
ПРЕЗИДЕНТ Росiї В.Путiн пiдписав закон, яким пе�
редбачено досить крупнi штрафи за нецензурнi вис�
ловлювання у ЗМI.

ЗА ВИСНОВКАМИ клiматологiв, потеплiння клiмату
приведе до того, що приблизно до 2050 року дерева й
чагарники  розширять свiй поступ в Арктицi на 50
вiдсоткiв. А це суттєво прискорить рiст глобальної тем�
ператури i дуже вплине на життя у пiвнiчних широтах
планети.

НАРДЕП з фракцiї "Батькiвщина" Iгор Скосар напи�
сав спiкеру Верховної Ради заяву про вихiд з  фракцiї i
...зробив у цiй заявi дев’ять граматичних помилок у
чотирьох рядках тексту.

БРИТАНСЬКИЙ школяр  Нiк Д’Алозiо  розбагатiв на
кiлька  десяткiв мiльйонiв доларiв, продавши  свою ком�
п’ютерну програму, яка дає  можливiсть читати
скороченi версiї новин у Мережi.

ВЛАСНИК приватного зоопарку у Запорiзькiй областi
Олександр Пилипенко висловив намiр  на цiлий рiк
поселитися у вольєрi з левами i в такий спосiб зароби�
ти кошти на пансiонат для хижакiв.

УКРАЇНСЬКI  вiйськовi взяли на озброєння новий
розвiдувальний звукометричний комплекс "Положен�
ня�2", аналогiв якого немає на пострадянському
просторi. Комплекс виявляє супротивника на вiдстанi
35 кiлометрiв.

ПАПА Римський Франциск починає реформи.Щоб
обновити Католицьку церкву понтифiк створив
своєрiдний "уряд реформаторiв" Святого Престолу.

У ЯПОНIЇ зробили найдовше у свiтi намисто з пер�
лин. Його довжина 222 метри, а вага 20 кг.Складається
намисто з 28 тисяч бiлих перлин.

З МЕТОЮ розвантаження iснуючих аеродромiв краї�
ни англiйськi фахiвцi розробили проект створення чо�
тирьох аеродромних злiтно�посадкових смуг на штуч�
но створених дiлянках у морi.

ЄВРОСОЮЗ не хоче приймати у себе бiженцiв. За
минулий рiк  у країнах Євросоюзу попросили притулок
332 тисячi чоловiк. Понад 75 вiдсоткiв з них отримали
вiдмову.
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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.

ÏÐÈÉÌ²ÒÜ ÍÀÉÊÐÀÙ²
ÏÎÁÀÆÀÍÍß!

26 êâ³òíÿ â³äçíà÷àº Äåíü íàðîä-
æåííÿ äèðåêòîð Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî Öåíòðó çàéíÿòîñò³

Îêñàíà Âàñèë³âíà
ÏÅÕÍÜÎ.

Øàíîâíà Îêñàíî Âàñèë³âíî,
íàì ïðèºìíî ³ êîìôîðòíî  ïðà-
öþâàòè â î÷îëþâàíîìó Âàìè
êîëåêòèâ³ – ç ëþäèíîþ, ÿêà
óîñîáëþº  â ñîá³ íàéêðàù³ ðèñè
æ³íêè, ëþäèíè, êîëåãè, êåð³âíè-
êà.

Ðàäî â³òàºìî Âàñ ç Äíåì íà-
ðîäæåííÿ ³ ùèðîñåðäíî áàæàº-
ìî ùå íà áàãàòî ðîê³â ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùîäåííèõ óñï³õ³â
ó Âàøèõ ñëóæáîâèõ  òà æèòåéñüêèõ ñïðàâàõ, ñîíÿ÷íîãî âåñ-
íÿíîãî íàñòðîþ, ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ îñîáèñòîãî ùà-
ñòÿ.

  Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî Öåíòðó çàéíÿòîñò³,

äî ÿêîãî ùèðî ïðèºäíóºòüñÿ ãëèáîêîøàíóþ÷à Âàñ ðåäàê-
ö³ÿ ãàçåòè «Ìóêà÷åâî».

Äî ñêîðîãî Âåëèêîäíÿ

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ!
Õðèñòîñ âîñêðåñ ó êîæí³ì ñåðö³,
² â êîæí³é õàò³ íàçàâæäè!
Â³í çàëèøèâ ñâÿòå äæåðåëüöå
Óñ³ì íàðîäàì íà çåìë³.
Öå äæåðåëî – äóø³ êðèíèöÿ,
Öå ÷àñ – ïîäîëàíèé æèòòÿì,
Öå ñâ³òëî ñîíÿ÷íå ³ñêðèòüñÿ
Äëÿ  íàñ óñ³õ éîãî ³ì’ÿì!
Âîíî ïîâñþäè, âîíî ç íàìè!
Âîíî ó êîæíîãî ³ç íàñ!
Çåìë³ ³ íåáà â³÷íà áðàìà
² íåîá’ºìíå, íà÷å ÷àñ.
Õðèñòîñ âîñêðåñ.
Õðèñòîñ âîñêðåñ! –
Ñï³âàþòü àíãåëè ç íåáåñ,
² âñå äîâêîëà îæèâàº,
Çåìëÿ ðàä³º,ðîçê³òàº,
Áëàãîñëîâëÿþ÷è ³ì’ÿ
Òîãî, õòî äàâ âñüîìó æèòòÿ!

Î.Ïîïåðå÷íà,
ì. Ìóêà÷åâî

28 êâ³òíÿ öüîãî ðîêó â³äçíà÷àº ñâ³é 60-ð³÷íèé þâ³ëåé

ÐÎÇÏÎÏÀ ²âàí ²âàíîâè÷ –
íà÷àëüíèê Öåõó òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã ¹7 Çàêàðïàòñüêî¿ ô³ë³¿

ÂÀÒ «Óêðòåëåêîì».
Øàíîâíèé íàø þâ³ëÿðå, ó äåíü Âàøîãî íàðîäæåííÿ â³ä ùèðîãî ñåðöÿ ïðèéì³òü íàø³

ïîáàæàííÿ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, ðàäîñò³, òâîð÷î¿ íàñíàãè, ùàñòÿ,
çä³éñíåííÿ âñ³õ çàäóìàíèõ ïëàí³â.

Íåõàé Âàøå ñåðöå áóäå ç³ãð³òå ëþáîâ’þ ³ òåïëîì, äîì³âêà ïîâíèòüñÿ äîáðîì, ðàä³ñòþ
òà Áîæèì áëàãîñëîâ³ííÿì, à î÷³ ñâ³òÿòüñÿ ùàñòÿì.

Õàé íàñòóïí³ ðîêè òà ìàéáóòí³ äîðîãè, ÿê ³ ïðîéäåí³, ðÿñí³þòü äîáðèìè ïàì’ÿòêàìè,
ùî çâîäÿòüñÿ çàâäÿêè Âàøîìó îðãàí³çàòîðñüêîìó õèñòó, íàïîëåãëèâîñò³, ïîºäíàíèõ ³ç
âåëèêîäóøí³ñòþ.

Íåõàé Âàñ ïîêèíóòü òóðáîòè òà íåãàðàçäè, íåõàé Âàñ ñóïðîâîäæóº ò³ëüêè äîáðîáóò, áëàãîïîëó÷÷ÿ, ðîäèííå òåïëî òà
çëàãîäà, ùèðèõ äðóç³â òà ïàðòíåð³â, øàíè òà ëþáîâ³ â³ä ð³äíèõ òà áëèçüêèõ Âàì ëþäåé, ùàñëèâèõ òà ÿñêðàâèõ ïîä³é òà
óñüîãî íàéêðàùîãî íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

Ç ïîâàãîþ Ò. ÃÎÐÄÓÁÅÉ,  Íà÷àëüíèê Öåíòðó ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó ¹1
Äî öèõ òåïëèõ â³òàíü ³ ïîáàæàíü ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ ãàçåòà "Ìóêà÷åâî".

Ç ÏÎ×ÅÑÍÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!



²ñíóº ò³ëüêè òå, ùî ìîæíà âèì³ðÿòè. (Ì. Ïëàíê).²ñíóº ò³ëüêè òå, ùî ìîæíà âèì³ðÿòè. (Ì. Ïëàíê).²ñíóº ò³ëüêè òå, ùî ìîæíà âèì³ðÿòè. (Ì. Ïëàíê).²ñíóº ò³ëüêè òå, ùî ìîæíà âèì³ðÿòè. (Ì. Ïëàíê).²ñíóº ò³ëüêè òå, ùî ìîæíà âèì³ðÿòè. (Ì. Ïëàíê). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 25 êâ³òíÿ 2013 ð.
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Ãóìàí³çàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî
çàêîíîäàâñòâà:

ïåðø³ ðåçóëüòàòè
Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ âèìîã ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ó

ðàìêàõ ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ áóëà ãó-
ìàí³çàö³ÿ êðèì³íàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà íàøî¿ äåð-
æàâè. Ðàäÿíñüêèé Êðèì³íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé
êîäåêñ 1961 ðîêó äàâíî âæå ïåðåñòàâ áóòè ³íñòðó-
ìåíòîì, ÿêèé áè çàõèùàâ ïðàâà òà ñâîáîäè ãðî-
ìàäÿí. Ñàìå òîìó Çàõ³ä ïðèâ³òàâ Ïðåçèäåíòà Óê-
ðà¿íè ç ïðèéíÿòòÿì íîâîãî Êðèì³íàëüíîãî ïðî-
öåñóàëüíîãî êîäåêñó, ùî íàðàç³ âæå äàº ñâî¿ ïåðø³
ðåçóëüòàòè.

Çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä Ðàäîþ ªâðîïè ùîäî ãóìàí³çàö³¿
â³ò÷èçíÿíîãî êðèì³íàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íà
âçÿëà íà ñåáå ùå ó äàëåêîìó 1995 ðîö³. Ïðîòå ìèíàëè
ðîêè, ñâ³ò ðóõàâñÿ âïåðåä, à íàøà äåðæàâà ïðîäîâ-
æóâàëà æèòè çà íîðìàìè Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Óêðà¿í³
òà ¿¿ íàðîäó ïîòð³áí³ áóëè ðåàëüí³ êðîêè ó íàïðÿìêó
âäîñêîíàëåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó òà âèêîð³íåí-
íÿ ïðàâîâîãî ñâàâ³ëëÿ. Ñòàðèé êîäåêñ íå çàáåçïå÷ó-
âàâ åôåêòèâíîãî êðèì³íàëüíîãî ñóäî÷èíñòâà. Àëå îñ-
íîâíèì ôàêòîðîì íåîáõ³äíîñò³ çàêîíîäàâ÷èõ çì³í ñòà-
ëî òå, ùî òîé êîäåêñ íå çàáåçïå÷óâàâ ³ íàëåæíîãî ð³âíÿ
äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè.

Çì³íè ñòàëè ðåàëüí³ñòþ ëèøå ç îáðàííÿì Ïðåçèäåí-
òîì Óêðà¿íè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à. Ñüîãîäí³ ì³æíàðîä-
íà ñï³ëüíîòà ³ ãðîìàäÿíè íàøî¿ äåðæàâè â³ääàþòü íà-
ëåæíå óêðà¿íñüêîìó Ïðåçèäåíòîâ³, àäæå éîìó âäàëî-
ñÿ òå, íà ùî íå âèñòà÷èëî ñì³ëèâîñò³ ó éîãî ïîïåðåä-
íèê³â. ßê ðåçóëüòàò, íàðàç³ Óêðà¿íà îòðèìàëà ä³ºâèé òà
åôåêòèâíèé ³íñòðóìåíò, çäàòíèé ñïðèÿòè ãóìàí³çàö³¿
êðèì³íàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà.

19 êâ³òíÿ â³äáóëàñÿ Âñåóêðà¿íñüêà íàðàäà ïðàö³âíèê³â
ïðîêóðàòóðè, â ÿê³é âçÿâ ó÷àñòü ³ Ïðåçèäåíò Â³êòîð
ßíóêîâè÷. Ï³ä ÷àñ ñâîãî ´ðóíòîâíîãî âèñòóïó, Ãëàâà
äåðæàâà ñêàçàâ ïðî çäîáóòêè, ùî äàº íîâèé Êðèì³-
íàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ. Â òîé æå ÷àñ ãëàâà
äåðæàâè íå çàáóâ íàãàäàòè ïðàâîîõîðîíöÿì ³ ïðî ¿õ
ïðÿì³ îáîâ’ÿçêè òà ¿õíþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåõòóâàí-
íÿ çàêîíîäàâ÷èìè çì³íàìè.

ßê çàçíà÷àþòü þðèñòè-ôàõ³âö³, ïåðø³ ðåçóëüòàòè, îò-
ðèìàí³ çà êîðîòêèé ïðîì³æîê ä³¿ íîâîãî Êîäåêñó, âñå-
ëÿþòü âïåâíåí³ñòü, ùî çðîáëåíà ñïðàâà ìàòèìå ïîçè-
òèâí³ íàñë³äêè äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà ïðè-
çâåäå äî ñóòòºâî¿ ãóìàí³çàö³¿ êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñó.

Çà ñëîâàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè (ç ÿêèìè âàæêî íå
ïîãîäèòèñÿ), çàâäÿêè ñóòòºâîìó îáìåæåííþ çàñòîñó-
âàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ óòðèìàííÿ ï³ä âàð-
òîþ òà ðîçøèðåííþ ïåðåë³êó ¿õ àëüòåðíàòèâíèõ âèä³â
âäàëîñÿ çì³íèòè ñàìó ñòðóêòóðó öèõ çàõîä³â. Ïð³îðè-
òåòíó ðîëü ñòàëè çàéìàòè çàõîäè, íå ïîâ’ÿçàí³ ç óòðè-
ìàííÿì ï³ä âàðòîþ, ³ çàãàëîì â³äçíà÷àºòüñÿ ïîçèòèâíà
òåíäåíö³ÿ çðîñòàííÿ ÷àñòîòè ¿õ çàñòîñóâàííÿ.

Òàêèé íîâèé äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà çàïîá³-
æíèé çàõ³ä, ÿê äîìàøí³é àðåøò, íà ñüîãîäí³ ñòàíî-
âèòü âæå á³ëüøå 7% ó ¿õ çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ . Óäîñêî-
íàëåííÿ ïðàâîâèõ íîðì äîçâîëèëî ï³äâèùèòè åôåê-
òèâí³ñòü ³ âæå ³ñíóþ÷èõ âèä³â çàïîá³æíèõ çàõîä³â.
Ëèøå çà 5 ì³ñÿö³â ä³¿ íîâîãî Êîäåêñó ãðîìàäÿíàìè
âíåñåíî ó ÿêîñò³ çàñòàâè á³ëüøå 65 ìëí. ãðí., ó òîé
÷àñ ÿê çà âåñü 2012 ð³ê òàêà ñóìà ñêëàäàëà 44 ìëí., à
çà 2011 ð³ê – ëèøå òðîõè á³ëüøå 9 ìëí.

Íà äóìêó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîçèòèâí³ äîñÿãíåí-
íÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ó ïîºäíàíí³
ç ðåçóëüòàòàìè äåêðèì³íàë³çàö³¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çëî÷èíè ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîçâîëèëè
³ñòîòíî ñêîðîòèòè ÷èñëî îñ³á, ÿê³ óòðèìóþòüñÿ ï³ä âàð-
òîþ – ìàéæå íà 35%.

Çàâäÿêè ïîëîæåííÿì íîâîãî Êðèì³íàëüíîãî ïðîöå-
ñóàëüíîãî êîäåêñó, ÿê³ çíà÷íîþ ì³ðîþ ïîñèëèëè ñó-
äîâèé êîíòðîëü çà ïðîöåñóàëüíèìè ä³ÿìè ñë³ä÷îãî òà
íåãëàñíèìè ñë³ä÷èìè ä³ÿìè, áóëî äîñÿãíóòî ñóòòºâî-
ãî ñêîðî÷åííÿ âèïàäê³â âòðó÷àííÿ ó ïðèâàòíå æèòòÿ
îñîáè. Òàê, ê³ëüê³ñòü äîçâîë³â íà ïðîâåäåííÿ îáøóê³â
ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ Êîäåêñîì çìåíøèëàñÿ ìàé-
æå íàïîëîâèíó.

Ïîïðè íàÿâíèé ïîçèòèâ, ãëàâà äåðæàâè íàãàäàâ, ùî
áóäü-ÿê³ ñïðîáè ³ãíîðóâàííÿ çì³í, âèõîëîùåííÿ ¿õíüîãî
çì³ñòó, áåç³í³ö³àòèâíå òà íåäáàëå ñòàâëåííÿ äî ñâî¿õ
îáîâ’ÿçê³â îòðèìàþòü â³äïîâ³äíó ðåàêö³þ ç áîêó Ïðå-
çèäåíòà. ² ñàìå ïðî öå ñóää³, ïðîêóðîðè òà ïðàâîîõî-
ðîíö³ ìàþòü ïàì’ÿòàòè, ïåðø í³æ ó íèõ âèíèêíå äóì-
êà ÷è öèí³÷íå áàæàííÿ ñàáîòóâàòè ìîäåðí³çàö³þ Óê-
ðà¿íè.

Âàñèëü ÍÅ×²ÏÀÉËÎ, æóðíàë³ñò

Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ Â²ÊÓ!
Ñüîãîäí³ çàâ³äóþ÷îãî îðòî-

ïåäî-òðàâìàòîëîã³÷íèì  â³ä-
ä³ëåííÿì  îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿
ë³êàðí³

Þð³ÿ Þð³éîâè÷à
ÄÅÌ’ßÍÀ

â³òàþòü ç 50-ð³÷÷ÿì ç äíÿ íà-
ðîäæåííÿ ð³äí³, áëèçüê³, êîëå-
ãè òà âäÿ÷í³ ïàö³ºíòè.

Ó öåé þâ³ëåéíèé äåíü â³ä  óñüîãî ñåðöÿ áàæàº-
ìî Âàì, øàíîâíèé Þð³é Þð³éîâè÷, çäîðîâÿ,
ùàñòÿ. Äîáðîáóòó, âåëèêèõ óñï³õ³â ³ çäîáóòê³â ó
çì³öíåíí³ çäîðîâ’ÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ, íà-
ñíàãè òà íàòõíåííÿ, äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ  ó ì³öíî-
ìó  ðîäèííîìó êîë³ òà ñåðåä â³ðíèõ äðóç³â.

Ó öåé âåñíÿíèé, ÿñíèé äåíü
Ïðèì³òü â³òàííÿ  ùèð³ íàø³
 ² ïîáàæàííÿ âñ³ íàéêðàù³
Íåõàé çâó÷àòü ó Âàø þâ³ëåé.
Õàé  øëÿõ íå áóäå Âàì ç òðèâîãîþ,
Â³ä íàñ óêë³í ïðèéì³òü  ç ëþáîâ’þ.

².ÔÎÇÅÊÎØ.

Активну участь  в рамках Всеукраїнської толоки «День дов�
кілля»  взяли  працівники лінійного відділу міліції на
залізничній станції Мукачево. Впродовж суботника вони
очистили від сміття і впорядкували прилеглу територію,
облаштували чотири клумби для квітів, висадили саджанці
декоративних дерев та чагарників.

ЩИРА ПОДЯКА
У розпалі  весна — наздоганяє тимчасове запізнення.

Пробуджуються до життя  навіть ті, хто вже втратив  надію
на майбутнє. Але завдяки  добрим людям, я розумію,
що не все ще втрачено. Зокрема, завдяки добрій душі і
допомозі з боку в.о. директора ДПТНЗ «Мукачівський
професійний аграрний ліцей ім.М.Данканича»  Росула
В.В. минулої суботи в ході Всеукраїнської толоки захисту
довкілля учні ліцею  під керівництвом майстрів вироб�
ничого навчання В.М. Зіхора та Р. Ю. Калинича доклали
зусиль по впорядкуванню та благоустрою навколо моєї
оселі та прилеглої території кінцевої автобусної зупинки
на вулиці Тимірязєва.

Щире їм за це ветеранське спасибі.

З повагою ветеран Великої
Втчизняної війни М.В. Рупах.

З початку весни немало зроблено міськими комунальни�
ками по впорядкуванню зелених насаджень на Першотрав�
невій набережній, почищено і вивезено із зеленої зони
обрізні відходи дерев і чагарників.

