
01.10 Õ/ô "Íà ï³äìîñòêàõ ñöåíè" (1).
02.40 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 4"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.00, 17.20, 21.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Ñïðàâæí³" (1).

"Ùî? Äå? Êîëè? Ç³ðêîâ³ â³éíè". 00.30
Õ/ô "Ãðîìîçåêà" (1). 02.35 Õ/ô "Â³ê³ -
ìàëåíüêèé â³ê³íã" (1). 04.20 Õ/ô
"Äîêòîð Äóë³òòë - 5" (1).

IÍÒÅÐ
06.10 Õ/ô "Âèñîêî ë³òàþ÷è 2" (1).

07.40 Ì/ô "Øðåê 2" (1). 09.30
"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî".
10.10 "Ñìà÷íå ïîáà÷åííÿ". 11.05
"Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Þðìàëà 2012"". 13.00 Õ/ô "Ìîñê-
âà ñëüîçàì íå â³ðèòü" (1). 16.05 Ò/
ñ "Òî÷êà âèáóõó". 20.00, 03.10 "Ïîä-
ðîáèö³ òèæíÿ". 20.45 "Âåëèê³ òàíö³".
23.15 Êîíöåðò "Äåíü Íàðîäæåííÿ
²íòåðà". 03.55 Ä/ñ "Ìàã³ÿ îêåàí³â".

 ICTV
05.15, 05.35 Ïîãîäà. 05.10 Ôàêòè.
05.40 Ñâ³òàíîê. 06.40 Êâàðòèðíå
ïèòàííÿ. 07.35 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 07.55 Äà÷à. 08.40 Îñíîâ-
íèé ³íñòèíêò. 09.10, 13.20 Äèâèòè-
ñÿ âñ³ì!. 10.25 Îë³ìï³Ëÿïè. 11.30
Êîçèðíå æèòòÿ. 12.00 Ìóëüò îñîáè-
ñòîñò³. 12.25 Êðèì³íàëüíèé îáëîì.
14.20 Õ/ô "Êàí³êóëè ñóâîðîãî ðå-
æèìó". 16.55 Õ/ô "Ðæåâñüêèé ïðîòè
Íàïîëåîíà". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ ç
Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ. 19.30 Õ/ô "Õî-
ëîñòÿöüêà âå÷³ðêà ó Âåãàñ³". 21.45
Õ/ô "Õîëîñòÿöüêà âå÷³ðêà ó Âåãàñ³-
2. ²ç Âåãàñó ó Áàíãêîê". 23.50 Õ/ô
"Õàé òàì ùî, àáè âñòèãíóòè" (2).
01.45 Õ/ô "Ëàñêàâî ïðîñèìî ó
Zîìá³ëåíä" (2). 03.10 "Ìàìîíò" Õ/ô
(2). 04.30 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³".

ÎÐÒ
08.10 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí". 08.45
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 08.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 10.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 10.30
"Äîêè âñ³ âäîìà". 11.25 "Ôàçåíäà".
12.15 Ñåðåäîâèùå ïðîæèâàííÿ.
"¯æà ç Ï³äíåáåñíî¿". 13.20 Õ/ô "Íå-
çàê³í÷åíà ïîâ³ñòü". 15.15 "Åë³íà
Áèñòðèöüêà. Ç³ðêà åïîõè". 16.20
"Ôîðò Áîÿðä". 17.55 "Îäèí â îäèí!".
21.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 22.00 "Êëóá
Âåñåëèõ ³ Êì³òëèâèõ". Ñïåöâèïóñê.
23.30 "Ïîçíåð". 00.35 Õ/ô "Ïàí
Í³õòî". 02.55 Õ/ô "Íàéøâèäø³ ó
ñâ³ò³". 04.00 Ò/ñ "Òîðãîâèé öåíòð".

