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СЛIПИЙ поет з Рiвного, 66�рiчний Василь Лящук
видав поетичну збiрку, у якiй вмiщено його переклад
154 сонетiв Шекспiра.

 КРИМСЬКИЙ зоопарк передбачають на весняний
перiод поповнити рiдкiсними новеселами – гепарда�
ми, чорними ягуарами, пумами, а також орангутанга�
ми i фламiнго.

 В БУКОВЕЛI на  Iвано�Франкiвщинi вiсiм українсь�
ких скульпторiв установили рекордну за величиною
(6 метрiв у висоту i 24 метри довжиною) льодову скуль�
птуру. Вона зображає логотип знаменитої вiтчизняної
горiлки "Хортиця".

ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ протоiєрей Євген Мак�
сименко запропонував новi слова гiмну України. За сло�
вами  священика, кожна  епоха має свою духовну скла�
дову. Нинiшнiй гiмн розповiдає про проблеми, нега�
разди, а нам, стверджує протоiєрей, необхiдно пере�
ходити до оптимiзму, творення й позитиву. До пропо�
нованого тексту гiмну написав музику харкiвський ком�
позитор Антон Лебединський.

У РЕЙТИНГУ, який щорiчно складають зарубiжнi
соцiологи, за рiвнем економiчної свободи  Україна  опи�
нилася на 155�му мiсцi серед 178 держав свiту.

КИТАЙСЬКА  компанiя стала  найбiльшим  центром
клонування тварин. Фахiвцi компанiї  клонують свиней,
– тварин, якi генетично близькi людинi й можуть слу�
жити  моделями для вивчення  та експериментiв  з
людськими генами.

16�РIЧНИЙ юнак з Англiї Льюис Кларк поставив но�
вий рекорд, ставши наймолодшим  мандрiвником, який
протягом 48 днiв здiйснив пiшу подорож до Південно�
го полюса.

УРЯД Литви прийняв рiшення про  запровадження
у країнi Євро.

ПОБIЛЬШАЛО китайцiв: Минулого року населення
країни побiльшало на 6,68 млн. чоловiк i досягло
чисельностi 1,36 млрд. чоловiк.

ЗА ВИСНОВКАМИ мiжнародної комiсiї Всесвiтньої
органiзацiї охорони здоров’я, споживання солi у свiтi
вдiвiчi перевищує норму.

     ì.Ìóêà÷åâî, âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.
       (Ò.:  3-15-57; 3-15-34; 3-15-36).

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ ì³ñòà  ³

ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñíèêà
ìàéíà.

     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðàâîâå çàáåçïå-
÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàð-
êåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü.

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ äëÿ ä³¿
çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
2 ëþòîãî 2014 ðîêó  î 12.00 â³äáóäåòüñÿ  âèñòàâà
äëÿ ä³òåé  Ì. Ëèñåíêà  «Ïàí êîöüêèé».

Òîãî æ äíÿ  î 17.00 – âèñòàâà äëÿ äîðîñëèõ
Ë. Ô³ëàòîâà «Ë³ç³ñòðàòà».

30 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó  47-ó çèìó çóñòð³÷àº çíàíà Ëþäèíà íàøîãî êðàþ,

íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè  ÏÅÒÜÎÂÊÀ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷,  ÿêèé
íà âñ³õ æèòòºâèõ ä³ëÿíêàõ ïðàöþº ï³ä ãàñëîì  Ðîçóìó, ×åñò³  ³  Ã³äíîñò³.

Øàíîâíèé  Âàñèëü  Âàñèëüîâè÷!
Â³òàþ÷è Âàñ ç Äíåì íàðîäæåííÿ, íàãîëîøóºìî, ùî Âàø³ ïîâ÷àëüíî-ëþäñüê³

ÿêîñò³ ãàðìîí³éíî ïîºäíóþòüñÿ ³ç ñâ³äîìèì ïî÷óòòÿì îáîâ’ÿçêó, â³äïîâ³äàëüí³-
ñòþ, ïðàöüîâèò³ñòþ, ç âèñîêèì ïîêëèêàííÿì áóòè ïîòð³áíèì ëþäÿì ÿê íàðîä-
íèé ³çáðàííèê.

Áàæàºìî Âàì çäîðîâ’ÿ, óðî÷èñòîãî ï³äíåñåííÿ, âåëèêîãî îñîáèñòîãî ùàñòÿ.
Âäÿ÷í³ Âàì çà ùå ìîëîäó, àëå äîñâ³ä÷åíó æèòòºâó øêîëó – óì³ííÿ ðîáîòè ç

ëþäüìè, îá’ºêòèâíîñò³, ïðèíöèïîâîñò³, ïðîçîðîñò³ ä³é,  âèòðèìêè, ïîâàãè ³ äîïî-
ìîãè íàâêîëèøí³ì.

Çà òå, ùî â ñâî¿é ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ äîòðèìóºòåñü ïðèíöèï³â
 Îò÷åíàøà – ïðîáà÷àòè âèíóâàòö³â íàøèõ.

Íåõàé Âàøà æèòòºâà äîðîãà, äåïóòàòñüêà íèâà ³ íàäàë³
óâ³í÷óºòüñÿ óñï³õàìè, äîáðîáóòîì òà âçàºìîïîâàãîþ íàðîäó.

Âäÿ÷í³ Âàì çà áàãàòî÷èñëåíó áëàãîä³éíó äîïîìîãó îáåçäîëåíèì ä³òÿì.
Áàæàºìî, ùîá Âàø³ ïðèíöèïè ðîáîòè â äåïóòàòñüêîìó êîðïóñ³ íå çíàëè âòîìè, ìóäð³ñòü äóø³ áóëà

íåï³äâëàäíà ðîêàì…
Íåõàé Âàø³ ïîçèòèâè ñòèëþ, ôîðì ³ ìåòîä³â ä³ÿëüíîñò³  íàñë³äóþòü ðîäèíí³ íàùàäêè.
Íåõàé Âàñ, Âàøó ðîäèíó Áîã ³ íàäàë³ îáåð³ãàº â³ä âñ³õ íåãàðàçä³â.

Ç ïîâàãîþ ³ íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè â³ä Ìóêà÷³âñüêîãî äèòáóäèíêó-³íòåðíàòó,
Â.ÌÀÐÊÓË²Í – äèðåêòîð, çàñëóæåíèé â÷èòåëü Óêðà¿íè

Ç ãëèáîêîþ øàíîþ ³ âäÿ÷í³ñòþ!

Ïåðøîãî ëþòîãî â³äçíà÷àº
60-ð³÷íèé þâ³ëåé äèðåêòîð òîâ.
«ÒÐÀÍÑ-ÊÀÐÏÀÒÈ-Ì»

ÌÀÒ²É
Âàñèëü Âàñèëüîâè÷.

Ó öåé äåíü â³òàºìî ÷óäîâó ëþäè-
íó, ñïðàâæíüîãî ïðîôåñ³îíàëà, áåç-
ìåæíî â³ääàíîãî ñâî¿é ñïðàâ³, ÿêèé ç
ïîâàãîþ ³ òóðáîòîþ ñòàâèòüñÿ äî
êîæíîãî ñâîãî ïðàö³âíèêà.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå! Âàì ïðèòà-
ìàíí³ ìóäð³ñòü, ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à ùå äîáðîòà,
ùåäð³ñòü äóø³, ïîðÿäí³ñòü. Áóäüòå çàâæäè çäîðîâ³ ³ ùàñëèâ³ ó
êîë³ ð³äíèõ, äðóç³â ³ êîëåã.

Õàé ùàñòÿ ïàíóº ó âàøîìó äîì³
² ðàä³ñòü õàé áóäå çàâæäè.
Çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî ³ ùåäðî¿ äîë³
Õàé Áîã ïîñèëàº íà äîâã³ ðîêè.

Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ.

ÇÄÎÐÎÂ’ß Ì²ÖÍÎÃÎ
² ÙÅÄÐÎ¯ ÄÎË²

Íàïðèê³íö³ íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíîãî
ì³ñÿöÿ ñ³÷íÿ, à ñàìå 30 ÷èñëà â³äçíà÷àº
ñâ³é 47 ð³ê íàðîäæåííÿ äîáðå â³äîìà â
Çàêàðïàòò³ òà çà éîãî ìåæàìè ëþäèíà,
Íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè

Âàñèëü Âàñèëüîâè÷
 ÏÅÒÜÎÂÊÀ

Â öåé õâèëþþ÷èé äåíü â³ä ùèðîãî
ñåðöÿ
Áàæàºìî ìèðó ³ ñâ³òëî¿ äîë³,
Çàïàëó, åíåðã³¿, ñèëè äîâîë³.
Òâîð÷îãî âîãíèêó, â³ðè é íàñíàãè,
Ùåäðîñò³ ñåðöÿ, ëþäñüêî¿ ïîâàãè.
Íà äîâãèõ ñòåæêàõ Âàøî¿ íèâè
Áóäüòå çàâæäè Âè çäîðîâ³ é ùàñëèâ³!

Ìóêà÷³âñüêèé ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷-
íèé öåíòð íà ÷îë³ ç íà÷àëüíèêîì
²ËÜÒÜÎÌ Îëåêñàíäðîì Âàñèëüîâè-
÷åì.

Ç ÄÍÅÌ
ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!



Äåíüãè ðàçâðàùàþò âñå, äî ÷åãî îíè ïðèêàñàþòñÿ. (Ý. Ëëîéä).Äåíüãè ðàçâðàùàþò âñå, äî ÷åãî îíè ïðèêàñàþòñÿ. (Ý. Ëëîéä).Äåíüãè ðàçâðàùàþò âñå, äî ÷åãî îíè ïðèêàñàþòñÿ. (Ý. Ëëîéä).Äåíüãè ðàçâðàùàþò âñå, äî ÷åãî îíè ïðèêàñàþòñÿ. (Ý. Ëëîéä).Äåíüãè ðàçâðàùàþò âñå, äî ÷åãî îíè ïðèêàñàþòñÿ. (Ý. Ëëîéä). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 30 ñ³÷íÿ 2014 ð.
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Масові протести, що розгор�
нулися сьогодні практично по
всій Україні, змінили не тільки
порядок денний життя нашої
країни, але й інформаційну кар�
тину у провідних світових ЗМІ.
Вітчизняні протестні акції вже
котрий день поспіль висвітлю�
ються на перших шпальтах ав�
торитетних видань Європи, Спо�
лучених Штатів, Росії та низки
інших країн світу.

Аналізуючи публікації та сюже�
ти українських та світових ме�
діа, можна дійти висновку, що
Євромайдан сприймається як
масштабне явище, котре, за
певних умов, може вплинути на
зміну геополітичної карти не
лише європейського континен�
ту, але й світу в цілому.

Такої пильної уваги до подій в
Україні не було навіть в період
«помаранчевої революції». Во�
чевидь, українська «єврорево�

Чи з’явиться у Майдану одноосібний лідер?
люція» перевершила свою «по�
маранчеву» попередницю як за
масштабом, так і за тривалістю.

Відмінністю є також той факт,
що ненасильницький спротив
зразка 2004�2005 років жодним
чином не може зрівнятися з
днем сьогоднішнім, коли вже
зафіксовані численні жертви
масових заворушень. Іншою по�
мітною відмінністю між цими
подіями є «лідерський фактор».
Якщо «помаранчева» революція
одноосібно очолювалась Вікто�
ром Ющенком (після того, як
Юлія Тимошенко добровільно
поступилася своїми амбіціями),
то Євромайдан від початку мав
кілька умовно рівнозначних пол�
ітиків�претендентів на провідну
роль: Арсенія Яценюка, Віталія
Кличка й Олега Тягнибока. Не
кажучи вже про численних гро�
мадських активістів, що подеку�
ди навіть затьмарювали цей

«тріумвірат».
Та зрештою на тлі постійних

дискусій про доцільність чи не�
доцільність офіційного визна�
чення єдиного «вождя», цей
статус, здається, почав посту�
пово закріплюватися за
Віталієм Кличком.

Першою складовою тут імові�
рно став найвищий серед колег
по опозиції президентський
рейтинг лідера «УДАРу». Ще од�
нією заявкою на одноосібне
лідерство Кличка стало виз�
нання його як свого лідера «ав�
томайданівцями». А згодом
лідер «Третьої української рес�
публіки» Юрій Луценко закликав
до створення тимчасового ви�
конавчого комітету на чолі з
Віталієм Кличком. Спробуймо
проаналізувати шанси лідера
«УДАРу» стати одноосібним
«вождем» Майдану.

Як це не парадоксально на

перший погляд, але однією з
важливих переваг Кличка у цьо�
му сенсі є поміркованість його
політичної позиції. Не варто за�
бувати, що лави протестуваль�
ників є дуже неоднорідними –
від радикалів до лібералів. Так
само, як і електоральна база. І
якщо радикали чудово пасують
для часів штурму, то вже для пе�
реговорів і пошуку компромісів
важливі інші якості. Саме цими
якостями і володіє Віталій Клич�
ко. Він однаково позитивно
сприймається і на сході, і на
заході країни. Він бажаний
співрозмовник і для європейців,
і для росіян. Зрештою, він єди�
ний з опозиціонерів, що зважив�
ся прийти на «антимайдан» і по�
спілкуватися з його учасника�
ми, і був сприйнятий! Не є тає�
мницею і те, що саме він пост�
ійно виступає своєрідним арбі�
тром у суперечливих питаннях,

таких, наприклад, як оголошен�
ня перемирјя на вулиці Гру�
шевського чи розблокування
захопленого «Спільною спра�
вою» Мінюсту.

До того ж він єдиний з «тріо»,
хто має реальний досвід Вели�
ких Перемог (нехай і на
спортивній арені, але ж в масо�
вому сприйнятті людей  він �
переможець!).

Безперечно Яценюк і Тягнибок
кращі оратори, але й тут Клич�
ко має свої козирі – він щирий.
Він говорить просто, і людям це
подобається.

Звісно, говорити про остаточ�
не визнання одноосібного
лідерства Кличка ще мабуть за�
рано, але вагому заявку на це
він, здається, зробив.

Проте, події ще розвивають�
ся, і тому питання про єдиного
лідера опонентів чинного режи�
му залишається відкритим.

В. ПРОДАН.

ÇÂÀÍÍß ÄÎÖÅÍÒÀ ÎÒÐÈÌÀËÈ:
ÃÎËÎÂÊÎ Îëüãà Ìèêîëà¿âíà – äîöåíò

êàôåäðè ãîòåëüíî-ðåñòîðàííî¿ ñïðàâè;
ÇÀÄÎÐÎÆÍÈÉ ²ãîð Çåíîíîâè÷ – äîöåíò

êàôåäðè ñï³âó, äèðèãóâàííÿ ³ ìóçè÷íî-òåîðåòè÷-
íèõ äèñöèïë³í;

²ÂÀÍÎÂÀ Â³êòîð³ÿ Â³êòîð³âíà –  äîöåíò
êàôåäðè ïåäàãîã³êè ³ ìåòîäèêè äîøê³ëüíî¿ òà
ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè;

²ËÜÒÜÎ Ãàëèíà Ôåäîð³âíà  –  äîöåíò êà-
ôåäðè ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í;

ÊÓÇÜÌÀ-ÊÀ×ÓÐ Ìàð³ÿ ²âàí³âíà  –  äî-
öåíò êàôåäðè ïåäàãîã³êè ³ ìåòîäèêè äîøê³ëü-
íî¿ òà ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè;

ÊÓÕÀÐ×ÓÊ Îëüãà Ñòåïàí³âíà – äîöåíò
êàôåäðè ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í;

Ì²ÙÓÐ Òåòÿíà Ëåîí³ä³âíà  –  äîöåíò êà-
ôåäðè ñóñï³ëüíèõ äèñöèïë³í;

ÌÎ×ÀÍ Òåòÿíà Ìèõàéë³âíà – äîöåíò êà-
ôåäðè ïåäàãîã³êè ³ ìåòîäèêè äîøê³ëüíî¿ òà ïî-
÷àòêîâî¿ îñâ³òè;

ÑÈÌÎ×ÊÎ Ãàííà Âàñèë³âíà – äîöåíò êà-
ôåäðè òóðèçìó ³ ðåêðåàö³¿;

ÔÅªÐ Îêñàíà Âàëåð³¿âíà – äîöåíò êàôåä-
ðè ìåíåäæìåíòó òà óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íèìè
ïðîöåñàìè;

ÔÅÍÖÈÊ Îêñàíà Ìèêîëà¿âíà – äîöåíò
êàôåäðè ô³ëîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í.

ØÂÀÐÄÀÊ Ìàð³àííà Âàñèë³âíà  –  äî-
öåíò êàôåäðè ïåäàãîã³êè ³ ìåòîäèêè äîøê³ëü-
íî¿ òà ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè;

Ùèðî â³òàºìî íàøèõ íàóêîâö³â
³ áàæàºìî ïîäàëüøèõ íàóêîâèõ

çâåðøåíü òà çäîáóòê³â!

Â²ÒÀªÌÎ
Ç  ÏÐÈÑÂÎªÍÍßÌ
Â×ÅÍÎÃÎ ÇÂÀÍÍß!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò, êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó â³òàº
Ì²ËÀØÎÂÑÜÊÓ Îëüãó ²âàí³âíó,

âèêîíóþ÷ó îáîâ’ÿçêè çàâ³äóâà÷à êàôåäðè
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííî¿ ñïðàâè,

ç îòðèìàííÿì â÷åíîãî çâàííÿ ïðîôåñîðà
Øàíîâíà Îëüãî ²âàí³âíî, ùèðî â³òàºìî Âàñ ç

íîâèì äîñÿãíåííÿì â àêàäåì³÷í³é êàð’ºð³ òà
áàæàºìî ïîäàëüøèõ íàóêîâèõ çâåðøåíü.

Íåõàé òâîð÷å íàòõíåííÿ é óäà÷à  ñóïðîâîäæóþòü
Âàñ óñþäè, äîäàþ÷è íîâèõ ñèë òà íàñíàãè.

Сьогодні, 22 січня 2014 року, у мало�
му залі виконавчого комітету Мукачі�
вської міської ради міський голова Му�
качева Золтан Ленд’єл, секретар
міської ради Іван Маняк та заступнк
міського голови Михайло Лабош ра�
зом з керівниками громадських орган�
ізацій міста взяли участь у «круглому
столі», присвяченому Дню Соборності
та Свободи України, 68�й річниці утво�
рення Закарпатської області у складі
України.

Ці події відбувалися у різний час та
різних місцях та спільним для них було
і залишається одвічне прагнення на�
шого народу жити у вільній демокра�
тичній та Соборній Українській дер�

Свято зі сльозами на очах!
жаві. Державі, де б надійно захищали�
ся права і свободи її громадян неза�
лежно від національної чи релігійної
приналежності, де б найвищою
цінністю було життя кожної людини.

Всі ми пам’ятаємо, що 22 січня  1919
року у Києві на майдані біля Со�
фіївського собору при багатотисячно�
му зібранні народу, під святкові пере�
дзвони Святої Софії було проголоше�
но Акт злуки Української Народної Рес�
публіки та Західноукраїнської Народ�
ної Республіки.

22 січня 1946 року Указом Президії
Верховної Ради СРСР було утворено
Закарпатську область у складі Украї�
нської РСР, 68�ту річницю, якої   ми
також відзначаємо сьогодні.

30 грудня 2011 року Президент Ук�
раїни постановив День Соборності та
Свободи України відзначати щорічно
22 січня.

Тож, вітаючи присутніх з такими важ�
ливими подіями у житті нашого наро�
ду міський голова Золтан Ленд’єл не
зміг не торкнутися і останніх подій, які
відбуваються у нашій країні, зокрема і
законів, прийнятих Верховною Радою
України  16 січня цього року, які  не
тільки не послабили напруги в нашому
суспільстві, а навпаки довели її до
такої, що може вилитися і вже вили�
вається у затяжний громадянський
конфлікт з людськими втратами.

Міський голова висловив сподіван�
ня, що гарант Конституції України не

залишатиметься осторонь від подій,
які відбуваються в нашій країні, а ста�
не суб’єктом переговорного процесу,
який  приведе до примирення між
різними сторонами конфлікту, до усу�
нення тих протиріч, які накопилися за
останні місяці та дні.

Позицію міського голови підтрима�
ли почесний громадянин Мукачева,
голова міського товариства «Просвіта»
ім. Тараса Шевченка Василь Софілка�
нич, голова Клубу старійшин Василь
Маркулін, керівник ВО «Союзу украї�
нок» Людмила Оленушинець та інші
присутні.

Після цього учасники зустрічі покла�
ли віночки та квіти до меморіальних до�
шок Михайлу Грушевському, Герою Ук�
раїни Августину Волошину та до пам’�
ятного знаку Усім борцям за волю Ук�
раїни.

Якоюсь сумною та тривожною вий�
шла урочиста служба, яку провів отець
Сергій Потюк на згадку про вікопомні
події далекої минувшини. Адже моля�
чись про минуле неможливо  відсто�
ронитись від сумного та трагічного
сьогодення. Тож, таким, на жаль, і вий�
шло цьогорічне свято – зі щемом у
серці та сльозами на очах …

Іван ЛЕНДЬЄЛ,
 начальник відділу з питань

внутрішньої політики
міськвиконкому

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
Äëÿ ìèëî¿ ³ ÷àð³âíî¿ æ³íêè, ëþáè-

ìî¿ ìàòóñ³ ³ ââ³÷ëèâî¿ ïðàö³âíèö³, ïîä-
ðóãè ³ ïîâàæíî¿ îäíîñåëü÷àíêè

Îêñàíè Âàñèë³âíè
ÐÅØÊÎ

íàñòàâ ðàä³ñíèé ³ õâèëþþ÷èé þâ³ëåé
– âîíà  â³äçíà÷àº 40-ë³òòÿ ç äíÿ  íàðîä-
æåííÿ.