Видалено  вибракувані старі дерева і замість них посад�
жено  кілька десятків декоративних каштанів.Добре було б
ще не дати їм засохнути, як це було торік з висадженими тут
молодими берізками (поряд річка, пожежна частина, а по�
лити хоч двічі за літо – нікому ). І знову ж до діжки меду –
ложка дьогтю. Впродовж двох років  тричі редакція нама�
галася пробитися до свідомості  керівників комунального
господарства міста з проханням  впорядкувати потрощену
буревієм  величезну вербу поряд з 9�поверхівкою №6�г на
Першотравневій набережній. Реакції— ніякої! Дерево у
вкрай аварійному стані: потрощені гілки в будь�який мо�
мент можуть обрушитися  і призвести до трагедії—адже
під деревом постійно бавляться діти. Проігнорували ситу�
ацію і цього разу. Все навколо обрізали, а аварійне дерево
обійшли увагою. Невже чекаємо на біду?

Щоб місто стало зеленішим

ÃÅÒÜÌÀÍÓ
Â²ÊÒÎÐÓ ÃÎÃÎËÞ – 81!
25 êâ³òíÿ â³äçíà÷àòèìå ñâ³é

81-é äåíü íàðîäæåííÿ â³äîìèé
àêòèâ³ñò Êîçàöüêîãî ³ Ïðîô-
ñï³ëêîâîãî Ðóõó Óêðà¿íè,  íàùà-
äîê Ãåòüìàíà Óêðà¿íè Îñòàïà
Ãîãîëÿ – ìàðøàë êîçàöòâà

Â³êòîð Ïåòðîâè÷
ÃÎÃÎËÜ,

Ãåòüìàí ÃÎ «Âñåóêðà¿íñüêå
Ãâàðä³¿ Ãåòüìàíñüêå Êîçàöòâî»,
5 ðàç³â ãåðîé Êîçàöòâ, àêàäåì³ê
3-õ ì³æíàðîäíèé àêàäåì³é, Ãîëîâà Ôåäåðàö³¿ Ñîë³äàðíèõ
ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè.

Âåëüìèøàíîâíèé ïàíå Ãåòüìàíå ³ Ãîëîâî ÔÑÏ Óêðà¿-
íè, ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî Âàñ ç äíåì íàðîäæåííÿ.

Õàé Ãîñïîäü äàº Âàì ì³öíîãî êîçàöüêîãî çäîðîâ’ÿ ³ ùå
áàãàòî-áàãàòî ðîê³â ïë³äíîãî, óñï³øíîãî æèòòÿ íà áëàãî
ðîäèíè, Êîçàöüêîãî Íàðîäó Óêðà¿íè ³ ïðîôñï³ëîê Óê-
ðà¿íè.

Ç ïîâàãîþ, Âñåóêðà¿íñüêå Ãâàðä³¿ Ãåòüìàíñüêå Êî-
çàöòâî, Ôåäåðàö³ÿ Ñîë³äàðíèõ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè,
Ì³æíàðîäíà Àêàäåì³ÿ Êîçàöòâà, Ì³æíàðîäíà Êàäðî-
âà Àêàäåì³ÿ, Ì³æíàðîäíà àêàäåì³ÿ äóõîâíî¿ ºäíîñò³
Íàðîä³â Ñâ³òó, Ñîáîðíå Ãåòüìàíñüêå Êîçàöòâî, Çà-
õ³äíèé Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ÌÀÊ.

Ð³äí³, äðóç³, ïîáðàòèìè.

Íà ìàæîðí³é íîò³ çàâåðøóºòüñÿ
Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñÿ÷íèõ áëàãîóñò-
ðîþ òà ñàí³òàðíî¿ î÷èñòêè. Ó íüî-
ìó âçÿëî ó÷àñòü 3700 ÷îëîâ³ê, ïå-
ðåâàæíî ìîëîäü. Çà öåé ÷àñ âèñàä-
æåíî 1438 äåðåâ òà êóù³â, çîêðå-
ìà, â ïàðêàõ Ïåðåìîãè òà Êîìñî-
ìîëüñüêèé, ïëîù³ Çëàãîäè, âóëèöÿõ
Ëó÷êàÿ, Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî, êî-

ДЕНЬ ДОВКІЛЛЯ ВІДЗНАЧИЛИ ГРАНДІОЗНО
ðîëåâè ªëèçàâåòè, Ñâàëÿâñüê³é,
çä³éñíåíî ï³äñàäêó äåðåâ íà âóë.
Ãðóøåâñüêîãî, Äàíèëè Ãàëèöüêîãî.

À ñóáîòíüîãî äíÿ, â Äåíü äîâê³-
ëëÿ, íà áëàãîóñòð³é ì³ñòà, ïîñàäêó
äåðåâ âèéøëî ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ ÷î-
ëîâ³ê, ïîñàäæåíî ïîíàä 500 äåðåâ.
Àêòèâíó ó÷àñòü â ñóáîòíèêó âçÿëè
êîëåêòèâè ï³äïðèºìñòâ «ÅÍÎ-

ìåáë³», «ÀÂÅ-Ìóêà÷åâî», «².Ò.Â.
Ñåðâ³ñ», «Ìóêà÷³ââîäîêàíàëó», îá-
ëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³, Äåðæàâíî-
ãî àãðàðíîãî êîëåäæó, øê³ë òà
ë³öå¿â…  Â³äðàäíî áóëî áà÷èòè, ùî
é ìåøêàíö³ áàãàòîêâàðòèðíèõ áó-
äèíê³â âèéøëè íà ïðèáèðàííÿ ñâî¿õ
äâîð³â.

 “Ìóêà÷³âñüêà Ðàòóøà”.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333325 êâ³òíÿ 2013 ð.

¹ 16 (968)¹ 16 (968)¹ 16 (968)¹ 16 (968)¹ 16 (968)

ñò.

Íåìàº í³÷îãî ã³äê³øîãî, â³ä á³ëüøîñò³. (É. Ãåòå).

ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ
(ліцензія АД № 034668 від 14.05.2012 р.)

 ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ
на  2013/ 2014  Н.Р.

До Мукачівського державного університету приймаються громадяни України, які мають відпо�
відний освітній (освітньо�кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Прийом до Мукачівського державного університету на всі освітньо�кваліфікаційні рівні
здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

НА 1$Й КУРС  ЗА ОСВІТНЬО$КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ
БАКАЛАВРА

Мукачівський державний університет  здійснює прийом на такі напрями підготовки:
1. Дошкільна освіта (денна та заочна форми навчання)
2. Початкова освіта (денна та заочна форми навчання)
3. Музичне мистецтво*  (денна та заочна форми навчання)
4. Філологія  (англійська) (денна та заочна форми навчання)
5. Практична психологія  (денна та заочна форми навчання)
6. Маркетинг  (денна та заочна форми навчання)
7. Фінанси і кредит  (денна та заочна форми навчання)
8. Облік і аудит  (денна та заочна форми навчання)
9. Менеджмент  (денна та заочна форми навчання)
10. Технологія виробів легкої промисловості (денна та заочна форми навчання)
11. Інженерна механіка (денна форма навчання)
12. Готельно�ресторанна справа  (денна та заочна форми навчання)
13. Туризм  (денна та заочна форми навчання)
Прийом на  денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти

здійснюється за результатами сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з
конкурсних предметів:

Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче, ніж 124 з не�
профільних конкурсних предметів та 140 балів з профільних конкурсних предметів, до участі у кон�
курсному відборі не допускаються (крім випадків, коли кількість балів з одного з непрофільних за�
гальноосвітніх предметів  нижче 124 бали, за умови, що кількість балів з профільного загальноосв�
ітнього предмета становить не нижче 170 балів).

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у
2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 рік.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, мають право брати участь
у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних
екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

Прийом заяв і документів від вступників на основі повної
загальної  середньої освіти починається:
 денну форму навчання � 1 липня 2013р.
 заочну форму навчання  � 2 липня 2013 р.
Прийом документів закінчується:
Для  осіб, які мають проходити творчий конкурс
у  вищому навчальному закладі  –  20 липня 2013 р.
Для  осіб, які мають складати вступні випробування
у вищому навчальному закладі  –  20 липня 2013 р.
Для осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчий конкурс  у  вищому на�

вчальному закладі  –  31 липня 2013 р.
Для участі у конкурсному відборі до Мукачівського державного університету вступники пода�

ють заяву в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником
особисто до приймальної комісії МДУ. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають
атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного
оцінювання з конкурсних предметів, які передбачені правилами прийому до Мукачівського дер$
жавного університету, та вступають на навчання для здобуття освітньо�кваліфікаційного рівня
бакалавра.

До заяви, поданої в паперовій формі,  вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо�кваліфікаційний) рівень, на

основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної

загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
медичну довідку за формою 086�о або її копію;
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами за�

рахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у стро�
ки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією пер�
шого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт грома�
дянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які
досягли 17�річного віку), свідоцтво про народження � для осіб, які за віком не мають паспорта, вступ�
ник пред’являє особисто.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального
закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів
без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Детальну інформацію про особливості вступної  кампанії 2013 р. можна
отримати на сайті МДУ �  http://www.msu.edu.ua

Адреса приймальної комісії МДУ:
м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26. Тел. (03131)2$11$09, 2$40$20

E�mail: info@ msu.edu.ua, pk@ msu.edu.ua

Напрями 
підготовки 
освітньо-

кваліфікаційного 
рівня бакалавра 

Перелік конкурсних предметів 
 (вступних екзаменів, творчих 
конкурсів) (статус предмета) 

Маркетинг 
Фінанси і кредит 
Облік і аудит 

1. Українська мова та література 

2. Математика  (профільний) 

3. Історія України або географія 

Менеджмент 
1. Українська мова та література 

2. Математика  (профільний) 

3. Географія або іноземна мова 

Технологія 
виробів легкої 
промисловості 

1. Українська мова та література 

2. Математика  (профільний) 

3. Хімія або біологія 

Інженерна 
механіка 

1. Українська мова та література 

2. Математика  (профільний) 
3. Фізика або хімія 

Готельно-
ресторанна 
справа 

1. Українська мова та література 

2. Іноземна мова  (профільний) 

3. Географія або математика 

Туризм 

1. Українська мова та література 
2. Географія  (профільний) 
3. Історія України або іноземна 
мова 

Напрями 
підготовки 
освітньо-

кваліфікаційного 
рівня бакалавра 

Перелік конкурсних предметів 
 (вступних екзаменів, творчих 
конкурсів) (статус предмета) 

Дошкільна освіта 
 

1. Українська мова та література  
(профільний) 

2. Біологія 

3. Математика або історія України 

Початкова освіта 

1. Українська мова та література 
(профільний) 

2. Математика 

3. Біологія або історія України 

Музичне 
мистецтво* 

1. Українська мова та література 

2. Історія України або світова 
література 

3. Творчий конкурс (профільний) 

Філологія* 

1. Українська мова та література 

2. Іноземна мова (англійська)  
3. Історія України або світова 
література 

Практична 
психологія 

1. Українська мова та література 

2. Біологія  (профільний) 

3. Історія України або іноземна 
мова 

«Міносвіти не зважає на те, що і зараз
наші викладачі мають по 5�6 пар на день,
натомість пропонують це навантажен�
ня майже подвоїти. Такою «модерніза�
цією» влада хоче перетворити українські
виші на банальних штампувальників дип�
ломів», – наголосив Віктор Балога.

Народний депутат констатує, що ук�
раїнські виші вже давно перебувають за
межами провідних рейтингів кращих на�

Áàëîãà: Âëàäà õî÷å âèêèíóòè íà âóëèöþ
òðåòèíó óêðà¿íñüêèõ âèêëàäà÷³â

«Новий етап реформи освіти, ініційований
владою, може викинути на вулицю третину
викладацького складу вишів. Напевне, саме
таку мету ставлять собі розробники ідеї
збільшити майже вдвічі навантаження на
педагогів вищої школи», – так прокоменту$
вав лідер Єдиного Центру, народний депу$
тат України Віктор Балога наміри міністер$
ства освіти України збільшити навантажен$
ня на викладачів з 9$13 студентів до 18. Це в
той час, як у Європі на одного викладача
припадає до 6 студентів.

вчальних закладів світу.
«Замість того, щоб робити українську

освіту конкурентною, сьогодні її оста�
точно вбивають. Очевидно, що це впи�
сується у загальний план влади по пе�
ретворенню українців на неосвічену та
безвольну масу, якою буде легше керу�
вати», – наголосив Віктор Балога.

Прес�служба
Єдиного Центру

18 квітня  помічники  на�
родного депутата України
Василя Петьовки  �   Воло�
димир Федурця,  Михай�
ло Штефко та  Василь Ге�
ленич,  в приміщенні Ка�
линської сільської  ради
провели особистий при�
йом представників  тери�
торіальної громади с.
Калини.

 Кожного, хто записав�
ся на прийом, помічники
народного депутата Васи�
ля Петьовки  уважно вис�
лухали  та  надали  по�
сильну допомогу, зокре�
ма у вирішенні певних
юридичних проблем. За�

Ïðèéîì ãðîìàäÿí íà Òÿ÷³âùèí³

явники скаржилися на су�
дову систему, в якій вже
зневірилися, на бюрокра�
тичну  тяганину, пов’яза�
ну з розглядом узаконен�
ня спадщини.

Звернулися до по�
мічників нардепа й жителі
села з проханням поспри�
яти у вирішенні питання
щодо аварійного стану
існуючих берегоукріплень
річки Тересва  та віднов�
лення будівництва дамби.
Адже цього року на будів�
ництво берегоукріплень
державою не виділено
жодної копійки, а в разі по�
вені частина села може

опинитися під водою. Тут
досі пам’ятають наслідки
руйнівної повені 2001
року. Зараз люди з остра�
хом чекають кожного
дощу, адже підтоплення та
розлив річки загрожує
їхнім оселям. Тому жителі
села і вирішили звернути�
ся до представників на�
родного депутата, адже
кажуть: діючій владі вже не
вірять. Серед звернень
місцевих мешканців і пи�
тання аварійного стану
мосту, що з’єднує  житло�
вий масив Калини�Заріка
з основною частиною села
Калини. Міст аварійний, і
в разі його руйнації части�
на населеного пункту за�
лишиться відрізаною від
світу. Шляхопровід знахо�
диться на балансі сіль�
ської ради, а місцевій
владі вирішити самотужки
питання, враховуючи сьо�
годнішній фінансовий
стан – неможливо.

  Мешканці села, які
прийшли на прийом, отри�
мали вичерпні відповіді та
консультації, з питань , які
їх турбували. По ряду оз�
вучених мешканцями
села Калини проблем по�
мічниками народного  де�
путата Василя Петьовки
готуються відповідні запи�
ти та звернення.



Çàäàðìà ò³ëüêè ïòàøêè ñï³âàþòü. (Ô. Øàëÿï³í).Çàäàðìà ò³ëüêè ïòàøêè ñï³âàþòü. (Ô. Øàëÿï³í).Çàäàðìà ò³ëüêè ïòàøêè ñï³âàþòü. (Ô. Øàëÿï³í).Çàäàðìà ò³ëüêè ïòàøêè ñï³âàþòü. (Ô. Øàëÿï³í).Çàäàðìà ò³ëüêè ïòàøêè ñï³âàþòü. (Ô. Øàëÿï³í). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 25 êâ³òíÿ 2013 ð.

¹ 16 (968)¹ 16 (968)¹ 16 (968)¹ 16 (968)¹ 16 (968)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

«МУКАЧІВСЬКИЙ  АГРАРНИЙ  КОЛЕДЖ»
Оголошується прийом студентів на 2013+2014 н.р. для здійснення

підготовки за ОКР «Молодший спеціаліст» за  рахунок державного замов!
лення, фізичних і юридичних осіб з таких спеціальностей:

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
 (на базі 9 класів):

1. 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
2. 5.03050801 «Фінанси і кредит»
3. 5.03040101 «Правознавство»
4. 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
5. 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
6. 5.11010101 «Ветеринарна медицина»
7. 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства»
Студенти всіх відділень можуть додатково отримати посвідчення водія категорії «В»

і «С»,  та «Оператора комп’ютерного набору».
Прийом документів проводиться з 1 липня  2013 року;
Підготовчі курси працюють з червня 2013 року.
Вступні іспити – з 21 липня 2013 року.
Зарахування – до 25 серпня 2013 року.

Вступні випробування з спеціальностей:
«Правознавство» – українська мова (диктант), історія України (усно, тести);
«Виробництво і переробка продукції рослинництва», «Організація і техно+

логія ведення фермерського господарства», «Бухгалтерський облік», «Фінан+
си і кредит» – українська мова (диктант), математика (тести, усно);

«Ветеринарна медицина» – українська мова (диктант), біологія (тести,усно);
«Туристичне обслуговування» ! українська мова (диктант), географія (усно,

тести).
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

(на базі повної загальної середньої освіти):
1. 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
2. 5.03050801 «Фінанси і кредит»
3. 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
4. 5.03040101 «Правознавство»
5. 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
Прийом документів проводиться до 30 серпня 2013 р.
Вступники, які отримали повну загальну середню освіту (11 класів) в 2007 році і

раніше вступають до коледжу  за результатами вступних іспитів!
Вступники подають такі документи:

про освіту;
медичні довідки Ф!086У, Ф063о – про щеплення (Ф!25Ю додатково для юнаків);
10 фотокарток 3х4 см;
особи, які вступають на умовах цільового прийому, подають цільове направлен!

ня;
довідку про склад сім’ї;
копію паспорта або свідоцтва про народження;
військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці;
ідентифікаційний код;
Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (за 2008!2013 рр.).
ВСІ ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ мають змогу продовжити навчання в Національно!

му університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ) за  різними
формами  навчання за скороченою програмою. Щороку проводяться олімпіади, за
результатами яких студенти  зараховуються  до числа  студентів  НУБіП України.

Також надається можливість продовжити навчання за заочною формою за осв!
ітньо!кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») в
Навчально!інформаційно!консультаційному пункті НУБіП  на базі Мукачівського аг!
рарного коледжу за   напрямами підготовки:  «Облік і аудит», «Право», «Агрономія».

АДРЕСА КОЛЕДЖУ:
 м. Мукачево, вул. Матросова, 32. Тел./факс: 2+20+20; 2+21+98

1.Бицко Анатолій Миколайович –1956 р.н.
2.Копач Петро Миколайович – 1945 р.н.
3.Шаленик Маргіт Дьордівна –1918 р.н.
4.Ткачук Оксана Іванівна – 1965 р.н.
5.Гостііцсиа Олена Андріївна – 1971 р.н.
6.Хмелевський Микола Васильович –1940 р.н.
7.Базан Магдалина Василівна –1924 р.н.
8.Пап Зінаїда Ігнацівна – 1958 р.н.
9.Габовда Микола Васильович – 1965 р.н.
10.Русов Руслан Йосипович – 2012р.н.
11.Москалюк Сергій Сергійович – 1984 р.и.
12.Бахмат Валерія Петрівна –1968 р.н.
13.Трикур Марія Василівна – 1936 р.н.
14 Загороднюк Ольга Дезидерівна – 1957 р.н.
15.Стрижак Василь Іванович –1948 р.н.
16.Віраг Єва Миколаївна – 1959 р.н.
17.Довгальська Магда Дьордівна – 1939 р.н.
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 15.04.2013 р.  по  21.04.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

Чемпіонат України з карате за вер!
сією JKS відбувся у м Харкові. Закар!
патську область на цьому турнірі пред!
ставив Мукачівський клуб карате
«Сінай» на чолі з тренером Романом
Михайловичем Маслиган. Змагання
були організовані Міністерством мо!
лоді та спорту України та Українською
асоціацією карате. В змаганнях взяли
участь представники 16 областей Ук!
раїни та АР Крим. На цьому турнірі му!
качівці завоювали 9 нагород. Так зо!
лоту нагороду виборов Бауман Владис!
лав в категорії  12!13 років. Сергій За!
бишний,Кепинач Іван, Солодчук Юрій
здобули срібло для нашої збірної вис!
тупаючи у розділі 10!11 років ком.кум!
іте. В категорії 16!17 років Єгорова
Юлія виборола 2 місце у розділі куміте
та ката поповнивши нашу копілку дво!
ма срібними нагородами. Дзямко
Андрій завоював срібло в ком. куміте
в категорії 14!15 р. Бронзу здобули

Ñð³áí³ íàãîðîäè, äëÿ «Ñð³áíî¿ çåìë³»  çàâîþâàëè
ìóêà÷³âñüê³ êàðàòèñòè ç ÑÊ «Ñ²ÍÀÉ»

Фабрицій Софія та Гонак Максим. Як
каже Роман Михайлович: «Ці змаган!
ня продемонстрували хороший
рівень закарпатських спортсменів,
адже в турнірі брало участь 330 учас!
ників і серед переможців та призерів
є мої учні, які неодноразово висту!
пають на змаганнях такого рівня до!
даючи майстерності з року в рік. Ми
стараємось постійно брати участь в
таких заходах .Вони дають мож!
ливість показати на що здатні наші
спортсмени. Хочеться подякувати
місцевій та обласній владі за
підтримку цього виду спорту в м.
Мукачево, Мукачівському районі та
в області, а також батькам спорт!
сменів, адже без їх допомоги ми б
не змогли продемонструвати високі
спортивні результати.» Наразі му!
качівські каратисти готуються до
Чемпіонату області, який пройде в
кінці квітня в м. Мукачево.