ÑÒÁ
05.15 Ì/ô "Çà÷àðîâàíèé õëîï÷èê"
(1). 05.55, 01.30 Õ/ô "Íåï³ääàòëèâ³"
(1). 07.10 "¯ìî âäîìà". 08.15 "Êóë³-
íàðíà äèíàñò³ÿ". 10.10 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 11.10 Õ/ô "Ìàòè é ìà÷ó-
õà" (1). 15.45 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-
5". 19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
20.00 "Îäèí çà âñ³õ". 22.00 Õ/ô "Ñïî-
êóòà" (1). 23.55 Õ/ô "Ëàá³ðèíòè êî-
õàííÿ". 02.45 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 06.45
Ïîä³¿. 07.00 Õ/ô "Íàðå÷åíà ìîãî
íàðå÷åíîãî" (1). 09.00 Ëàñêàâî
ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿ åêðàíó. 11.00
Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 4" (1). 14.00
Íàéðîçóìí³øèé. 15.50, 20.00 Ò/ñ
"×àñ äëÿ äâîõ" (1). 19.00, 03.50 Ïîä³¿
òèæíÿ. 21.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 23.00
Òîê-øîó "Âåëèêèé ôóòáîë". 00.30 Ò/
ñ "Øàõòà" (2). 02.25, 04.35 Ò/ñ
"Øàìàí" (2).

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 07.15 Ì/ñ "Ëóíò³ê"
(1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00
Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ
"Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Ì/ñ "²íä³éñüê³ áàéêè" (1). 11.05 Ì/ñ
"Ô³êñèêè" (1). 11.40 Ì/ô "Îñòð³â
ñêàðá³â" (1). 13.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñ-
íà íÿíÿ" (1). 15.00 Õ/ô "Îäèí äåíü"
(1). 17.10 Õ/ô "Ãàðÿ÷³ ãîëîâè" (1).
18.55 Äàéîø ìîëîäüîæ! 19.55
Â³òàëüêà. 22.00 Âåñåë³ ìàìçåë³.
22.25 Ê³ò.Ôàêòîð. 23.00 Õ/ô "Á³ëÿâ-
êà â øîêîëàä³" (3). 00.50 FAQ. ßê
çíÿòè ä³â÷èíó ³ ò.ä.. 01.00 Ïðîô-
³ëàêòèêà.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 - "Òîï
Õ³ò 20". 10:30 - "×àñ". 11:00 - Õ/ô.
12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 15:00 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30 - Õ/ô.
20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - "7
äí³â". 21:10 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î". 22:35 - Õ/ô . 00.20 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
06.55 Íîâèé ïîãëÿä. 07.45 Öåðêâà
Õðèñòîâà. 08.00 Çàïèòàéòå â ë³êà-
ðÿ. 08.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá Êâàäðàòí³
Øòàíè". 09.00 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìà-
äàãàñêàðó". 10.00 Ì/ô "Ñêóá³-Äó íà
îñòðîâ³ Ìåðö³â". 11.40, 22.00 Ïå-
äàí-Ïðèòóëà Øîó. 13.10 Õòî çâåð-
õó?-2. 15.10 Õ/ô "Ñêåëÿ". 17.50 Õ/
ô "Ëèñèé íÿíü" (2). 19.45 Õ/ô "Âà-
âèëîí í.å.". 23.25 Õ/ô "Ôðåä Êëà-
óñ áðàò Ñàíòè". 01.40 Õ/ô "Ïñèõè
â òþðÿç³". 03.35 Çîíà íî÷³. 03.40
Òá ïðî ÒÁ. 04.10 Â³ð ìåí³.
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ïðèéìàº çà àäðåñîþ:

ì.Ìóêà÷åâî,

âóë. Ìèðó, 19/À

Òåë.: 2-13-19;
 050-5407667.

Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü
ÒçÎÂ “Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

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

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ
äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 23
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 15
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

6 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 19 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯
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ОВЕН  (21.03�20.
04). Ваше коло спіл�
кування значно роз�
шириться. Щоб не

стати жертвою обману будь�
те уважнішими і намагайте�
ся уникати важливих рішень,
які не можна буде перегра�
ти.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Сформована
ситуація сприятиме
усуненню непоро�

зумінь і зміцненню вашого ав�
торитету. Нові пропозиції
прийміть і використайте з
найбільшою для себе виго�
дою.

БЛИЗНЮКИ (22.
05� 21.06). Наступає
досить активний тиж�
день, наповнений
подіями. Ваші заду�

ми вдало реалізуються.
Можливо бурхливе зіткнен�
ня ваших інтересів  з інтере�
сами навколишніх, але мир
буде відновлений. У вихідні
вашу душу  зігріє турбота ко�
ханої людини, а також
зустрічі з друзями.

РАК (22.06�23.07).
Будьте особливо
уважні до стану влас�
ного здоров'я. Поста�
райтеся закінчити на�

громадження справ, поду�
майте, що можна зробити
заздалегідь. Не слід іти на
приводу у свого азарту.

ЛЕВ (24.07�23.
08). Вас можуть
спантеличити і зас�
мутити проблеми в

професійній сфері. Прий�
деться вживати рішучих за�
ходів, у тому числі і ті, які вам
не занадто по душі. Вибір
може змінити вашу подаль�
шу долю.

ДІВА (24.08�23.
09). Вам необхідно
навчитися жити у
ладу з самим собою і
навколишніми. Ваші

енергія і напір дуже вплинуть
на близьке коло.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Сприятливий пе�
ріод для реалізації
сміливих починань,
при цьому вам дове�

деться миттєво реагувати на
швидко мінливу ситуацію.
Друзі охоче допоможуть вам,
можете розраховувати на
їхню пораду, час і навіть – на
їхні фінанси.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). На світі не
найдеться більше
цілеспрямованих лю�

дей, ніж ви. Ви зможете впо�
ратися практично з будь�
якою справою, якщо одер�
жите хоча б мінімальне по�
няття про те, як це робиться.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Досягнення
на роботі обійдуться
для вас "малою кро�
в'ю", тому вам по�

трібно осмислити свій успіх і
зрозуміти, як ще раз повто�
рити його, щоб відробити
методику.

КОЗЕРІГ  (22.12�
20.01). Вам знадо�
биться терпіння і об�
'єктивність до влас�
них  дій. Вам необхід�

но довести навколишнім
свою незамінність, але не
варто демонструвати горди�
ню.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Вам дове�
деться набратися
мудрості і терпіння,
щоб перебороти ви�

никаючі складності на вашо�
му шляху. Прийшов час вико�
нання давніх обіцянок, поста�
райтеся зробити це, щоб не
скривдити близьких.

РИБИ (20.02�20.
03). Усе буде виходи�
ти "на відмінно", але
будьте пильні, примх�
лива удача може

відвернутися від вас у будь�
який момент. Вам може
дістатися важка робота, тому
будьте уважнішими.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 01.04.13 – 07.04.2013

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Îäèí ïðèÿòåëü ñïðàøè-
âàåò äðóãîãî:

–   Íó, âîò çà ÷òî òû
òàê íå ëþáèøü ëþäåé?

–     ß âåãåòàðèàíåö...

Íåìöû ïîñëå ïàðû êðó-
æåê ïèâà, ïåðåõîäÿò íà
«òû», à íàøè – íà âîäêó.

–    Äîêòîð, ÷òî ìíå äå-
ëàòü: ÿ ñïëþ ñ ÷óæèìè
æåíàìè, à ìóæüÿ ìåíÿ çà
ýòî áüþò!

– Ïîéäèòå â àðìèþ. Òàì
âû íåìíîãî îñòåïåíè-
òåñü.

×åðåç 2 ãîäà.
– Ñïàñèáî, äîêòîð. Âû

äàëè çàìå÷àòåëüíûé ñî-
âåò!