Âèêîíêîì Çóá³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè,
äåïóòàòè òà ïðàö³âíèêè áþäæåòíèõ
óñòàíîâ ùèðî â³òàþòü Îêñàíó Âàñèë-
³âíó – ñåêðåòàðÿ Çóá³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè òà äåïóòà-
òà áàãàòüîõ ñêëèêàíü ç þâ³ëåºì ³ áàæàþòü çäî-
ðîâ’ÿ, ùàñòÿ, íåâ’ÿíó÷î¿ âðîäè, óñï³õ³â,
ñ³ìåéíîãî äîáðîáóòó òà Áîæî¿ áëàãîäàò³.

Çè÷èìî ñîíöÿ ³ ñâ³òëèõ íàä³é, Ìèðó é
âò³õè íà êîæíîìó êðîö³.   Òàêîæ çä³éñíåííÿ
ïëàí³â ³ ìð³é Ó íàñòóïèâøîìó Íîâîìó
ðîö³!

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Åíåðã³éíó, ùèðîñåðäíó, äóøåâíó

ëþäèíó, ñïðàâæíüîãî ïðîôåñ³îíàëà
ñâîº¿ ñïðàâè, íà÷àëüíèêà ÄÏ "Çàêàð-
ïàòãåîäåçöåíòð" Ñâàëÿâè

Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à ÐÓÑÈÍÀ
â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ç 45-ì  Äíåì íà-
ðîäæåííÿ! Íåõàé Âàì, äîðîãèé þâ³ëÿ-
ðå, ùàñòèòü óñþäè íà äîâã³ ë³òà, íà
êîæí³ì êðîö³   ùîá áóâ
óñï³õ, ðÿñí³ êðàñóâàëèñü
ë³òà: â³ä ñîíöÿ Âàì –
òåïëà, â³ä ëþäåé –
äîáðà,  â³ä ð³äíèõ –
í³æíîñò³, â³ä Áîãà –
ùàñòÿ é â³÷íîñò³.

Â³ä äóæå âäÿ÷íîãî  Âàì  êîëåêòèâó ÄÏ
"Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð" – ²âàí ÏÐÎÄÀ-
ÍÅÖÜ, äèðåêòîð.



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

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
1 (96) 30 ñ³÷íÿ 2014 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333330  ñ³÷íÿ 2014  ð.

4 (1006)4 (1006)4 (1006)4 (1006)4 (1006)

ñò.

Íå çàáûâàéòå, ÷òî íà çåìëå íåò íè÷åãî èäåàëüíîãî è áóäüòå ïîñòðîæå ê ñåáå è ñíèñõîäèòåëüíåå ê äðóãèì.
                                                         (Àðõèìàíäðèò Èîàíí (Êðåñòüÿíêèí)).

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

     Çàïèòóºòå — âiäïîâiäàºìî

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

Â Êîíñòàíòèíîïîë³,
ñòîëèö³ ïðàâîñëàâíî¿

ÑÎÁÎÐ ÒÐÜÎÕ ÑÂßÒÈÒÅË²Â
(12 ëþòîãî)

Â³çàíò³éñüêî¿ ³ìïåð³¿,
êîëèñü ÷àñòî ³ äîâãî
ïðîõîäèëè ñóïåðå÷êè
ïðî òå, êîìó ç òðüîõ
øàíîâàíèõ Öåðêâîþ âå-
ëèêèõ âñåëåíñüêèõ â÷è-
òåë³â ³ ñâÿòèòåë³â íåîá-
õ³äíî íàäàâàòè îñîáëè-
âó ïîâàãó. Îäí³ âøàíî-
âóâàëè Âàñèë³ÿ Âåëèêî-
ãî († 379), äðóã³ – Ãðè-
ãîð³ÿ Áîãîñëîâà (†
389), òðåò³ â³ääàâàëè
ïåðåâàãó  ²îàííó Çëàòî-
óñòó († 407).

×åðåç öå ñåðåä êîí-
ñòàíòèíîïîëüñüêèõ õðè-
ñòèÿí â³äáóâàëèñü ñóïå-

ðå÷êè, ÿê³ ïîðóøóâàëè
öåðêîâíèé ìèð òà
ñïîê³é. Íàðåøò³, ïî
Áîæ³é ìèëîñò³, â 1084
ð. âñ³ òðîº ñâÿòèòåë³â
ç’ÿâèëèñü ó âèä³íí³ ìèò-
ðîïîëèòó ªâõà³òñüêîìó
²îàííó. Âîíè îãîëîñèëè,
ùî ð³âí³ ïåðåä Áîãîì ³
ïîâåë³ëè ïðèïèíèòè ñó-
ïåðå÷êè ³ âñòàíîâèòè
çàãàëüíèé äåíü ñâÿòêó-
âàííÿ. Öåé äåíü ¿õíüî-
ãî ïðàçíèêà ìè
â³äì³÷àºìî é ïî ñüî-
ãîäí³.

Ïðîòîäèÿêîí
Àíàòîë³é

Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå
(15 ôåâðàëÿ)

«…Áûë â Èåðóñàëèìå ÷å-
ëîâåê, èìåíåì Ñèìåîí. Îí
áûë ìóæ ïðàâåäíûé è áëà-
ãî÷åñòèâûé, ÷àþùèé óòåøå-
íèÿ Èçðàèëåâà; è Äóõ Ñâÿòûé
áûë íà íåì. Åìó áûëî ïðåä-
ñêàçàíî Äóõîì Ñâÿòûì, ÷òî
îí íå óâèäèò ñìåðòè, äîêî-
ëå íå óâèäèò Õðèñòà Ãîñïîä-
íÿ. È ïðèøåë îí ïî âäîõíî-
âåíèþ â Õðàì. È, êîãäà ðî-
äèòåëè ïðèíåñëè Ìëàäåíöà
Èèñóñà, ÷òîáû ñîâåðøèòü
íàä Íèì çàêîííûé îáðÿä, îí
âçÿë Åãî íà ðóêè, áëàãîñëî-

âèë Áîãà è ñêàçàë: «Íûíå îòïóñêàåøü ðàáà Òâîåãî,
Âëàäûêî, ïî ñëîâó Òâîåìó ñ ìèðîì, èáî âèäåëè î÷è
ìîè ñïàñåíèå Òâîå, êîòîðîå Òû óãîòîâàë ïðåä ëè-
öåì âñåõ íàðîäîâ, ñâåò ê ïðîñâåùåíèþ ÿçû÷íèêîâ è
ñëàâó íàðîäà Òâîåãî Èçðàèëÿ.

Èîñèô æå è Ìàòåðü Åãî äèâèëèñü ñêàçàííîìó î
Íåì. È áëàãîñëîâèë èõ Ñèìåîí è ñêàçàë Ìàðèè,
Ìàòåðè Åãî: ñå, ëåæèò Ñåé íà ïàäåíèå  è íà âîññòà-
íèå ìíîãèõ â Èçðàèëå è â ïðåäìåò ïðåðåêàíèé, –
Òåáå  Ñàìîé îðóæèå ïðîéäåò äóøó, – «äà îòêðîþòñÿ
ïîìûøëåíèÿ ìíîãèõ ñåðäåö».

Åâàíãåëèå îò Ëóêè, 2, 25-35

Äóõîâí³ íàñòàíîâè ñâò. Ãðèãîð³ÿ
Áîãîñëîâà  (Äåíü ïàì’ÿò³ – 7 ëþòîãî)

ÆÈÂÈ ÏÐÀÂÅÄÍÎ
     Âàæêî æèòè â á³äíîñò³, àëå ùå ã³ðøå ðîçáàãàò³òè

íåïðàâåäíî.
     Ïðèáîðêóé ãí³â, ùîá íå âèñòóïàòè ³ç ðîçóìó.
     Ñòðèìóé îêî, ³ ÿçèê íåõàé çíàº ì³ðó.
     Âóõà íåõàé áóäóòü çàìêíåí³ êëþ÷åì, ³ íåõàé íå ëþ-

áîä³º ñì³õ.
     Âîëîä³é ïëîòòþ ³ ñòðèìóé ¿¿ ÿêîìîãà êðàùå.
     Ñâ³òèëüíèêîì âñüîãî ñâîãî æèòòÿ âèçíàâàé ðîçóì.
     Ï³ä ÷àñ áëàãîïîëó÷íîãî ïëàâàííÿ ïåðø çà âñå ïà-

ì’ÿòàé ïðî áóðþ.
     Ùî äàºòüñÿ â³ä Áîãà, âñå öå ñë³ä ñïðèéìàòè ç

ïîäÿêîþ.
     Êðàùå ïîêàðàííÿ â³ä ïðàâåäíèêà, í³æ ÷åñòü â³ä ïî-

ðî÷íîãî.
     Ïðè äâåðÿõ ó ìóäðèõ ñò³é íåâ³äñòóïíî, à ó áàãàòèõ

íå ñò³é í³êîëè.
     Áåðåæè ñàì ñåáå, à íàä ïàä³ííÿì ³íøîãî íå ñì³éñÿ.
     Â æåðòâó Áîãó ïåðåâàæíî íàä óñ³ì ³íøèì ïðèíîñè

äóøó.

Çàïèòàííÿ: – ßêîþ ïîâèííà áóòè ìîëèòâà
äî Áîãà?

Â³äïîâ³äü: – Îñü ÿêîþ áà÷èòü â³äïîâ³äü íà öå
çàïèòàííÿ ñâ. ïðàâ. ²îàíí Êðîíøòàäòñüêèé: «Áîã
º ²ñòèíà: ³ ìîëèòâà ìîÿ ïîâèííà áóòè ³ñòèííà, ÿê
æèòòÿ. Áîã º ñâ³ò: ³ ìîëèòâà ìîÿ ïîâèííà áóòè ïðè-
íåñåíà ó ñâ³ò³ ðîçóìó ³ ñåðöÿ; Áîã º âîãîíü: ³ ìî-
ëèòâà ìîÿ, ÿê ³ æèòòÿ, ìàº áóòè ïîëóì’ÿíîþ, ïàë-
êîþ; Áîã âñåâ³ëüíèé: ³ ìîëèòâà ìîÿ ìàº áóòè
â³ëüíèì âèÿâëåííÿì ñåðöÿ. Ìîëèòâà – ïîñò³éíå
óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿ íåìîù³ àáî äóõîâíî¿ á³äíîñò³,
îñâÿ÷åííÿ äóø³, ïåðåä÷óòòÿ ìàéáóòíüîãî áëàæåí-
ñòâà, áëàæåíñòâî àíãåëüñüêå, íåáåñíèé äîù, ùî
îñâ³æàº, íàïîþº ³ çàïë³äíþº çåìëþ äóø³, ñèëà ³
ì³öí³ñòü äóø³ ³ ò³ëà, îñâ³æåííÿ ³ î÷èùåííÿ ðîçó-
ìîâîãî ïîâ³òðÿ, ïðîñâ³òëåííÿ îáëè÷÷ÿ, âåñåë³ñòü
äóõó, çîëîòèé çâ’ÿçîê, ùî ç’ºäíóº òâàð ç Òâîð-
öåì, áàäüîð³ñòü ³ ìóæí³ñòü ó âñ³õ ñêîðáîòàõ ³ ñïî-
êóñàõ æèòòÿ, óñï³õ ó ñïðàâàõ, ð³âíîàíãåëüñüêà
ã³äí³ñòü, óòâåðäæåííÿ â³ðè, íàä³¿ ³ ëþáîâ³».

Çàïèòàííÿ: – ßêùî äèòèíà ïîâîäèòüñÿ íå-
ñïîê³éíî ó õðàì³ ³ öå çàâàäèòü ñëóæá³ àáî òèì,
õòî ìîëèòüñÿ, ÷è ñë³ä ç íåþ âèéòè ³ç õðàìó?

Â³äïîâ³äü: – Âèéòè íà òîé ÷àñ, êîëè äèòèíà êðè-
÷èòü ìîæíà ³ íåîáõ³äíî, à ïîò³ì çíîâó ñòàòè íåïî-
äàë³ê â³ä äâåðåé, ùîá ó ïîä³áíîìó âèïàäêó âèé-
òè.

Çàïèòàííÿ:  – ×è ïðàâèëüíî êàæóòü, ùî ó
õðàì³ òðèìàòè ðóêè çà ñïèíîþ íåäîáðå?

Â³äïîâ³äü: – Ñâò. Ôåîôàí Çàòâîðíèê ãîâîðèòü,
ùî ñë³ä ñòîÿòè îáëè÷÷ÿì äî àëòàðÿ ïî ñòðóíö³ ³
äèâèòèñÿ àáî â çåìëþ, àáî íà ³êîíó.

Çàïèòàííÿ: - Â³ä ÿêèõ âèä³â ¿æ³ ïðàâîñëàâ-
íèì õðèñòèÿíàì ñë³ä óòðèìóâàòèñÿ?

Â³äïîâ³äü: – Õðèñòèÿíèíó ïîòð³áíî óòðèìóâà-
òèñÿ â³ä âæèâàííÿ â ¿æó êðîâ³.

Çàïèòàííÿ: – ßêùî ñâÿùåíèê íå äîçâîëèâ
ïðè÷àñòèòèñÿ, íå ïîÿñíèâøè ïðè÷èíè, ÷è
ìîæíà çâåðíóòèñÿ ç ö³ºþ æ ñïîâ³ääþ çà áëà-
ãîñëîâ³ííÿì äî ³íøîãî ñâÿùåíèêà?

Â³äïîâ³äü: – Êðàùå ïîòåðï³òè, ïîêàÿííî âèç-
íàòè ñåáå íåäîñòîéíèì, í³æ çâåðòàòèñÿ äî ³íøîãî
ñâÿùåíèêà.

Íåõàé áóäå æ ðîçïî÷àòèé
ð³ê íîâèì, ïîâíèì Áîæî¿
ìèëîñò³ äî íàñ – ÷àñîì ïî-
êàÿííÿ ³ âèïðàâëåííÿ, ðî-
êîì ïîíîâëåííÿ ìîðàëüíî-
ãî: ïîñòàðàºìîñÿ áóòè ã³äíè-
ìè òîãî.

Çâåðòàþ äî ñåáå ³ âàñ ïî-
ðàäó ³ ïîâåë³ííÿ àïîñòîëà –
â³äêëàä³òü ìèíóëèé ñïîñ³á æèòòÿ âåòõî¿ ëþäèíè, ÿêà òë³º ó
ñïîêóñëèâèõ ïîõîòÿõ, à ïîíîâ³òüñÿ äóõîì ðîçóìó âàøîãî ³ ïî-
êðèéòåñÿ â íîâó ëþäèíó, ñòâîðåíó ïî Áîãó (ïî îáðàçó Áîæî-
ìó), â ïðàâåäíîñò³ ³ ñâÿòîñò³ ³ñòèíè ( Åô. 4, 22-24).

                                                Ñâò. ïðàâ. ²îàíí Êðîíøòàäòñüêèé

ÏÎÄÓÌÀªÌÎ ÏÐÎ ÄÓØÓ

Ïåñíîïåíèå íà ñëîâà íåèçâåñòíîãî àâòîðà

ÊÑÅÍÈß ÁËÀÆÅÍÍÀß
(Äåíü ïàìÿòè – 6 ôåâðàëÿ)

Êñåíèÿ Áëàæåííàÿ, ïîìîãè, ðîäíàÿ,
Î òåáå ìîëèòâó â ñåðäöå âîçíîøó.
Ïîä áëàãîñëîâåíèå, ìàòóøêà Êñåíèÿ,
ß ê òâîåé ÷àñîâåíêå ñíîâà ïîñïåøó.

Êñåíèÿ Áëàæåííàÿ, êàê æå òû ìîëèëàñü,
Òû çà âñåõ ìîëèëàñü â ïîëå ïî íî÷àì.
Óñëûøè ìîëåíèå, ìàòóøêà Êñåíèÿ,
Ïîìîãè ìíå âûïëàêàòü ãîðå è ïå÷àëü.

Êñåíèÿ Áëàæåííàÿ, êàê æå òû òåðïåëà,
Òû çà âñåõ òåðïåëà ãîðå è íóæäó.
Óêðåïè â òåðïåíèè, ìàòóøêà Êñåíèÿ,
Ïîìîãè ìíå âûíåñòè òÿæêóþ áåäó.

Êñåíèÿ Áëàæåííàÿ, êàê æå òû ëþáèëà,
Íåâîçìîæíî áûëî ãîðÿ÷åé ëþáèòü.
Ñâåòëîå ãîðåíèå, ìàòóøêà Êñåíèÿ,
Ïîìîãè ìíå ê Ãîñïîäó ëþáîâü íå óãàñèòü.

Êñåíèÿ Áëàæåííàÿ, êàê æå òû óñòàëà,
Òû çà âñåõ óñòàëà ïëàêàòü è ñòðàäàòü.
ß â èçíåìîæåíèè, ìàòóøêà Êñåíèÿ,
Áåç òâîåé ìîëèòâû ìíå íå óñòîÿòü.

Êñåíèÿ Áëàæåííàÿ, ñêîëüêî ëåò ìèíóëî,
È â ðàçëóêå äàëüíåé ñåðäöåì ïîëå÷ó
Ïîä áëàãîñëîâåíèå, ìàòóøêà Êñåíèÿ,
Ó òâîåé ÷àñîâåíêè ñíîâà ïðîøåï÷ó:

Êñåíèÿ Áëàæåííàÿ, âðàçóìè, ðîäíàÿ,
Âèäèøü, êàê îïàñíî ïðåäñòîèò èäòè.
Íà ïóòÿõ ñîìíåíèÿ, ìàòóøêà Êñåíèÿ,
Ïîìîãè ñïàñåíèÿ Êðåñò ñâîé äîíåñòè.
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Â ñêîðáè áóäüòå òåðïåëèâû, â ìîëèòâå ïîñòîÿííû. (Ðèì. 12, 12).

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI ÑÂßÒÀ

Ó ËÞÒÎÌÓ 2014 ð.
 1.(Ñá.) – Ïðï. Ìàêàð³ÿ Âåëèêîãî, ªãèïåòñüêîãî.

Äåíü ³íòðîí³çàö³¿ Ñâÿò³éøîãî Ïàòð³àðõà Ìîñêîâñü-
êîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³ Êèðèëà.

3.(Ïí.) – Ïðï. Ìàêñèìà Ãðåêà.
6.(×ò.) – Áëæ. Êñåí³¿ Ïåòåðáóðçüêî¿.
7.(Ïò.) – Ñâò. Ãðèãîð³ÿ Áîãîñëîâà, àðõ³ºï. Êîíñòàí-

òèíîïîëüñüêîãî. ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Óòîëè ìîÿ ïå-
÷àëè".

9.(Íä.) – Íåä³ëÿ ïðî ìèòàðÿ ³ ôàðèñåÿ. Ïåðåíåñåí-
íÿ ìîùåé  ñâò. ²îàííà Çëàòîóñòà. Ñîáîð íîâîìó÷å-
íèê³â ³ ñïîâ³äíèê³â Ðóñüêèõ. Ïîìèíàííÿ âñ³õ ïîìåð-
ëèõ, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â ÷àñè ãîí³íü çà â³ðó Õðèñòîâó.
Ïî÷àòîê ï³ñíî¿ Òð³îäè.

10.(Ïí.) – Ñåäìèöÿ ñóö³ëüíà. Ïðï. ªôðåìà Ñèð³-
íà. Íà ïðîòÿç³ âñ³º¿ ñåäìèö³, âêëþ÷àþ÷è ñåðåäó ³ ï'ÿò-
íèöþ, ïîñòà íåìàº.

12.(Ñð.) – Ñîáîð âñåëåíñüêèõ â÷èòåë³â ³ ñâÿòèòåë³â
Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî, Ãðèãîð³ÿ Áîãîñëîâà ³ ²îàííà Çëà-
òîóñòà.

15.(Ñá.) – Ñòð³òåííÿ Ãîñïîäà íàøîãî ²³ñóñà Õðèñ-
òà.

16.(Íä.) – Íåä³ëÿ ïðî áëóäíîãî ñèíà. Ïðàââ. Ñè-
ìåîíà Áîãîïðè³ìöÿ ³ Àííè ïðîðî÷èö³.

18.(Âò.) – Ñâò. Ôåîäîñ³ÿ, àðõ³ºï. ×åðí³ã³âñüêîãî.
²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Âçûñêàíèå ïîãèáøèõ".

22.(Ñá.) – Âñåëåíñüêà áàòüê³âñüêà (ì'ÿñîïóñíà) ñó-
áîòà. Ïîìèíàííÿ ïîìåðëèõ.

23.(Íä.) – Íåä³ëÿ ì'ÿñîïóñíà, ïðî Ñòðàøíèé ñóä.
²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Îãíåâèäíàÿ".

24.(Ïí.) – Ñåäìèöÿ ñèðíà (ìàñëÿíèöÿ) - ñóö³ëüíà.
Íà ïðîòÿç³ âñ³º¿ ñåäìèö³, âêëþ÷àþ÷è ñåðåäó ³ ï'ÿòíè-
öþ, äîçâîëÿºòüñÿ âæèâàííÿ ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â,
ÿºöü ³ ðèáè.