Уже стало традицією – кожного квітня згаду!
вати Чорнобильську катастрофу, яка й сьогодні
дає про себе знати, бо є причиною значної смер!
тності в Україні. І якби тодішнє керівництво дер!
жавою, зокрема перший і останній президент
СРСР Михайло Горбачов не утаємничував від
народу усієї правди про розміри й масштабність
ядерної катастрофи, якби одразу після аварії
почали вживати усіх необхідних заходів по про!
тидії радіації, то за всі 27 років після нещастя на
Україні було б значно менше і хвороб і смертних
наслідків. У цьому переконує досвід Японії. Після
атомних бомбардувань у серпні 1945 року бага!
то хто вважав, що народ цієї країни приречений.
А він сьогодні лідирує у світі по тривалості життя.
Японці не приховують секретів свого спасіння, а
одним із найефективніших методів боротьби за
здоров’я нації називають реалізацію програми
під умовною назвою «Мед – у кожну сім’ю». Ши!
роко,  на рекомендованих медициною   підста!
вах,  проводилося лікування медом та перепе!
лячими яйцями  постраждалих під час аварії на
атомній електростанції «Фукусіма!1»…

А у нас після аварії на Чорнобильській АЕС далі
порад про протидію радіації за допомогою бджо!
лопродуктів не пішли. У переважній більшості
кожен захищався від смертоносного подиху
зруйнованого реактора  своїм способом. На пер!
шому місці були червоні вина. Тим часом, на Ук!
раїні можливості лікувати радіаційне враження
медом,  набагато кращі аніж у японців. Японія ви!
робляє за рік 7 тисяч тонн меду, а 30 – 40 тисяч
тонн закупляє за кордоном. Україна щорічно ви!
робляє 60 – 70 тисяч тонн меду і з показників у
цій галузі входить у першу п’ятірку світових
лідерів. Сьогодні в Україні , за даними статисти!
ки, на одну людину припадає 1,2 кілограма меду
на рік. Це друге місце після Австрії, тобто  по цьо!
му показнику ми обігнали  Японію. Та більшість
наших співвітчизників одержують мізер від назва!
ного середньостатистичного показника, нема!
ло й таких, хто куштує мед хіба що в Медовий
спас. Причини різні. Але на перше місце вихо!
дить, що багатьом українським сім’ям не по ки!
шені купувати мед.

Є багато українців, які не купують мед через
те, що не відають, наскільки цей солодкий про!
дукт зміцнює здоров’я людини. Тим часом спец!
іалісти стверджують, що мед містить 300 надзви!
чайно корисних складових. Його лікувальному
ефекту сприяють цукри, мінеральні й біологічні
активні речовини, мікроелементи, вітаміни, фер!
менти. Так,  для лікувальної  і профілактичної дії
слід вживати 2 – 3 кілограми меду на рік. Звичай!
но, він має бути якісним. Таким, яким забирають
його пасічники з вулика. На жаль, людям  різного
роду  сумнівні перекупники пропонують фальси!
фікований, з різними добавками,  для збільшен!
ня ваги,  продукт. Ось чому слід купувати мед
тільки у пасічників, на ярмарках меду, таких, як їх
щорічно влаштовують у Мукачеві. Окрім меду ко!
рисні маточне молочко, прополіс,  пилок…

Про лікувальну властивість меду знали в гли!

МЕД  НА  СТОЛІ  –
ЗДОРОВ’Я  В  СІМ’Ї

бокій древності. Його широко використовували
й рекомендували хворим такі знамениті лікарі як
Гіппократ і Авіцена. Хімічний та біологічний склад
меду роблять його не лише поживним, але й важ!
ливим фармакологічним засобом, що містить іму!
нобіологічні й протимікробні властивості. У меді
міститься інвертаза, діастаза, каталаза, оксида!
за – які необхідні для належної роботи організму.
Мед багатий на вміст вітамінів групи В, С,К,А,Е.
Мед є концентрованим висококалорійним про!
дуктом, бо містить близько 35 відсотків глюкози
(виноградного цукру), 40 відсотків фруктози, які
разом називаються інвертованим цукром, тобто
розщепленим до простого виду, на відміну від не
інвертованого, скажімо, тростинного цукру.
Окрім цукрів, зрілий натуральний мед містить у
собі до 20 відсотків води. За звичай мед задо!
вольняє потребу людини у всіх необхідних міне!
ральних солях, оскільки він містить у собі фосфор,
йод, сірку, марганець, залізо, кальцій, мідь,
натрій, олово та інші елементи.

Мед – високоенергетичний продукт.  Не випад!
ково 100 грамів меду містять у собі  до 1461,7 к
Дж. Ось чому добова норма споживання його не
повинна перевищувати  70 – 80 грамів, які спо!
живають у кілька прийомів.

Залежно від того, з яких рослин зібраний не!
ктар, мед набуває тих, або інших властивостей.
Найбільш відомими є такі види меду: Липовий.
Він є одним з найцінніших видів. Цінність меду
полягає в неповторності смаку й цілющих влас!
тивостей. Має антибактеріальні якості. Вжива!
ють при бронхітах, ангінах, ларингіті, бронхі!
альній астмі а також як серцевозміцнюючий
засіб.

Мед з білої акації. Найцінніший. Бо довго не
кристалізується, не викликає алергічних проявів.
Застосовують при лікуванні очей, нейродерма!
титах, екземах, нервових розладах та лікуванні
шлунково!кишкового тракту, хворобах нирок та
печінки. Гречаний мед. Це чудовий антисептик.
Дуже ефективний при лікуванні трофічних вира!
зок, гнійних ран, вживають, як засіб від мало!
крів’я, погашенні нервових збуджень, істерій,
лікування безсоння, ангін, гемороїв… Мед з яс+
нотки (глуха кропива). Застосовують при ліку!
ванні нефритів, циститів, екземи шкіри.  Бурку+
новий мед. Має заспокійливі, сечогінні, проти!
запальні властивості. Призначають при лікуванні
органів дихання, гіпертонії, простудних захворю!
ваннях. Еспарцетовий мед. Поліпшує кровообіг,
зміцнює кровоносні судини, посилює імунітет,
чоловічу потенцію.

Про бджіл і бджолярство можна говорити ба!
гато, бо історія приручення людиною бджіл сягає
не одного тисячоліття. Про користь бджіл люди!
на знає давно. І тому з такою увагою і любов’ю
ставиться до цих надзвичайно корисних комах.

Наталія ГРИГА,
викладач+методист ветеринарних
дисциплін ВП НУБіП «Мукачівський

аграрний коледж»

Сколько у Ленина было наград?
Единственная официальная награда, которую Владимир

Ленин получил в 1922 г., – Орден Труда Хорезмской Народной
Социалистической республики. Эта среднеазиатская респуб!
лика существовала недолго и в 1924 г разделила свои земли
между Узбекской ССР, Туркменской ССР и Каракалпакской АО
РСФСР Что же касается других форм признания, то при жизни
кандидатуру вождя предлагали Нобелевскому комитету для
присуждения премии мира. Но после начала в 1918 г Граждан!
ской войны подобное награждение утратило актуальность.

После смерти Ленина на его френч прикололи свои ордена
Красного Знамени его секретарь Николай Горбунов и, по не!
которым данным, председатель Спортинтерна Николай Под!
войский. Еще один такой же орден вместе с венком возложи!
ла Военная Академия РККА.

Нет никаких исторических сведений о том, что Иосиф Ста!
лин посмертно награждал Ильича. Вместо этого руководство
СССР 6 апреля 1930 г. учредило награду его имени – орден
Ленина, который стал вершиной наградной системы Союза.
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Пройшло більше трид�
цяти років, як його немає,
як він відійшов у вічність.
Але найкращі спогади про
цю неординарну просту
сільську людину мене не
полишали ніколи. Особ�
ливо назавжди залиши�
лись у пам’яті його найк�
ращі поступки, вчинки,
яких було безліч, та роз�
повіді рідних і земляків
про мого діда – Василя
Васильовича Фозекоша. А
взятися за перо і відтво�
рити частинки його життя
мене надихнули старі фо�
тографії майже сторічної
давності. Однак про все
по порядку…

Він народився у жовтні
місяці далекого 1896 року
в селі Макарьові або, як
воно тоді називалось по�
мадярськи, Makaria. Бать�
ко макарівчанин Василь
та мати барбівчанка Анна
(дів. Фекете) народили
первістка і на честь бать�
ка назвали його Василем.
Після нього вони подару�
вали світові ще чотирьох
дітей: синів Івана, Петра,
Юрка та доньку Гафію.

У Макарьові на день на�
родження діда проживали
понад тисячу чоловік.
Коли він у 1903 році пішов
у перший клас сільської
церковно�приходської
школи, там навчалося 130
хлопчиків і дівчаток. Гра�
матиці і письму їх навчали
вчителі Василь Шароді та
Омелян Станканинець.
Саме вони розвинули у
малого Василька любов
до знань, які знадобили�
ся йому пізніше.

Як часто згадував дід,
життя сільських дітей того
часу було важким. Змал�
ку вони залучались до
фізичної праці: допомага�
ли батькам у полі та по
господарству. Більше
вільного часу було у свят�
кові та вихідні дні, а також
взимку. Тоді досхочу мож�
на було покататись на са�
моробних дерев’яних
санчатах та корчолях (ков�
занах).

Жили дев’ятеро у ма�
ленькій хаті. Влітку, коли
було тепло, спали в сія�
ниці (місце, де зберіга�
лось сіно – прим. автора),
а взимку – діти на двох
постелях поруч з батька�
ми. В зимовий період,
коли скоро закінчувався
день і наступала темнота,
запалювали лампу. «Не
встигнеш сказати «доб�
рий рано», а вже треба
казати «добрий вечір»», –
говорив, жартуючи, про цю
пору року дід.

Василь зростав з любо�
в’ю до Бога, до батьків і
людей. Важка фізична
праця загартовувала
його, сприяла становлен�
ню характеру. Любов до
землі і повагу до людей він
проніс через усе своє
життя.

Як і більшість його зем�
ляків того часу Василь
мріяв поїхати на заробіт�
ки за кордон, на зароб�
лені там гроші купити

МІЙ ДІД,

землі і разом з майбут�
ньою дружиною господа�
рювати. Однак молодечі
плани перервали події
Першої світової війни, про
початок якої довідалися
від сільського бубнаря.

Якраз зараз доцільно
згадати про старі фото�
графії. Разом з іншими
односельчанами Василя в
1915 році призвали до ав�
стро�угорської армії, яка
в складі Троїстого союзу
воювала проти військ Ан�
танти. Після 2�3 тижнів
стажування його призна�
чили санітаром у піхотну
роту. Як відомо, в той час
фотографії були рідкістю.
Однак на фронті вони ви�
користовувались особли�
во: щоб підняти бойовий
дух солдатів і заспокоїти
вдома рідних про благо�
получчя фронтовика. На
одній фотографії, зроб�
леній невідомим фото�
графом, дід зображений
разом з бойовими товари�
шами, інша – особиста, у
військовій формі. При�
близно через місяць ар�
мійською поштою їх було
доставлено рідним.

Звичайно, як розповідав
дід, поки фотографії дій�
шли до адресатів, багать�
ох із солдатів у живих уже
не було.  Дідові самому
три рази смерть дивила�
ся у вічі. Було таке, що
коли несли пораненого, то
помінялися з іншим сані�
таром місцями. Той був
вищим на зріст і, коли
йшов попереду, його вра�

зила куля. А могла діста�
тися дідові.

Діда двічі полонили і по�
винні були розстріляти.
По Божій милості він за�
лишився живим. Першого
разу поранений мадяр, на
якого не звертали уваги,
прийшов до тями, захва�
тив кулемета і розстріляв
з нього солдат противни�
ка, чим і скористалися

полонені для свого поря�
тунку.

Ще раз від смерті вря�
тувався у травні 1916
року під Кам’янець�По�
дільським. Захоплених
полонених вели на роз�
стріл через сад, який по�
топав у білому цвіті.
Світило яскраве травне�
ве сонце. Ця земна кра�
сота заставила полоне�
них шукати порятунку:
змовившись, вони кину�
лися врозтіч. Середнього
зросту дід не пам’ятав
якими силами йому вда�
лося перестрибнути че�
рез більше як два з поло�
виною метровий паркан і
втекти від куль пересліду�
вачів. Ці події Першої
світової війни він час від
часу розповідав рідним.

Зразу після повернення
додому в 1918 році дід
оженився на односель�
чанці Терезії, до якої за�
лицявся ще до армії. Їхнє
подружнє життя було при�
кладом для багатьох ма�
карівчан. Вони народили
і виховали сімох дітей:
хлопців Петра, Василя,
Михайла, Івана (мого
батька), Андрія та дівчат
Гафію і Єлизавету. Єлиза�
вета у колі своєї родини і
зараз щасливо проживає
у Макарьові. Дід пережив
смерть дружини і трьох
синів. А хоронити батькам
своїх дітей, не дай Боже,
завжди важко…

Дід був сильної натури,
цілеспрямований і прак�
тичний до сільського жит�

тя, знаходив у ньому своє
місце, а значить і мав за�
доволення від прожитого.
Нас із братом часто запи�
тував: «Чим відрізняється
мудрий від розумного?» І
тут же відповідав: «Не ко�
жен розумний є мудрим,
але кожен мудрий є ще й
розумним». Мабуть, він і
сам був мудрим.

Він пережив дві світові

війни. Учасником однієї з
них був безпосередньо.
Йому випала можливість
жити і працювати при
трьох владах: при мадя�
рах, чехах і руських (так
останніх називали в за�
карпатських селах за ра�
дянських часів). А як знає�
мо, не кожна влада турбу�
валась про простих лю�
дей, чим і  викликала в них
ту чи іншу реакцію.

Мій дід не був визнач�
ною постаттю, але в той
же час був шанованим і ав�
торитетним серед зем�
ляків. Запам’яталися
його слова: «Погано, коли
вино перетворюється на
оцет. Так само погано,
коли людина втрачає свій
авторитет». Завдячуючи

такому життєвому кредо
за чехів у 30�і роки його
обирали членом окружно�
го землеробського союзу.
При мадярах, в 1939�1942
роках, був сільським биро�
вом, старостою села, за�
хищав інтереси земляків.
А період був важким.

Спокійно зустрів дід

встановлення у селі восе�
ни 1944 року радянської
влади. Коли розпочалась
робота по колективізації і
організації в селі колгос�
пу, щоб не викликати на
сім’ю невдоволення існу�
ючої влади, добровільно
здав у новостворений кол�
госп «Сталінське плем’я»
пару коней, пару волів,
декілька центнерів зерно�

вих, окремий сільськогос�
подарський інвентар.

Окремі макарівчани
противилися існуючій вла�
ді, підпалюва�
ли скирди із
сіном і соло�
мою, але дід їх
не підтриму�
вав. «Все в Бо�
жих руках. Гріх
с п а л ю в а т и
дані Богом і
вирощені на
землі плоди
людської пра�
ці», –  такими
були його сло�
ва. Аж до вихо�
ду на пенсію в
кінці 50�х років
працював колгоспним об�
ліковцем.

Саме зараз хоті�
лось би детальніше
зупинитися на зер�
нинах його життєвої
мудрості, які про�
росли і дали свої
плоди іншим. Не
смію стверджувати,
що він був правед�
ником, бо всі ми на
землі грішні. Але,
народившись у бо�
голюблячій сім’ї, він
щодня старався ви�
конувати Божі за�
повіді, з любов’ю
ставився до слова
Божого і цінував
його в житті. Причо�
му це робилося що�
денно і так, що всі
домашні розуміли,
що тільки так і по�
винно бути. А цьому
у великій мірі спри�
яло те, що дід жив
не по мирському, а
по церковному ка�
лендарю: обов’яз�
ково постився у се�
реду і п’ятницю,
дотримувався за�
гальних постів,
здійснював обов’яз�

кові ранішні і вечірні мо�
литви, читав Біблію, Псал�
тир і Євангеліє, відвідував
богослужіння, система�
тично сповідався і прича�
щався… Істинною вважав
ту віру, яка бере свій по�
чаток від Ісуса Христа, яку
Він проповідував, за яку
постраждав і був Воскрес�

лий. Без молитви не сідав
їсти, без молитви не зали�
шав стіл після прийому
їжі. Хресним знаменням
освячував дорогу, одяг,
їжу, подушку перед сном.
Брата в армію проводжав
і благословляв іконами
Спасителя і Божої Матері.
Таким простим і буден�
ним було життя право�
славного християнина, де

всі десять Божих запові�
дей зливалися якби в
одну. З його думкою раху�
валися при вирішенні цер�

ковних проблем у двад�
цятці, до складу якої вхо�
див і сам.

Ще з дитячих років мені
особливо запам’яталася
дідова (та й інших тодішніх
членів сім’ї) підготовка до
церкви. Незважаючи на
важкий фізичний тиждень,
у неділю чи по інших релі�
гійни святах вставали чим
раніше, вмивалися, вичі�
сувалися. Потім одягали
підготовлений напере�
додні одяг, кенийчували
(покривали кремом) взут�
тя: влітку туфлі, а взимку
чоботи. «Церква – це храм
Божий на землі, і туди тре�
ба йти чистим душею і
красиво одягнутим», – по�
вторював дід. І дійсно, до
церкви приберігали найк�
ращий одяг і взуття, який
був у 50�60�і роки минуло�
го століття. Причому всі
сільські жінки щодня ходи�
ли з покритими головами.
В них навіть в думках не
було одягати на себе шта�
ни, тим більше відвідува�
ти в такому вигляді бого�
служіння, чого часто не
дотримуються жінки за�
раз.

Недільні богослужіння
були обов’язковими для
всіх. Згадував, що у 30�ті
роки ярмаркові дні у Му�
качеві були понеділок, се�
реда і п’ятниця. Ні в яко�
му разі не неділя, як за�

Цією публікацією редакція відкриває нову
рубрику  “Пам’ятний фотознімок у домашнь"
ому фотоальбомі”.

Переконані – і у вашому фотоальбомі є
знімок або й більше, який дорогий для вашої
пам’яті  і  який  би  ви  хотіли прокоментувати
у нашій газеті.

Радо чекаємо на ваші фотографії і зміс"
товні розповіді.

В перерві між боями (1915 р.)
(У першому ряду третій справа В.В. Фозекош)

Фото
далекого
1915 року

Листок кандидатів до
Землеробської партії

Чехословаччини
(1935 р.)

На виборах переміг
В.В. Фозекош

Радянський паспорт
громадянина, виданий

у 1950 р.
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раз. Тому що, як началь�
ство так і прості люди зна�
ли, що в неділю торгувати
гріх, треба йти до церкви і
молитися.

Так само суворо дотри�
мувалися постів, особли�
во Великодного – Велико�
го посту. Після того, як
священник у церки оголо�
сив про початок посту,
його дотримувалися всі:
як бирів (сільска влада),
так і всі жителі села. Ма�
сові гуляння не то що не
дозволялися, а забороня�
лися. Розпивання спирт�
ного та бійок не було.
Жандарми в цей період
могли відпочивати.