– Âû áîëüøå íå ñïèòå ñ
÷óæèìè æåíàìè?

–  Åùå êàê ñïëþ! Çàòî
çà 45 ñåêóíä îäåâàþñü!

90% ìóæ÷èí, óçíàâ îá
èçìåíå æåíû, îáèæåííî
ñîáèðàþò âåùè è óõîäÿò
æèòü... ê ëþáîâíèöå...

Îíà:
– Êàê äåëà íà ëè÷íîì

ôðîíòå? Îí:
– Ìíîãî âàøèõ ïîëåãëî...

Íàøà Çåìëÿ  – ýòî òà-
êîå ìåñòî, ãäå èíîïëàíå-
òÿíå ïîêàçûâàþò ñâîèì
äåòÿì, êàê æèòü íåëüçÿ.

– Òàê ïóñòî âíóòðè, òàê
õîëîäíî â äóøå... Äóìàëà
– áåç ëþáâè, à ïîòîì ïî-
åëà, îêàçàëîñü –  áåç áîð-
ùà...

Â èíîñòðàííûõ âóçàõ
ñòóäåíòû ïëàòÿò  äåíü-
ãè çà òî, ÷òîáû ó÷èòüñÿ,
à â íàøèõ – çà òî, ÷òîáû
íå ó÷èòüñÿ.

Ñêîëüêî íå ãàäü â çîëî-
òîé óíèòàç, ñîâåñòü
÷èùå íå ñòàíåò.

Людина – величезна тайна світо�
створення. Ми часто мріємо і планує�
мо своє майбутнє, щодня пізнаємо на�
вколишній світ. Але не задумовуємося
стосовно  елементарних знань своєї
фізичної основи –  того механізму, який
служить нам вірою і правдою впродовж
нашого життя. Цей механізм – наше
тіло. «Кожен із нас повинен бути в по�
льоті – крізь долю, над суєтою, у
вільному леті, вільною людиною. І при
цьому, однак, не відриватися від Землі.
Пам’ятати святі речі – хто тебе наро�
див, навіщо живеш, звідки ти, чого
прагнеш. Ось так летіти і неодмінно
сягнути мети», –  казав Назарій Ярем�
чук, народний артист України, співак.
Ми часто чуємо слова: «доля людини»,
але тільки від нас самих буде залежа�
ти наша доля, наше майбутнє.

В Мукачівському професійному
ліцею сфери послуг педагогічний ко�
лектив приділяє велику увагу здоро�
в’ю підростаючого покоління  –  своїм
вихованцям.  Життя – це постійний рух,
найдорожчий скарб, даний Богом. А
для того, щоб воно було повноцінним ,
багатим і на духовні аспекти, потрібно
добре харчуватися. І тут виникає за�
питання:  як вибрати високоякісні
овочі, фрукти, соки, напої, крупи, м'ясо

Íå çàãóáè ñâîº ìàéáóòíº

– молочні вироби, свіжу зелень, яка
не лише прикрашає наш стіл, а й дуже
корисна в споживанні, та багато інших
компонентів харчування.  З метою на�
вчити учнів цінувати власне життя та
здоров’я , формувати в учнів практичні
вміння та навички зі збереження жит�
тя та здоров’я ; здійснювати самокон�
троль, самовиховання у діях та вчин�
ках; формувати високі моральні якості,
здібності, уміння долати труднощі та
Всесвітнього дня здоров’я в  МПЛСП
проведено виховну годину на тему: «Не
загуби своє майбутнє» досвідченим
бібліотекарем  МПЛСП  Валерією Ми�
хайлівною Голомб.