25.(Âò.) – ²âåðñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³. Ñâò. Àëåê-
ñ³ÿ, ìèòð. Êè¿âñüêîãî (Ìîñêîâñüêîãî) ³ âñ³º¿ Ðóñ³ ÷ó-
äîòâîðöÿ.

26.(Ñð.) – Ïðï. Ìàðòèí³àíà. Ïðï. Çî¿ ³ Ôîòèí³¿
(Ñâ³òëàíè).

27.(×ò.) – Ð³âíîàï. Êèðèëà, â÷èòåëÿ Ñëîâåíñüêîãî.
Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé áëãâ. êí. Ìèõà¿ëà ×åðí³ã³âñüêî-
ãî ³ áîëÿðèíà éîãî Ôåîäîðà.

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî

«ÁËÀÃÎÂIÑÒ»  íå
âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ

ãîñïîäàðñüêèõ
ïîòðåá. ßêùî âií âàì
áiëüøå íå ïîòðiáåí —

ïîäàðóéòå éîãî

iíøèì ëþäÿì.

Â÷åðà ó÷èëî íàñ Åâàí-
ãåëèå íåîòñòóïíîñòè â
ìîëèòâå, à íûíå ó÷èò
ñìèðåíèþ èëè ÷óâñòâó
áåñïðàâíîñòè íà óñëû-
øàíèå. Íå ïðèñâîÿé ñåáå
ïðàâà íà óñëûøàíèå, íî
ïðèñòóïàé ê ìîëèòâå, êàê
íèêàêîãî âíèìàíèÿ íå
äîñòîéíûé è äàþùèé
ñåáå äåðçíîâåíèå îòâåð-
çíóòü óñòà è âîçíåñòè
ìîëèòâó ê Áîãó ïî îäíî-

ßêùî ìè ïðîñèìî ùîñü
ó Áîãà ³ ïðè öüîìó ñàì³
í³÷èì íå æåðòâóºìî, òî
íàøå ïðîõàííÿ êîøòóº
ìàëî. ßêùî ÿ ñèäæó
ñêëàâøè ðóêè ³ êàæó:
«Áîæå ì³é, ïðîøó Òåáå,
çö³ëè òàêîãî-òî õâîðîãî, à
ñàì ïðè öüîìó íå éäó í³
íà ÿêó æåðòâó, òî ÿ âñå
îäíî ùî ïðîñòî âèìîâëÿþ
äîáð³ ñëîâà. ßêùî ó ìåíå
º ëþáîâ, ÿêùî ó ìåíå º
æåðòâà, òî Õðèñòîñ, ïîáà-
÷èâøè ¿õ, âèêîíàº ìîº
ïðîõàííÿ – çâè÷àéíî, ÿêùî
öå ï³äå íà êîðèñòü ³íøî-
ìó. Òîìó êîëè ëþäè ïðî-
ñÿòü âàñ ïîìîëèòèñÿ çà
õâîðîãî, êàæ³òü ¿ì, ùîá
ñàì³ âîíè òàêîæ ìîëèëè-

Ùîá õâîðèé ñòàâ çäîðîâèì, òðåáà
÷èìîñü æåðòâóâàòè (Ñêîðî÷åíî)

ñÿ àáî, ó êðàéíüîìó ðàç³,
íàìàãàëèñÿ ïîçáóòèñÿ
ñâî¿õ íåäîë³ê³â.

Äî ìåíå ïðèõîäÿòü
äåÿê³ ëþäè ³ ïðîñÿòü:
«Çö³ëè ìåíå, ÿ ÷óâ, ùî òè
çìîæåø ìåí³ äîïîìîãòè».
Îäíàê ö³ ëþäè õî÷óòü îò-
ðèìàòè äîïîìîãó, íå ïðè-
êëàäàþ÷è äëÿ öüîãî í³ÿêèõ
çóñèëü. Íàïðèêëàä, òè êà-
æåø ëþäèí³: «Íå âæèâàé
ñîëîäêîãî, çðîáè öþ æåð-
òâó, ùîá Áîã òîá³ äî-
ïîì³ã». À âîíè â³äïîâ³äà-
þòü: «×îìó? Íåâæå Áîã íå
ìîæå äîïîìîãòè ìåí³ ³ áåç
ö³º¿ æåðòâè?» Òàê³ ëþäè íå
ìîæóòü ïîæåðòâóâàòè ÷è-
ìîñü íàâ³òü äëÿ ñåáå ñà-
ìèõ. À ÿê çìîæóòü ïîæåð-
òâóâàòè ñîáîþ çàðàäè
³íøîãî! Àëå º é òàê³, õòî
íå ¿ñòü ñîëîäêîãî, ùîá
Õðèñòîñ äîïîì³ã ñòðàæ-
äàþ÷èì â³ä öóêðîâîãî ä³à-
áåòó, àáî íå ñïëÿòü, ùîá
Õðèñòîñ äàâ íåáàãàòî ñíó
òèì, õòî ñòðàæäàº â³ä áåç-
ñîííÿ. Ïîñòóïàþ÷è òàê,
ëþäèíà âñòóïàº â ðîäñòâî
ç Áîãîì. ² òîä³ Áîã ïîäàº
ëþäÿì Ñâîþ áëàãîäàòü.

Ñòàðåöü Ïà¿ñ³é
Ñâÿòîãîðåöü

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

ÏÎÆÅËÀÍÈß ÌÎÍÀÕÓ
Æèâèòå â äóõå èñòèííîãî ïîêàÿíüÿ
È çà òðóäû â ñåé æèçíè íå èùèòå âîçäàÿíüÿ.
Íåëüçÿ ìîíàõó óíûâàòü,
È ïàäàÿ, íå çàáûâàòü âñòàâàòü.
Ìîíàõ íå ìîæåò áûòü çäîðîâ,
Çîâè õîòü òûùó äîêòîðîâ,
Êîíñèëèóì ïðîôåññîðîâ –
È òàê íå áóäåò îí çäîðîâ.
Ê òåðïåíüþ áóäü âñåãäà ãîòîâ,
×òîáû äóøåâíî áûë çäîðîâ!

Èíîêèíÿ Ê.,
Ìóêà÷åâñêèé ìîíàñòûðü

22 ËÞÒÎÃÎ –
ÏÎÌÈÍÀÍÍß ÏÎÌÅÐËÈÕ

Òðàäèö³ÿ ïîìèíàòè ïîìåðëèõ ³ñíóº ç äóæå äàâí³õ
÷àñ³â. Íàøà Ñâÿòà Öåðêâà, çàïîâ³äàþ÷è ïîìèíàòè
ïîìåðëèõ, âñòàíîâèëà ³ îñîáëèâ³ äí³, â ÿê³ âîíà çàê-
ëèêàº íàñ ìîëèòèñÿ çà ð³äíèõ, äðóç³â, çíàéîìèõ ³ âçà-
ãàë³ çà âñ³õ ïîìåðëèõ.

ßêùî ìè ìàºìî ïîòðåáó â çàñòóïíèöòâ³ çà ãð³õè
ñâî¿, òî òèì á³ëüøå ïîìåðë³ â ãð³õàõ î÷³êóþòü íà-
øîãî çàñòóïíèöòâà ïåðåä Áîãîì. Õòî ³ç õðèñòèÿí
ïåðåéøîâ ³ç öüîãî æèòòÿ ³ íå î÷èñòèâ ãð³õ³â ñâî¿õ
³ñòèííèì ïîêàÿííÿì ³ äîáðèìè ñïðàâàìè, òàêèé ïîçà
Öàðñòâîì Íåáåñíèì, ï³ääàíèé â³÷íèì ìóêàì ó
ïåêë³.

Ò³ëüêè ìè, ëþäè æèâ³, ìîæåìî âèñòóïèòè ÿê çàñ-
òóïíèêè ïåðåä Áîãîì çà ïîìåðëèõ, ìîæåìî çâåñòè
Éîãî ìèëîñåðäÿ íà íèõ.

Ïðîòîäèÿêîí Ìèòðîôàí

ÍÀ ÍÅÄÅËÞ Î ÌÛÒÀÐÅ È ÔÀÐÈÑÅÅ
(9 ôåâðàëÿ)

     Êóõíÿ ïðàâîñëàâíîãî ñòîëà

40-50 ã ñóøåíûõ ãðèáîâ, 1
ãîëîâêà ðåï÷àòîãî ëóêà, 1-2
ìîðêîâè, 2-3 ãîðñòè âåðìè-
øåëè èëè ëàïøè, 2 ñò. ëîæ-
êè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà äëÿ
æàðåíèÿ ãðèáîâ è ëóêà, ñîëü
ïî âêóñó.

Ãðèáû çàìî÷èòü íà 2-4

ÑÓÏ ÃÐÈÁÍÎÉ
÷àñà, îòâàðèòü â òîé æå âîäå,
îòêèíóòü íà äóðøëàã, ïðî-
ìûòü, íàðåçàòü, îáæàðèòü â
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ãðèá-
íîé îòâàð ïðîöåäèòü, îïóñ-
òèòü â íåãî íàòåðòóþ íà êðóï-
íîé òåðêå ìîðêîâü, îáæàðåí-
íóþ â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå

ëóêîâèöó, ãðèáû è â ïîñëå-
äíþþ î÷åðåäü – âåðìèøåëü,
ïðèïðàâèòü ñîëüþ. Âàðèòü
äî ãîòîâíîñòè âåðìèøåëè –
ïðèìåðíî 7-10 ìèí.

Ïîäàâàòü, ïîñûïàâ ìåëêî
íàðåçàííîé çåëåíüþ óêðîïà
èëè ïåòðóøêè.

ìó áåñïðåäåëüíîìó ê
íàì áåäíûì ñíèñõîæäå-
íèþ Ãîñïîäà.

 È íà ìûñëü äà íå ïðè-
õîäèò òåáå: ÿ òî è òî ñäå-
ëàë; ïîäàé æå ìíå òî-òî.
Âñå, ÷òî áû òû íè äåëàë,
ïî÷èòàé äîëæíûì; òû
äîëæåí áûë âñå òî ñäå-
ëàòü. Åñëè áû íå ñäåëàë
– ïîäâåðãñÿ áû íàêàçà-
íèþ, à ÷òî ñäåëàë, òóò íå
çà ÷òî íàãðàæäàòü, íè÷å-

ãî îñîáåííîãî íå ÿâèë
òû. Âîí ôàðèñåé ïåðå-
÷èñëèë ñâîè ïðàâà íà óñ-
ëûøàíèå è âûøåë èç öåð-
êâè íè ñ ÷åì. Õóäî íå òî,
÷òî îí òàê äåëàë, êàê ãî-
âîðèë; òàê è ñëåäîâàëî
åìó ïîñòóïàòü, à õóäî òî,
÷òî îí âûñòàâèë òî, êàê
îñîáåííîå íå÷òî, òîãäà
êàê, ñäåëàâ òî, è äóìàòü
î òîì íå ñëåäîâàëî.

Èçáàâè íàñ, Ãîñïîäè,

îò ýòîãî ôàðèñåéñêîãî
ãðåõà! Ñëîâàìè ðåäêî
êòî òàê ãîâîðèò, íî â ÷óâ-
ñòâå ñåðäöà ðåäêî êòî íå
áûâàåò òàêèì. Èáî îò-
÷åãî ïëîõî ìîëÿòñÿ? Îò-
òîãî, ÷òî ÷óâñòâóþò
ñåáÿ è áåç òîãî â ïîðÿä-
êå íàõîäÿùèìñÿ ïðåä
Áîãîì.

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí
Çàòâîðíèê

1.Ìàòåðü Áîæüþ âèæó â õðàìå
Íà ëèöå Å¸ ñëåçà
«Óòîëè ìîÿ ïå÷àëè» –
Íàçûâàåòñÿ îíà.

Ïðèïåâ  (äâàæäû):
Óòîëè ìîÿ ïå÷àëè,
Ìàòåðü Áîæüÿ, óòîëè,
Ñêîëüêî ãîðÿ, ñêîëüêî ñêîðáè,
Ðóêó ïîìîùè ïîøëè.

2.Òû çîâåøü èäòè íàñ â õðàìû,
×òîá ïîêàÿòüñÿ ñåé÷àñ.
Èç ãëóáîêîé, ãðÿçíîé ÿìû
Ïðèøåë âûðâàòüñÿ íàì ÷àñ.

Ïðèïåâ.

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...
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3.Íàêàçàíüå Áîæüå áëèçêî,
Íåóæåëè íå ïîéì¸ì.
Ïîêëîíèòüñÿ Áîãó íèçêî,
Ïîêàÿíüå ïðèíåñ¸ì.

Ïðèïåâ.

4.Çàñòóïèñü, ïðîñòè, óñëûøè,
Ìàòåðü Áîæüÿ, Òû ìåíÿ.
Ïîìîëèñü çà ÷àä Òû ñâûøå,
Âûðâè ñ àäîâà îãíÿ.

Ïðèïåâ.

 Ðàáà Áîæüÿ Ôîòèíèÿ,
Ðÿçàíü (Ðîññèÿ)

ÈÇ ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÅÇÄÊÈ

Ìóæñêîé Èîàííî-
Áîãîñëîâñêèé ìîíàñ-
òûðü íà Ðÿçàíùèíå

Ôàÿíñîâûé èêîíîñòàñ ìîíàñòûðÿ

Ìîíàñòûðñêèé èñòî÷íèê



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555530 ñ³÷íÿ 2014 ð.

¹ 4 (1006)¹ 4 (1006)¹ 4 (1006)¹ 4 (1006)¹ 4 (1006)

ñò.

Æèòü – çíà÷èò äåëàòü âåùè, à íå ïðèîáðåòàòü èõ. (Àðèñòîòåëü).

Людина народжується для
щастя, для любові, для того,
аби додавати й своїх, непов�
торних барв, мелодій  до
картини світу, роблячи його
яскравішим, прекраснішим,
добрішим. Композитора,
співака, педагога, члена На�
ціональної Ліги українських
композиторів, заслуженого
діяча естрадного мистецтва

України, автора кількох му�
зичних збірників пісень, ди�
ректора Мукачівського
міського будинку культури
Ігоря Михайловича Білика
Господь обдарував усіма
тими талантами й можливо�
стями, щоб за свої піввіку
життя зробити немало для
того, аби стати  потрібнішим
людям.

Ігор Білик гарно співає, для
нього сцена – те звичне
місце, з котрого дарує лю�
дям свої емоції, думки, ба�
гатство щедрої душі, заряд�
жає їх добром, оптимізмом.
Він по�справжньому любить
свою роботу, по�справжньо�
му відповідальний у ній і
зумів досягти справжнього
професійного тріумфу –
своїм талантом, творчим не�
спокоєм, людською небай�
дужістю. І в перший день
лютого, на своєму Творчому
вечорі  Ігорю Михайловичу
є що сказати слухачам і гля�
дачам, бо він має з чим іти
до людей.

Золотий ювіляр, хоч би
чим займався – про все має
власну думку, власне бачен�
ня. Він знає чого хоче від
життя, що воно може йому
дати і, чи не найважливіше,
– що для того треба доклас�
ти. Інертність, пасивність,
песимізм – це не про нього.
Колеги, друзі, усі хто знає
Ігоря Білика, кажуть, що він
веселий та толерантний,
безпосередній і таланови�
тий. З ним приємно зустрі�
чатися, спілкуватися, бо на�
лаштований він на позитив,
з оптимістичним поглядом
на сьогодення і завтрашнє.
У друге півстоліття він всту�
пає життєрадісним, весе�
лим, щирим, відвертим, та�
лановитим, яскравим, співу�
чим. Він об’єднує довкола
себе  дітей і юнь, які люб�
лять українську пісню, мову,
побут і саме життя.

З чого почалася його
пісенна кар’єра? І сам сьо�
годні не може пригадати.
Але пречисте сяйво пісенно�
го натхнення торкнулося

ÆÈÒÒß, ÒÂÎÐÅÍÅ Ï²ÑÍÅÞ
його душі ще в дитячому
віці. Бо в родині Біликів з
села Дернів Кам’янка�Бузь�
кого району, що на Львівщині
співали усі. Оті, материнські
пісні, їх сконцентрований
зміст, думки, відшліфовані,
відгранені століттями так, що
кожної вистачило б на епіч�
ний чи музичний твір, зача�
ровували Ігоря. І він слухав

їх затамувавши подих. Його
батьки Євгенія Гнатівна й
Михайло Іванович, їх сусіди,
родичі любили народну
пісню, співали залюбки.
Вони й запалили любов до
пісні у  його дитячому  сер�
деньку.  Із цією духовністю,
як найбільшим батьківським
скарбом не розстається ні на
мить, з нею зустрічає свій
полудень віку.

Чи не тому в його пісенний
світ входиш, немов у саме
життя, бо ж кожне слово
зігріте його мелодією зали�
шає в душі яскравий слід.
Звернув увагу, наскільки
змістовні його пісні.  Ігоря
Білика, людину небайдужу
болить рідне українське сло�
во. Його втомлює одноден�
ний, блатний «шлягер» напи�
саний примітивними «по�
етами». Його пісенне слово
обов’язково має бути зігріте
любов’ю. Відбирає тільки те,
що вистраждане серцем, ті
слова, що бринять музикою.
Тому й звертається до висо�
копоетичного пісенного сло�
ва Богдана Сливчука, Степа�
на Галябарди, Лариси Бегун,
Віктора Дворниченка, Мар�
ійки Підгірянки,  Беати Го�
лод, Ніни Вернигори та ба�
гатьох інших поетів.  Він дов�
го вчитується у слова віршів,
щоб зрозуміти головну дум�
ку, її відтінки, щоб визначи�
ти хто він, герой вірша�пісні,
про кого, про що  треба
співати й від чийого імені.
Вірші пісні мають стати свої�
ми, ніби ти сам їх склав. І
тільки після того Ігор Михай�
лович поєднує слова з мело�
дією. На вірш, який запав у
душу, композитор може на�
писати музику за годину�
другу. Бо лине та мелодія з
глибини серця. Ось чому
його музика вражає глибин�
ним проникненням у суть по�
етичних творів, в яких по�
філософськи осмислюється
сенс людського життя, най�
вищі його цінності. То любов
до батька�матері, синівська
шана до землі, де ти наро�
дився, виріс, до тої стежки,

яка вивела тебе у великий,
самобутній творчий світ.
Тому й роблять пісні написані
Ігорем Михайловичем нас
кращими – і це вже означає
надзвичайну цінність для
сьогодення, і, впевнений,
для майбутнього, вони вхо�
дять золотим скарбом до
творчої спадщини компози�
тора.

   У Ігоря Білика розсудли�
вий, спокійний, дисципліно�
ваний розум. На перший по�
гляд він м’який, тактовний,
інтелігентний. Більш за все
боїться образити людину…
Не терпить пошлості. І спо�
чатку навіть дивно, що харак�
тер і поведінка Ігоря Михай�
ловича часом суперечать за�
гальновідомим стандартам
– гарячкуватого, енергійно�
го керівника міського Будин�
ку культури. Але поважають
його за витримку, за
сумлінність і дивовижну пра�
цьовитість, яка не дозволяє
збиватися на поверховість.
Його захоплює враження від
того, яке життя прекрасне,
скільки в ньому несподіва�
нок, чудес. Він відчуває жагу
жити, творити, обнімати цей
світ, оспівувати його. Його
добрі, лагідні й зворушливі
пісні, за допомогою числен�
них учнів, друзів, шануваль�
ників його таланту облетіли
країну, виборюючи визнан�
ня й призи на численних кон�
курсах, фестивалях, полину�
ли за державні межі. Вони
полонять слухача привіллям
і широтою, задушевністю,
високою мелодійністю. Його
музика оптимістична, соняч�
на, бо додає здоров’я, при�
хиляє до добра.

Коли запитав Ігоря Михай�
ловича чи оглянувся, чи
підсумував у зеніті життя
створене ним? І він зізнав�
ся, що немає часу ні на зу�
пинку, ні на підсумування
зробленого, ні на звірку прой�
деного за півстоліття курсу.
Він ще в дорозі до своєї ми�
стецької вершини. Поспішає,
бо ж людина на те й дана
Богом, щоб нести у світ
радість…

Життєве кредо Ігоря Біли�
ка – людина безсмертна,
якщо залишила після себе
добрі справи, якщо не
відступила перед злом, живе
не тільки для себе. Бо й сам
Ігор Білик в житті надзвичай�
но щирий та турботливий, а
це головне – жити не для
себе, а для тих, хто поруч. Він

у всьому справжній, відкри�
тий, щирий, добрий, при�
вітний, гостинний… А ще не�
перевершений організатор,
вожак, особистість в само�
му високому сенсі цього сло�
ва. Він несприятливий до
пристосовництва й фальші.
Ось чому композиторська
майстерність нерозривно
поєднана з глибиною його

життєвих спостережень,
заснованих на піввіковій
творчій зрілості, художній
переконливості. Менш відо�
мий Ігор Михайлович як
поет. Та за влучними рядка�
ми його поетичних і музич�
них творів – щирі почуття
його прихильності до довкі�
лля, яке радує і втішає своєю
довершеністю і красою, воно
ж будить натхнення компо�
зитора в творчості.