До церкви намагалися
йти до першого дзвону.
Вважалося, як неоднора�
зово підкреслював дід, хто
приходить саме так, той є
обраним у Бога. Хто при�
ходить із другим дзвоном
– той є званим, а хто із
третім дзвоном – той є
неохайним, перед тим
двері як до храму, так і до
раю закриті. Істинні хрис�
тияни цієї думки дотриму�
ються і зараз.

Молитву вважав обо�
в’язковою для всіх без ви�
нятку. Дітям, щоб навчи�
лися молитви, старшим –
щоб її не забули, хворим –
щоб виздоровіли, здоро�
вим – щоб не захворіли.

Терпіння, прощення
один одного і любов до
ближнього – це були бу�
денні норми дідового жит�
тя. В той же час він завва�
жував, що терпіти, проба�
чати і любити когось зав�
жди важче тій людині, яка
при владі, при грошах, ніж
тій, яка цього не має. Дід
вважав недостатнім тільки
не засуджувати ближньо�
го. Ще більша перед Бо�
гом заслуга тоді, коли не
дозволиш робити цього
іншим у своїй присутності.
А у нас часто буває так:
коли погано – ми обгово�
рюємо, коли добре – за�
суджуємо.

Мудро звучали його
слова: «Якщо ми сьогодні
друзі – не будьмо завтра
ворогами; якщо ми сьо�
годні вороги – будьмо зав�
тра друзями». Відверто,
правда? В унісон цій думці
звучить інша: «Не доказуй
свою правоту людям –
вони щодня доказують це
іншим. Роби так, щоб твоя
правота була прийнятна
Богом, тоді ти дійсно бу�
деш правим».

Він щоденно прагнув
жити по�християнськи,
бути прикладом для
інших. «Сподоби мя, Гос�
поди, в день сей без гріха
сохранитися» (св. прав.
Іоанн Кронштадтський).
Не пам’ятаю, чи знав і го�
ворив ці слова дід, але на
практиці він дотримував�
ся їх постійно. Неоднора�
зово підкреслював: «Якщо
будеш поганим у моло�
дості – тебе засудять діди
і батьки; якщо будеш по�
ганим у зрілі роки – тебе
засудять батьки і діти;
якщо будеш поганим у
старості – тебе засудять
діти і внуки». Чим поганий
приклад для наслідування
теперішнім поколінням
людей?

На старості літ дід не
радив з кимсь сваритися,
нікому не боргувати: не
буде часу, щоб помирити�

ся та повернути борг. А
помирати з таким «доб�
ром» і чужими гріхами йти
на той світ не треба, бо бу�
деш мучитися і після
смерті.

Збагачений життєвим
досвідом, дід був хорошим
порадником і співрозмов�
ником, із задоволенням
вислуховував інших, по�
черпав від них цікаві фак�
ти, акумулював їх, а
пізніше використовував на
практиці.

Насамперед корисні
його численні духовні та
практичні рецепти, які
сам накопичував роками і
з радістю ділився з інши�
ми. Він добре знав просту
істину: всі люди народжу�
ються із стиснутими кула�
ками, а після смерті по�
кидають цей світ із відкри�
тими долонями, не заби�
раючи з собою нічого. Це
й характеризувало його
людську простоту. «Бог
любить всіх нас однаково.
А чому ми вибираємо, лю�
бимо не всіх, а кого хоче�
мо, за потребою і бажан�
ням?» � запитував він.

Оцінюючи особистість,
дід вважав, що кожна лю�
дина в житті є прикладом
для іншої. Без винятку –
кожна. Помиляються ті,
хто вважає, що це не так.
Тільки позитивний при�
клад людини є для того,
щоб його сприймати, на�
слідувати, а негативний –
щоб не повторювати.
Проста життєва мудрість.

Дід любив порівнювати
людську душу з руками
людини. За день руки заб�
руднюються, стають нечи�
стими, їх неодноразово
треба мити. Так само заб�
руднюється і людська
душа, а може і більше, але
чи завжди ми очищаємо її
постом, молитвою, сльо�
зами покаяння, сповіддю,
причастям?

Він вважав, що люди за
життя не повинні уповати
на спокій. Спокій прийде
тільки після слів «Со свя�
тими упокой»... Людина
має творити добро, мило�
стиню, любов до ближнь�
ого для того, щоб цей
спокій заслужити в май�
бутньому житті. Та й ще не
хоч як, а «со святими».

Хоча він був і твердого
харакетру, але милости�
вим до людей. Хто прий�
шов до хати чи до двору,
ніхто не повертався без
пригощення, поради або
хоча б доброго слова.

Дід не чекав смерті, а до
кінця свого життя був
дбайливим і працьовитим
господарем. При цьому
повторював, що останні
життєві справи можуть
бути більшими і кращими,
ніж перші. Ніколи не зазі�
хав на чуже, бо завжди до�
статньо створював всього
необхідного для своєї
сім’ї. Застерігав: не буду�
вати особисте щастя на
чужому нещасті. Він не
приліплявся до багатства,
не переслідував мету на�
живи, бо добре знав, що
буде такий життєвий мо�
мент, коли багатство за�
лишить людину або люди�
на сама залишить багат�
ство. Згадайте, так само
сказано у Псалтирі: «…бо�
гатство аще течет, не при�
лагайте сердца» (Кафіз�
ма 8, Псалом 61).  Любив
повторювати: «Много є –
минеся, мало є – зайде�
ся».

Люди по�різному став�
ляться до свого життя.

Кому бог дарував його
здоровим, той його не
завжди цінить, а в окре�
мих випадках ним нехтує
(зубами відкриває склян�
ки, надмірно курить, пия�
чить, інше). Хто має
підірване здоров’я, пе�
реніс важкі життєві трав�
ми, зокрема, аварії, паді�
ння, отримав інвалідність,
той цінить життя по�особ�
ливому. Багато із них ка�
жуть, що Бог врятував їх
від смерті, дарував їм
життя вдруге і дуже Йому
за це вдячні. «Тож цінуймо
дар божий – наше життя –
поки ми здорові, не будь�
мо легковажними до кож�
ного сьогоднішнього дня,
який завтра стане мину�
лим», – по�філософськи
повчав дід.

Він був порядним хлібо�
робом, люблячим землю,
радіючим її плодам. «Жити
на землі і не дбати про неї,
свою годувальницю, – це
великий гріх. Не зас�
іяна, не оброблена
земля з кожним ро�
ком дичавіє. Вона
плаче від неповаги
тих, хто на ній наро�
дився, проживає,» –
любив часто повто�
рювати. Його бджо�
лина пасіка була од�
нією з найкращих у
селі. Дбайливо дог�
лядав сад і виноград�
ник. Знався на виго�
товленні вина і сли�
вовиці, хоча сам
спиртним ніколи не
зловживав і не радив
робити це іншим. Не
пригощав спиртним
людей, які ним зло�
вживали, бо вважав,
що п’яниця накличе
біду і на нього. Що�
року з моїми батька�
ми виготовляли біль�
ше тисячі літрів
вина, близько 50�80
літрів сливовиці та
грушівки. Його знали
як кваліфікованого
гентеша (м’ясника).
Було так, що на про�
тязі року родичам,
сусідам та друзям за�
колов по 20�30 сви�
ней. Сам добре знався на
виготовленні м’ясних
страв: пікниці (ковбаси),
гурки, шойта (салтісона),
багатьох копченостей.
Гентешувати від діда ус�
падкували всі його сини.

Особливо запам’ятала�
ся мені косовиця. Дід сам
вибирав і купував косу. Під
час косовиці один�два
рази клепав її. Косили в
огороді, у винниці, у хащі,
у Чорному Мочарі, допо�
магали косити родичам,
сусідам і знайомим. І так
роками протягом шкіль�
них, а пізніше і студентсь�
ких канікул. Вже в одинад�
цять років за кошти від ча�
стково проданого сіна
мені купили від сільсько�
го годинникаря старень�
кий годинник «Побєда».
На той час для сільського
хлопця то була велика
радість і честь. А ще під
час косовиць запам’ята�
лися розмови з дідом,
його мудрі поради і по�
вчання, які пізніше нео�
дноразово допомагали
мені у житті.

На косовицю у Чорний
Мочар добирались на во�
зах або велосипедами. До
речі, на велосипеді дід
їздив майже до останніх
років життя.

Коли робили вдома, зав�
жди повчав домашніх:
«Якщо робите для себе,

то робіть так, щоб було
самим приємно і повчаль�
но для інших, щоб ваш двір
біля хати і огород були
найкращими». А двір ми,
хлопці, підмітали кожної
суботи або напередодні
кожного релігійного свя�
та, аж поки не випали
сніги. Коли йшли допома�
гати родичам або сусі�
дам, дід також повчав:
«Робіть так, щоб госпо�
дарі були задоволені ва�
шою роботою при вас і
після того, як підете до�
дому, а нам, домашнім, за
вас не було соромно».

У нього був свій особли�
вий інтерес до всього, що
робилося в родині, в селі,
державі, навіть у світі.
Знав і вільно володів п’ять�
ма мовами – русинською,
угорською, німецькою,
чеською і словацькою. Це
дозволило йому легко
спілкуватися на фронті
під час Першої світової

війни, коли в селі були
чехи, мадяри, німці. Та й у
післявоєнні роки у селі
майже щодня були шваби
із сусіднього Барбова або
мадяри із сусіднього Но�
вого Села, що на Берегів�
щині, з якими доступно
спілкувався. У радянські
часи слухав новини, які
повідомляла «Галя». В
обідній час, коли випада�
ла можливість, слухав по
радіо новини з Будапеш�
та. Ввечері обов’язково
по телевізору дивився
програму «Час». Завжди
був у курсі важливих по�
літичних і державних по�
дій. Пізніше, коли я став
студентом, багато чого
випитував у мене. Все по�
чуте і пережите за тиж�
день у недільні і святкові
дні обговорювалось на
сільській лавиці перед ха�
тою разом з домашніми,
сусідами або родичами.
Бесіди тривали по 3�4 го�
дини, аж поки не темніло.

Цікавими були його по�
ради для нас, молодих.
Він ніколи не просив двічі
для себе і нікого не при�
мушував просити собі
двічі від нього. Його слова
завжди були «так» або
«ні». Він радив нам на�
ступне: «Краще давати
комусь, ніж просити само�
му; краще бути ошука�
ним, ніж самому когось

обманювати; краще бути
зрадженим, ніж самому
когось зраджувати». Або
інше: «Добре роблять ті
люди, які кажуть правду
про те, що бачили власни�
ми очима. Погано роб�
лять ті люди, які говорять
про те, що ніколи не бачи�
ли своїми очима, і тим са�
мим породжують брех�
ню».

Часто згадував слова
одного старця, які звуча�
ли приблизно так: «Інколи,
коли щось не так сказав,
то жалів. Але коли про�
мовчав, то не жалів ніко�
ли». Коли хотів, щоб не
розповідали про почуте
від нього, то попереджу�
вав: «Камінь у воду», що
означало: «Тримай язика
за зубами». Люди легко,
як тоді, так і сьогодні, об�
ражають, кривдять один
одного, але дуже важко
просять за це пробачен�
ня. «Обіжаємо один одно�

го ротом, а каємося че�
рез зуби. Не розуміє�
мо, що не той має под�
виг, хто згрішив, а той,
хто щиро кається у
своїх гріхах, – неодно�
разово повторював дід.
– А через це часто рідні,
як чужі, а ми хочемо,
щоб чужі були рідни�
ми».

Дуже часто буває так,
що люди після сварок,
навіть рідні, не розмов�
ляють один з одним ро�
ками, а є випадки, що й
до самої смерті. Чому
б свої уста не закрити,
коли хтось хоче з тобою
сваритися, а через тиж�
день�два або навіть на�
ступного дня, мирно
вирішіти всі проблеми,
які породжують сварки.
Дід застерігав не лізти
на рожен сварки.

Він радив молодим
бути терпеливими один
до одного, вміти про�
щати і допомагати один
одному. «Ворони пере�
жили не одне поколін�
ня людей. Мабуть тому
так і не люблять їх зем�
ляни, хоча птахи, як і
ми, також Боже створі�

ння. Нехай для нас вина�
городою буде наше сми�
рення на людську злобу і
неповагу до нас», – наго�
лошував дід.

Не любив лінивих. До�
машнім і іншим рекомен�
дував вставати якнайра�
ніше. Вважав, що зранку
голова працює краще,
думки свіжі та й фізічних
сил достатньо для будь�
якої роботи. Зранку кра�
ще спілкуватися з приро�
дою, з людьми: природній
світ чистіший, а людський
– чесніший.

Не радив молодим хва�
литися владою, грошима,
здоров’ям. Збагачений
життєвим досвідом, він
тлумачив це дуже доступ�
но: влади мінялися, одні
вожді помирали, а інших
знімали або переобирали;
при різних владах були
різні гроші, коли робили
обмін, люди залишалися
ні з чим (а скільки грошей
«зависло» на ощадкниж�
ках у наших співвітчиз�
ників після розпаду Со�
юзу?);  здоров’я – воно в
Божих руках: сьогодні є, а
завтра може не бути.

Ні в якому разі молодим
не можна хвалитися си�
лою. Наводив такі прикла�
ди. Побореш старшого за
себе – твоя ганьба, побо�
ре він тебе – також твоя
ганьба. Силу треба засто�

совувати в роботі, яка
приносить користь тобі і
людям. «Ти неси вдвічі
важче за мене, бо ти вдвічі
молодший. Я буду більше
думати головою, бо я за
тебе вдвічі старший», �
таку розмову діда з моло�
дим сусідом мені довело�
ся  почути одного разу.

Дід рідко сварився, ні�
коли не лихословив, не
промовляв поганих слів.
Коли діда сердили, то щоб
не відповідати взаємністю
і не втручатися у сварки,
він брав до рота вказівний
палець, прикушував його і
відходив у сторону. Казав,
що з поганими словами
людина живе погано і не�
довго. А він прожив 83
роки. Хороший вік на жит�
тєвому календарі був і у
його братів Івана (97
років), Петра (89 років),
Юрка (87 років), сестри
Гафії (82 роки).

Рекомендував молодим
вести тверезий спосіб
життя, не зловживати
спиртним та надмірним
харчуванням. Він був
щасливий, що не бачив
сьогоднішньої настирли�
вої і надокучливої рекла�
ми, яка теперішнім поко�
лінням рекомендує найк�
ращі сорти спиртного і го�
това прийти їм на допомо�
гу з багатьма медичними
препаратами після над�
мірного вживання їжі. Дід
вважав, що порятунок лю�
дей від хвороб довкола
них же у природному се�
редовищі, а не в аптеках.
Зокрема, в його щоденно�
му раціоні було те, що ви�
рощено у власному ого�
роді і в першу чергу – час�
ник. За своє життя жодно�
го разу не був у лікаря.

Він відчував приближен�
ня смерті. «Наприкінці
життя людина все частіше
згадує його початок. Од�
нак земний шлях кожної
людини, його початок і
кінець відомі лише одно�
му Богові. Найбільш вели�
ка загадка людського жит�
тя – це та, що жодна лю�
дина на землі не знає часу
своєї смерті. Народжу�
ються люди однаково, а
старіють по�різному. Ми
завжди надіємося на зав�
трашній день смерті, який
завтра відкладатимемо на
пізніше, і будемо надіяти�
ся жити довше від інших.
Проста людська наївність.
Не важливо, хто кого пе�
реживе і наскільки, а як.
Коли людину після народ�
ження хрестять – її зано�
сять у земну книгу життя.
Я намагався прожити так,
щоб коли помру, то Бог
записав мене у свою не�
бесну книгу життя», � ці
слова сказав мені дід за
декілька тижнів до смерті.

І дійсно, життя на Землі
тимчасове. Так само як і
тимчасова розлука з рід�
ними після смерті. Філо�
софія довголіття мого
діда проста – життя від
Бога, і свої 83 роки він про�
жив з Богом. Мабуть в
тому числі і про нього на�
писано на хресті біля ка�
федрального собору у Се�
вастополі: «Помяни их,
Господи, и воздаждь им
богатыми Твоими небес�
ными даровании, даруй
им вместо земных небес�
ная, вместо временных
вечная, вместо тленных
нетленная».

І. ФОЗЕКОШ,
с. Макарьово,

 Мукачівський район

На сільській лавиці
перед будинком

(1975 р.)
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Нові марки для алкоголю та тютюнових виробів
Постанова КМУ від 13.03.13р. №188

Із 01.05.13р.уряд запроваджує нові зразки акцизних
марок для алкогольних напоїв і тютюнових виробів
вітчизняного та імпортного виробництва.

Одночасно з оновленням дизайну підвищено розмір
плати за одну акцизну марку, який для алкогольних напоїв
становитиме 0,27 грн., а для тютюнових виробів – 0,142
грн. (раніше – 0,103 грн., і 0,055 грн. відповідно).

У цьому випадку можна лише додати, що згідно з ч. 4 ст.
11 Закону України від 19.12.95 р. № 481/95'ВР алкогольні
напої та тютюнові вироби, марковані марками старого
зразка, можуть перебувати в обігу протягом 12 місяців із
дати запровадження марок нового зразка. Після закінчення
цього строку марки старого зразка, на алкогольних напоях
підлягають обміну на марки нового зразка, а тютюнові
вироби, марковані застарілими марками, вважаються
немаркованими.

 Набула чинності: з 27.03.13р.

ДПСУ дозволила враховувати  переплату
з податку на прибуток у рахунок авансових

внесків
Лист ДПСУ від 01.04.13р. № 4420/6/15�14�15�13
Досі не вщухають спори довкола висновку податківців в

Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій
наказом ДПСУ від 21.12.12р. №1171, яким вони по суті
заборонили враховувати надміру сплачені суми
податку на прибуток у рахунок прибуткових авансових
внесків у 2013р.  Єдиний вихід за наявності таких
переплат податківці бачили в поверненні надміру сплачених
сум за правилами ст..43 ПКУ, хоча на практиці й ця законна
вимога платників податків не виконується.

Завдяки наполегливим платникам податків
неправомірність податківців підтвердили і суди, ставши
на бік платників податків.

Зважаючи на такі аргументи ДПСУ переглянула свою
точку зору в цьому питанні. Підтвердженням цього є Лист
ДПСУ від 01.04.13р. №  4420/6/15'14'15'13, у якому
податківці визнали можливість платника податків
ураховувати переплату з податку на прибуток у
рахунок сплати авансових платежів.

І хоча такий висновок у цьому листі зроблений лише в
контексті авансів з податку на прибуток, сплачених у січні'
лютому 2013 року, нічого не зважає застосовувати такий
підхід і до всіх подальших щомісячних авансів. Єдиний
нюанс: для проведення заліку платник податків усе ж таки
повинен подати заяву. Це пов’язано з тим, що сплата
авансових внесків свого часу була «переведена» на нові
«авансові» коди бюджетної класифікації та відповідно
окремі бюджетні рахунки. Таку заяву можна оформити в
довільній формі. При цьому слід урахувати вимоги ст..43
ПКУ, зокрема, зазначити напрямок перерахування наявних
коштів переплати з податку на прибуток – у рахунок
погашення грошового зобов’язання за авансовими
внесками за певний місяць (місяці).

Витрати на лікування працівників ЄСВ не
обкладаються та у звіті не відображаються

Лист ПФУ від 18.01.13р. №1428/03�30
Нагадаємо: нещодавно ДПСУ зазначила, що допомога

на лікування та медобслуговування працівників за рахунок
коштів роботодавця не обкладається ПДФО (лист від
11.01.13р. №351/6/17'1115//).

Тепер до цієї теми, але в контексті ЄСВ, звернувся і ПФУ.
У листі, що коментується, наголошується, що витрати
роботодавця на оплату послуг з лікування працівників, які
були надані установами здоров’я, не є базою для
нарахування та утримання ЄСВ. У зв’язку з цим ПФУ
справедливо зауважив, що такі виплати не відображаються
в ЄСВ –звіті  за ф.№ Д4.

Додамо також, що такі виплати не входять до фонду
оплати праці.

Податкові пільги: тепер за двома Довідниками
Лист  ДПСУ від 11.03.13р. №2863/5/15�3316,

брошура ДПСУ від 08.04.13р.
Цього разу ДПСУ затвердила відразу два окремих

Довідника податкових пільг станом на 01.04.2013р.
' Довідник податкових пільг, що є втратами доходів

бюджету №65/1;
' Довідник інших податкових пільг № 65/2.
Серед нових пільг, зокрема, зменшення ставки податку

на прибуток для суб’єктів ІТ'сфери до 5%, оподаткування
прибутку за «цінно паперовими» операціями за ставкою
10%, а також пільгова ставка особливого «цінно паперового
акцизу» у розмірі 0% для операцій з деривативами та
продажу ЦП на фондовій біржі.