Запрошений лікар дерматовенеро�
лог  з Центральної поліклініки м. Мука�

чева  Куштинець Ж. Й. розповіла про
те, як найкраще зберегти своє здоро�
в’я на довгі роки життя та відповіла на
ряд запитань учнів.  Захід проведено
на високому  методичному рівні.  Вико�
ристано інноваційні технології. За до�
помогою мультимедійного екрану, ве�
дуча заходу учениця групи №  22 Ше�
лельо Мирослава, кухар – кондитер,
презентувала десять продуктів, що про�
довжують наше життя. Оформлено пла�
кати на тему: «Вісім факторів довголіт�
тя» та книжкову виставку по темі.

«Здоров'я – це те, що ми не цінуємо,
коли  маємо, а цінуємо – коли втрачає�
мо».

Г. ДАНКАНИЧ,
викладач – методист МПЛСП

31.03  ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ 15.00
Â ãîðîäñêîé Äîì êóëüòóðû

Íà ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé  Äíþ Þìîðà

«Äîêòîðà âåëÿò ñìåÿòüñÿ»
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:

ÍÕÊ «Âàëåðè», ÄÂÊ «Àëåíêà», Òåàòð ìîäû «Ñòèëü» («Êàðàïóçèêè»)
Ïîþò ëó÷øèå ïåâöû ãîðîäà.

Âñõ, êòî ëþáèò þìîð è âëàäååò èì, ïðèãëàøàåì  ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå
â êîíöåðòíîé ïðîãðàììå.

   Îðãêîìèòåò.

Звичай обманювати всіх
першого квітня існує як у Єв�
ропі, так і в Азії. Початок цьо�
го звичаю губиться в сутінках
давнини. Індійці напередодні

весняного рівнодення святкують день народження
богині Сіті (або бога Шиви). Відзначаючи, вони влаш�
товують сценічні вистави, а в них обманюють одне
одного. Вірять, що, обманюючи, створюють своє бо�
жество. У німців існує звичай посилати в цей день
хлопця до сусідів, щоб він побачив або попросив те,

ДЕНЬ БРЕХУНЦЯ
чого не можна. Наприклад, голос якогось птаха або
свист диявола. У назві цього свята у чехів, словаків,
поляків, литовців є вказівка на римське походження
звичаю. Це дає підставу думати, що звичай обманю�
вати на перше квітня прийшов до Європи з Рима —
разом із назвою місяця — «апріль». Більшість досл�
ідників вважає, що назва має дохристиянське поход�
ження. В Україні ж, зокрема серед сільського насе�
лення, цей звичай був зовсім невідомим. Вважаєть�
ся, що до нас його принесли німці не раніше XVII
століття.

Скажіть холестерину «ні»!
Атеросклероз недаремно

називають «іржею життя».
Понівечені холестериновими
бляшками судини гальмують
кровообіг, немов заржавілі
водопровідні труби. Щоб за�
побігти судинній катастрофі,

необхідно регулярно чистити судини, застосовуючи
надійні й безпечні рослинні засоби.

«Атероклефіт» від компанії «Евалар» – найпопулярн�
іший рослинний засіб для зниження рівню холесте�
рину. Ізофлавоноїди конюшини очищують стінки су�
дин від атеросклеротичних відкладень, знижують
рівень холестерину в крові, зміцнюють стінки судин,
захищають від інфарктів та інсультів.

Що дасть перший профілактичний курс «Атерокле�
фіту»? До серця й мозку кров почне надходити вже
чистими судинами. А чисті судини – це здорове сер�
це й тиск у нормі. Генеральне чищення судин необхід�
но проводити регулярно всім, хто схильний до серце�
во�судинних захворювань.

Рослинний препарат для зниження холестерину
«Атероклефіт» пройшов клінічні випробування в обсязі
лікарського засобу на базі кафедри клінічної фарма�
кології РДМУ.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi
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31 áåðåçíÿ
î 12.00

 äëÿ ä³òåé ñïåêòàêëü

«Òðÿì-Òðÿì-Ïðèâåò!»
Ëàñêàâî ïðîñèìî!
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