   І.М.Білик щаслива люди�
на. Щасливий тим, що як
викладач ДШМ № 1 імені
Степана Мартона,  виховав
цілу плеяду яскравих
співаків�вокалістів, лауре�
атів Всеукраїнських та
Міжнародних фестивалів�
конкурсів. Частина з них, а
саме Юлія Плаксіна  з Моск�
ви, Яна Островка, Мартіна
Кельман, Яна Сікомас,  Вла�
дислав Голованов, Вероніка
Мешко, Ірина Колесник,  Яна
Решко, Мирослава Самори�
га  та багато інших прийдуть
першого лютого в Мукачі�
вський  державний облас�
ний  російський драматич�
ний театр, щоб іскорками
свого таланту прикрасити
ювілейний творчий вечір
«Дуда вербова»  свого Вчи�
теля, Наставника, Людини
яка дала їм міцні й надійні
крила у безкраїй простір
мистецьке життя.

У свято піввікового золото�
го ювілейного Дня народ�
ження бажаю Ігорю Михай�
ловичу Білику,   від імені всіх
шанувальників його таланту,
міцного здоров’я, радості і
сонця в душі й серці,  дов�
гих і щасливих років життя,
нових вагомих врожаїв на
творчій пісенній ниві, аби
Ви, шановний ювіляре,  і на�
далі знали куди прямуєте у
цьому бурхливому морі жит�
тя, чого від нього хочете і
здобули все замріяне,  ба�
жане. І хай допомагає Вам
Бог на цій відповідальній
дорозі.

Михайло БЕЙРЕШ,
член Національної  Спілки
журналістів України

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Ñåðäå÷íî â³òàºìî ç ï³ââ³êîâèì þâ³ëåéíèì Äíåì

íàðîäæåííÿ, ÿêèé çàâ³òàâ äî çíàíîãî â Óêðà¿í³ òà çà ¿¿
ìåæàìè òàëàíîâèòîãî êîìïîçèòîðà, â³äîìîãî ñï³âà-
êà,  äèðåêòîðà Ìóêà÷³âñüêîãî áóäèíêó êóëüòóðè, âèê-
ëàäà÷à Ìóêà÷³âñüêî¿ ÄØÌ ¹ 1 ³ìåí³ Ñòåïàíà Ìàð-
òîíà, âèõîâàòåëÿ ö³ëî¿ ïëåÿäè òàëàíîâèòèõ åñòðàäíèõ
âèêîíàâö³â

²ãîðÿ Ìèõàéëîâè÷à Á²ËÈÊÀ.
Çäîðîâëÿ÷è çîëîòîãî þâ³ëÿðà ç ïîëóäíåì â³êó, êà-

æåìî: ª â äîòåïíèõ ôðàíöóç³â äóæå ìóäð³ ñëîâà:
«ßêáè ìîëîä³ñòü çíàëà, ÿêáè ñòàð³ñòü ìîãëà!» Òà
áóâàº ä³ëÿíêà ïîñåðåäèí³ øëÿõó, êîëè äîñâ³ä ³ ñèëà
ìîæóòü éòè ñîá³ ðàçîì. Â öþ ïîðó ïðå÷óäîâó, ÿê
äàëåêî ùå ñòàð³ñòü, ñëîâà «ùå» é «óæå»  äðóæíî òàê
ïîºäíàëèñü. Òàê ùî æèòè â öåé ÷àñ ³ íå âàæêî, à ìèëî:
Âàì ³ùå âñå äîñòóïíî, Âàì âæå âñå çðîçóì³ëî. ßê
æèòòÿ ïðîïîíóº ñêëàäíèõ ðåáóñ³â ðÿä, – òî ðîçâ’ÿ-
çóéòå ñì³ëî – Âàì óæå 50! ßêùî þí³ñòü ïîêëè÷å, òî
ñòàâàé ç íåþ â ðÿä. Òàê ñòàâàéòå, íå á³éòåñü – Âàì
³ùå 50! Áàæàºìî Âàì, çîëîòèé þâ³ëÿðå äîâãèõ ðîê³â
æèòòÿ, çàâçÿòî¿ âäà÷³, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, âåëèêîãî îñî-
áèñòîãî ùàñòÿ, óñï³õ³â òà áëàãîïîëó÷÷ÿ íà òâîð÷³é
íèâ³, íîâèõ ï³ñåíü, íîâèõ âèñîêèõ âèçíàíü ³ òâîð÷î¿
íàñíàãè íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

   Â³ä ³ìåí³ óñ³õ ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè Ìóêà÷åâà
– Îëüãà ÑÒÀÄÍÈÊ, ãîëîâà ì³ñüêêîìó ïðîô-

ñï³ëêè ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè, êàâàëåð îðäåíà
êíÿãèí³ Îëüãè ²²² ñòóïåíÿ.

Íàøîìó øàíîâíîìó äèðåêòîðó
Á²ËÈÊÓ ²ãîðþ Ìèõàéëîâè÷ó – 50!

Ìè ç þâ³ëåºì Âàñ â³òàºì!
Ùîá ñò³ëüêè æ ðàç âåñíà öâ³ëà!
Ñüîãîäí³ ùèðî Âàì áàæàºì
Çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ ³ òåïëà!
Ùîá øëÿõ Âàø áóâ òàêèé øèðîêèé,
Ùîá ìàëî áóëî ïåðåøêîä,
Ùîá þâ³ëåé ñïðàâëÿëè ñîòèé!
Íå çíàëè á Âè òÿæêèõ òóðáîò.
Ùîá áóëî âñå ãàðàçä â ðîáîò³.
Âîíà, çâè÷àéíî íå ïðîñòà.
Ùîá áóëî âñå –  ³ “çà”, ³ “ïðîòè”,
ßê êîìïðîì³ñ – æèòòÿ - áóòòÿ!
Ùå ðàç ñåðäå÷íî Âàñ â³òàºì!
Äîáðà Âàì çè÷èìî ñïîâíà,
Áàãàòî ñâ³òëèõ äí³â áàæàºì!
 ² äîâã³, äîâã³¿ ë³òà...

 Êîëåêòèâ ì³ñüêîãî Áóäèíêó êóëüòóðè.
(Äî ÿêîãî ïðèºäíóºòüñÿ ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”)

Ç ÞÂ²ËÅªÌ ÂÀÑ Â²ÒÀªÌ!

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
Ìóêà÷³âñüêà ðàéðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè ùèðîñåð-

äå÷íî â³òàº ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ àêòèâ³ñò-
êó âåòåðàíñüêîãî ðóõó ðàéîíó, ñåêðåòàðÿ ðàäè, øà-
íîâíó

Ìàðãàðèòó ²ëë³âíó ÌÅÄÂ²ÄÜ,
ÿêà áóäå â³äçíà÷àòè ñâ³é þâ³ëåé 1 ëþòîãî 2014 ðîêó.
ª þâ³ëå¿ äîñèòü ð³çí³.
Òà º îäíà ç íàéêðàùèõ äàò,
Êîëè â³òàº âñÿ ðîäèíà –
Âàì ñüîãîäí³ 75!
Õàé æèòòÿ Âàøå êâ³òóº öâ³òîì
² äåíü íàðîäæåííÿ ïðèõîäèòü çíîâ ³ çíîâ,
À äîëÿ õàé äàðóº ç êîæíèì ðîêîì
Äîáðå çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ ³ ëþáîâ!
Õàé Ìàòè Áîæà Âàñ îáåð³ãàº
Â³ä çëà, õâîðîáè ³ æóðáè,
Íåõàé Ãîñïîäü äîáðîòè ïîñèëàº
Ñüîãîäí³, çàâòðà ³ çàâæäè!
À ùå ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ, ðàäîñò³ â³ä æèòòÿ òà âñ³õ

ãàðàçä³â íà Âàøîìó äîâãîìó æèòòºâîìó øëÿõó.
². ÊÀ×ÓÐ,

Ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéðàäè âåòåðàí³â Óêðà¿íè
Ô. Ê²Í×,

Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð



Квота з працевлаштування громадян
«із гарантіями»: не забудьте відзвіту�

вати про її виконання до 1  лютого
Новий Закон про зайнятість зобов’язав деяких ро�

ботодавців виконувати 5 % квоту з працевлаштуван�
ня громадян, які не мають достатньої конкурентосп�
роможності на ринку праці. Цього року потрібно впер�
ше відзвітувати про виконання цієї квоти.

Цю квоту зобов’язані виконувати підприємства,
установи і організації з чисельністю штатних пра�
цівників понад 20 осіб ( ч.2 ст.14 Закону про зай�
нятість).

Форма звіту – Інформація про зайнятість і працев�
лаштування громадян, які мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню – наведена в додатку до
Порядку №271.

Звіт подаємо щороку не пізніше 1 лютого після
звітного року.

Подати звіт можна до територіального органу Дер�
жслужби зайнятості в районі, місті незалежно від
місцезнаходження, тобто до найближчого центру зай�
нятості. Але, краще, напевно, подавати його все ж
таки за своїм місцезнаходженням.

Штраф у розмірі 2 мінімальних заробітних плат
передбачений за одночасне вчинення двох дій (ч.2
ст. 53 Закону про зайнятість):

� невиконання квоти протягом року;
� необґрунтована відмова у працевлаштуванні

осіб «із гарантіями».

Держбюджет на 2014 рік опублікова�
но: які соціальні стандарти маємо

В газеті «Голос України» від 21.01.2014 р. № 10 опуб�
ліковано Закон України «Про Державний бюджет Ук�
раїни на 2014 рік» від 16.01.2014 р. № 719�VІІ.

Які ж остаточно затверджено в ньому соціальні по�
казники на 2014 рік?

Мінімальна заробітна плата у 2014 році:
01.01.14 – 30.06.14 – 1218,00 грн.
01.07.14 – 30.09.14 – 1250,00 грн.
01.10.14 – 31.12.14 – 1301,00 грн.
Максимальний розмір доходу, з якого справ�

ляють єдиний внесок у 2014 році:
01.01.14.� 30.06.14 –  20706,00 грн.
01.07.14 – 30.09.14 �  21250,00 грн.
01.10.14 – 31.12.14 –  22117,00 грн.

Прожитковий мінімум на одну особу з  розра�
хунку на місяць у 2014 році:

Розмір соцпільги із податку на доходи:
У 2014 р. застосовуватимемо такі розміри подат�

кової соцпільги:
� загальна пільга (пп.169.1.1 ПКУ) – 609,00 грн.;
� підвищена пільга для платника податку, який ут�

римує двох чи більше дітей віком до 18 років, за
пп..169.1.2 ПКУ – 100% загальної пільги (609,00 грн.)
у розрахунку на кожну дитину;

� підвищена пільга для осіб, згаданих у пп.169.1.3
ПКУ (150% загальної) – 913,50 грн.

� підвищена пільга для осіб, згаданих у пп.169.1.4
ПКУ (200% загальної) – 1218,00 грн.

Сума доходу, яка дає право на соцпільгу у 2014р. –
1710,00 грн. (при застосуванні пільги на дітей за пп.
169.1.2 та пп “а” і “б” пп. 169.1.3 ПКУ вказана сума
збільшується кратно їх кількості).

Новий штраф за ігнорування електрон�
ного РРО�звітування

Із 1 січня 2014 року почне працювати штраф за не�
подання до податкових органів звітності, пов’язаної
із застосуванням РРО, розрахункових книжок та копій
розрахункових документів і фіскальних звітних чеків
із РРО дротовими чи бездротовими каналами зв’яз�
ку.

Розмір штрафу — 170 грн.
Водночас не штрафуватимуть тих, хто допустив по�

рушення протягом 2012 року.
Зміни до ст. 17 Закону про РРО.
Підстава: абз. 13–15 пп. 9 п. 25 р. I Закону України

від 02.12.2010 р.
№ 2756�VI

Стати ПДВшником та єдинником можна
буде через держреєстратора

Завдяки цим змінам новостворювані юрособи та
підприємці зможуть реєструватися платниками єди�
ного податку та ПДВ прямо у держреєстратора.

Для того щоб СПД став ПДВшником та/або єдин�
ником, йому достатньо разом з іншими реєстрацій�
ними документами подати:

� заяву про вибір спрощеної системи оподаткуван�
ня та/або;

� реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію
як платника ПДВ.

І вже держреєстратор самостійно передасть таке
«бажання» СПД відповідному органу доходів і зборів.

Зміни внесено до ст.ст. 17, 24, 26, 42, 43 Закону
про держреєстрацію,

ст.ст. 180, 183, 298 ПКУ.
Підстави: Закони № 441�VII та № 443�VII
Екологічний податок: зміни�2014
Податкові зобов’язання з екоподатку, що виникли з

1 січня 2014 року,  обчислюють за повними ставками,
передбаченими ст.ст. 243–246 ПКУ. У 2013 році, нага�
даємо, до вказаних ставок застосовували понижу�
вальний коефіцієнт — 0,75 (п. 2 підрозділу 5 р. ХХ
«Перехідні положення» ПКУ). Ідеться про ставки по�

датку за:викиди в атмосферне повітря забруднюю�
чих речовин стаціонарними джерелами забруднення;

� викиди в атмосферне повітря забруднюючих ре�
човин пересувними джерелами забруднення;

� скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти;
� розміщення відходів у спеціально відведених для

цього місцях чи на об’єктах.
Як виняток, виробники електроенергії на тепло�

електроцентралях і ТЕС залишатимуться на 75% від
повної ставки ще до 1 січня 2016 року.

Зміни до п. 2 підрозділу 5 р. XX ПКУ
Підстава: пп. 3 п. 8 р. І Закону  № 713�VII

ПДФО: зміни�2014
За самостійне виправлення помилок у формі

№ 1ДФ не штрафуватимуть

Нарешті законодавець урегулював питання щодо за�
стосування штрафів у разі самостійного виправлен�
ня помилок у формі № 1ДФ.

Завдяки змінам, унесеним до ПКУ Законом № 657,
із 1 січня 2014 року за самостійне виправлення по�
милок у формі № 1ДФ не застосовуватимуть штра�
фи в розмірі:

· 510 грн (1020 грн за повторне порушення про�
тягом року) за неподання, подання з порушенням
установлених строків, подання не в повному обсязі,
із недостовірними відомостями чи з помилками по�
даткової звітності про суми доходів, нарахованих
(сплачених) на користь платника податків, суми ут�
риманого з них податку, якщо:

— такі недостовірні відомості або помилки НЕ при�
звели до зменшення та/або збільшення податкових
зобов’язань платника податку та/або до зміни плат�
ника податку;

— самостійне виправлення недостовірних відомо�
стей або помилок у податковій звітності здійснене у
зв’язку з проведеним відповідно до п. 169.4 ПКУ пе�
рерахунком;

· 25% суми податку, що підлягає нарахуван�
ню та/або сплаті (50% вдруге та 75% втретє) за
ненарахування, неутримання та/або несплату (непе�
рерахування) податку на доходи фізичних осіб, якщо
помилка виявлена під час проведення перерахунку
відповідно до п. 169.4 ПКУ.

Зміни до п.п. 50.1, 119.2, 127.1 ПКУ.
Підстава: п.п. 9, 25, 28 Закону № 657

Податок на прибуток: зміни�2014
        Із 1 січня 2014 року ставка податку на прибу�

ток, як очікувалося, мала становити 16%.
       Однак опублікований Закон, яким передба�

чено, що ставка податку в 2014 році становити�
ме 18%, тобто знизиться лише на 1%. Тож, платники
податку на прибуток у 2014 році матимуть ставку 18%.

Зазначимо: звітуючи за підсумками 2013 року,
підприємства використовують ставку 19%.

Зміни до п. 10 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ.
Підстава: п. 8 р. І Закону № 713�VII

ÏÈÒÀÍÍß-Â²ÄÏÎÂ²Ä²

1. Як підприємцю обкладати відсотки за де�
позитом?

Відповідь: Надходження на поточний рахунок у
вигляді відсотків за депозитом обкладаються вик�
лючно у складі доходів звичайної фізособи. Відсот�
ки – не доходи платника єдиного податку. У за�
гальносистемників це не доходи від обраного виду
діяльності. Однак до 2015 року із таких доходів зви�
чайної фізособи податку на доходи не сплачують.

2. Чи потрібно платити хмільний збір при
торгівлі пивом?

Відповідь: Так, якщо ви загальносистемник.
Платниками хмільного збору названо фізособпід�
приємців, які торгують алкогольними напоями та
пивом. Ставка становить 1,5% виручки, одержа�
ної від реалізації алкогольних напоів і пмва. Спла�
чують хмільний збір щомісяця. Фізосб�єдинників
звільнено від необхідності сплачувати хмільний
збір і звітувати з нього.

Соціальні  
І демографічні групи 

населення 

Розмір прожиткового мінімуму, грн. 

з 01.01.2014 з 01.07.2014 з 01.10.2014 
Діти віком до 6 років 1032 1059 1102 
Діти віком від 6 до 18 років 1286 1320 1373 
Працездатні особи 1218 1250 1301 
Особи, які втратили 
працездатність 949 974 1014 

Загальний показник 1176 1207 1256 
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1.Поп  Йосип Мартонович – 1959 р.н.
2.Скуба  Ернест  Михайлович –1932 р.н.
3.Петричко  Петро Петрович – 1961 р.н.
4.Петрус  Клара Антонівна – 1928 р.н.
5.Данкулинець  Ганна Юріївна – 1960 р.н.
6.Качанова  Віра  Миколаївна – 1943 р.н.
7.Килунін  Олексій  Дмитрович – 1956 р.н.
8.Шикула  Тетяна  Федорівна – 1948 р.н.
9.Швалагін  Василь Васильович – 1961 р.н.
10.Мисла  Іван  Іванович – 1952  р.н.
11.Шепентал  Павло  Іванович – 1962 р.н.
12.Русин  Михайло  Васильович – 1924 р.н.
13.Деченков  Іван Пилипович – 1935 р.н.
14.Бернадик  Софія  Іванівна –1929 р.н.
15.Паллаг  Юрій  Михайлович – 1955 р.н.
16.Анталовський  Михайло Михайлович – 1937 р.н.
17.Русин  Михайло Дмитрович – 1932 р.н.
18.Шевченко  Павло  Петрович – 1947 р.н.
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ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 20.01.2013 р.  по  26.01.2014 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777730  ñ³÷íÿ 2014 ð.
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Êîðåíü – ýòî öâåòîê, ïðåçðåâøèé ñëàâó. (Ä. Äæåáðàí).

Îäí³ºþ ç ïð³îðèòåòíèõ ñôåð ïðî-
êóðîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà íàïðÿì³
íàãëÿäó çà äîäåðæàííÿì ³ çàñòîñó-
âàííÿì çàêîí³â º çàõèñò êîíñòèòóö-
³éíèõ çàñàä ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³.

Àêòóàëüí³ñòü öüîãî ïèòàííÿ ïîëÿ-
ãàº ó çàáåçïå÷åíí³ ôîðìóâàííÿ ðå-
æèìó ìàêñèìàëüíîãî ñïðèÿííÿ
á³çíåñó øëÿõîì çìåíøåííÿ âòðó-
÷àííÿ äåðæàâè â åêîíîì³êó, çíè-
æåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ áàð’ºð³â
äëÿ éîãî çä³éñíåííÿ, à òàêîæ ãàðàí-
òóâàííÿ ïðàâ ñóá’ºêò³â ìàëîãî ³
ñåðåäíüîãî ï³äïðèºìíèöòâà ï³ä ÷àñ
çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó
(êîíòðîëþ), ÿê òî ïåðåäáà÷åíî ñò.4
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðîçâèòîê òà
äåðæàâíó ï³äòðèìêó ìàëîãî ³ ñåðåä-
íüîãî ï³äïðèºìíèöòâà â Óêðà¿í³».

Ïðîêóðàòóðîþ ì³ñòà Ìóêà÷åâî

âïðîäîâæ 2013 ðîêó òà ïîòî÷íîãî
ïåð³îäó 2014 ðîêó ïðîâåäåíî ðÿä
ïðîêóðîðñüêèõ ïåðåâ³ðîê ùîäî çà-
êîííîñò³ çä³éñíåííÿ îðãàíàìè äåð-
æàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, êîíòðîëþ
òà óïðàâë³ííÿ ïåðåâ³ðîê ä³ÿëüíîñò³
ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöòâà.

Ó õîä³ ïåðåâ³ðîê âèÿâëåíî ôàêòè
ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ
êîíòðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷íî¿ ðîáîòè â
ä³ÿëüíîñò³ Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêðàé-
îííîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæñàíåï³äñ-
ëóæáè, Ìóêà÷³âñüêî¿ ÎÄÏ², Ìóêà-
÷³âñüêîãî ÌÂ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Çà-
êàðïàòñüê³é îáëàñò³, Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, Óïðàâë³ííÿ âåòåðèíàð-
íî¿ ìåäèöèíè ó ì³ñò³ Ìóêà÷åâî
òîùî. Çîêðåìà, êîíòðîëþþ÷³ îðãà-
íè íå çàâæäè äîòðèìóâàëèñÿ âèìîã
ùîäî îðãàí³çàö³¿ êîíòðîëüíèõ çà-
õîä³â, ñòðîê³â ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê

òà ðåàë³çàö³¿ ¿õ ìàòåð³àë³â.
Íà óñóíåííÿ öèõ òà ³íøèõ ïîðó-

øåíü ïðîêóðàòóðîþ ì³ñòà êåð³âíè-
êàì â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â âíåñåíî 7
ïîäàíü, çà íàñë³äêàìè ðîçãëÿäó
ÿêèõ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ íà äàíèé ÷àñ ïðèòÿãíóòî
8 ïîñàäîâö³â.