Довідником потрібно користуватися при заповненні Звіту
про суми податкових пільг. Звіт складається наростаючим
підсумком з початку користування податковою пільгою до
дати закінчення.  Подається він щокварталу протягом 40
календарних днів, наступних за останнім календарним днем

звітного періоду. Якщо суб’єкт не користується пільгами,
Звіт не подається.

Нарахування ЄСВ на вартість оплати
найманого житла

Лист ПФУ від 11.03.2013 р. № 6211/03�20
Питання щодо обкладання ЄСВ найманого житла для

працівників підприємства, що розглянуте в коментованому
листі, уже неодноразово підіймалося фахівцями ПФУ.

Так, наприклад, у своєму листі від 08.11.2012 р. № 26026/
03'20 ПФУ зазначає, що на підставі пп. 2.3.4 Інструкції зі
статистики заробітної плати, затвердженої наказом
Держкомстату України від 13.01.2004 р. №5 (далі —
Інструкція №5), виплати, що мають індивідуальний
характер, зокрема й оплата квартири та найманого житла,
гуртожитків, належать до фонду оплати праці у складі інших
заохочувальних і компенсаційних виплат. А тому витрати
підприємства на оплату найманого житла працівникам є
базою для нарахування й утримання ЄСВ.

Досі під час надання роз’яснень щодо цього питання ПФУ
не згадувало про виплати на оплату житла за договором
найму (оренди), укладеним для проживання працівника
підприємства.

Наразі ПФУ нагадав, що відносини, які виникають між
власником приміщення (наймодавцем) і юридичною
особою, яка винаймає таке приміщення (наймачем),
регулюються договором найму (оренди) (ст. 759 гл. 58
Цивільного кодексу України) та не мають ознак
правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання
послуг.

На цій підставі ПФУ робить висновок, що договір оренди,
укладений для вирішення виробничих питань, не є базою
для нарахування ЄСВ, відповідно, під час сплати на користь
фізичної особи — орендодавця орендної плати згідно з
договором найму (оренди) приміщення ЄСВ не
нараховується. Тобто дохід фізособи�орендодавця ЄСВ
не обкладається.

Водночас ПФУ нагадує, що відповідно до пп. 2.3.4 розділу
2 Інстукції №5 виплати, які мають індивідуальний характер
(оплата квартири та найманого житла, гуртожитків),
належать до фонду оплати праці як виплати соціального
характеру в грошовій і натуральній формі. Тобто для
працівників підприємства оплата житла, згідно з
договором найму (оренди), укладеного для їх
проживання, є зарплатою, і, відповідно, обкладається
ЄСВ.

Які документи повинна надавати фізособа�
підприємець — платник єдиного податку на

вимогу покупців
Реєстратори розрахункових операцій і розрахункові

книжки не застосовують під час продажу товарів, наданні
послуг фізичними особами — підприємцями, які сплачують

єдиний податок (п. 6 ст. 9 Закону України «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 р. №
265/95'ВР, далі — Закон № 265). Разом із тим відповідно
до п. 11 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів»
від 12.05.1991 р. № 1023'XII під час продажу товару
продавець зобов’язаний видати споживачеві
розрахунковий документ установленої форми, що засвідчує
факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

Цей обов’язок продавця закріплено п. 15 ст. 3 Закону №
265, згідно з яким суб’єкти господарювання, які здійснюють
розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій
формі (із застосуванням платіжних карток, чеків, жетонів
тощо), під час продажу товарів (наданні послуг) у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг зобов’язані
надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек,
накладну чи інший письмовий документ, що засвідчує
передання права власності на них від продавця до покупця
з метою виконання вимог Закону України «Про захист прав
споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023'XII.

Таким чином, фізособа'підприємець — платник єдиного
податку зобов’язаний подати покупцю товарів (послуг) за
його вимогою чек, накладну чи інший письмовий документ,
що засвідчує передавання прав власності на них від
продавця до покупця із зазначенням усіх реквізитів,
передбачених для розрахункового документу.

Якщо підприємці не уклали трудові договори з
працівниками

Якщо під час податкової перевірки виявляються факти
недотримання працедавцем (податковим агентом)
трудового законодавства (наприклад, відсутність трудових
договорів), які призвели до порушення правил нарахування,
утримання та сплати до бюджету податку на доходи
фізичних осіб, до такого роботодавця застосовуються
штрафні санкції, установлені ст.123 Податкового кодексу
України.

Штраф становитиме 25 відсотків від суми нарахованого
контролюючим органом податкового зобов’язання. При
повторному протягом 1095 днів нарахуванні податкового
зобов’язання накладається штраф у розмірі 50 відсотків
від суми нарахованого контролюючим органом податкового
зобов’язання.

До того ж Кодекс України про адміністративні
правопорушення (ст. 163) передбачає санкції для посадових
осіб роботодавця (установи, організації, суб’єкта
підприємницької діяльності) у вигляді попередження чи
накладення штрафу в розмірі від двох до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім цього, Кримінальним кодексом України (ст. 212)
визначено відповідальність за умисне ухилення від сплати
податків і зборів, у тому числі й податку на доходи фізичних
осіб.

Згідно із Законом України «Про звернення громадян»,
ви можете звернутися до органів державної влади зі
скаргами на порушення роботодавцями ваших
конституційних прав, у тому числі виплати заробітної плати
«у конверті».

Роботодавцям слід пам’ятати, що виплата заробітної
плати «у конвертах», неоформлення трудових відносин із
найманими працівниками — це грубе порушення їх
конституційних прав. Такі явища призводять до
невиконання загальнонаціональних програм із підвищення
добробуту кожного громадянина країни.

Àóäèòîðè ç 20 –ð³÷÷ÿì !!!
Äîðîã³ êîëåãè àóäèòîðè òà

ñï³âðîá³òíèêè àóäèòîðñüêèõ ô³ðì!
 22 êâ³òíÿ 1993 ðîêó áóâ ïðèéíÿ-

òèé Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî àóäèòîðñü-
êó ä³ÿëüí³ñòü». Òàêèì ÷èíîì, äàòó
ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó «Ïðî àóäè-
òîðñüêó ä³ÿëüí³ñòü», ìîæëèâî
ö³ëêîì ââàæàòè çà äàòó íàðîä-
æåííÿ ïðîôåñ³¿ àóäèòîðà â Óê-
ðà¿í³.

 Ðîáîòà àóäèòîðà âèìàãàº
ñóìë³ííîñò³, íàïîëåãëèâîñò³,
çíà÷íî¿ çîñåðåäæåíîñò³ òà ïî-
ñò³éíîãî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿. Êîæåí
êðîê, êîæíå ð³øåííÿ º íàäçâè÷àéíî â³äïîâ³äàëüíèì.

Âèñîêèé ð³âåíü àóäèòîðñüêî¿ ïðîôåñ³¿ – öå âàæëè-
âà ñêëàäîâà çðîñòàííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ åêîíîì³êè òà äîá-
ðîáóòó êðà¿íè.

Õî÷åòüñÿ ïîáàæàòè âàì òà âàøèì ðîäèíàì ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿,
íàñíàãè, âïåâíåíîñò³ ó âëàñíèõ ñèëàõ òà ñòàá³ëü-
íîñò³.

 Óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâíèê ÀÏÓ ó Çàêàð-
ïàòñüê³é îáëàñò³,

Ãîëîâà Çàêàðïàòñüêîãî ÒÂ ÂÏÃÎ «ÑÀÓ»
Þ. Ê²ËÀÐÓ.

У 2012 р. ми були єдинниками, з 2013 р. — стали
загальносистемниками. Як подавати декларацію
з податку на прибуток: раз на рік чи щокварталь(
но?

Відповідь: Подавати декларацію за І квартал не по'
трібно. Відзвітувати слід за результатами 2013 року.

За п. 57.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ)
майже всі платники податку на прибуток звітують раз
на рік. Для колишніх єдинників прямих вказівок як по'
давати декларацію в п. 57.1 ПКУ немає.

Існує ряд винятків, коли можливе чи обов’язкове
звітування щоквартальне. І стосуються вони тих, хто за
попередній рік отримав дохід, який ураховується під
час визначення об’єкта оподаткування, понад 10 млн
грн (абз. 7, 8 п. 57.1 ПКУ)

Однак податківці для підприємств, які перейшли з
2013 р. із єдиного податку на загальну систему оподат'
кування, не вдаючись у деталі, однозначно сказали —
авансові внески платити не треба, а декларацію по'
трібно подати за 2013 рік. (див. відповідь на запитання
16 Узагальнюючої податкової консультації щодо особ'
ливостей подання декларацій з податку на прибуток та
сплати податку у 2013 році, затвердженої наказом ДПСУ
від 21.12.2012 р. №1171). Тож таким роз’ясненням вар'
то скористатися.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777725 êâ³òíÿ 2013 ð.

¹ 16 (968)¹ 16 (968)¹ 16 (968)¹ 16 (968)¹ 16 (968)

ñò.

Íà õë³á çàðîáëÿþòü ðóêàìè, íà ìàñëî – ãîëîâîþ. (Þ. Áóëàòîâè÷).



     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 вулиці
продається приватизована земельна
ділянка 0,25 га під забудову. Довідки
тел.: 095�840�40�13.
     Продається в Мукачеві (в районі

пивзаводу)  будинок цегляний з усіма
комунальними зручностями і госпо�
дарськими будівлями з загальною зе�
мельною ділянкою 10 сотин. Зверта�
тися 3�64�40, 050�523�08�50.
     Продається двохкімнатний буди�

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

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

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

 Зверт. 050�1717572.

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

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

  Т.: 050�6714841.
     Продається приватизована  зе�

мельна ділянка 0,25 га під будівництво
по вул. Червона Гора., с. Лавки.

Тел. 050�5530508.
     Продається земельна ділянка  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
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, 5,5 сотин
землі, 20 дерев, недобудований
підвал, недалеко від автобусної зупин�
ки. Ціна договірна.

Тел. 2�34�80, 066�7679935.
     Продається земельна ділянка з

дачним будинком  в районі урочища
"Ловачка" (поряд з пекарнею). Ціна
договірна . Звертатися тел.. 2�32�95,
0�95�8413436.

     Продається  мікровавтобус “Га�
зель” (бензин) 2006 р.в., білого ко�
льору, на ходу. Ціна 2000 у.о. (Мож�
лива розстрочка).  Тел.: 050 260 84
51, 050 691 62 83.

     Продається  ВАЗ�2101, 1980 року
випуску, зеленого кольору. Двигун, хо�
дова після капремонту.Т.066�
3550477.

 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-ê³ìí. êâàðòèðà
íîâîãî ïëàíóâàííÿ, 39 êâ ì. íà âóë.
Ðóñüê³é íà 4-ìó ïîâåðñ³ 5-ïîâåðõî-
âîãî áóäèíêó. Ï³äãîòîâëåíà äî ºâðî-
ðåìîíòó. Çâåðò. 0660242524.
     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.
     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�й, 2 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.
     Продаю (без посередників) 2�

кімнатну квартиру на вул. Рос�
вигівській�18. 6�й поверх 9�поверхівки,
52 кв. м. Стан – нормальний, автоном�
не опалення, омофон, кабельне ТБ .
Стартова ціна 26 тис. у. о. Звертатися:
5�33�72.066�355�04�95.

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

     3�кімн. квартира (50 кв.м) на 5�му
поверсі  на вул. Сеченова. Автономне
опалення. Ціна договірна. Звонити
095�3552378, 095�5672745.
     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�
вами в  Нижньому Коропці по вул. Горь�
кого, 25 сотин землі, всі комунікації.
Зверт. 095�3376450 (Оксана).

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

тира в чеському будинку по вул.
Окружній, частково мебльована на
тривалий термін. т.: 050 764 87 57.

     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.

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�
2107 (1986 р.в.).

Зверт по тел.050�9062559.
     продається  автомобіль ВАЗ�2106

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

Òîâàðè òà ïîñëóãè

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.

Продаються кімнатні квіти
"тещин язик" висотою

до 1 метра. Тел. 3�54�96.

 Допоможемо Вам вигідно зняти
або здати в оренду квартиру в Му�
качеві. Тел. 066�0728915

 Здам у найм  2�кімн. квартиру  умеб�
льовану  у районі Окружної.  Тел. 063�
2053705, 063�1747370, 066�402836.
     ВИНАЙМУ на тривалий час не меб�

льовану 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.

      Розпродую домашню бібліоте�
ку — книги різноманітних авторів і
тематики. Звертт 0955983851

     Продаються магазини у Мукачеві
на вул. Духновича та в старому Пасажі
з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     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  торго�

ву площу у магазині «Універсам�Тарту»
на вул. Данченко,2� а у Росвигові.
Зверт.: 050�5530508

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
офіціанти, повар, піцеолог

з досвідом роботи.
Зверт. 095 566 94 29

Сдается в оренду гараж в коопе�
ративе “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. Т.: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
     ПРОДАЄТЬСЯ  автомобіль

"Форд�Скорпіо" 1990 р.в., об'єм
2,4, інж.  Американ. оцинк. кузов.–
газ�бензин.  098�1508076.

Работа в Крыму
(Алушта, Ялта, Судак) у моря,
нужны: повара, официанты,
бармены, горничные. Зарплата
от 150 грн. (день до 300грн.)день
+ чай. Проживание предостав�
ляется! СРОЧНО! Тел: 066 539 81
48; 063 405 65 85 Андрей.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
офіціанти в комплекс

відпочинку, бармени, кухарі
Звертатися 050�372�11�99.

Б’ЄМО ПОМПИ
Тел 095�1804148;

3�73�75.99

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ТЕРМІНОВО:
Набираємо будівельників, зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів, опікунок, робіт�
ників на сільське господарство.
Допомога в отриманні поль�
ських шенген та робочих віз,
реєстрації в консульстві.

Ліцензія МПСП № АВ 389098.
м.Мукачево вул.Недецеї, 2.

Тел. 0975500127,
0501357373

ПАТ «Мукачівському  заводу
ЗБВіК» терміново

потрібен на роботу
ДОСВІДЧЕНИЙ ТОКАР

За довідками звератися  на
адресу м.Мукачево, вул. Духнови�

ча, 105. Тел. 2�15�85.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099�3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

РЕСТОРАН ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

Кухаря�мангальщика, офіціанта,
прибиральницю.

Тел. 0992423969.

     Візьму в оренду  офісне при�
міщення  до 25 кв.м. площею з ре�
монтом. Зверт. 098�1508076.

     Ракушник кримський, прямі
поставки з кар’єру. Утеплювач
з морських водорослів  «канка».

Тел. 097�6833007.

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ!
Офіс�менерджер (помічник

керівника). Можна без досвіду.
Люди, що легко навчаються.

Можна гнучкий графік або ча�
сткова зайнятість. Вимоги: во�
лодіння ПК, чесність, комуніка�
бельність.

Тел. 0956140068.

Потрібні на роботу –
бригада спеціалістів  по комп�
лексному євроремонту при�
міщень та будівництву з «0».

Тел.:095�6140068.

     Продаються виробничі й офісні
приміщення, а також обладнання по
обробці  природного каменю  (для
виготовлення пам’ятників і т.д.)

Тел. 095�1912128.

Не викидайте зайві речі!
Традиційно закарпатські господині перед Пасхою наводять лад у домівках, при�

бирають, перебирають непотрібні їм речі, дитячі іграшки, предмети інтер‘єру. Інко�
ли просто шкода викинути на смітник цілком пристойний одяг, який вже вийшов з
моди або став замалим чи завеликим та позбутися речей, якими вже не користу�
ються в господарстві, адже на них колись були витрачені тяжко зароблені сімейні
кошти, а зараз вони просто займають місце в оселях.

Подаруйте вашим старим речам нове життя та зробіть гарний христи янський
вчинок! Багато закарпатських сімей , в силу свого соціального становища, не мо�
жуть собі дозволити придбати навіть найнеобхідніше, тож будуть раді вашій допо�
мозі!

Вже другий рік поспіль в Мукачеві відбудеться акція „Золоте серце” по збору гуманітарної допомоги
для багатодітних родин, дитячих будинків сімейного типу, дітей з неблагополучних сімей. Ця програма
розрахована не лише на неповнолітніх дітей, а і на членів всієї родини, оскільки це дає можливість
зекономити таким сім‘ям кошти на харчування.

Тож, якщо бажаєте зробити добрий благодійний вчинок, звертайтеся
 за телефоном:  096�432�67�99 або привозьте речі за адресою: м. Мукачево,

вул. Берегівська об‘їзна, 27/ 2.
 З вдячністю за Вашу щиросердність, Дворниченко Світлана.



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

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÍÀÄÌÎÃÈËÜÍÈÕ
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊIÂ

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

8�050�9569242.

Ìè íå áóëè ïåðøèìè, çàòå ñòàëè êðàùèìè!

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999925 êâ³òíÿ  2013 ð.

¹16 (968)¹16 (968)¹16 (968)¹16 (968)¹16 (968)

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 ветерана праці №501310

від 26.01.2001 р., видане на ім’я Рошко Марія  Василівна,
вважати недійсним.

Сервіс�центр FREZER
(Мукачево)  пропонує:

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

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

APECS, MUL�T�LOCK
� ЛАКОФАРБИ Farbex, Pinotex, Sadolin, Synteko,

AkzoNobel та КЛЕЄВІ системи Casco, KIILTO
�  системи БЕЗПЕКИ, ВІДЕОНАГЛЯДУ та КОНТРОЛЮ ДО�

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

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

(03131) 2�25�77, (095) 033�80�45, (096) 333�83�63
e�mail: info@frezer.in.ua www.frezer.in.ua

ММКП «Ремонтно� будівельне управління»

ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:

•  Шляхових робітників
•   Трактористів

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

ВІКНА з металопрофілю WDS, KBE,  розсувні
для  балконів. Знижки  до 40%, натяжні стелі

(Франція), вагонка дерев’яна.
Звертатися 098�4956333,

Рембудсервіс, вул. Я.Мудрого, 82, оф. 9.

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛО�ПРОФІЛЬ (Німеч�
чина), 55�57 грн./метр. Цегла будівельна обли�
цювальна, шифер  8�хвильовий, пінопласт, це�
мент.Тел. 097�9249555, Рембудсервіс,

вул Я. Мудрого, 82 . оф. 9.

ЄВРОРЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ під ключ.,
будівництво котеджів від "нуля".

Дахові  і фасадні роботи. Гарантія якості.
Тел. 095 6140068. Можливо по перерахунку.

Рембудсервіс, вул Яр. Мудрого, 82, оф. 9.

БРИГАДА СПЕЦІАЛІСТІВ ЯКІСНО ВИКОНАЄ
КОМПЛЕКСНІ РОБОТИ ПО ЄВРОРЕМОНТУ

квартир, будівельні роботи будь�якої складності.
Дахові й фасадні роботи. Гарантія якості.

Тел. 098�150�80�76.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

16 (968)16 (968)16 (968)16 (968)16 (968)
 10 10 10 10 10 25 êâ³òíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

ßêùî õî÷åø ãàâêíóòè, ïî÷óõàéñÿ çà âóõîì. (Ì. Âåêøèí).ßêùî õî÷åø ãàâêíóòè, ïî÷óõàéñÿ çà âóõîì. (Ì. Âåêøèí).ßêùî õî÷åø ãàâêíóòè, ïî÷óõàéñÿ çà âóõîì. (Ì. Âåêøèí).ßêùî õî÷åø ãàâêíóòè, ïî÷óõàéñÿ çà âóõîì. (Ì. Âåêøèí).ßêùî õî÷åø ãàâêíóòè, ïî÷óõàéñÿ çà âóõîì. (Ì. Âåêøèí).