Ïåðåâ³ðêè òðèâàþòü.
Ïðèíàã³äíî íàãàäóºìî, ùî â ïðî-

êóðàòóð³ ì³ñòà çàïðîâàäæåíî ðîáî-
òó òåëåôîíó «ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿» ç ìåòîþ
îòðèìàííÿ îïåðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿
ùîäî ôàêò³â íåçàêîííîãî âòðó÷àí-
íÿ ó ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ç
áîêó ñëóæáîâèõ îñ³á îðãàí³â âëà-
äè, êîíòðîëþþ÷èõ òà ïðàâîîõîðîí-
íèõ îðãàí³â.

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âêàçàí³ ôàêòè
ïðèéìàþòüñÿ ó ïðîêóðàòóð³ ì³ñòà çà
íîìåðîì 2-43-57 ó ðîáî÷³ äí³ ç
09.00 äî 18.00 ãîäèíè.

ÍÀ ÇÀÕÈÑÒ²  ÏÐÀÂ  Ï²ÄÏÐÈªÌÖ²Â

Підсумком кількарічної,
довгої і копіткої пошукової
роботи Наталії Гопи й
Івана Фозекоша стала
щойно видрукована у ТОВ
«Видавничий Дім «Укр&
пол» м. Стрий, Львівської
області  унікальна істори&
ко&краєзнавча  праця
«Мукачівщина: минуле і
сьогодення. Енциклопедія
сіл району». (Мукачево,
2013 р.). Навіть побіжне
знайомство з цією книж&
кою показує читачам, що
з поставленим перед
ними  грандіозними за
масштабами завданнями
історик, допитливий дос&
лідник, терплячий збирач
рідкісних матеріалів, пе&
реказів, фотодокументів,
спогадів старожилів, дру&
кованих і писаних джерел
про села Мукачівщини
Іван Іванович Фозекош і
його така ж наполеглива у
пошуках історичної істини
донька – Наталія Іванівна
Гопа з роботою справи&
лись на відмінно.

Автори дослідили 92
села благословенної Бо&
гом і уквітчаної наполег&
ливою працею небайду&
жих жителів  Мукачівщини.
Червоною ниткою, і це
цілком справедливо, че&
рез усю книгу від першої і
до майже 570&ї сторінки
проходить думка жителів
тих сіл, що їх село – найк&
раще, бо є самобутнім
своєю історією, звичая&
ми, характерами його
мешканців… Приємно, що
роблячи екскурс в істо&
ричний процес того чи
іншого села, автори  хоч і
беруть за початок відліку
писемну згадку про нього,
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так висловлюють свою
думку, що є ще щось глиб&
ше, стародавніше за ту
умовну  дату. Не забува&
ють дослідники подати
відомості про кількісний
склад населених пунктів,
релігійні громади, пре&
стольні празники, і найві&
доміших вихідців з тих сіл,
які прославили свій насе&
лений пункт, свою малень&
ку батьківщину досягнен&
нями  в науці, культурі, ми&
стецтві, освіті, медицині
та інших галузях економі&
ки, і здобули завидних  ви&
сот і визнання.

Копітка праця Наталії
Гопи й Івана Фозекоша не
раз і не два натикалася на
відсутність тих чи інших
писемних згадок про ро&
дину, село, які «ще недав&
но були». Але зникли під
час перебудови хати, діти
понесли в школу як маку&
латуру… Не все гаразд
було і з старожилами,
більшість з тих, хто ще
пам’ятав, уже покинули
цей світ. Ось і довелося
шукати, вивчати самим

пошуковцям  по історич&
ним  архівам, писемним
джерелам ту єдину крупи&
цю істини яка рядок за
рядком лягала в дослід&
ницьку працю. І вони вит&
римали цю важку, копітку,
марудну, але так потрібну
працю.  Низький уклін і
вдячність за це Івану Іва&
новичу й Наталії Іванівні
талановитим історикам,
людям не байдужим до
нашої минувщини й сучас&
ності,   за те, що вони зац&
ікавлювалися сім’ями,
родами, їх генеалогічними
деревами, а через них пи&
сали історії  майже сотні
сіл району. Вони шар за
шаром знімали наноси
віків, щоб показати нам, як
жили, працювали наші
прародичі, як до них прий&
шло Слово Боже, як обо&
роняли свої села в роки
ворожих навал, численних
воєн і бойових сутичок, як
трудилися, щоб зробити
життя кращим, багатшим.
Одне слово,  авторам кни&
ги вдалося  зробили по&
гляд крізь століття на села
Мукачівщини. І тепер вони
мають повне право сказа&
ти про кожен  досліджений
ними населений пункт:
«Село моє, для мене ти
єдине…». Бо ж про кожне
сказане  І.І.Фозекошем та
Н.І.Гопа майже все най&
важливіше від першої
згадки до сьогодення.

   Дослідники й самі,  в
ході пошуків матеріалів,
спілкуючись із мудрими
старожилами, збагачува&
лися душевно,  дивували&
ся,  як наполегливо дідусі
й бабусі борються за мо&
лоде покоління, не даючи

змоги просочитися в села
чужоземній навалі з ду&
шевного й морального
розтління, «сексуальної
революції»,  наркотиків,
пияцтва, чужої нашому
прекрасному, морально
чистому населенню Мука&
чівщини, непотребу.

Приваблює художнє
оформлення книжки, ди&
зайн, верстка здійсненні
талановитим працівником
мукачівської міськрайонної
газети «Мукачево» Сергієм
Вікторовичем Дворничен&
ком.  Відзначилася у підго&
товці книжки до друку й
Світлана Мартинюк.

Яке б глибоке не було
дослідження, але воно
завжди неповне. Ос і хо&
четься сказати Івану Іва&
новичу та його талано&
витій доньці Наталії
Іванівні: не зупиняйтеся
на досягнутому, а продов&
жуйте пошуки. Ваша уні&
кальна праця потрібна в
кожній сільській чи се&
лищній раді, у кожній
школі. У День  знань, на
першому уроці вчителі
мають розповідати дітям
про своє село, його не&
просту історію, про кра&
щих людей, роботящих,
талановитих, морально
чистих, душевно багатих.

Книга Наталії Гопи й
Івана Фозекоша «Мукачі&
вщина: минуле і  сього&
дення» стане в пригоді
викладачам і вчителям,
студентам і просто не&
байдужим до своєї історії
людям.

Михайло БЕЙРЕШ,
член Національної

Спілки журналістів
України

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè ïîãîæèìè çèìîâèìè äíÿìè ñâÿò-

êóº ñâ³é þâ³ëåé ÷àð³âíà, ìèëà, ïðèâ³òíà
æ³íêà, ìóäðèé ³ ïðîôåñ³éíèé ïðàö³âíèê
Ìóêà÷³âñüêîãî äèòáóäèíêó-³íòåðíàòó

ÇÅÉÊÀÍ
Â³ðà Âàñèë³âíà

Ñïàñèá³ Âàì, øàíîâíà þâ³ëÿðêî,
çà Âàøó áàãàòîð³÷íó ïðàöþ, ÷åñ-

íå ³ äîáðîñîâ³ñíå âèêîíàííÿ ñâî¿õ
ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â çà ñóìë³ííå

ñòàâëåííÿ äî ãðîìàäñüêèõ ñïðàâ.
Íåõàé äóøà ó Âàñ í³êîëè íå ñòàð³º,
Íà á³ë³é ñêàòåðòèí³ áóäóòü õë³á ³ ñ³ëü.
Ñâî¿ì òåïëîì Âàñ çàâæäè ñîíöå ãð³º
Ñëîâà ïîäÿêè ëèíóòü çâ³äóñ³ëü.
Â æèòò³ íåõàé âñå áóäå, ùî ïîòð³áíî,
Áåç ÷îãî íå ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ,
Ëþáîâ, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äðóæáà
Òà â³÷íà íåñòàð³þ÷à äóøà.
Ñì³éòåñÿ á³ëüøå ³ ìåíøå ñóìóéòå,
Ùîðàç áàãàò³éòå, ùå êðàùå ´àçäóéòå,
Õàé äóìè í³êîëè ñïî÷èíêó íå çíàþòü,
Õàé ëåãêî, ìîâ êðèëà, âíó÷àò ïðèãîðòàþòü,
Õàé ñåðöå ùå äîâãî òð³ïî÷å ó ãðóäÿõ,
Æèâ³òü äî ñòà ðîê³â íà ïîì³÷ âñ³ì ëþäÿì,
Çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî Âàì çè÷èìî ùèðî
Ëàñêè â³ä Áîãà, â³ä ëþäåé äîáðà
Íà ìíîã³¿ é ùàñëèâ³¿ ë³òà.

Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî äèòÿ÷îãî
áóäèíêó-³íòåðíàòó

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³
ùèðîñåðäå÷íî â³òàº ç Äíåì íàðîäæåííÿ, ñòàðøó ìåäè÷-
íó ñåñòðó íåâðîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ,

ÑÅÂÊÅ  Íàä³þ  Ôåäîð³âíó
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, çàâçÿòî¿ âäà÷³, ùàñòÿ ³

áëàãîäàò³, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó ³ çëàãîäè, íàòõíåííÿ,
äîáðîáóòó.

Áàæàºìî ìèðó ³ ñâ³òëî¿ äîë³,
Çàïàëó, åíåðã³¿, ñèëè äîâîë³,
Òâîð÷îãî âîãíèêó, â³ðè é íàñíàãè,
Ùåäðîñò³ ñåðöÿ, ëþäñüêî¿ ïîâàãè,
Íà äîâãèõ ñòåæêàõ Âàøî¿ íèâè
Áóäüòå çàâæäè Âè çäîðîâ³ ³ ùàñëèâ³!

Çà äîðó÷åííÿì êîëåêòèâó Î. ÐÅØÅÒÀÐ,
ãîëîâà ïðîôêîìó Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

ÇÄÎÐÎÂ’ß ² ÙÀÑÒß!



     В селі Обава на центральній вулиці
продається приватизована земельна
ділянка 0,25 га під забудову.
Довідки тел.: 095�840�40�13.
     Продається  будинок у Мукачеві на

вул. Л. Шевцової ,  пл. 75 кв. м. Усі кому�
нікації, господарські прибудови, літня
кухня, гараж, 5 сотин земельної ділян�
ки. Ціна договірна. Т. 099�3094492.
     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 околиці Мукачева(3 км.)  в Ст.
Давидкові, у  500 метрах від траси
Київ�Чоп  2 спарених ділянки (20 со�
тин). Одна ділянка  забудована, дру�
га – для перспективного будівницт�
ва. У будинку – 3 окремі кімнати, дві
кухні, ванна, комора, веранда,
підвал, у дворі – колодязь, каналіза�
ція, електрика, газ, великий сад,
ловгош, виноградник. Ціна – догові�
рна.

Зверт .050 17 17 572.

     Продається земельна ділянка  на
Ловачці (5,5 сотин), є сад, виноград�
ник, недобудований підвал.

Зверт. 2�34�80.
     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  (неда�
леко від дороги та комунікацій).   Зверт.
095�8610797.
     продається приватизована зе�

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

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

під забудову у селі Ракошино. Комуні�
кації поряд. Тел. 050�1010969.
     Продається земельна ділянка з

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

     Продам торгову точку на ринку
“Росвигово”, 24 кв.м. Єдіючий
бізне. тел.: 097 677 99 89
     Візьму в оренду  офісне при�

міщення  до 25 кв.м. площею з ре�
монтом. Зверт. 098�1508076.
     Здається в оренду під комерц�

ійну діяльність 22 кв. м на вул. Яр
Мудрого,15�6.

Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мука�

чеві  на вул. Духновича та в старо�
му Пасажі з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здаються в оренду приміщен�

ня під склад 100 кв.м по вул. Кри�
лова, 15�А, біля елеватора.
Тел.: 050 671 3737.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  тор�

гову площу у магазині «Універсам�
Тарту» на вул. Данченко,2� а у Рос�
вигові.  Зверт.: 050�5530508

Продається окремий про�
мисловий об’єкт  в Мукачеві,
(незавершене будівництво).

    Тел. 095 484 58 82.

Здаються в оренду торгові
приміщення з повним євроре�
монтом, площею 150 кв. м. та 80
кв. м. в центральній частині
Мукачева у старому пасажі біля
магазину «Беатріса», та по вул.
Духновича. Звертатися за тел.:
050 504 86 34, 050 582 00 85.

     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
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ñò.

  Êîìåðö³ÿ
     Продается  1�кімн. квартира в цег�

ляній пятиповерхівці по вул. Окружній,
2. У квартирі – паркет, пластикові
вікна, засклена лоджія, усі комунальні
зручності. тел. 050 294 82 83 (Міша).
     Продается 2�х комнатная кварти�

ра в 4�х квартирном кирпичном доме
по ул. 26 октября. Застекленный бал�
кон, подвал, место для гаража.

Тел.: 2�47�92 в любое время.
     Квартира 1�кімн. квартира по вул.

Руська  на 4�му поверсі 5�ти поврехо�
вого будинку, 41 кв. м., два балкони,
нове планування, вставлені вікна,
двері, нова електропроводка.  Тел.:
066 024 25 24. (15 тис. у.о.).

      Продається  або розмінюєть�
ся  на 2�кімн. квартиру в Мукачеві з
доплатою будинок  в Чинадієві  на
вул. Гойди 9152 кв.м.) 15 сотин
землі, літня кухня (Ціна договірна)

Зверт.  0663800128.

     Продається 2�кімнатна квартира
50 в. м. на 5�му поверсі 9�поверхового
будинку  в районі педінституту.  Вікна –
на тиху зелену зону.       В квартирі –
паркет, кахель, домофон. Ціна 26 тис.
у.о.  Дзвонити 099 946 37 90
      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  (62 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. Ціна
договірна.

Т. 095�4604332, 0954751346.

     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.

     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.

     Продається недорого невеликий
будиночок у Мукачеві. Дзвонити 095�
137�70�56.
     Розмiнюю 3�кiмнатну квартиру

з євроремонтом у Росвиговi на бу�
динок у межах мiста. Зверт. 095�44�
64�988.
     продається у Мукачеві будинок по

вул. Л. Шевцової, площа 75 кв. м., усі
комунікації,  літня кухня, гараж, госпо�
дарські прибудови, зем. ділянка 5  со�
тин. Ціна по домовленості.

Зверт 099�3094492.
     Продається особняк у центральній

частині м. Свалява – двоповерховий
спарений будинок  на два входи (за�
гальна площа 270 кв.м., житлова�128
кв.м., 2 холи, літня кухня, зимовий сад,
зем. ділянка 4,3 сотки. Т. 0507224512
     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 будинок  у м.Мукачевi

на вул. Л.Шевцової. Є гараж, лiтня кух�
ня, господарськi прибудови, 5 сотин
землi. Цiна по домовленостi. Зверта�
тися: 099�3094492.

     Продається будинок на вул.
Ів. Франка пл. 100 кв. м.,   6 сотин
землі. Ціна за домовленістю.
Тел. 0955128277

     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.

     Продам, або здам у найм
умебльований будинок в с. Клю�
чарки сімейній парі на договірних
умовах. Звертатися 050�
2733765.

  Îðåíäà

     Продаються два кольорові те�
левізори ,б�к. «Електрон»  і «Вес�
на» у робочому стані. Тел. 3�50�84.
     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ

äîðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà
Iòàëiÿ). Öiíà äîãîâiðíà. Çâåðò.:
0955338189.

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.

     Для любителів собак пропонують�
ся цуценята. Зверт 066�034 30 33.
     продається  НЕДОРОГО  диван�

ліжко (б�у ) у хорошому стані.
Тел. 066�089�17�27.

     продається шведська гімнастична
"стінка" (ціна –1000 грн.), в подарунок�
дитяча "гірка". Зверт. 050�1982008.

     1�2�кімн. квартиру у центрі
міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

  Ðîáîòà

Продаються промислові дво�
хігольні роликові швейні ма�
шини Minerva в хорошому
стані.  Тел.: 050 101 38 96;

063 848 63 10

Здам в оренду на вул. Яр.
Мудрого (ближче до центру
міста) офісне приміщення 45
кв. м. на другому поверсі 2
кабінети з  кондиціонерами
та коморка (придатне під
будь�який  вид діяльності) за
ціною 2000 грн. на місяць.
Тел. 0663858222

     Продається двухспальная
кровать б/у в хорошем состоянии.
Тел.: 2�23�14.

     Продаються: сталь листо�
ва 1,55х1,44х1,5 мм; труба га�
зова 3х50х4 мм (1 шт);
3,50х50х4мм (1 шт); 4х40х5 мм
(2 шт); 4х32х3мм (1 шт); блоки
бетонні 75х20х11 см (10 шт)
плитка бетонна 20х20х2 см (90
шт) піч “Перемога” (цегляна
топка, бачок, духовка).

Т.: 066 822 70 07.
     Продається колючий дріт 3

бухти по 50 м. Звертатися по
тел.:066 052 92 76.

  Êóïëþ

Òîâàðè òà ïîñëóãè

Підприємство шукає працівника
на виробництво.

Вимоги: мужчина до 26 років,
акуратність, усидчивість, вміння

працювати руками.
Звертатись: 050 281 60 26

 з 9.00 до 18.00.

Продам 2 участка по 15 соток
(28мх53м) � 1100$ за сотку по кур�
су НБУ.  Возможна продажа каждо�
го отдельно � вместе 56м х 53м, 2
гос. акта. Прекрасное место для
строительства 1 или 2х частных
домов рядом лес, заповедник, до�
рога, активно строящиеся соседи.
На глубине 40м артезианская
вода. Новая элитная улица за пре�
делами села Коропец., 2 км до
г.Мукачева. Возможен торг.

Тел.0506887224

ТЕРМІНОВО:
набираємо будівельників, зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів,опікунок, робіт�
ників на м’ясокомбінати.
Допомога в отриманні поль�
ських шенген та робочих віз,
термінова реєстрація в кон�
сульстві.

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

Тел. 0975500127,
0501357373

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

 Здається у найм на тривалий строк
3�кімнатна квартира  (умебльована з
побутовою  технікою) на Першотрав�
невій набережній.

Зверт. 0661253955.
     Здається 3�х кімнатна квартира в

ДОСах з повним євроремонтом, умеб�
льована, під охороною з камерою віде�
онагляду.  Є  двір. Ціна 300 у.о.

 Тел.: 050 811 15 36

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

 Здам у найм  2�кімн. квартиру  умеб�
льовану  у районі Окружної.  Тел. 063�
2053705, 063�1747370, 066�402836.

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в новобудові
у центрі міста  на вул. Парканія,  2
усіма зручностями, умебльована і
з побутовою технікою.

 Зверт. 066 532 74 79.

     Здається в оренду частково умеб�
льована 2�кімнатна квартира з авто�
номним опаленням  в Росвигові. Тел.
0502650432.

РЕАЛІЗУЄМО ЗІ
СКЛАДУ  ПЕРЛІТ М�100

(теплоізоляційний і агроперліт)
для вирощення садово�го�
родніх культур і розсади квітів.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

на основе вспученого перли�
та в особняках и квартирах
этажных домов.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

     Продається піаніно “Україна”
коричневого кольору (б/к, в хоро�
шому стані). Тел.: 066 629 65 36
     Продається стіл�тумба, газо�

вий конвектор ,сервіз столовий,
сервіз чайний, масляний обігрівач
1 КВт. Тел.: 066 176 63 70.

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ –

у власний будинок в
с.Ракошино. Охайна та порядна

дівчина чи жінка віком
до 40 років.

Тел.: 050 885 55 57 (Алла)

ФІРМІ ПОТРІБНІ
ПРАЦІВНИКИ

Вантажники�експедитори та
торгові агенти з власним  авто�
транспортом віком до 30 років.,
водій – експедитор  категорії С
зі стажем  від 3�х років віком до
40 років для роботи по області.

Зверт. 050�3726088.

     Телевизор фирмы PANASO�
NIC 17 system/ russin text
CATVHXPER�band tx�21 FIT, экран
52 см диагональ. Цена 750 грн;
хорошее состояние.
Моб тел.: 0508855557 Алла

     микроволновая печь фирмы
SHARP КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА.
ЦЕНА 450, очень в хорошем со�
стоянии. Телефон: 0508855557

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
по прибиранню приватного

житла та догляду за
кімнатними рослинами.
Дзвонити 0993755221.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ КАТЕГОРІЇ “Д”

ТА АВТОСЛЮСАР.
Звертатися по тел.

050 545 30 88

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
спеціаліста технолога швей�
ного виробництва зі знанням

німецької мови.
Тел.: 2�23�96,
 050 672 10 35

     Продається  посудна шафа,
телевізор, холодильна камера �150
л., електрозварювальний апарат, 6
автодисків і лобове скло на «Вол�
гу�24» . Все  високої якості. Ціна
договірна. Зверт. 050 646 59 75.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ категорії «Д»

та автослюсар.

Тел.: 050-5463088.
.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
НА РОБОТУ ГОЛОВНИЙ

БУХГАЛТЕР З ДОСВІДОМ
РОБОТИ.

Тел.:050 5048634

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Мукачівська філія автомо�

більної школи Закарпатської
обласної організації Всеукраї�
нської Спілки  автомобілістів
проводить набір на курси по
підготовці  водіїв водіїв кат «В».

Запис на курси  прово�
диться за адресою

м. Мукачево, вул. Пушкіна,
17 ( у дворі ЗОШ № 20)

з 9.00 до 18.00.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
ВОДІЇ

категорії «Е» на автомашини
вантажопідйомністю  від 3, 5  до
20 тонн з досвідом роботи для
здійснення  міжнародних пере�
везень.

Тел. 099�0263091,
099�6114750.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
 ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ
по прокладке электрокабелей

в коллекторе.
За счет фирмы—проживание,

трехразовое питание, спецодеж�
да. Зарплата  от 500 у.ед. Обра�
щаться по тел. 050�7561010.

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
Швачка по пошиву тюлі

та шторів.
Тел. 0509786897 (Марина).

ПРОДАЮТЬСЯ
житлові, виробничі і офісні

приміщення в Мукачеві.
Тел.: 095 191 21 28

 (Іван Васильович)

 МАЙСТЕР НА ВСI РУКИ
Домашнiй майстер надає

побутовi послуги з дрiбного ре�
монту у вартирi— здiйснення
електромонтажних, сантех�
нiчних робiт, складання меблiв
та iншi господрськi операцiї.

 Досить набрати номер
 тел. 0992554228 (Паша).

     Продається корова “кар�
патська бура” тільна 3�ма те�
лятами (молочна) та теличка
1�річна, тільна.

Тел.: 050 211 65 66

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

БАРМЕНИ
 ТА ОФІЦІАНТИ

Тел.: 095 145 43 16
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1) Терміново продається земельна ділянка в с.Павши�
но вул. Нова, 15 сот з фундаментом, комунікації поруч,
стартова ціна 14500 у.од. 0509425800

2) Терміново продається 3 кімнатнам квартитра по вул.
Закарпатська, 5 поверх, середній стан, стартова ціна
22000 у.од., торг, 0661543416

3) Терміново продається будинок по вул. Кубанська,
пл. 125 м.кв., 7 сот землі, потребує ремонту, стартова
ціна 43000 у.од., торг, 0661543416

4) Продається або здається в оренду офісне приміщен�
ня по вул. Миру(район зупинок) пл. 105 м.кв., ціна догов�
ірна 0661543416

5) Продається земельна ділянка 10 сот в селі Павшино
притрасі Мукачево�Берегово, стартова ціна 12000 у.од.,
торг, 0661543416

6) Здається в оренду офісні приміщення по вул. Пушк�
іна пл. 40 та 48 м.кв., (пішеходна зона) всі комунікації:
ремонт, опалення, телефон, інтернет, можлива оренда
частинами приміщення, 0661543416

7) Грошові позики під заставу без довідки про доходи
0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ПАТ «Мукачівському завоуд ЗБВіК»
 терміново потрібні на роботу:

�водiй автомашини "КАМАЗ", "МАЗ�МАН" категорiя
� C, Е.

�слюсар�ремонтник (деревообробних верстатiв,
кранiв);

�верстатники дервообробних верстатiв (посвiдчення
або ПТУ);

�формувальники  залiзобетонних виробiв;
�рамник (пилорами Р�63);
�рамник стрiчковоє пили;
�електрогазозварник  ручного зварювання;
�машинiст  козлового, мостового, баштового кранiв;
�стропальник (посвiдчення);
�iнженер виробничо�планового вiддiлу (освiта – вища,

стаж роботи).Квалiфiкацiя за дипломом – iнженер�тех�
нолог, iнженер�будiвельник);

�iнженер�технолог дервеообробної дiльницi (освiта
вища, стаж роботи); квалiфiкацiя за дипломом – iнженер
лiсового господарства);

�головний бухгалтер, бухгалтер (освiта – вища, стаж
роботи), квалiфiкацiя  за дипломом – бухгалтерський
облiк, програма � 1с).

За довідками звертатися за адресою:
М. Мукачево, вул. Духновича, 105. Тел. 2615685,

завод ЗБВіК біля переїзду.

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ!
Відповідно до наказів ДСА України від 31.05.2013 №72, 73 в місце6

вих  судах загальної юрисдикції запроваджено  надсилання судових
повісток     у вигляді SMS6повідомлень.

Дані нововведення покликані автоматизувати процес інформування учасників про�
цесу про час і місце розгляду справи, забезпечити надсилання судових повісток та
повідомлень безпосередньо на мобільний телефон учасника судового провадження.

Для отримання тексту судової повістки в електронній формі за допомогою SMS6повідомлення
учаснику судового процесу потрібно подати до суду заявку на отримання повістки в електронній
формі за допомогою SMS6повідомлення.

Судова повістка в електронному вигляді буде надсилатися учаснику судового процесу, який
подав відповідну заяву до суду, на його номер мобільного телефону, вказаний в такій заяві.

Оформити заяву або отримати консультації з приводу використання послуги SMS6повідом6
лень ви можете отримати протягом робочого часу в канцелярії суду, або на веб6сайті Мукачівсько6
го міськрайонного суду Закакарпатської області за адресою:http://mkm.zk.court.gov.ua

Пропонуємо всім  учасникам судового процесу приєднатися до зручного, оперативного та доступного
способу отримання судових повісток.

 З повагою  М.ПРОДАН, керівник апарату

НЕРУХОМІСТЬ
2�х кімн. квартира в р�ні Пентагон в цегляному будинку на 5�

му поверсі, частково з ремонтом, автон. опалення, можливе
переоформлення кредиту. Ціна 196 тис. грн. Тел. 095�421�63�
65

2�х кімн. кварт. Вул. Д. Галицького(Дзержинського) на 7�му
поверсі з автон. опаленням . Ціна 192тис. грн. Тел. 095�421�
63�65

2�х кімн. кварт. Р�н Росвигово на 2�му пверсі, євроремонт,
автон. опалення, пласт. вікна, з меблями. Ціна 250тис.грн. Тел.
095�421�63�65

2�х кімн. кварт. Вул. Петефі на 3�му поверсі 5�ти поверхово�
го будинку  нового планування.Заг. площ. 56кв.м, зроблений
ремонт, автон. опалення, пласт. вікна, є балкон, лоджія. Ціна
270 тис. грн. Тел. 095�421�63�65

3�х кімн. квартира р�н Росвигово на 3�му поверсі з автон.
Опаленням Ціна 259тис.грн.  Тел. 095�421�63�65

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачений Додаток до Диплома № 065879 від 30

червня 2004 р., про закінчення ПТУ № 7, виданий на ім'я
Кіхнер Юрій Юрійович, вважати недійсним.

     Втрачене посвідчення учасника бойових дій в Аф�
ганістані, Серія АА № 350029, виданий Мукачівським
військкоматом гр. Борисову Ігорю Олександровичу, вва�
жати недійсним.
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06.20 Ì/ô. 06.30 Äîáðîãî ðàí-
êó, Óêðà¿íî! 06.35, 07.35 Îãëÿä
ïðåñè. 06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü
ñòóä³¿. 07.20 Òåìà äíÿ. 07.25
Êðà¿íà on line. 07.30 Åðà á³çíå-
ñó. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè òèæíÿ. 10.00 Ïîë³òòåàòð.
10.30 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" (1).
11.25 Íåõàé Âàì áóäå êîëüî-
ðîâî! 12.10, 18.55, 21.25 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 12.25 Ïðàâî íà çàõèñò.
12.45 Òåìíèé ñèëóåò. 12.55 Õòî
â äîì³ õàçÿ¿í? 13.25 Ò/ñ "Â³÷íèé
ïîêëèê" (1). 14.40 Â³êíî â Àìå-
ðèêó. 15.15 Euronews. 15.20,
05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.35 Äîðîñë³ ³ãðè. 16.35 Õ/ô
"Ò³í³ çíèêàþòü îï³âäí³" (1).
18.05 Àãðî-News. 18.40 Ô³íàí-
ñîâà ïåðñïåêòèâà. 19.20 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà Ì.Ïîïëàâñü-
êîãî "Ïðèðå÷åíèé íà ëþáîâ".
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00,
05.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.35 Çíàê
ïèòàííÿ. 21.45 Òåí³ñ. Êóáîê
Äåâ³ñà.Ùîäåííèê. 21.50 "Íàä-
âå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëó-
õó. 23.45 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
00.00 Õ/ô "Ïîðàçêà ³íæåíåðà
Ãàð³íà" 1 ñ. 01.40 ÒåëåÀêàäå-
ì³ÿ. 02.40, 04.35 Êàðàîêå äëÿ
äîðîñëèõ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.20 "ÒÑÍ". 08.05 "Åêîíîì³÷-
íà ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ
"Àñ³" (1). 11.10 Õ/ô "Òåìí³ ëà-
á³ðèíòè ìèíóëîãî". 14.55 Õ/ô
"Øóêàþ òåáå". 16.45, 03.15
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15, 21.15
Ò/ñ "Ïàðôóìåðíèöÿ". 22.15,
04.25 "Ãðîø³". 23.35, 03.40 Ò/ñ
"Êàñë" (2). 00.30 Õ/ô "Çîëîòå
òåëÿ" (1). 05.15 "Òåëåìàãàçèí".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðà-
íîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10, 12.20 Ò/
ñ "ß íå çìîæó òåáå çàáóòè".
13.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.55
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Æäè
ìåíÿ" .18.05 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ
"Ïîêè ñòàíèöÿ ñïèòü". 20.00,
03.30 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Ñèëüí³øå äîë³". 22.25, 04.00
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
13". 01.20 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà -
2". 02.00 Ä/ô "Ãåíð³õ Ã³ììëåð.
Ïîãîíÿ çà ïðèìàðîþ".

 ICTV
06.40, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 07.35 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 10.10
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.35, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óê-
ðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.25, 20.05 Ò/ñ "Øåô". 16.15
Õ/ô "Êîíñòàíòèí". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 22.50, 03.45 Ñâîáî-
äà ñëîâà. 00.45 Õ/ô "Â³ä êî-
ëèñêè äî ìîãèëè" (2). 02.50
Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
08.40 "Æèòè çäîðîâî!" 09.45,
13.55 " ²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45, 02.00 "Ìîäíèé âèðîê"
.12.00 ²íø³ íîâèíè. 12.20,
00.25 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
13.15 "×àñ îá³äàòè!" .  14.10
"Âîíè òà ìè". 15.05 "Ó íàø
÷àñ".  16.00 Âå÷³ðí³  íîâèíè.
16.40 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".
17.45, 01.05 "Äàâàé îäðóæè-
ìîñÿ!"  19.00 "×àñ".  19.30,
02.55 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.35,
22.10 Ò/ñ "Â³ð ìåí³" .  22.00
Í³÷í³ íîâèíè. 22.50 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.20 "Òåòÿíà Øìè-
ãà. Äèòÿ âåñåëîù³â òà ìð³¿".

ÑÒÁ
04.20, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!"
06.00, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 07.25 Õ/ô "Òðè
ïîëóãðàö³¿"(1). 09.50 Õ/ô
"Ä³â÷àòà"(1). 11.45, 20.05, 23.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 12.45 "ÌàñòåðØåô". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 21.00 Õ/
ô "Ï³çíº êàÿòòÿ"(1). 22.25 "Äå-
òåêòîð áðåõí³ - 5". 00.45 "Îäèí
çà âñ³õ". 01.55 Õ/ô "Ñìåðòü
øïèãóíàì!"(1). 03.40 Í³÷íèé
åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30, 15.25, 02.50 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 09.10 Ò/ñ "Æèòòÿ ðîçñó-

äèòü" (1). 13.00, 17.25 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 16.00, 03.55 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1). 19.20,
04.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 20.00 Ò/ñ "Ãîðþíîâ" (1).
22.00, 03.25 Ïîä³¿ äíÿ. 22.30 Õ/
ô "Ìóì³ÿ 2. Ïîâåðíåííÿ" (2).
01.10 Õ/ô "Ïåðåâàãà Áîðíà" (2).

Ò Å Ò
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.20
Ì/ñ "×åðåïàøêè ìóòàíòè
í³íäçÿ" (1). 09.20 ªðàëàø. 10.00,
00.30 Îäíà çà âñ³õ. 12.25 Ò/ñ
"Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1).
14.10, 22.00 6 êàäð³â. 15.05
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 16.05 Ò/ñ
"Äºòêà" (1). 17.00 Ðîçñì³øè êî-
ì³êà. 17.55 Â³ä ïàöàíêè äî ïà-
íÿíêè. 19.05 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà.
20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 21.00 Êðà¿-
íà Ó. 21.35 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2).
23.20 Äóðíºâ+1. 23.55 Ò/ñ
"Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.20 Ò/ñ "Çàê-
ðèòà øêîëà" (2). 02.05 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 14.30  - ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ!!!
12:30 - "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Äîê/ñ. 14:00 - Ì/ô. 14:30 -
"×ÀÑ". 14.45 -Ò/ñ. 15:40 - Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
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
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 19:00
- "×ÀÑ" . 19.25 -  "Ñïîðò ×àñ".
19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 - Õ/ô.
21:30 - "×ÀÑ". 21.55 - " Ñïîðò
×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 -Ò/ñ. 22:50 -Ò/ñ. 23:50 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

08.00 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ
Çàéöåâî¿". 08.50, 17.05 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 09.45 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 13.10 Ì/ñ
"×åðåïàøêè-í³íäçÿ". 15.00 Õ/ô
"Âåëèêèé òàòî". 18.00, 22.25 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 19.00, 01.00 Ðå-
ïîðòåð. 19.20 Àáçàö!. 20.00 Ðå-
â³çîð-2 Îäåñà. 23.20 Õ/ô
"Ï³äñòàâà" (2). 01.10 Õ/ô "Íå-
âðàçëèâèé" (2). 02.45 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 02.50, 03.40
Çîíà íî÷³. 02.55 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ.
03.45 Ñê³ôè (ñâ³ä÷åííÿ ³ âåðñ³¿).

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 4 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00, 21.00,
05.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30,
16.00 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî
ìîñòó" (1). 10.30 Ò/ñ "ÌîíòåÊð-
³ñòî" (1). 11.30 Ñâ³òëî. 12.10,
18.55, 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30
Çíàê ïèòàííÿ. 12.40 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 13.45 Ò/ñ "Â³÷íèé ïî-
êëèê" (1). 15.15, 05.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30 Áëèæ÷å
äî íàðîäó. 16.55 Õ/ô "Ò³í³ çíè-
êàþòü îï³âäí³" (1). 18.40 Ô³íàí-
ñîâà ïåðñïåêòèâà. 19.20, 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 19.40 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà "Íàö³îíàëüí³ êîëåê-
òèâè Óêðà¿íè - Òàðàñîâ³ Øåâ-
÷åíêó". 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 21.40 Òåí³ñ. Êóáîê Ôåäåðà-
ö³¿.Ùîäåííèê. 21.45 Óêðà¿íñü-
êà ï³ñíÿ. 22.25 Ôåñòèâàëü ï³ñí³
â Êîáëåâî. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00 Ï³äñóìêè. 23.25
Íà ñëóõó. 23.45 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 00.00 Õ/ô "Ïîðàçêà ³íæåíå-
ðà Ãàð³íà" 2 ñ. 02.00 ÒåëåÀêà-
äåì³ÿ. 03.00 Äîðîñë³ ³ãðè. 03.50
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.

  Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.30 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05, 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 11.00,
12.00, 20.15, 21.15 Ò/ñ "Ïàð-
ôóìåðíèöÿ". 12.55, 13.50,
00.40, 01.30 Ò/ñ "Next-2" (1).
14.45, 03.00 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.45 Ò/ñ "Ñâà-
òè - 3" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 22.15, 04.30 Ðåàë³ò³-øîó
"Ñ³ì'ÿ". 23.45, 03.50 Ò/ñ "Êàñë"
(2). 02.15 "Ñòðèíãåðè".

IÍÒÅÐ
06.15, 19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíè-
öÿ ñïèòü". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íî-
âèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10,
20.30 Ò/ñ "Ñèëüí³øå äîë³".
11.05, 12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè...  ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 Ò/

Äîê/ñ . 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/
ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 19:00
- "×ÀÑ" . 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà
. 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î".
21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.00 -Ò/
ñ. 22.50 -Ò/ñ. 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35 Ï³äéîì. 08.00 Ò/ñ
"Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿".
08.55, 17.10 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.45, 16.15 Ò/ñ "Òà-
òóñåâ³ äî÷êè". 15.20 Ò/ñ "Äðóç³".
18.00, 20.15 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
19.00, 00.20 Ðåïîðòåð. 19.20
Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð Ìàêñ".
22.20 Õ/ô "Íåâðàçëèâèé" (2).
00.30 Õ/ô "Ïîáà÷åííÿ íà-
îñë³ï". 02.10, 03.15 Çîíà íî÷³.
02.15 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ. 03.20 Ìîÿ
àäðåñà - Ñîëîâêè. Òÿãàð ìîâ-
÷àííÿ.

ÑÅÐÅÄÀ, 5 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.35, 07.35 Îãëÿä ïðåñè.
06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.20 Òåìà äíÿ. 07.25 Êðà¿íà
on line. 07.30 Åðà á³çíåñó.
08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00, 21.00,

05.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30 Óðÿä
íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.00
Ïðÿìå âêëþ÷åííÿ ç Êàá³íåòó
ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 10.20 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî" (1). 11.20 Íåõàé
Âàì áóäå êîëüîðîâî!. 12.10,
18.55, 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25
Ä/ô "Òîé,õòî ïîâåðíóâñÿ".
12.55, 03.35 ßê öå?. 13.30 Êîð-
äîí äåðæàâè. 13.45 Ò/ñ "Â³÷íèé
ïîêëèê" (1). 15.15 Euronews.
15.20, 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.40 "Ñåêðåòè óñï-
³õó" ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ. 16.15
Êðîê äî ç³ðîê. 17.00 Õ/ô "Ò³í³
çíèêàþòü îï³âäí³" (1). 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 19.20
Êóáîê ñâ³òó ç ôóòáîëó 2014.
Ùîäåííèê Ô²ÔÀ. 19.45 Êîíöåð-
òíà ïðîãðàìà "Íàö³îíàëüí³ êî-
ëåêòèâè Óêðà¿íè-Òàðàñîâ³ Øåâ-
÷åíêó". 20.50 Ìåãàëîò. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.40 Òåí³ñ.
Êóáîê Ôåäåðàö³¿.Ùîäåííèê.
21.45 Ôîëüê-music. 22.45 Ñó-
ïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëóõó. 23.45
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.25 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05, 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1).
10.55, 11.55, 20.15, 21.15 Ò/ñ
"Ïàðôóìåðíèöÿ". 12.50, 13.40,
00.30, 01.20 Ò/ñ "Next-3" (1).
14.40, 02.55 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.40 Ò/ñ "Ñâà-
òè - 3" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 22.20, 04.25 "²ëþç³ÿ áåç-
ïåêè". 23.40, 03.45 Ò/ñ "Êàñë"
(2). 02.10 "Ñòðèíãåðè ".

IÍÒÅÐ
06.15, 19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íî-
âèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10,
20.30 Ò/ñ "Ñèëüí³øå äîë³".
11.05, 12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 Ò/
ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 13".
18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00, 03.30 "Ïîäðî-
áèö³". 01.20 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà -
2". 02.00 Ä/ô "Ñ³ëüñüêà ìàã³ÿ".

 ICTV
05.45 Ñâ³òàíîê. 06.45, 16.40 Ò/
ñ "Ë³òºéíèé, 4". 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".

ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 13".
18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 20.00, 03.30 "Ïîäðî-
áèö³". 01.20 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà
- 2". 02.00 Ä/ô "Ïîêëèê áå-
çîäí³".

 ICTV
06.45, 16.45 Ò/ñ "Ë³òºéíèé, 4".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.55, 20.05 Ò/ñ "Øåô".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.50 Õ/ô
"Ïðèäîðîæí³é êëóá" (2). 01.10
Õ/ô "Ñòåëñ" (2). 03.05 Ò/ñ "Ñïî-
ãàäè ïðî ìèíóëå". 03.50 Õ/ô
"Ãàìàíåöü àáî æèòòÿ" (2).

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
08.40 "Æèòè çäîðîâî!" 09.45,
13.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45, 02.00 "Ìîäíèé âèðîê".
12.00 ²íø³ íîâèíè. 12.20, 00.25
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 13.15
"×àñ îá³äàòè!". 14.10 "Âîíè òà
ìè". 15.05 "Ó íàø ÷àñ". 16.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.40 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà". 17.45, 01.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 19.00
"×àñ". 19.30, 02.55 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 20.35, 22.10 Ò/ñ "Â³ð
ìåí³". 22.00 Í³÷í³ íîâèíè. 22.50

"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.20 "ªâãåí
Ïëþùåíêî. Æèòòÿ òðèâàº".

ÑÒÁ
05.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íàéêî-
ðîòø³ øëþáè". 06.10, 15.55
"Âñå áóäå äîáðå!" 07.50, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.35 Õ/ô "Ïðîùàííÿ"(1). 11.35,
20.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 12.35 "ÌàñòåðØåô".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
21.00 Õ/ô "Ï³çíº êàÿòòÿ"(1).
22.25 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 00.15 Õ/ô "Ñìåðòü øïè-
ãóíàì!"(1). 02.15 Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàí-
íÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
09.10, 12.50, 17.25, 22.30 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Ãî-
ðþíîâ" (1). 11.50 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1).
19.20, 04.35 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 22.00, 04.05 Ïîä³¿
äíÿ. 23.20 Ò/ñ "ÎÑÀ" (2). 00.20
Ò/ñ "Ïðîô³ëü óáèâö³" (2). 02.10
Õ/ô "Ìóì³ÿ 2. Ïîâåðíåííÿ" (2).