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, 29 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 "Ò.Âà-
ñèëüºâà. Ó ìåíå ÿíãîëüñüêèé õà-
ðàêòåð". 09.05 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
09.45 Áåç öåíçóðè. 10.10 Åíåðãîá-
ëîê. 10.20 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Âèïðîáó-
âàííÿ". 12.35 Íîâèíè. 12.45 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 13.05 Ïðàâî íà çàõèñò.
13.25 Òåìíèé ñèëóåò. 13.40 "Ïðî
æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 14.40
Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.20 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.25 Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ. Ñïåöâèïóñê. 15.35 Æèòòÿ
íà ð³âíèõ. 15.55 Ïîãîäà. 16.00 Õ/ô
"Ïðîäàíèé ñì³õ". 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ñâ³ò
ñïîðòó. 18.55 Àãðî-News. 19.05 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.25 Îñòàííº ïîïåðåä-
æåííÿ. 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 äåòà-
ëÿõ. 00.25 Ï³äñóìêè. Á³çíåñ. 00.40
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.15 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 02.25 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.25 Íîâèíè. 03.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Òèæäåíü.

Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.30 "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 Õ/ô "Êðàñóí÷èê". 15.40
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
16.45, 23.50 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.15, 21.15 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàí-
äèò³â" (1). 22.20, 05.05 "Ãðîø³".
00.15 Õ/ô "Ïîë³ò Ôåí³êñà" (2). 02.15
Õ/ô "Ñòåðâî". 03.45 Õ/ô "Ïîì³æ" (3).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10,
12.20 Ò/ñ "Ìåòåëèêè". 13.55 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.50 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.45 "Æäè ìåíÿ". 18.05 Ò/ñ "Æ³íî-
÷èé ë³êàð". 20.00, 01.55 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "1943". 22.25 Ò/ñ "Í³ìåöü"
(2). 00.10 Ò/ñ "Áðåñòñüêà ôîðòåöÿ"
(2). 02.25 Õ/ô "Ö³íà ñòðàõó". 04.15
Ä/ô "Àôîí: äîñòóêàòèñÿ äî íåáåñ".

 ICTV
05.20, 06.35, 01.50, 03.20 Ïî-
ãîäà. 05.25 Ñâ³òàíîê. 06.30,
07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ôàê-
òè òèæíÿ. 07.40, 09.15, 13.00
"Äèâåðñàíò. Ê³íåöü â³éíè" Ò/
ñ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.10, 00.50 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 20.05 "Âèíèùó-
âà÷³" Ò/ñ. 21.50 "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà" Ò/ñ. 23.00, 03.25
Ñâîáîäà ñëîâà. 01.55 Ïðî-
Z³êàâå.ua.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 30 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.55 Âè çàïèòóâàëè. 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 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó
âñå çíàòè". 08.15 Äîê. ô³ëüì "Ñ.Ìî-
ðîçîâ. Äóøà íàâñò³æ". 09.05
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 10.20 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Âèïðî-
áóâàííÿ". 12.35 Íîâèíè. 12.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.00 Áëèæ÷å äî íà-
ðîäó. 13.30 Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ.
Ñïåöâèïóñê. 13.40 Îñòàííº ïîïå-
ðåäæåííÿ. 14.00 "Ïðî æèòòÿ" ç
À.Ïàëü÷åâñüêèì. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.20 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.25 Õ/ô "Ìîëî-
äà ãâàðä³ÿ". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.40 Ñâ³ò ñïîðòó.
18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 Ïðî ãî-
ëîâíå. 19.25 Ñ³ëüðàäà. 19.45 "Ïðî
æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.20 Ñîö-
³àëüíå øîó "Àäðåíàë³í". 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.15, 01.10 Ñïîðò.
23.25 Õóä. ô³ëüì "Êàðóñåëü". 11 ñ.
00.10 Õóä. ô³ëüì "Êàðóñåëü". 12 ñ.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.10 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.25 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.20, 04.40 "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, 12.40, 20.15, 21.15,
22.20 Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèò³â" (1).
13.40 "Íå áðåøè ìåí³ - 4". 14.45,
04.50 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 15.45
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 23.30 Ò/ñ
"Á³áë³ÿ" (2). 01.30 Ò/ñ "Êâ³òè â³ä
Ë³çè".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10 Ò/
ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà". 11.10,
12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 13.20 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.10 Ò/ñ "Àíþòà". 18.05 Ò/ñ "Æ³íî-
÷èé ë³êàð". 20.00, 01.50 "Ïîäðî-
áèö³". 22.25 Ò/ñ "Í³ìåöü" (2). 00.15
Ò/ñ "Áðåñòñüêà ôîðòåöÿ" (2). 02.20
Õ/ô "Âîãíåííà ñò³íà" (2). 04.00 Ä/ô
"×óäåñà".

 ICTV
04.50, 06.35, 02.45, 04.15 Ïîãîäà.
04.55 Ôàêòè. 05.25 Ñâ³òàíîê. 06.25,
07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 "Òàêñ³" Ò/
ñ. 07.05 "Ëåñÿ+Ðîìà" Ò/ñ. 07.50,
02.00 Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.10 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 16.35 "Óáèâ÷à ñèëà"
Ò/ñ. 12.30, 13.00 "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â" Ò/ñ. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.25, 21.50 "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà" Ò/ñ. 14.40, 20.05 "Âèíèùó-
âà÷³" Ò/ñ. 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.05
"Ä³â÷èíà ç òàòóþâàííÿì äðàêîíà"
Õ/ô (2). 02.50 "Ïàðøèâà â³âöÿ" Õ/ô
(2). 04.20 Ïðî-Z³êàâå.ua.

Êîíöåðò Ñòàñà Ìèõàéëîâà. 20.00
"×àñ". 21.25 Õ/ô "Äâà äí³". 23.20 Õ/
ô "Ìè ç äæàçó". 00.55 Õ/ô "Áëàêèò-
íèé êàðáóíêóë". 02.05 Õ/ô "Äî ×îð-
íîãî ìîðÿ". 03.20 Õ/ô "Äóøà".

ÑÒÁ
05.45 "×óæ³ ïîìèëêè. Ï³äðèâíèê
ïðîòè âîë³". 06.25, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.15, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.50 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ó ïîëîí³ âëàñíîãî ñòèëþ".
10.45 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâèé åïà-
òàæ". 11.40 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 13.35 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ -
2". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 21.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íàéñêàí-
äàëüí³ø³ ðîçëó÷åííÿ 2012". 22.25
"Õàòà íà òàòà". 00.15 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 01.10 Õ/ô "Ôîðìóëà êî-
õàííÿ" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.35 Ïîä³¿. 07.10,
03.55 Õ/ô "Ê-9: Ñîáà÷à ðîáîòà" (1).
09.10 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 11.15 Õ/ô
"Êîëè íå âèñòà÷àº ëþáîâ³" (1). 13.00
Õ/ô "Ïå÷àë³-ðàäîñò³ Íàä³¿" (1). 16.50,
19.20 Ò/ñ "Âèéøîâ ¿æà÷îê ç òóìàíó"
(1). 21.30 Ôóòáîë. Ë³ãà ×åìï³îí³â
ÓªÔÀ. 1/2 ô³íàëó. "Áàðñåëîíà"
(²ñïàí³ÿ) - "Áàâàð³ÿ" (Í³ìå÷÷èíà).
23.50 Õ/ô "Ïîö³ëóíêè ïðîïàùèõ ÿí-
ãîë³â" (2). 01.40 Õ/ô "Ðåïîðòàæ äîë³"
(2). 03.10 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè".
10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè". 11.00
Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè".
12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà". 13.00, 00.20 Õ/
ô "Íàðå÷åíà - âò³êà÷êà". 15.30 Ò/ñ
"Ëþáèòü íå ëþáèòü". 16.30 Äàéîø
ìîëîäüîæ! 17.00 Äîñâ³äîñ. 18.00
Ì/ô "²ñòîð³ÿ ³ãðàøîê". 20.10 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³". 21.00 Â³òàëüêà. 22.20
Õ/ô "Àìåðèêàíñüêèé ïèð³ã" (2). 02.25
Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 11:05 - Ò/ñ. 11:50 -
Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  Äîê/ñ . 14:00 -  Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 -
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50 -  Ì/ô.
18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ". 19:25 -
"Ñïîð ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
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". 21.55 -  "Ñïîð ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22.50 -
Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.00 Õ/ô "Íà Âàñ ÷åêàº ãðîìàäÿí-
êà Íèêàíîðîâà" (1). 07.20 Õ/ô "Õâè-
ëÿ-âáèâöÿ" (1). 10.45 Õ/ô "Çîððî"
(1). 13.05 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 15.00 Ò/ñ
"Îñîáèñò³ îáñòàâèíè" (1). 23.00 Õ/ô
"²óäà" (1). 00.45 "Ëåãåíäè êàðíîãî
ðîçøóêó". 01.50 "Ðå÷îâèé äîêàç".
03.25 "Àãåíòè âïëèâó". 05.00 "Óðî-
êè ò³òîíüêè Ñîâè". 05.30 "Ïðàâäà
æèòòÿ".

 ×ÅÒÂÅÐ, 2 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 07.05 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.10 Õóä.
ô³ëüì "Ôðîíò áåç ôëàíã³â". 2 ñ. 09.05
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20 Ò/ñ "Ìàðóñÿ.
Âèïðîáóâàííÿ". 12.25 Ïðàâîñëàâ-
íà åíöèêëîïåä³ÿ. 13.10 Õ/ô "Äâà
á³éö³". 14.40 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü-
÷åâñüêèì. 15.40 Ïðî ãîëîâíå.
16.10 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Ðàçîì
ñï³âàéìî, äðóç³ ìî¿!".Ì.Ãðèöêàí.
18.00 Ïðî ãîëîâíå. 18.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.30 "ß
ëþáëþ òåáå, Óêðà¿íî!". Ì.Ïîï-
ëàâñüêèé 2÷. 19.35 Îñòàííº ïîïå-
ðåäæåííÿ. 19.45 "Ïðî æèòòÿ" ç
À.Ïàëü÷åâñüêèì. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.20 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Êðè-
ëà ìð³é ìî¿õ". ².Áîáóë. 22.50 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.10 Õóä. ô³ëüì
"Ôðîíò áåç ôëàíã³â". 2 ñ. 00.50 Äîê.
ô³ëüì "Êîëî ðàäîñò³". 01.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.30 Ä/
ô "Çðîáëåíî â Ãîëë³âóä³". 02.20 Òå-
ëåÀêàäåì³ÿ. 03.20 Õ/ô "Ìîëîäà ãâàð-
ä³ÿ" 2ñ. 04.35 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ".

     Êàíàë «1+1»
06.50, 19.30, 23.25 "ÒÑÍ". 07.25,
08.30, 11.35 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè
øîó-á³çíåñó". 09.35, 10.35, 03.00 Ò/
ñ "Òîíêà ìåæà". 12.40, 13.40, 14.40
Ò/ñ "Êîðîëåâà áàíäèò³â" (1). 15.40
Õ/ô "²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðî-
ôåñ³þ" (1). 17.40 Õ/ô "Êàâêàçüêà
ïîëîíÿíêà" (1). 20.00, 05.20 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 7". 21.30 "Ïåêåëüíà êóõíÿ-
3". 23.35, 01.25 Ò/ñ "Á³áë³ÿ" (2).
03.45 Õ/ô "Ñê³ëüêè âàæèòü êîõàííÿ"
(1).

8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - "×ÀÑ" . 10:55 -  "Ñïîð ×àñ"
(ïîâòîð). 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"
(ïîâòîð). 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 -
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50 -  Ì/ô.
18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î". 21.30 - "×àñ". 22.00 - Ò/
ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.50 Õ/ô "Âàëåíòèí ³ Âàëåíòèíà"
(1). 08.30 Ðàíêîâèé "Ñâ³äîê". 09.00
"Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè". 10.00 "Ëîõîò-
ðîí". 10.30 Ò/ñ "Äåòåêòèâè Ò.Óñòè-
íîâî¿. "Ïîðîêè òà ¿õí³ ïðèõèëüíèêè"
(1). 14.45, 19.30 Ò/ñ "Ë³òºéíèé".
16.45, 19.00, 23.30, 01.45, 05.00
"Ñâ³äîê". 17.00, 00.00 Õ/ô "×åñòü
ñàìóðàÿ". 21.30 Ò/ñ "Êðèì³íàë³ñòè:
ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü" (2). 22.30 Ò/
ñ "CSI: Ìàÿì³ - 9" (2). 02.15 "Ðå÷î-
âèé äîêàç". 03.20 "Àãåíòè âïëèâó".

ÑÅÐÅÄÀ, 1 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.15 Õóä. ô³ëüì "Ôðîíò áåç
ôëàíã³â". 1 ñ. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.15 Àãðî-News. 09.25 Ò/ñ "Ìàðó-
ñÿ. Âèïðîáóâàííÿ". 11.00 Óðî÷èñò³
çàõîäè. 12.00 Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Äâ³
ñòîëèö³". 13.00 "Ïðî æèòòÿ" ç
À.Ïàëü÷åâñüêèì. 14.10 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà "Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöü".
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.35 "ß ëþáëþ òåáå, Óêðà¿íî!".
Ì.Ïîïëàâñüêèé 1÷.. 19.45 "Ïðî
æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.50
Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
"Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 22.15
Ñâ³òëî. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.10 Õóä. ô³ëüì "Ôðîíò áåç
ôëàíã³â". 1 ñ. 00.45 Äîê. ô³ëüì
"Ìèë³ñòü ñåðöÿ". 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.35 Ä/ô "Àá-
ðèêîñè Àíòàë³¿". 02.25 ÒåëåÀêàäå-
ì³ÿ. 03.25 Õ/ô "Ìîëîäà ãâàðä³ÿ" 1ñ.
04.50 Ä/ô "Äâ³ ñòîëèö³".

Êàíàë «1+1»
06.05, 19.30, 23.10 "ÒÑÍ". 06.15,
07.05 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-
á³çíåñó". 08.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1). 10.05,
11.05, 12.05, 20.00, 21.05, 22.05 Ò/
ñ "Êîðîëåâà áàíäèò³â" (1). 13.10 Ò/
ñ "Êâ³òè â³ä Ë³çè". 17.30 Õ/ô "²âàí
Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ" (1).
23.20, 01.10 Ò/ñ "Á³áë³ÿ" (2). 02.45,
03.30, 04.15 Ò/ñ "Òîíêà ìåæà". 05.00
Õ/ô "Äí³ Íàä³¿" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 09.10 Ò/ñ "Ìàìî÷êè". 09.00,
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ò/ñ "Õîëîñòÿê".
16.05 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 18.05 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð". 20.00, 01.45 "Ïîä-
ðîáèö³". 22.25 Ò/ñ "Í³ìåöü" (2). 02.15
Õ/ô "Øîó Òðóìàíà". 03.50 Ä/ô "Âîñ-
êðåñ³ííÿ".

 ICTV
04.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
04.45, 06.20 Ïîãîäà. 04.50 Ôàêòè.
05.20 Ñâ³òàíîê. 06.25 "Òàêñ³" Ò/ñ.
07.15 "Ëåñÿ+Ðîìà" Ò/ñ. 08.10 Íå-
ñåêðåòí³ ôàéëè. 09.10, 19.00 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05, 16.35
"Óáèâ÷à ñèëà" Ò/ñ. 12.25 "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â" Ò/ñ. 13.25, 21.50
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà" Ò/ñ.

14.35, 19.55 "Âèíèùóâà÷³" Ò/ñ.
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.00 "Ä³â÷è-
íà, ÿêà ãðàëà ç âîãíåì" Õ/ô (2).
01.40 Êðèì³íàëüíèé îáëîì. 02.00
"Ä³â÷èíà ç òàòóþâàííÿì äðàêîíà"
Õ/ô (2). 04.25 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè. 05.40
Õ/ô "Êîðîë³âñüêà ðåãàòà". 07.10 Õ/ô
"Öèðê". 09.15 Õ/ô "Á³ë³ ðîñè". 11.15
Õ/ô "Ñìóãàñòèé ðåéñ". 12.55 "Àáðà-
êàäàáðà". 14.35 Õ/ô "ßíãîë ó ñåðö³".
18.25, 20.20 "20 ðîê³â â äîðîç³".

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íîâèíè.
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15
"×àñ îá³äàòè!". 11.55 "Äîáðîãî çäî-
ðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.20,
03.15 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé öåíòð".
15.15 "Ïîêè º ÷àñ". 16.00 "ß ïîäàþ
íà ðîçëó÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 17.40, 02.20 "Äàâàé îäðóæè-
ìîñÿ!" 18.55, 01.30 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Êðà-
ñóíÿ". 22.35 "Yesterday live". 23.45
Ò/ñ "Â³òåð ïåðåìîãè, ÿñíèé äåíü".
04.00 Õ/ô "Íàõàëåíîê".

ÑÒÁ
07.20, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 08.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ä³òè-àêòîðè". 09.50 "Ìîÿ ïðàâäà.
ÌàñòåðØåô. Á³é áåç ïðàâèë". 10.50
Õ/ô "Çäðàñòóéòå Âàì!" 12.55 "Çâà-
æåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 21.00 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Ò³, ùî ï³øëè â 2012 ðîö³".
22.25 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
00.15 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.10
Õ/ô "Âåñåë³ ç³ðêè" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 7"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.45, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Îïåðàö³ÿ "Ëÿëüêî-
âîä" (1). 15.20 Ùèðîñåðäå ç³çíàí-
íÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 23.25 Õ/ô "Ðå-
ïîðòàæ äîë³" (2). 01.15 Ò/ñ "¥ð³ìì.
Äðóãèé ñåçîí" (2). 02.00 Õ/ô "Êîñ-
ìîïîë³ñ" (2).

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè".
10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè". 11.00

Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè".
12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà". 13.00, 19.10
Áîãèíÿ øîï³íãó. 15.00, 20.10 Ò/ñ
"Ëþáèòü íå ëþáèòü". 16.10 Ò/ñ "Ñòó-
äåíòè". 17.10, 01.25 Äîñâ³äîñ. 18.10
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 21.00 Â³òàëüêà.
22.20 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 23.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 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".

ÎÐÒ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 02.00
Íîâèíè. 04.05 "Äîáðîãî ðàíêó".
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!". 11.55 "Äîá-
ðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³ íîâè-
íè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
14.20, 03.05 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé
öåíòð". 15.15 "Ïîêè º ÷àñ". 16.00 "ß
ïîäàþ íà ðîçëó÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.40, 02.05 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 18.55, 00.50 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Êðà-
ñóíÿ". 22.40 Ò/ñ "Â³òåð ïåðåìîãè,
ÿñíèé äåíü". 00.35 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
 09.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³ ïàð³".
09.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³ ðîç-
ëó÷åííÿ". 11.00 "Îäèí çà âñ³õ". 12.55
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 21.00 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Ò³, ùî ï³øëè â 2012 ðîö³".
22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 3". 23.25
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 00.20 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (1). 01.15 Õ/ô "Ïðèâ³ò â³ä
×àðë³ Òðóáà÷à" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20, 13.50,
17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 15.35,
03.05 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Îïåðà-
ö³ÿ "Ëÿëüêîâîä" (1). 23.20 Õ/ô "Êîñ-
ìîïîë³ñ" (2). 01.20 Õ/ô "Ðàïòîâà
ñìåðòü" (2). 04.25 Õ/ô "Ëþáîâ äî
çàïèòàííÿ" (1).

Ò Å Ò
07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ".
07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ
"Ðàíåòêè". 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü
ç ïðèâèäàìè". 12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà".
13.00, 19.10 Áîãèíÿ øîï³íãó. 15.00,
20.10 Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþáèòü". 16.10
Ò/ñ "Ñòóäåíòè". 17.10, 01.25 Äîñâ³-
äîñ. 18.10 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 21.00
Â³òàëüêà. 22.20 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³.
23.00 Äóðíºâ+1. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòó-
ëîê" (2). 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.50
Áàáóíè & ä³äóíè. 02.15 Òåîð³ÿ çðà-
äè. 03.05 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16.30 - "×ÀÑ". 16.40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/
ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19.25 -   "Ñïîð ×àñ".
19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷-
³ðíÿ êàçêà . 19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â.20.00 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-
ñòóä³î. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55
- ïðîãðàìà " Ñïîð ×àñ". 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
08.25, 03.20 "Àãåíòè âïëèâó". 09.00
"Ïðàâîñëàâí³ ñâÿò³". 10.45 Ò/ñ "Òó-
ðåöüêèé ãàìá³ò" (1). 14.45 Ò/ñ "Äà¿ø-
íèêè". 18.30 "Ëîõîòðîí". 19.00, 23.30,
01.45, 04.25 "Ñâ³äîê". 19.30 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 21.30 Ò/ñ "Êðèì³íàë³ñòè:
ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü" (2). 22.30 Ò/
ñ "CSI: Ìàÿì³ - 9" (2). 00.00 Õ/ô "Íå-
çàïåðå÷íèé - 2" (2). 02.15 "Ðå÷îâèé
äîêàç".
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

Õ/ô "Ïåðëèíà Í³ëó". 15.20, 20.10
Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³". 16.20 Äàéîø ìî-
ëîäüîæ! 16.55 Äîñâ³äîñ. 17.55 Ì/
ô "²ñòîð³ÿ ³ãðàøîê 3". 21.00 Â³òàëü-
êà. 22.20 Õ/ô "Àâòîñòîïîì ïî ãà-
ëàêòèö³". 02.25 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".
11.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.05 - Õ/ô.
12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
- "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïîâòîð).
14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 - "×ÀÑ".