Ò Å Ò
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè ìóòàí-
òè í³íäçÿ" (1). 09.20 ªðàëàø.
10.00 Êðà¿íà Ó. 12.25 Ò/ñ "Êñå-
íà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 14.10,
22.00 6 êàäð³â. 15.05 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 16.05 Ò/ñ "Äºòêà"
(1). 17.00, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
17.55 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè.
19.05 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 21.00
Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 23.30 Ò/ñ
"Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.30 Îäíà
çà âñ³õ. 01.20 Ò/ñ "Çàêðèòà øêî-
ëà" (2). 02.05 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (1).

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - "×ÀÑ" . 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ". 10:55 -
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11.05-
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ "Ìîº
ñåðöå íàïîëÿãàº". 11:50 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 -
"×ÀÑ". 14.45 -Ò/ñ. 15:40 - Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -

12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.50,
20.05 Ò/ñ "Øåô". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 22.50 Õ/ô "Íà ãðåáåí³
õâèë³" (2). 01.15 Õ/ô "Ïðèäî-
ðîæí³é êëóá" (2). 03.10 Ò/ñ
"Ñïîãàäè ïðî ìèíóëå". 03.50
Õ/ô "Ãàìàíåöü àáî æèòòÿ" (2).
04.40 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
08.40 "Æèòè çäîðîâî!". 09.45,
13.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45, 02.00 "Ìîäíèé âèðîê".
12.00 ²íø³ íîâèíè. 12.20, 00.25
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 13.15
"×àñ îá³äàòè!". 14.10 "Âîíè òà
ìè". 15.05 "Ó íàø ÷àñ". 16.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.40 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà". 17.45, 01.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 19.00
"×àñ". 19.30, 02.55 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 20.35, 22.10 Ò/ñ "Â³ð
ìåí³". 22.00 Í³÷í³ íîâèíè. 22.50
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.20 "Ïîë-
³òèêà".

ÑÒÁ
04.40 "×óæ³ ïîìèëêè. Æåðòâè
âåñ³ëüíîãî ïåðñíÿ". 05.25,
15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.05,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 08.45 Õ/ô "Êîõàííÿ ï³ä
íàãëÿäîì" (1). 10.35 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 12.20,
20.05 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-
ñåíñè". 13.20 "ÌàñòåðØåô".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
21.00 Õ/ô "Ï³çíº êàÿòòÿ"(1).
22.25 "Õàòà íà òàòà". 00.15 Õ/
ô "Ñìåðòü øïèãóíàì!"(1). 02.10
Í³÷íèé åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00

Ïîä³¿. 07.30, 15.25, 02.10 Ùè-
ðîñåðäå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 09.10, 12.50,
17.25, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Ãîðþíîâ" (1).
11.50, 04.25 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 16.00, 03.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà"
(1). 19.20, 03.45 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 22.00, 02.30
Ïîä³¿ äíÿ. 23.20 Ò/ñ "ÎÑÀ" (2).
00.20 Ò/ñ "Ïðîô³ëü óáèâö³" (2).

Ò Å Ò
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè ìóòàí-
òè í³íäçÿ" (1). 09.20 ªðàëàø.
10.00, 00.30 Îäíà çà âñ³õ. 12.25
Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1).
14.10, 22.00 6 êàäð³â. 15.05
Äàéîø ìîëîäüîæ! 16.05 Ò/ñ
"Äºòêà" (1). 17.00, 20.00 Ò/ñ
"Êóõíÿ" (1). 17.55 Â³ä ïàöàíêè
äî ïàíÿíêè. 19.05 Ïàíÿíêà-ñå-
ëÿíêà. 21.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³"
(2). 23.30 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
01.20 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2).
02.05 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1).

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ". 11:05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ "Ìîº
ñåðöå íàïîëÿãàº". 11:50 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  Äîê/ñ. 14:00 -  Ì/ô. 14:30 -
"×ÀÑ". 14.45 -Ò/ñ. 15:40 - Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîê/ñ. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ
"Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº". 19:00
- "×ÀÑ". 19:25 -  "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - "Ìàºø
ïðàâî". 20.45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 -  "Ðåñòîðàí-
íèé ã³ä". 21:30 - "×ÀÑ". 21.55 -
"Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 -Ò/ñ. 22.50 -Ò/ñ.
23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.10, 06.55 Kids Time. 06.15,
13.20 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35 Ï³äéîì. 07.30, 19.55,
00.25 Ïîãîäà. 08.00 Ò/ñ "Ùî-
äåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿". 09.00,
17.00 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëè-
âà". 10.00, 05.05 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 18.00,
20.20 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.00,
00.20 Ðåïîðòåð. 19.20 Àáçàö!.
20.00 Ò/ñ "Ñóïåð Ìàêñ". 22.25
Õ/ô "Çàêîíè ïðèâàáëèâîñò³".
00.30 Õ/ô "Ä³â÷èíà ç Äæåðñ³".

02.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.20, 03.15 Çîíà íî÷³. 02.25
Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³. 03.20
Ïîäîðîæ ó âòðà÷åíå ìèíóëå.
03.50 Â³ð ìåí³. 04.00 ² ùî ïî-
ðó÷. 04.15 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
04.20 Ìèêîëà Ëèñåíêî.

×ÅÒÂÅÐ, 6 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.20 Ì/ô. 06.30 Äîáðîãî ðàí-
êó, Óêðà¿íî! 06.35, 07.35 Îã-
ëÿä ïðåñè. 06.45, 07.45, 08.20
Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20 Åðà áóä³â-
íèöòâà. 07.25 Êðà¿íà on line.
07.30 Åðà á³çíåñó. 08.35 Ðàí-
êîâ³  ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.00, 21.00, 05.25
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30, 15.25 Ò/
ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó"
(1). 10.35 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî"
(1).  11.35 Êíèãà.ua. 12.10,
17.45, 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.25 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 13.20
Óêðà¿íñüêèé àêöåíò. 13.40 Ò/
ñ "Â³÷íèé ïîêëèê" (1). 15.10,
05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 16.20 Õ/ô "Ò³í³ çíèêàþòü
îï³âäí³" (1). 18.00 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 18.30
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ô³ãóðíå êà-
òàííÿ (êîìàíäí³  çìàãàííÿ).
21.40 Òåí³ñ. Êóáîê Ôåäåðàö³¿-
.Ùîäåííèê. 21.45, 04.35 "Íàä-
âå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëóõó.
23.45 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
00.00 Õ/ô "Ïîðàçêà ³íæåíåðà
Ãàð³íà" 4 ñ. 01.30 Ïðî ãîëîâ-
íå. 01.50 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30, 23.20 "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05, 17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 10.50,
11.50, 20.15, 21.15 Ò/ñ "Ïàðôó-
ìåðíèöÿ". 12.45, 13.45, 00.25,
01.25 Ò/ñ "Next-3" (1). 14.45
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
15.45 Ò/ñ "Ñâàòè - 3" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.15, 04.30
"Òåðèòîð³ÿ îáìàíó". 23.35,
03.50 Ò/ñ "Êàñë" (2). 02.15,
02.15 "Ñòðèíãåðè ".

IÍÒÅÐ
06.15, 19.05 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íî-
âèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10,
20.30 Ò/ñ "Ñèëüí³øå äîë³".
11.05, 12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñü-
êèì". 13.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 Ò/
ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 13".
18.05 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî". 20.00, 03.30 "Ïîäðî-
áèö³". 01.20 Ò/ñ "Ñâîÿ ïðàâäà -
2". 02.00 Ä/ô "Äàë³äà. Ïî ëåçó
ñëàâè".

 ICTV
05.10 Ôàêòè. 05.40 Ñâ³òàíîê.
06.40, 16.45 Ò/ñ "Ë³òºéíèé, 4".
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.55 Ò/ñ "Øåô". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ "×óæèé
ðàéîí". 22.50 Õ/ô "Çàòÿæíèé
ïîñòð³ë" (2). 00.45 Õ/ô "Íà ãðå-
áåí³ õâèë³" (2). 02.50 Ò/ñ "Ñïî-
ãàäè ïðî ìèíóëå".

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
08.40 "Æèòè çäîðîâî!" 09.45,
13.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45, 02.00 "Ìîäíèé âèðîê".
12.00 ²íø³ íîâèíè. 12.20, 00.25
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 13.15
"×àñ îá³äàòè!". 14.10 "Âîíè òà
ìè". 15.05 "Ó íàø ÷àñ". 16.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.40 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà". 17.45, 01.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 19.00
"×àñ". 19.30, 02.55 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 20.35, 22.10 Ò/ñ "Â³ð
ìåí³". 22.00 Í³÷í³ íîâèíè. 22.50
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.20 "Ñî÷³.
Ì³æ ìèíóëèì òà ìàéáóòí³ì".

ÑÒÁ
05.35 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Âèïðîáó-
âàííÿ ñìåðòþ". 06.20, 15.55
"Âñå áóäå äîáðå!". 08.00, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.45 Õ/ô "Áóäèíîê íà
óçá³÷÷³"(1). 11.45, 20.05
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 12.45 "ÌàñòåðØåô". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 21.00 Õ/
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    (íà 03.02.2014 - 09.02.2014 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ "Ìîº
ñåðöå íàïîëÿãàº". 12.00 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - "×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 - Ì/ô. 14.00 -  " Ê³íîìà-
ã³ÿ ". 14:30 - "×ÀÑ". 14:45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16:30 - "×ÀÑ". 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñ. 17.50 - Ì/ô.
18:10 - Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïî-
ëÿãàº". 19:00 -  "×ÀÑ". 19:25 -
"Ñïîðò ×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

- "Ñïîðò ×àñ". 22:00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 -Ò/ñ. 22:55 -Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35 Ï³äéîì. 08.00 Ò/ñ
"Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿".
08.55, 17.10 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.45, 18.00, 20.15
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 15.25 Ò/ñ
"Äðóç³". 16.10 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð.
19.20 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Ñóïåð
Ìàêñ". 22.20 Õ/ô "9 ÿðä³â-2" (2).
00.20 Õ/ô "Áåç ïî÷óòò³â" (2).
02.00 Ò/ñ "Ïàí Àì". 02.40,
03.40, 04.40 Çîíà íî÷³. 02.45
²âàí Ìàçåïà. 03.45 Äåñÿòà ìóçà
â Óêðà¿í³ (Ô³ëüì äðóãèé).

ÑÓÁÎÒÀ, 8 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

10.50 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ñíîó-
áîðäèíã. Ñëîóïñòàéë (÷îë.).
12.00 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ëèæí³
ãîíêè (æ³í., 7,5 êì/7,5 êì). 13.15
Àðì³ÿ. 13.25 Áåç öåíçóðè. 13.55
Áàñêåòáîë. Êóáîê Óêðà¿íè.
Ï³âô³íàë. 16.10 Ñëîâî ðåã³î-
íàì. 16.20 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Á³àòëîí. Ñïðèíò (÷îë., 10 êì).
18.10 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ô³ãóð-
íå êàòàííÿ (êîìàíäí³ çìàãàí-
íÿ). 19.55 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Ôð³ñòàéë.Ìîãóë (æ³í). 21.00,
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Òåí³ñ. Êóáîê Ôåäåðàö³¿.Ùîäåí-
íèê. 21.30 Îë³ìï³éñüêà ñòóä³ÿ.
Ï³äñóìêè äíÿ. 22.50 Ìåãàëîò.
22.55 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00 Îë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè.
Á³àòëîí. Ñïðèíò. ×îëîâ³êè.
00.50 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäî-
ìó. 01.30 Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè.
Ñàííèé ñïîðò (÷îë.). 02.30 "Íà-
ùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà
Ê.Ãíàòåíêîì.

Êàíàë «1+1»
06.00 Ìóëüòô³ëüì (1). 07.00
"Õòî òàì?". 08.05, 08.30 Ì/ñ
"Êîðîëü Ëåâ. Ò³ìîí ³ Ïóìáà" (1).
08.50 Ì/ô "Åíãð³ áåðäñ" (1).
08.55, 19.30 "ÒÑÍ". 09.40
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 10.40, 11.40,
12.40, 13.40 Ò/ñ "Ñâàòè - 3" (1).
14.40 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013".
16.30, 20.00 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà -
4". 22.10 Õ/ô "Âòå÷à ç Øîóøåí-
êà" (2). 00.50 Õ/ô "Ãîðà - âáèâ-
öÿ" (3). 02.15 Õ/ô "Óáèâöÿ âñå-
ðåäèí³ ìåíå" (3). 04.00 Õ/ô "Ïî-
ö³ëóíîê êð³çü ñò³íó" (2).

IÍÒÅÐ
06.05 Ò/ñ "Ìîñãàç". 08.05 "Øêî-
ëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî".
08.55 Õ/ô "Áóäüòå ìî¿ì ÷îëîâ-
³êîì". 10.45 Õ/ô "Åãî¿ñò".
12.40, 03.15 Ò/ñ "Îäíó òåáå
êîõàþ". 17.50, 20.30 Ò/ñ "Âñå
ñïî÷àòêó". 20.00, 02.45 "Ïîäðî-
áèö³". 22.40 Ò/ñ "Ìåðåæåâà çàã-
ðîçà".

ô "Ï³çíº êàÿòòÿ"(1). 22.25
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íàðîäæåí³ â
÷óæîìó ò³ë³". 23.25 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ò³ëî ÿê ³íòèìíèé ùîäåí-
íèê". 00.20 Õ/ô "Ñìåðòü øïè-
ãóíàì!"(1). 02.20 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30, 15.25, 02.10 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 08.00, 05.15 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 09.10, 12.50,
17.25, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Ãîðþíîâ" (1).
11.50, 04.25 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 16.00, 03.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Ñàøêà" (1).
19.20, 03.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 22.00, 02.30 Ïîä³¿
äíÿ. 23.20 Ò/ñ "ÎÑÀ" (2). 00.20
Ò/ñ "Ïðîô³ëü óáèâö³" (2).

Ò Å Ò
07.20 Ì/ñ "Ëàëàëóïñè" (1).
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
08.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè ìóòàí-
òè í³íäçÿ" (1). 09.20 ªðàëàø.
10.00 Êðà¿íà Ó. 12.25 Ò/ñ "Êñå-
íà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 14.10,
22.00 6 êàäð³â. 15.05 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 16.05 Ò/ñ "Äºòêà"
(1). 17.00, 20.00 Ò/ñ "Êóõíÿ" (1).
17.55 Â³ä ïàöàíêè äî ïàíÿíêè.
19.05 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà. 21.00
Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 23.30 Ò/ñ
"Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.30 Îäíà
çà âñ³õ. 01.20 Ò/ñ "Çàêðèòà øêî-
ëà" (2). 02.05 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (1). 03.35 Ç íî÷³ äî
ðàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ". 10.55 -
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - " Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ "Ìîº
ñåðöå íàïîëÿãàº". 11:50 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  "Ìàºø ïðàâî". 13:45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ" (ïîâòîð). 14:00
- Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ". 14:45 - Ò/
ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16:30 - "×ÀÑ". 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñ. 17:50 - Ì/ô. 18:15
- Ò/ñ "Ìîº ñåðöå íàïîëÿãàº".
19:00 -  "×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 21:30 - "×ÀÑ". 22:05 -
Ò/ñ. 22:50 -Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35 Ï³äéîì. 08.00 Ò/ñ
"Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿".
08.55, 17.10 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.45, 16.10 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè". 15.20 Ò/ñ
"Äðóç³". 18.00, 20.15 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 19.00, 00.10 Ðåïîð-
òåð. 19.20 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ
"Ñóïåð Ìàêñ". 22.20 Õ/ô "9
ÿðä³â" (2). 00.20 Õ/ô "9 ÿðä³â-
2" (2). 02.10, 04.55 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 02.10, 02.55 Çîíà
íî÷³. 02.15 Äåñÿòà ìóçà â Óê-
ðà¿í³.  02.45 Ñê³ôè. 03.00
Ðîçêâ³ò óêðà¿íñüêîãî ê³íî.

Ï’ßÒÍÈÖß, 7 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.20 Ì/ô. 06.30 Äîáðîãî
ðàíêó, Óêðà¿íî! 06.35, 07.35
Îãëÿä ïðåñè. 06.45, 07.45,
08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20 Òåìà
äíÿ. 07.25, 07.40 Êðà¿íà on
line. 07.30 Åðà á³çíåñó. 08.35
Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.00, 21.00, 05.25
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30, 15.55 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" (1).
10.30 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" (1).
11.35 Ïîäîðîæóé ñâ³òîì ç
Þ.Àêóí³íîþ. 12.10, 21.25 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 12.25, 04.35 Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ. 13.25 Òåàòðàëüí³
ñåçîíè. 14.15 Êðîê äî ç³ðîê.
15.10 Euronews. 15.15, 05.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30
Ðîÿëü â êóùàõ. 17.00, 21.40
Îë³ìï³éñüêà ñòóä³ÿ. 18.00 Öå-
ðåìîí³ÿ â³äêðèòòÿ Îë³ìï³éñüêèõ
³ãîð. 21.35 Òåí³ñ. ÊóáîêÔåäå-
ðàö³¿.Ùîäåííèê. 22.00 Ïîë-
³òòåàòð. 22.20 Ôåñòèâàëü ï³ñí³
â Êîáëåâî. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00 Ï³äñóì-
êè. 23.20 Íà ñëóõó. 23.45 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 00.00 Ô³ëüì-
êîíöåðò "Î.Ãàçìàíîâ. Çðîáëå-
íèé â ÑÐÑÐ". 01.40 Õ³ò-ïàðàä
"Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà".
02.50 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05

"Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 09.05,
17.10 Ò/ñ "Àñ³" (1). 10.50, 11.45
Ò/ñ "Ïàðôóìåðíèöÿ". 12.40,
13.40, 01.55, 02.45 Ò/ñ "Next-
3" (1). 14.40 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 15.40 Ò/ñ "Ñâàòè - 3"
(1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013".
22.05 Õ/ô "Ïîö³ëóíîê êð³çü
ñò³íó" (2). 23.55 Õ/ô "Óáèâöÿ
âñåðåäèí³ ìåíå" (3). 03.35
"Ñòðèíãåðè". 04.20 Õ/ô "Òðèä-
öÿòü òðè" (1).

IÍÒÅÐ
06.15 Ò/ñ "Ïîêè ñòàíèöÿ
ñïèòü". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 17.55 Íî-
âèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10 Ò/ñ
"Ñèëüí³øå äîë³". 11.05, 12.20
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³-
äîì Êàíåâñüêèì". 13.20 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 16.00 Ò/ñ "Òàºìíèö³
ñë³äñòâà - 13". 18.00 "Öåðåìî-
í³ÿ â³äêðèòòÿ Çèìîâèõ Îë³ìï-
³éñüêèõ ³ãîð â Ñî÷³". 21.00,
03.20 "Ïîäðîáèö³". 21.30, 03.50
Ò/ñ "Ìîñãàç". 02.15 Ä/ô "ßê
ïðèðó÷èòè óäà÷ó".

 ICTV
05.45 Ñâ³òàíîê. 06.45, 16.40 Ò/
ñ "Ë³òºéíèé, 4". 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.20 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.50, 20.05
Ò/ñ "×óæèé ðàéîí". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 22.50 Õ/ô "Íà
â³äñòàí³ óäàðó" (2). 01.00 Õ/ô
"Çàòÿæíèé ïîñòð³ë" (2). 02.30
Ò/ñ "Ñïîãàäè ïðî ìèíóëå".
03.15 Ñòîï-10.

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
08.40 "Æèòè çäîðîâî!" 09.45,
13.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.45 "Ìîäíèé âèðîê". 12.00
²íø³ íîâèíè. 12.20 "Çðîçóì³òè.
Ïðîáà÷èòè". 13.15 "×àñ îá³äà-
òè!". 14.10 "Âîíè òà ìè". 15.05
"Ó íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 16.15 "Åíöèêëîïåä³ÿ çè-
ìîâî¿ Îë³ìï³àäè". 16.40 "×åêàé
íà ìåíå". 17.45 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 19.00 "×àñ". 19.30
"Ïîëå ÷óäåñ". 20.35 Õ/ô "Âèê-
ðóòàñè". 22.30 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.30 Õ/ô "Ðîìàíñ ïðî
çàêîõàíèõ". 01.45 Õ/ô
"Ñïîðòèâíà ÷åñòü".

ÑÒÁ
06.05 "×óæ³ ïîìèëêè. Ðîá³í Ãóä
ç âåëèêî¿ äîðîãè". 07.40 Õ/ô
"Çàñòàâà ó ãîðàõ"(1). 09.40,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 11.10 Õ/ô "Ïðèãîäè Øåð-
ëîêà Õîëìñà ³ äîêòîðà Âàòñî-
íà"(1). 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 20.10, 22.25 Õ/ô "Êðîâ
íå âîäà"(1). 00.05 Õ/ô "Áóäè-
íîê íà óçá³÷÷³"(1). 02.00 Õ/ô
"Øâèäêèé ïî¿çä"(1). 03.35
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàí-
íÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
09.10, 12.50, 17.20, 22.30 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.00, 21.00 Ò/ñ "Ãî-
ðþíîâ" (1). 11.50, 04.50 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 16.00, 02.40
Êðèòè÷íà òî÷êà. 19.20, 03.25
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
22.00, 02.10 Ïîä³¿ äíÿ. 23.20
²ñòîð³ÿ êðèì³íàë³ñòèêè. Ñóäî-
âà ìåäèöèíà. 00.20 Ò/ñ
"Ïðîô³ëü óáèâö³" (2). 05.40
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.20 Ì/ñ "Ëàëà-
ëóïñè" (1). 07.45 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "×åðåïàø-
êè ìóòàíòè í³íäçÿ" (1). 09.20
ªðàëàø. 10.00, 00.30 Îäíà çà
âñ³õ. 12.25 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèí-
öåñà-âî¿í" (1). 14.10, 22.00 6
êàäð³â. 15.05 Äàéîø ìîëîäü-
îæ! 16.05 Ò/ñ "Äºòêà" (1). 17.00
Ò/ñ "Êóõíÿ" (1). 17.55 Â³ä ïà-
öàíêè äî ïàíÿíêè. 19.05 ²êîíà
ñòèëþ. 20.15 Õ/ô "Äüþñ Á³ãà-
ëî: Íîâà÷îê æèãàëî" (2). 23.30
Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.20 Ò/
ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2). 02.05 Ò/
ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòó-
ä³î". 8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ". 11.05 -

ICTV
05.15 Ñâ³òàíîê. 06.05 Ò/ñ "×ó-
æèé ðàéîí". 08.45 Ç³ðêà
YouTube. 09.55 Äà÷à. 10.20 Ò/
ñ "Ìîñêîâñüêå ïîäâ³ð'ÿ". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 19.55
Ò/ñ "Äîñòàâèòè çà áóäü-ÿêó
ö³íó". 23.40 Õ/ô "Ïðîðèâ" (2).
01.20 Õ/ô "Ìîíòàíà" (2). 02.50
Õ/ô "Íà â³äñòàí³ óäàðó" (2).