14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 -
Íîâèíè "×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".
19:25 - "Ñïîð ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
-"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - "×ÀÑ" . 21:55 -
"Ñïîð ×àñ". 22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.00 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàí³¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.50, 00.30 Ïîãîäà. 09.00, 16.45
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (1). 11.05,
17.55, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1).
13.25, 14.35 Kids' Time. 13.30 Ì/ñ
"Êà÷èí³ ³ñòîð³¿" (1). 14.45 Ò/ñ "Äðóç³"
(1). 15.45 Ò/ñ "Êàäåòñòâî" (1). 21.00
Ò/ñ "Êóõíÿ 2" (1). 22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (1). 00.35 Ò/ñ "Òàºìíå êîëî"
(1). 01.30 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ" (1).
02.15 Ò/ñ "Ð³ööîë³ ³ Àéëñ" (2). 02.55,
03.40 Çîíà íî÷³. 03.00 Ñåðåäíüîâ-
³÷÷ÿ çà÷èíàºòüñÿ î 18.00. 03.10 ß,
ìèë³ñòþ Áîæîþ, ïàí âîçíèé. 03.45
Óêðà¿íñüêèé Ñîëîìîí, àáî Óêðà¿íñü-
êà ïðàâäà ³ çàêîí.

ÑÓÁÎÒÀ, 4 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.45 Ïðèñâÿòè ñåáå ôóòáîëó!
08.05 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 08.20
Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 09.05 Æèòòÿ íà
ð³âíèõ. 09.20 Àðì³ÿ. 09.35 Òîê-øîó
"Êîíêóðåíòè Çëàòè Îãíºâè÷". 10.15
Õ/ô "Ïðîäàíèé ñì³õ". 12.45 Â ãîñ-
òÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 13.50 "Óêðà¿íà.
Ãîëîñ. Äóøà". Êîíöåðò Ò.Ïîâàë³é.
15.55 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè.
Ïðåì'ºð-ë³ãà. "²ëë³÷³âåöü" (Ìàð³ó-
ïîëü) - "Øàõòàð" (Äîíåöüê). 17.50
Çîëîòèé ãóñàê. 18.35 Ìèêîëà Ìîç-
ãîâèé - ìàéñòåð êëàñ: "Æèòè...".
20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.15 Áåç öåíçóðè. 21.50 Êàáì³í:
ïîä³ÿ òèæíÿ. 22.00 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
22.45 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
22.55 ÂÅËÈÊÎÄÍ² ÁÎÃÎÑËÓÆ²Í-
Íß.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ðåìîíò +". 06.10 Õ/ô "Ñê³ëüêè
âàæèòü êîõàííÿ" (1). 08.00
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî òàì?"
10.15 Ì/ô "Åíãð³ Áåðäñ". 10.20,
10.45 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.05,
04.05 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4: Â'ºòíàì".
12.05 "Òà÷êè". 12.35, 20.00 "Âåëèê³
ïåðåãîíè". 14.40 Õ/ô "Êðèõ³òêà ç
Áåâåðë³-Õ³ëëç - 3: Â³âà ëà Ô'ºñòà"
(1). 16.35 "Âå÷³ðí³é Êè¿â ". 18.30
"Ðîçñì³øè êîì³êà - 3". 19.30, 04.50
"ÒÑÍ". 22.10 Õ/ô "²ñêðè ç î÷åé" (1).
01.00, 02.35 Ò/ñ "Á³áë³ÿ" (2).

IÍÒÅÐ
05.00 Õ/ô "Ï³ï". 07.05 Ò/ñ "Òðè äí³
Ëåéòåíàíòà Êðàâöîâà". 10.55 Õ/ô
"Ïåòðîâè÷". 13.00 Ñõîäæåííÿ Áëà-
ãîäàòíîãî Âîãíþ. Òðàíñëÿö³ÿ ç ªðó-
ñàëèìà. 15.00, 04.10 ²íòåðâ'þ ç
Ïàòð³àðõîì Ìîñêîâñüêèì ³ âñåÿ
Ðóñ³ Êèðèëîì. 15.20 Ä/ô "Ñèëüí³øå
ñìåðò³. Ìîëèòâà". 16.15 Ò/ñ "Ó ñàäó

"Ô³êñèêè". 11.20, 00.00 Ìþçèêë "Çà
äâîìà çàéöÿìè". 13.45 Õ/ô "Íàâêî-
ëî ñâ³òó çà 80 äí³â". 16.30 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³". 18.00 Ì/ô "Ðàïóíöåëü:
Çàïóòàíà ³ñòîð³ÿ". 20.00 Õ/ô "Á³ëîñ-
í³æêà: Ïîìñòà ãíîì³â". 22.05 Õ/ô
"Áåç â³ä÷óòò³â" (2). 01.55 Äî ñâ³òàí-
êó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:05 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - Ì/ô.
10:30 -  "×àñ". 10:55 -  "Ñïîð ×àñ"
.11:05 - "Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00
- Äîê/ñ. 12:25 - "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 - Êîíöåðò. 18.25 -
"Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 19:00 - "×àñ".
19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Ò/ñ.
21:30 - "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô . 01:20 - Í³÷
ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

08.10, 10.00 Ðåâ³çîð-2. 12.00
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 13.40 Ëþäè ÕÅ.
14.00 Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ. 14.40 Ôàé-
íà Þêðàéíà. 15.15 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì" (1). 17.20 Õ/ô "Ä³â÷èíà ç
Äæåðñ³" (1). 19.30 Õ/ô "Ì³ñ Êîíãåí³-
àëüí³ñòü" (1). 22.00 Õòî çâåðõó?-2.
00.00 Õ/ô "Äæåðð³ Ìàãóàéåð" (2).

02.00 Õ/ô "Íàï³âïðîô³" (1). 03.20,
04.25 Çîíà íî÷³. 03.25 Óêðà¿íö³
Íàä³ÿ. 04.30 ×åìï³îí ÷åìï³îí³â.

ÍÅÄ²Ëß, 5 ÒÐÀÂÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

08.00 ÂÅËÈÊÎÄÍ² ÁÎÃÎÑËÓÆ²Í-
Íß. 13.00 "Âåëèêäåíü". 13.55 Êðîê
äî ç³ðîê. 14.50 Ìàþ ÷åñòü çàïðî-
ñèòè. 15.45 Øåô-êóõàð êðà¿íè.
16.50 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ. 17.40
Êîíöåðò Ì.Ïîïëàâñüêîãî "Ìàìî,
ð³äíà ³ êîõàíà". 19.45 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà "Ñâÿòêîâà Âåëèêîäíÿ".
21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.45 Òî÷êà
çîðó. 22.10 Ôîëüê-music. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.10 Åðà
çäîðîâ'ÿ. 23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèê-
ëèê. 23.55 Òîê-øîó "Äðóæèíà".
01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 02.00
Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 02.10 Êàðàî-
êå äëÿ äîðîñëèõ.

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "²ñêðè ç î÷åé" (1). 07.50
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò +".
09.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 10.10,
10.35 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.00
"Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì". 12.00
"Ñìàêóºìî". 12.30, 20.00 "Ãîëîñ
êðà¿íè - 3". 14.55 Õ/ô "Next.
Íàñòóïíèé". 19.30, 05.30 "ÒÑÍ".
22.30 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.30 "Ùî?
Äå? Êîëè? Ç³ðêîâ³ â³éíè". 00.30 Õ/ô
"Ñàëîìåÿ" (1). 02.30 Õ/ô "Êîãäà
çàöâåòåò áàãóëüíèê".

IÍÒÅÐ
04.40 Ò/ñ "1943". 06.35 Â. Êëè÷-

êî - Ô. Ï'ÿíåòà. Âåëèêèé áîêñ íà
"²íòåð³". 09.30 "Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñüêîãî". 10.05 "Îðåë ³ Ðåø-
êà". 11.05, 02.35 Ä/ô "Âåëèêäåíü".
12.00 Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ".

11.05, 17.55, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè"
(1). 13.25, 14.35 Kids' Time. .13.30
Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿" (1) . 14.45 Ò/ñ
"Äðóç³" (1). 15.45 Ò/ñ "Êàäåòñòâî"
(1). 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2" (1). 22.05
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (1). 00.35 Ò/ñ "Òàº-
ìíå êîëî" (1). 01.30 Ò/ñ "Âåðîí³êà
Ìàðñ" (1). 02.15 Ò/ñ "Ð³ööîë³ ³ Àéëñ"
(2). 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
03.00, 03.45 Çîíà íî÷³.

Ï’ßÒÍÈÖß, 3 ÒÐÀÂÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
07.10 Õóä. ô³ëüì "Ôðîíò çà ë³í³ºþ
ôðîíòó". 1 ñ. 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.20 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Âèïðîáóâàííÿ".
12.20 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 12.45
Õ/ô "×åêàé íà ìåíå". 14.20 Òåàò-
ðàëüí³ ñåçîíè. 15.10 Õ/ô "Ïîâ³òðÿ-
íèé â³çíèê". 16.30 Ïðî ãîëîâíå.
16.50 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà À.Äåìè-
äåíêà "Íà â³äñòàí³ äóø³". 18.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà À.Äåìèäåíêà
"Íà â³äñòàí³ äóø³" (ïðîäîâæåííÿ).
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15 Êîíöåð-
òíà ïðîãðàìà "ªäíîñò³ äàé, Áîæå,
íàì óñ³ì". ².Ïîïîâè÷. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.10 Õóä.
ô³ëüì "Ôðîíò çà ë³í³ºþ ôðîíòó". 1
ñ. 00.35 Äîê. ô³ëüì "Ò³, ÿê³ áà÷àòü
ñåðöåì". 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 01.35 "Íàùàäêè" ç
Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì.
02.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.30 Õ³ò-ïà-
ðàä "Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì).

   Êàíàë «1+1»
06.30, 19.30, 04.45 "ÒÑÍ". 07.05,
08.10 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-
á³çíåñó". 09.15, 10.15 Ò/ñ "Òîíêà
ìåæà". 11.15 Õ/ô "Äí³ Íàä³¿" (1).
13.10 "Ïåêåëüíà êóõíÿ-3". 15.20 Õ/
ô "Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà" (1). 17.05
Õ/ô "Ëþáîâ ³ ãîëóáè" (1). 20.00
"Âå÷³ðí³é Êè¿â". 21.50 Õ/ô "Íåêåðî-
âàíèé" (1). 23.50, 01.40, 03.15 Ò/ñ
"Á³áë³ÿ" (2).

IÍÒÅÐ
06.15 Ò/ñ "Ìàìî÷êè". 09.00, 12.00
Íîâèíè. 09.10 Ò/ñ "Ìàìî÷êè". 12.10
Ò/ñ "Íåëþáà". 16.15 Ò/ñ "Àíþòà".
18.05 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 20.00,
02.05 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "1943".
22.25 Ò/ñ "Õîëîñòÿê". 02.35 Õ/ô "Íå
âêðàäè" (2). 04.05 Ä/ô "Âåëèêäåíü".

 ICTV
04.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.00,
06.25 Ïîãîäà. 05.05 Ôàêòè. 05.25
Ñâ³òàíîê. 06.30 "Òàêñ³" Ò/ñ. 07.15
"Ëåñÿ+Ðîìà" Ò/ñ. 08.10 Ñòîï-10.
09.05, 19.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.00, 16.35 "Óáèâ÷à ñèëà" Ò/ñ.
12.25 "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â" Ò/
ñ. 13.30, 21.50 "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà" Ò/ñ. 14.40, 19.55 "Âèíèùó-
âà÷³" Ò/ñ. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.00
"Åêâ³ë³áð³óì" Õ/ô. 01.05 Ïðîâîêà-
òîð. 01.55 "Ä³â÷èíà, ÿêà ï³äðèâàëà
ïîâ³òðÿí³ çàìêè" Õ/ô (2). 04.20 Ïðî-
Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íîâèíè.
05.10 "Ìóñë³ì Ìàãîìàºâ. Ñåðöå íà
ñí³ãó". 06.05 Ò/ñ "Â³òåð ïåðåìîãè,
ÿñíèé äåíü". 08.15 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäîðîâî!"
09.55 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15 "×àñ
îá³äàòè!" 11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷-
êà!" 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.20 Ò/ñ "Òîð-
ãîâåëüíèé öåíòð". 15.15 "Ïîêè º
÷àñ". 16.00 "×åêàé íà ìåíå". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.15 "Óãàäàé ìå-
ëîä³þ". 17.55 "Ëþäèíà ³ çàêîí" .18.55
"Ïîëå ÷óäåñ". 20.00 "×àñ". 20.20
Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ íîâî¿ ñöåíè Ìà-
ð³¿íñüêîãî òåàòðó. 22.25 "Ìàð³¿íñü-
êèé òåàòð ³ Âàëåð³é Ãåðã³ºâ". 00.10
Õ/ô "Ðèòà". 01.45 Õ/ô "ßáëóêî ðîçá-
ðàòó". 03.15 Õ/ô "Íå ÷åêàëè, íå âî-
ðîæèëè".

ÑÒÁ
05.55 "×óæ³ ïîìèëêè. Ðîçïëàòà çà
áëàãîä³éí³ñòü". 06.40 Õ/ô "Êîõàíèé
çà íàéìîì" (1). 08.40 Õ/ô "Íàä³éíèé
çàñ³á" (1). 16.40, 18.10 Õ/ô "Ñëóæ-
áîâèé ðîìàí" (1). 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.35 "Õîëîñòÿê -
3". 00.05 "ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ
×åõîâîþ". 01.00 Õ/ô "Âàã³òíèé" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.35 Ïîä³¿. 07.20 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20, 15.50, 21.50
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Øêåðå-
áåðòü" (1). 13.45 Õ/ô "À ÿê æå ñåðöþ
áóòè" (1). 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá"
(1). 19.20, 03.55 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Îïåðàö³ÿ "Ëÿëü-
êîâîä" (1). 23.25 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³
- 3" (2). 02.50 Ëàñêàâî ïðîñèìî.
04.30 Õ/ô "Â³ëëà ðîçáðàòó, àáî Òà-
íîê ñîíÿ÷íîãî çàòåìíåííÿ" (1).

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè".
10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè". 11.00
Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäà-
ìè". 12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà". 13.00, 00.30

IÍÒÅÐ
05.20, 16.10 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
06.55, 09.10 Ò/ñ "Ìàìî÷êè". 09.00,
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé
äåòåêòèâ". 14.00 Õ/ô "Ïåòðîâè÷".
18.05 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 22.25 Ò/ñ "Òðè äí³ Ëåé-
òåíàíòà Êðàâöîâà". 02.05 Õ/ô "Ïîë³ò
ïîðóøíèêà". 03.50 Ä/ô "5 ªâàíãåë³º".

 ICTV
04.55, 06.15 Ïîãîäà. 05.00 Ôàêòè.
05.15 Ñâ³òàíîê. 06.20 "Òàêñ³" Ò/ñ.
07.05 "Ëåñÿ+Ðîìà" Ò/ñ. 08.05 Ìàê-
ñèìóì â Óêðà¿í³. 09.00, 19.00 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00, 16.30
"Óáèâ÷à ñèëà" Ò/ñ. 12.20 "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â" Ò/ñ. 13.25, 21.50
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà" Ò/ñ.
14.35, 19.55 "Âèíèùóâà÷³" Ò/ñ. 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.00 "Ä³â÷èíà, ÿêà
ï³äðèâàëà ïîâ³òðÿí³ çàìêè" Õ/ô (2).
01.50 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 02.15
"Ä³â÷èíà, ÿêà ãðàëà ç âîãíåì" Õ/ô
(2). 04.20 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Íîâèíè.
05.10 "Ëåîí³ä Êàíåâñüêèé. Ïðèãîäè
äåòåêòèâà". 06.05 Ò/ñ "Â³òåð ïåðå-
ìîãè, ÿñíèé äåíü". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15
"×àñ îá³äàòè!". 11.55 "Äîáðîãî çäî-
ðîâ'ÿ÷êà!". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.20,
03.35 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé öåíòð".
15.15 "Ïîêè º ÷àñ". 16.00 "ß ïîäàþ
íà ðîçëó÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 17.15 "Óãàäàé ìåëîä³þ".
17.55, 02.45 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
18.55, 01.55 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.20 "Íàäáàííÿ Ðåñïóáë³-
êè: Àíäð³é Äåìåíòüºâ". 22.40 Õ/ô
"Òàòóñ³ 2". 00.30 Õ/ô "Ðîìàí ó ðîñ-
³éñüêîìó ñòèë³".

ÑÒÁ
05.50 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïîëþâàííÿ íà
â³äüîì". 06.35, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.25, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.55 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ç³ðêîâà ïðèñëóãà". 10.55
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâèé á³çíåñ".
11.50 Õ/ô "Âàã³òíèé" (1). 13.35 "Çâà-
æåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.05 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 21.05 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Îãîëåí³ òà çíåäîëåí³".
22.25 "Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ". 00.15
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.10 Õ/ô "Ëàñ-
êàâî ïðîñèìî, àáî Ñòîðîíí³ì âõ³ä
çàáîðîíåíî!" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.55 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô
"Â³ëëà ðîçáðàòó, àáî Òàíîê ñîíÿ÷-
íîãî çàòåìíåííÿ" (1). 08.45 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 09.45 Ò/ñ "Âèéøîâ ¿æà-
÷îê ç òóìàíó" (1). 14.00, 02.30 Õ/ô
"Îñòàííÿ ñïðàâà Êàçàíîâè" (1).
15.45, 19.20 Ò/ñ "Øêåðåáåðòü" (1).
20.00 Ò/ñ "Îïåðàö³ÿ "Ëÿëüêîâîä" (1).
21.55 Ôóòáîë. Ë³ãà ªâðîïè ÓªÔÀ.
1/2 ô³íàëó. "×åëñ³" (Àíãë³ÿ) - "Áà-
çåëü" (Øâåéöàð³ÿ). 00.00 Ò/ñ "¥ð³ìì.
Äðóãèé ñåçîí" (2). 00.50 Õ/ô "Ïî-
ö³ëóíêè ïðîïàùèõ ÿíãîë³â" (2). 04.15
Õ/ô "Êîëè íå âèñòà÷àº ëþáîâ³" (1).

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 07.55 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè".
10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè". 11.00
Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè".
12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà". 13.00, 00.10 Õ/
ô "Ðîìàí ³ç êàìåíåì". 15.20, 20.10
Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³". 16.20 Äàéîø ìî-
ëîäüîæ! 17.00 Äîñâ³äîñ. 18.00 Ì/ô
"²ñòîð³ÿ ³ãðàøîê 2". 21.00 Â³òàëüêà.
22.20 Õ/ô "Íå ïîãðîæóé Ï³âäåííî-
ìó Öåíòðó, ïîïèâàþ÷è ñ³ê ó ÷îð-
íîìó êâàðòàë³" (2). 02.05 Äî ñâ³òàí-
êó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 10.55 -  "Ñïîð ×àñ" (ïîâòîð).
11:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.05 - Ò/ñ.
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - "×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïîâòîð).
13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ" (ïî-
âòîð). 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

06.00 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.50, 19.15 Ï³ðàí³¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 07.35,
08.35, 19.50, 00.30 Ïîãîäà. 09.00,
16.45 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (1).

÷è â ãîðîä³". 20.00 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Õ/ô "Í³÷ äîâæèíîþ ó æèòòÿ".
22.30 Â. Êëè÷êî - Ô. Ï'ÿíåòà. Âåëè-
êèé áîêñ íà "²íòåð³". Ïðÿìèé åô³ð.
01.30 Âåëèêîäíº áîãîñëóæ³ííÿ.
Ïðÿìà òðàíñëÿö³ÿ.

ICTV
05.10, 05.30 Ïîãîäà. 05.15 Ôàêòè.
05.35 Ñâ³òàíîê. 06.40 "Åêâ³ë³áð³óì"
Õ/ô. 08.40 Ç³ðêà YouTube. 09.45
Äà÷à. 10.25 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ.
11.15 Çà êåðìîì. 11.40 Äèâèòèñÿ
âñ³ì!. 12.20 "Âèíèùóâà÷³" Ò/ñ. 14.00
"Áåðìóäñüêèé òðèêóòíèê" Õ/ô. 15.50
"Âèêðàäà÷³ êàðòèí" Õ/ô. 17.45 Ìàê-
ñèìóì â Óêðà¿í³. 18.45 Ôàêòè.

Âå÷³ð. 19.00 "Ê³ëåðè" Õ/ô. 20.55
"Òàêñ³" Õ/ô. 22.45 "Ä³â÷èíà ìî¿õ
æàõ³òü" Õ/ô (2). 00.55 "Ðîê-í-ðîëü-
íèê" Õ/ô (2). 02.50 "Âåëèêäåíü Âîë-
òîíà" Õ/ô (2). 04.20 Âåëèêîäíÿ ïî-
åç³ÿ.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè. 05.10
"Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 05.35 Õ/ô "Ïðî-
ùàííÿ ñëîâ'ÿíêè". 06.55 "Ãðàé, ãàð-
ìîíü óëþáëåíà!" 07.40 "Ñì³õîâèí-
êè. Íîâ³ ïðèãîäè". 07.50 "Ðîçóìíèö³
é ðîçóìíèêè". 08.40 "Ñëîâî ïàñòè-
ðÿ". 09.15 "Ñìàê". 09.55 "²äåàëüíèé
ðåìîíò". 11.15 "×óäîòâîðö³ ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ". 12.20, 01.00 "Âåëèêäåíü".
13.30 Õ/ô "Ð³äíÿ". 15.25 "ªðàëàø".

15.55 "Ä³íà Ãàð³ïîâà. Íàø ãîëîñ íà
"ªâðîáà÷åíí³". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâè-
íè. 17.15 "Óãàäàé ìåëîä³þ". 17.55
Ò/ñ "Îñòàííÿ çóñòð³÷". 20.00 "×àñ".
20.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.00
Âåëèêäåíü. Òðàíñëÿö³ÿ áîãîñëóæ³í-
íÿ ç Õðàìó Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ. 01.55
Õ/ô "Íàñòÿ". 03.25 "Ñâÿò³ ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ".

ÑÒÁ
04.50 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè"
(1). 05.45 Õ/ô "Â ìî¿é ñìåðò³ ïðîøó
âèíèòè Êëàâó Ê." (1). 06.55 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 07.50 "¯ìî âäîìà".
08.50 "Õàòà íà òàòà". 10.50 "Õîëîñòÿê
- 3". 14.35 "ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ
×åõîâîþ". 15.45 Õ/ô "Ñëóæáîâèé
ðîìàí" (1). 19.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-5". 21.15 "Ìîÿ ïðàâäà
ÌàñòåðØåô. Áåç âèíè âèííà". 22.20
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5" Ï³äñóìêè
ãîëîñóâàííÿ. 22.45 Õ/ô "Äîçâîëüòå
òåáå ïîö³ëóâàòè" (1). 00.35
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 3".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.50 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô
"Ê-911" (1). 09.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).
10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê. 11.00 Íàéêðà-
ùèé êóõàð íà ñåë³ - 2. 12.00, 04.10
Õ/ô "À ÿê æå ñåðöþ áóòè - 2" (1).
14.00 Õ/ô "Ïîëóíè÷íèé ðàé" (1).
18.00, 19.20 Ò/ñ "ßáëóíåâèé ñïàñ"
(1). 22.15 Õ/ô "Íà âñå æèòòÿ" (1).
00.00 Õ/ô "Îñòð³â" (1). 02.10 Õ/ô "À
ÿê æå ñåðöþ áóòè" (1).

Ò Å Ò
07.15 Ì/ñ "²íä³éñüê³ áàéêè". 07.40
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçèêè.
08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ". 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î,
âïåðåä!" 10.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà". 11.05 Ì/ñ

14.50, 03.30 Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí".
20.00 Ïîäðîáèö³. 20.30 Õ/ô "Ï³çíº
êîõàííÿ". 22.30, 01.55 Ò/ñ "Íåëþ-
áà". 01.25 "Ïîäðîáèö³".

 ICTV
05.15, 05.35 Ïîãîäà. 05.20 Ôàêòè.
05.40 Ñâ³òàíîê. 06.40 Êâàðòèðíå
ïèòàííÿ. 07.35 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 07.55 Äà÷à. 08.35 Îñíîâ-
íèé ³íñòèíêò. 09.05 Äèâèòèñÿ âñ³ì!.
10.25 Îë³ìï³Ëÿïè. 11.30 Êîçèðíå
æèòòÿ. .12.00 Ìóëüò îñîáèñòîñò³
13.15 "Âèêðàäà÷³ êàðòèí" Õ/ô. 15.10
"Ê³ëåðè" Õ/ô. 16.55 "Òàêñ³" Õ/ô 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð
19.00 "Åéñ Âåíòóðà. Ðîçøóê äî-
ìàøí³õ òâàðèí" Õ/ô. 20.45 "Åéñ Âåí-
òóðà. Êîëè ïðèðîäà êëè÷å" Õ/ô. 22.35
"Òàêñ³" Ò/ñ. 00.00 "Ä³â÷èíà ìî¿õ
æàõ³òü" Õ/ô (2). 02.05 "Ðîê-í-ðîëü-
íèê" Õ/ô (2). 03.50 "Âåëèêäåíü Âîë-
òîíà" Õ/ô (2). 05.20 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè. 05.10
"Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 05.35 Õ/ô "Àëüîø-
ê³íà ëþáîâ". 07.00 "Àðì³éñüêèé ìà-
ãàçèí". 07.40 "Ñì³õîâèíêè. Ï³í-êîä".
07.55 "Çäîðîâ'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³
íîòàòêè". 09.30 "Äîêè âñ³ âäîìà".
10.25 "Ôàçåíäà". 11.15 Ñåðåäîâè-
ùå ïðîæèâàííÿ. 12.20 Õ/ô "Ìîÿ
äðóãà ïîëîâèíêà". 15.50 Õ/ô "Íàðå-
÷åíèé çà îãîëîøåííÿì". 17.50 "Ïî
ñåðïàíòèíó". Êîíöåðò Âàëåð³¿. 20.00
"×àñ". 20.20 "Âåëèêà ð³çíèöÿ ÒÁ".
22.10 "Ùî? Äå? Êîëè?". 23.45 Õ/ô
"Ì³ì³íî". 01.25 Õ/ô "Ñòðèáóõà".
02.55 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé öåíòð".

ÑÒÁ
05.30 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè"
(1). 06.25 Õ/ô "Íåä³ëüíèé òàòî" (1).
07.55 "¯ìî âäîìà". 08.55 "Êóë³íàð-
íà äèíàñò³ÿ". 10.50 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 11.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ò³,
ùî ï³øëè â 2012 ðîö³". 13.50 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Íàéñêàíäàëüí³ø³ ðîçëó-
÷åííÿ 2012". 14.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Îãîëåí³ òà çíåäîëåí³". 15.45 "Óêðà¿-
íà ìàº òàëàíò!-5". 19.00 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â". 20.00 Õ/ô "Áóäèíîê
ìàëÿòè" (1). 23.50 Õ/ô "Êîõàíèé çà
íàéìîì" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.55 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.50 Ïîä³¿. 07.10 Íàéðîçóìí³øèé.
09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿
åêðàí³â. 11.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é
ïàòðóëü - 7" (1). 14.00 Õ/ô
"Êàðóñåëü" (1). 16.00, 20.00 Ò/ñ
"Êîõ¿àííÿ Íàä³¿" (1). 19.00, 03.45
Ïîä³¿ òèæíÿ. 21.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).
23.00 "Âåëèêèé ôóòáîë". 00.30 Ò/ñ
"Ìåíòîâñüê³ â³éíè - 3" (2). 04.30 Õ/ô
"Íà âñå æèòòÿ" (1).

Ò Å Ò
07.15 Ì/ñ "²íä³éñüê³ áàéêè". 07.40
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçèêè.
08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ". 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î,
âïåðåä!". 10.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà
Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà".
11.05 Ì/ñ "Ô³êñèêè". 11.20, 22.10
Ìþçèêë "Ïîïåëþøêà". 13.40 Õ/ô
"Á³ëîñí³æêà: Ïîìñòà ãíîì³â". 15.45
Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³". 17.15 Ó ÒÅÒà â
²íòåðíåò³. 17.55 Õ/ô "Îäèí âäîìà".
20.00 Õ/ô "Àë³ñà ó Äèâîñâ³ò³". 00.30
Õ/ô "Òðîöüêèé" (2). 02.35 Äî ñâ³òàí-
êó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ . 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
"Òîï Õ³ò 20". 10:30 - "×àñ" . 11:00 - Õ/
ô. 12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàðïàò-
òÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ.15:00 - Äîê/ñ. 16:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30 -
Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 -
Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7 äí³â". 21.15
- "Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 22:00 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô . 01.00
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00 Õ/ô
"Ðîê â ë³òíüîìó òàáîð³" (1). 09.45
Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó" (1).
10.10 Ì/ô "Ñêóá³ Äó òà Êîðîëü ãîá-
ëèí³â" (1). 11.50, 22.00 Ïåäàí-Ïðè-
òóëà Øîó. 13.20 Õòî çâåðõó?-2.
15.15 Õ/ô "Ä³â÷èíà ç Äæåðñ³" (1).
17.20 Õ/ô "Ì³ñ Êîíãåí³àëüí³ñòü" (1).
19.45 Õ/ô "Ì³ñ Êîíãåí³àëüí³ñòü-2"
(1). 23.30 Õ/ô "5 íàðå÷åíèõ" (2).
01.50 Ò/ñ "Ð³ööîë³ ³ Àéëñ" (2). 02.35
Çîíà íî÷³. 02.40 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ.
03.30, 04.25 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
03.35 Êàòåðèíà Á³ëîêóð Ïîñëàííÿ.
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ
äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

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

4 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 21 ïàðà;
ïîìåðëî – 17 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ОВЕН. Ваша кон�
тактність дозволить
вам упоратися з усіма
виникаючими склад�

ними проблемами. Друзі
підтримають і допоможуть
вам у  складній ситуації. Не
варто пред'являти претензій
або вимог до начальства,  це
може привести до конфлікт�
ної ситуації.

ТЕЛЕЦЬ. Вам буде
потрібно вміння розс�
лаблюватися і не
звертати увагу на
подразники, особли�

во – дрібні. Можливі неспод�
іванки і  сюрпризи, підготуй�
те свою інтуїцію до необхід�
ності адекватно реагувати  на
усе, що відбувається.

БЛИЗНЮКИ. З'я�
виться реальна мож�
ливість для корекції
долі,  внесення до неї
чогось нового, незви�

чайного. Довіртеся голосу
своєї інтуїції, і вона вас не
підведе.

РАК. Стан справ на
роботі буде демонст�
рувати перспективи
кар'єрного росту. Не�
бажано розкривати

перед навколишніми свою
нервозність і дратівливість.

ЛЕВ.Знадоблять�
ся такі якості, як
уважність, послі�
довність і розваж�

ливість. Постарайтеся мен�
ше сперечатися з началь�
ством. Вам доведеться допо�
могти колегам по роботі.

ДІВА. Будьте обе�
режні – у гонітві за ви�
годою, можна пропу�
стити  пропозицію
довгострокового і

перспективного контракту.
Перед вами можуть відкрити�
ся блискучі можливості,
сприятливий час для кар'єр�
них стрибків.

ТЕРЕЗИ. Вам най�
краще переосмисли�
ти накопичений дос�
від. В діловій сфері
ситуація буде скла�

датися не занадто вдало, од�
нак на допомогу прийде
вірний друг, що допоможе
знайти вихід з важкого поло�
ження.

СКОРПІОН. Ваші
минулі досягнення –
це досить похвально,
але  прийшов час ру�

хатися вперед. Не дозволяй�
те втягувати себе в конфлік�
тну ситуацію.

СТРІЛЕЦЬ. Вам
необхідно зібратися
з духом і сконцентру�
ватися перед вирі�

шальним стрибком. Обереж�
но обходьте потенційно�не�
безпечні місця, намагайтеся
не шуміти і не залучати до

себе зайвої уваги.
КОЗЕРІГ. Ловіть

удачу. Ви можете по�
чути чимало комплі�
ментів  у свою адресу,

багато хто буде переконува�
ти вас у тому, що ви чудова
особистість. Не жалуйте час
на спілкування і переміщен�
ня, усе буде складатися
відмінно.

ВОДОЛІЙ. Ви здат�
ні легко обеззброїти
критично настроє�
них. Відкиньте не�

потрібні сумніви, інакше на
внутрішню боротьбу ви вит�
ратите занадто багато зу�
силь. Уникайте неясностей
на роботі і в особистих відно�
синах, у всьому потрібна
точність і визначеність.

РИБИ. Ніж більше
діяльнішими ви буде�
те, тим плодотворні�
шими  виявляться ре�

зультати. Підтримка одно�
думців вам гарантована.
Тільки з начальством краще
контактувати поменше, час
для цього ще не прийшов.
Намагайтеся нікого не скрив�
дити.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 29.04.13 – 05.05.2013

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

– Êàê òû  ñî ñâîåé  Ìàø-
êîé æèòü ìîæåøü òîëü-
êî? Îíà æå ïèëèò òåáÿ ñ
óòðà äî âå÷åðà, äàæå ïðè
ïîñòîðîííèõ íå ïðåêðà-
ùàåò? Êàê òû ýòî âñå
òåðïèøü?

– À ýòî ó ìåíÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå.

– À ãäå òû ðàáîòàåøü?
– Íà ïèëîðàìå.

– Íå, ìíå æèâîòíûõ
äîìà çàâîäèòü íåëüçÿ. Ó
ìåíÿ äàæå êóêóøêà â ÷à-
ñàõ – è òà óìåðëà.

Åñëè ó ìóæ÷èíû íå âñå
äîìà, îí ïðèâîäèò ê ñåáå
æåíùèíó.

– Âñå, ÿ íà òåáÿ îáèäå-
ëàñü! Íåìåäëåííî ïðîñè
ïðîùåíèÿ!

– Çà ÷òî?
–Òû ïîêà ïðîñè, ÿ ñåé-

÷àñ ïðèäóìàþ çà ÷òî.

Èäåò áðàêîðàçâîäíûé
ïðîöåññ.  Ñóäüÿ æåíå:

– Èñòèöà, ïî÷åìó  âû
õîòèòå ðàçâåñòèñü ñ
ìóæåì?

– À îí ìåíÿ íå óäîâëåò-
âîðÿåò.

Òóò âîçìóùåííî âñêà-
êèâàåò ìóæ è êðè÷èò:

– Äà îíà ìåíÿ íå êîð-
ìèò! Äàéòå ìíå òàðåëêó
ñóïà, ÿ âñåõ çäåñü óäîâ-
ëåòâîðþ!

– ×åì âû çàíèìàëèñü äî
ñåìíàäöàòîãî ãîäà?

– Ñèäåë è äîæèäàëñÿ.
– À ïîñëå ñåìíàäöàòî-

ãî?
– Äîæäàëñÿ è ñåë.

– Ìîíÿ, êàêîé âñå-òàêè
ãðåõ, ÷òî ó íàøåé Ñîôî÷-
êè ðåáåíîê ðîäèëñÿ  äî
ñâàäüáû...

– Òàê ÷òî çäåñü òàêî-
ãî? Îòêóäà îí ìîã çíàòü,
êîãäà ñâàäüáà?

☺ ☺ ☺

15 квітня в столичному Києві відбувся Міжнародний телевізійний
вокальний конкурс  “Voice?Master 2013”, який проводили компанія
«FM?TV».

Сорок п»ять учасників представників України та Росії змагалися за звання
Лауреата цього престижного телепроекту. Члени журі серед яких екс�про�
дюсер Ані Лорак та Міки Ньютон Юрій Фальоса, заслужений артист України
Андрій Князь, співачка Лілу, телеведучий, співак Генадій Вітер після прослу�
ховування першого конкурсного твору допустили до участі в фіналі 10 кра�
щих вокалістів.

Приємно відзначити, що юна Мукачівська співачка, учениця ДШМ № 1
ім.С.Мартона (клас викладача Ігоря Білика) – Яночка Решко, яка була най�
молодшою учасницею конкурсу і демонструвала своє мистецтво співу на
рівні дорослих виконавців, отримала визнання членів журі, дорослих колег
по цеху, оплески глядачів, вигуки «Браво» та звання Лауреата.

 Вітаємо тебе, сонечко.

“Voice?Master  2013”

СЕКРЕТ ДОВГОЛІТТЯ ГРЕКІВ —
 можливо КАВА?

Вчені припустили, що ва�
рена кава по�грецьки може
бути рецептом довголіття.
Дослідників давно дивувало
те, що серед жителів грець�
кого острова Ікарія дуже ви�
соке число довгожителів.

Тільки 0,1% європейців
живуть довше 90 років, тоді як для населення Ікарії
цей показник у 10 разів більший. Втім, особливо ме�
диків дивував той факт, що, незважаючи на похилий
вік, жителі острова залишаються енергійними й ак�
т и в н и м и .

Результати останніх досліджень дозволили вченим
зробити висновок, що кава — основний секрет дов�

голіття жителів Ікарії.
«Варена грецька кава багата на поліфеноли і анти�

оксиданти, а також містить помірну кількість кофеїну,
що є її безперечною перевагою перед іншими вида�
ми цього напою», — йдеться в дослідженні.

Британські ж вчені з’ясували, що заняття спортом
не допоможуть запобігти старінню. Як довели дослід�
ники з університету Лафборо, фізичні вправи не мо�
жуть запобігти втраті тонусу м’язів і їхньому старінню.

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
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äëÿ ä³òåé
Ñ. Áºëîâà, Ñ. Êóâàºâà
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 ÄÐÓÆÈÌÎ?».

Ëàñêàâî ïðîñèìî !

Старейшие путаны Амстерда�
ма, 70�летние сестры�близнецы
Луиза и Мартина Фоккенс, реши�
ли оставить район “красных фо�
нарей”, где на двоих проработали
более 100 лет. Их трудовой стаж

ПОРА НА ПОКОЙ
по�настоящему впечатляет —
близняшки обслужили более 355
тыс. мужчин.

Луиза, мать четверых детей, не
может выполнять свою работу из�
за развившегося артрита. Её сест�
ра Мартина, мать троих детей,
призналась, что ей попросту ста�
ло труднее искать клиентов. Из по�
стоянных посетителей у неё остал�
ся лишь один мужчина, который яв�
ляется к ней каждую неделю. “Он
уже так давно ко мне ходит, как буд�
то в церковь по воскресеньям”, —
говорит бабушка. Теперь ей, види�

мо, придётся расстаться с пре-�
данным поклонником.

Женщины планируют жить на
пенсию, которая, конечно, не ве�
лика, но хотя бы существует. К
тому же они надеются получать
доход от своих мемуаров и автор�
ских прав на документальный
фильм. Картина под названием
“Встреча с сестрами Фоккенс”
вышла в прошлом году. А книга с
воспоминаниями ветеранов секс�
индустрии появилась в продаже
под названием “Дамы из Амстер�
дама”.

Мукачівський державний університет
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення  вакантної посади директора
Виноградівського державного коледжу

Мукачівського державного університету
Вимоги до кандидатів:
� громадянство України;
� вільне володіння українською мовою;
� вища освіта за фахом;
� стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах І�ІІ рівнів ак�

редитації не менше  5 років.
Термін подання заяв – протягом місяця з дня опублікування оголошення.
Заяви про участь у  конкурсі  та  матеріали  про претендентів (заява на

ім’я ректора, особовий  листок  з  обліку кадрів,  автобіографія,  документи
про освіту,  що підтверджують стаж педагогічної роботи) подаються до
відділу кадрів МДУ.

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

тел. (03131) 2?11?09.
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