ÎÐÒ
06.05 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëå-
íà!" 06.40 "Ñìåøàðèêè. Íîâ³
ïðèãîäè". 06.55 "Ðîçóìíèö³ é
ðîçóìíèêè". 07.45 "Ñëîâî ïàñ-
òèðÿ". 08.10 "Ñìàê". 08.50

"²ðèíà Ìóðàâéîâà. "Íå â÷³òü
ìåíå æèòè!". 09.55 Õ/ô "Âèêðó-
òàñè". 11.45 "Ïîâòîðè!" Ïàðî-
ä³éíå øîó. Ô³íàë. 14.20, 16.25
Õ/ô "Ñòàðøèé ñèí". 16.10
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.15 Õ/ô
"Àôîíÿ". 19.00 "×àñ". 19.15
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 21.00 Õ/ô
"Êèòàéñüêà áàáóñÿ". 22.40 Ä/ô
"Äæîðäæ Ãàðð³ñîí: Æèòòÿ â ìà-
òåð³àëüíîìó ñâ³ò³". 00.25 Õ/ô
"Ïîðòðåò ç äîùåì". 02.05 Õ/ô
"Ìîâ÷àííÿ äîêòîðà ²âåíñà".

ÑÒÁ
05.40 Õ/ô "Ñàäêî"(1). 07.00
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 07.55
"¯ìî âäîìà". 09.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 09.55 "Âóñî
ËàïîÕâ³ñò". 10.50 "Õàòà íà
òàòà". 12.45 Õ/ô "Êðîâ íå
âîäà"(1). 16.20 Õ/ô "Êàâêàçüêà
ïîëîíÿíêà, àáî Íîâ³ ïðèãîäè
Øóðèêà"(1). 18.00 Õ/ô "Òåùèí³
ìëèíö³"(1). 21.40 Õ/ô "Æ³íî÷à
³íòó¿ö³ÿ"(1). 00.00 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 5". 01.25 Õ/ô
"Öàðåâáèâåöü"(2). 03.10 Í³÷íèé
åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 02.50 Ïîä³¿. 07.10,
08.10 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 00.00
Îäèí çà ñòî ãîäèí. 11.00 Ò/ñ
"Äîðîæí³é ïàòðóëü 2" (1). 15.00
Õ/ô "Ì³é êîõàíèé ãåí³é" (1).
19.20 Õ/ô "ß áóäó ïîðó÷" (1).
21.20 Õ/ô "Øëÿõ äî ñåðöÿ ÷î-
ëîâ³êà" (1). 23.20 Ò/ñ "Ð³âíÿííÿ
ç óñ³ìà â³äîìèìè" (1). 03.10 Ò/
ñ "Ïðîô³ëü óáèâö³" (2). 06.10
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.30 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55
Òåëåïóçèêè. 08.30 Ì/ñ "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05
Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1). 10.35 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 11.05
Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1). 11.25 Ì/ñ
"Íåçâè÷àéí³ ïðèãîäè Êàðèêà ³
Âàë³" (1). 12.35 Îáåðåæíî,
ä³òè!. 13.35 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèí-
öåñà-âî¿í" (1). 16.20 Õ/ô "Îï-
òîì äåøåâøå" (1). 18.15 Õ/ô
"Äüþñ Á³ãàëî: Íîâà÷îê æèãàëî"
(2). 20.00 Â³òàëüêà. 21.00 Ðîç-
ñì³øè êîì³êà. 21.55 ÐàéÖåíòð.
22.50 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
00.45 Õ/ô "Ëåïðåêîí 2" (2).
02.15 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1). 03.00 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:10 - "Ô³òíåñ-ðàíîê äëÿ
ïàíÿíîê". 9:30 - Ì/ô. 10:30 -
Íîâèíè "×àñ". 10:55 -  "Ñïîðò
×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15
- Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïî-
âòîð). 12:00 - Äîê/ñ. 12:25 - ïðî-

ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/ñ. 16.20
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Õ/ô.
18.30 - "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:30 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 - Ò/ñ. 21:30
- Íîâèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô
. 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
08.10 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³". 09.50
Ôàéíà Þêðàéíà. 11.55
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 14.35 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 18.00 Õ/ô "Òàêñ³".

19.50 Õ/ô "Òàêñ³-2". 21.45 Õ/ô
"Áåç ïî÷óòò³â" (2). 23.40 Âæå
êîòðèé äåíü. 00.35 Õ/ô "Øåô".
02.10, 03.00, 04.05 Çîíà íî÷³.
02.15 Ïðèñòðàñò³ íàâêîëî ñèì-
âîë³êè. 02.35 Ìîëüôàð. 03.05
Ñòàíîâëåííÿ óêðà¿íñüêîãî
í³ìîãî ê³íî.

ÍÅÄ²Ëß, 9 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 09.00 Îë³ìï³éñüê ³  ³ ãðè.
Ã³ðñüêîëèæíèé ñïîðò. Øâèä-
ê ³ñíèé ñïóñê (÷îë.) .  11.15
Îë³ìï³éñüê ³  ³ ãðè.  Ñíîóáîð-
äèíã. Ñëîóïñòàéë (æ³í.). 12.30
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ëèæí³ ãîí-
êè (÷îë., 15 êì/15 êì). 13.55
Áàñêåòáîë.  Êóáîê Óêðà¿íè.
Ô³íàë. 16.10 Ìè õî÷åì, ùîá
âè çíàëè. 16.20 Îë³ìï³éñüê³
³ãðè. Á³àòëîí. Ñïðèíò (æ³í. ,
7 ,5 êì) .  17.55 Îë³ìï³éñüê ³
³ ãðè.  Ô³ãóðíå êàòàííÿ (êî-
ìàíäí³  çìàãàííÿ) .  20.15
Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Ñòðèáêè íà
ëèæàõ ç  òðàìïë³íà (÷îë.) .
21.00, 01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
21.30 Òåí³ñ.Êóáîê Ôåäåðàö³¿.
Ùîäåííèê. 21.35 Îë³ìï³éñü-
êà ñòóä³ÿ. Ï³äñóìêè äíÿ. 22.45
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00
Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.30
Îë³ìï³éñüê³ çèìîâ³ ³ãðè. Á³àò-
ëîí.  Ñïðèíò.  Æ³íêè.  01.40
Ñëîâî ðåã³îíàì. 01.50 Íå â³ð
õóäîìó êóõàðþ. 02.20 Ñâ³ò
íàâêîëî íàñ. 02.40 Ä/ô "Çî-
ëîòà åðà ñàóíäòðåê³â". 03.30
ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ?.

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Ì³î, ì³é Ì³î" (1).
07.40 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10,
08.35 Ì/ñ "Êîðîëü Ëåâ. Ò³ìîí ³
Ïóìáà" (1). 09.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 10.05 "ÒÑÍ".
10.40 Õ/ô "Òðèäöÿòü òðè" (1).
12.10 "Ì³íÿþ æ³íêó - 5". 13.30
"×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2". 14.50
"Ìàøà ³ âåäì³äü ". 15.45 Õ/ô
"Õàé ãîâîðÿòü" (1). 19.30 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 20.15 Õ/ô "Ëàäîãà".
00.25 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 01.25
Õ/ô "Ïî¿çä äî Äàðäæèë³íãà" (2).
02.55 Õ/ô "Âòå÷à ç Øîóøåíêà"
(2).

IÍÒÅÐ
05.45 Ò/ñ "Ìåðåæåâà çàãðîçà".
09.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñüêîãî. Íåâ³äêëàäíà äîïî-
ìîãà". 10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Íà
êðàþ ñâ³òó". 10.55 Ò/ñ "Âñå
ñïî÷àòêó". 15.00, 02.50 Ò/ñ
"Îäíó òåáå êîõàþ". 18.05,
21.00 Ò/ñ "Îñ³íí³é âàëüñ".
20.00, 02.05 "Ïîäðîáèö³ òèæ-
íÿ". 22.50 Ò/ñ "Ùî ïðèõîâóº
êîõàííÿ" (2). 00.30 Õ/ô
"Åãî¿ñò".

 ICTV
06.05 Ñâ³òàíîê. 07.15 Äà÷à.
07.50 Ìóëüò îñîáèñòîñò³. 08.20

Òàê$³. 08.45 Ç³ðêà YouTube.
09.55 Êîçèðíå æèòòÿ. 10.25 Âàì
³ íå ñíèëîñÿ!. 11.05 Ò/ñ
"Ë³ñíèê". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ.
19.40 Õ/ô "Ïðîðèâ" (2). 21.25
Õ/ô "Á³é ç ò³ííþ. Îñòàíí³é ðà-
óíä" (2). 00.00 Õ/ô "Á³é ç ò³ííþ.
Ðåâàíø" (2). 02.30 Õ/ô "Á³é ç
ò³ííþ" (2).

ÎÐÒ
06.05 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí".
06.35 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä".
06.55 "Çäîðîâ'ÿ". 08.10 "Íå-
ïóòí³ íîòàòêè". 08.30 "Äîêè âñ³
âäîìà". 09.25 "Ôàçåíäà". 10.10
Õ/ô "Ïðèãîäè ïðèíöà Ôëîðèçå-
ëÿ". 13.55, 16.50 "Åíöèêëîïå-
ä³ÿ çèìîâî¿ Îë³ìï³àäè". 15.00
Õ/ô "Ãóñàðñüêà áàëàäà".
17.55 "Ïåðøà ïàðà. Á³ëüøå,
í³æ ëþáîâ". 19.00 Íåä³ëüíèé
"×àñ". 20.00 Õ/ô "Ëþáîâ òà
³íø³ îáñòàâèíè". 21.55 Õ/ô
"Ê³í-äçà-äçà!". 00.20 Õ/ô
"ªâðîïåéñüêà ³ñòîð³ÿ". 01.55
Õ/ô "Áåç âèíè âèíóâàò³".

ÑÒÁ
06.25 Õ/ô "Âàðâàðà êðàñà -
äîâãà êîñà"(1). 07.55 "¯ìî âäî-
ìà". 09.00 "Âñå áóäå ñìà÷íî!".
10.45 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
11.40 Õ/ô "Ï³çíº êàÿòòÿ"(1).
15.20 Õ/ô "Òåùèí³ ìëèíö³"(1).
19.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 20.00 "Îäèí çà
âñ³õ". 21.10 Õ/ô "Ìîñêîâñüê³
ñóò³íêè"(1). 23.10 Õ/ô "²íøå
îáëè÷÷ÿ"(1). 01.00 Õ/ô
"Ñíè"(2). 02.20 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Õ/ô "Ïîëèí - òðàâà ã³ðêà"
(1). 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî.
10.00, 11.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê.
12.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü 2"
(1). 15.00 Õ/ô "ß áóäó ïîðó÷"
(1). 17.00 Õ/ô "Øëÿõ äî ñåðöÿ
÷îëîâ³êà" (1). 19.00, 02.35 Ïîä³¿
òèæíÿ. 20.00, 21.30 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 23.00 Comedy
Woman. 00.00 Comedy Club.
01.00 Õ/ô "Òðåìò³ííÿ çåìë³ 4"
(2). 03.20 Ò/ñ "Ïðîô³ëü óáèâö³"
(2).

Ò Å Ò
07.30 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55
Òåëåïóçèêè. 08.30 Ì/ñ "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/
ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1).
10.35 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 11.05
Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1). 11.30 Ì/ô
"Øêîëà ìîíñòð³â.Íîâåíüêà ó
øêîë³ ìîíñòð³â" (1). 12.00 Îáå-
ðåæíî, ä³òè!. 12.25 Õ/ô
"Êîñì³÷í³ ïðèãîäè öóöåíÿò Ñàí-
òè" (1). 14.15 Õ/ô "Îïòîì äå-
øåâøå" (1). 16.10, 21.00 Ðîçñì-
³øè êîì³êà. 17.05 Êðà¿íà Ó.
19.00 Â³òàëüêà. 21.55 Ðàé-
Öåíòð. 22.50 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 00.45 Õ/ô "Êàáàðå" (1).
02.50 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1). 03.35 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè
"×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:05 - "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Õ/ô. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 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 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô . 01.00 -
Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
10.25 Ôàéíà Þêðàéíà. 12.45
Ì/ô "×åðåïàøêè-í³íäçÿ".
14.30 Õ/ô "Òàêñ³". 16.15 Õ/ô
"Òàêñ³-2". 18.00 Õ/ô "Ïðè-
áóëüö³-2". 20.15 Õ/ô "Òàòóñ³
áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê". 22.25 Õ/
ô "Øåô". 00.15 Âæå êîòðèé
äåíü. 01.10 Õ/ô "Âåñ³ëüí³
â³éíè". 02.40, 03.40 Çîíà íî÷³.
02.45 Òá ïðî ÒÁ. 03.20 Øàíóé-
òå ìàéñòð³â çàìîëîäó. 03.45
Ç³ðêà Âàâ³ëîâà.
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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.
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ОВЕН (21.03�20.04).
У якийсь момент ви
можете усвідомити,
що потрібно щось

міняти. Прийдеться розрива�
тися між роботою і будинком.
Постарайтеся правильно
розставити  пріоритети.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Удалий пері�
од для зміцнення ма�
теріального добро�
буту. Доходи можуть

зрости. Постарайтеся конт�
ролювати себе у відносинах
з колегами.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Варто обме�
жити свої матеріальні
потреби. Ви можете
зіштовхнутися з непе�

редбаченими ускладнення�
ми, але вам стане відомою
раніш закрита інформація.

РАК (22.06�23.07).
Можуть виникнути
проблеми на роботі.
Важливо завжди і в

усьому діяти самостійно.
Підкорившись обставинам,
ви ризикуєте значно усклад�
нити собі життя.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Необхідно пам'ятати
про обережність і
триматися в тіні. Ви�

сока ймовірність прийняття
нерозумних рішень і
здійснення необачних
вчинків. Ви будете допомага�
ти навколишнім в досягненні
їхніх цілей, натомість ви змо�
жете розраховувати на до�
помогу у своїх справах.

ДІВА (24.08�23.09).
Ваші дії можуть бути
досить натхненними,
але ніяк не організо�
ваними, добре спла�

нованими і ретельно
здійснюваними. Контролюй�
те свої витрати.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Ви відчуєте
негативні наслідки
своїх минулих вчинків.

За винятком цього все буде
дуже благополучно. Ви успі�
шно прямуєте вагору життє�
вими або кар'єрними схода�
ми.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Труднощі і пе�
решкоди лише
підстьобують бажан�
ня їх  перебороти, і ви

готовністю продовжуєте йти
в гору. Справам вашим нічо�
го не залишається, крім як по�
кірно випливати за вами.

СТРІЛЕЦЬ  (23.11�
21.12). Ви згорнете
гори і принесете
масу користі, якщо не
людству в цілому, то

принаймні окремо взятому
колективу або хоча б родині.
Але для досягнення мети
прийдеться віддати всі свої
сили.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Основну увагу
прийдеться приділи�
ти професійній діяль�
ності, проявляючи

максимальну обачність. Уни�
кайте контактів з  малознай�
омими людьми. Будь�яку
пропозицію, що надійшла,
розглядайте з всією старан�
ністю.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Можливо дея�
ка кількість сюрп�
ризів. При наявності

фінансових проблем варто в
них нікого не присвячувати –
так буде більше шансів, що
вони вирішаться швидше. У
вихідні з'явиться бажання
зробити  житло комфортні�
шим і чистішим.

РИБИ (20.02�20.03).
Усе складається як
найкраще. На роботі
не розмінюйтуся по

дрібницях. Вирішуючи питан�
ня на роботі, виявіть холод�
нокровність і рішучість дій,
прийдеться швидко реагува�
ти на зміну обстановки.
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ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 19
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 10
     äiâ÷àòîê – 9
     îäðóæèëîñÿ –

13 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 5 ïàð;
ïîìåðëî – 18 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ТВАРИН
жевого стає сірим. На волі
ці птахи харчуються кре�
ветками, крихітними водя�
ними рослинами, що
містять спеціальний барв�
ник – каротин.

 В Африці та Америці
існують так звані войовничі
мурахи, які вбивають усе,
що трапляється на їхньому
шляху. Від них навіть леви

рятуються втечею.
   Кити здатні затриму�

вати дихання до двох годин.
 Коли європейці вперше

побачили жирафу, вони на�
звали її "верблюдопар�
дом", вирішивши, що це
гібрид верблюда і леопар�
да.

  Коли жирафа народ�
жує, її дитинча падає з ви�

соти півтора метра.
 Зуби у равлика розта�

шовані на язику, яким він
зрізує і перемелює їжу (на
фото).

  Кров морського коника
білого кольору, а лобетера
– блакитного.

 Кріт може за одну ніч
прорити тунель довжиною
76 метрів.

 Лінивці проводять 75%

життя уві сні.
    Морська зірка може

вивернути свій шлунок нави�
воріт.

 Незважаючи на горб,
хребет у верблюда прямий.

 Потрібно чотири годи�
ни, щоб зварити "накруто"
страусове яйце.

  Найдовший хробак –
лінеус довжелезний – сягає
15 метрів і живе на євро�
пейських берегах Атлантики.

 Зоопарк у Токіо щороку
закривається на два місяці,
щоб звірі могли відпочити
від відвідувачів.

 У Бразилії живуть мете�
лики, які виділяють сильний
запах, тому їх спеціально
тримають удома, щоб вони
ароматизували повітря.

 У середньовічній Євро�
пі бобра вважали рибою і
дуже цінували його м'ясо.

 Якщо у фламінго недо�
статньо їжі, їхнє пір'я з ро�

Æåíùèíà – êàê ðàäèî.
Áûâàþò  èíòåðåñíûå
ïåðåäà÷è, íî ÷àùå õî÷åò-
ñÿ  âûêëþ÷èòü.

Æåíà ãîâîðèò ìóæó:
– Äîðîãîé, ê íàì  ïðè-

øëî ìíîãî ãîñòåé, íå
õâàòàåò  îäíîãî ñòóëà.
Ñõîäè ê ñîñåäÿì, ïîñèäè
ó íèõ.

Àëêîãîëèê  ñ ñîðîêàëåò-
íèì ñòàæåì ðåøèë ñäå-
ëàòü æåíå ïðèÿòíîå  ïðî-
ïàë áåç âåñòè.

Äåâóøêè ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ðàçâåä÷èêîâ  âî-
îáùå íå äîãàäûâàþòñÿ,
÷òî îíè – èõ äåâóøêè.

Îòäûõ äëÿ äóøè – òÿ-
æåëûé òðóä äëÿ ïå÷åíè.

Åñëè ðàçäåëèòü ñîñòî-
ÿíèå  íåêîòîðûõ ìèíè-
ñòðîâ èëè äåïóòàòîâ íà
èõ çàðïëàòó, âûÿñíèòñÿ,
÷òî ïðîäîëæèòåëüíîñòü
èõ æèçíè ñîñòàâëÿåò
íåñêîëüêî òûñÿ÷ ëåò.

Íà âå÷åðèíêå  æåíùèíà
îáðàùàåòñÿ ê ìóæ÷èíå:

– Âû æåíàòû
– Äà, íî íå î÷åíü.

Ðàçãîâàðèâàþò äâà ìó-
æèêà:

– Â÷åðà çàñòàë  æåíó ñ
ëþáîâíèêîì è ñðàçó âîï-
ðîñ ðåáðîì: èëè ÿ, èëè îí.

– Íó, è ÷òî
– Íó è âñå. Òåïåðü îí ìó-

ñîð âûíîñèò.

ÏÐÈÉÌIÒÜ
ÍÀÉÙÈÐIØI ÂIÒÀÍÍß!
Öèìè ÷óäîâèìè çèìîâèìè äíÿìè ñâÿòêóâàòèìå

ñâié þâiëåéíèé äåíü íàðîäæåííÿ  ÷óäîâà æiíêà, íiæíà
ìàòóñÿ, ïðåêðàñíèé â÷èòåëü, ÷óéíà ùèðà êîëåãà

ÎÍÎÏÊÎ Íàòàëiÿ Âàñèëiâíà,
ÿêà âïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîêiâ  º çàâó÷åì Ìóêà÷iâñüêî¿
ÇÎØ  ¹  16  ç âèõîâíî¿ ðîáîòè. Ç òàêî¿ íàãîäè
ïðèéìiòü, øàíîâíà þâiëÿðêî, íàéùèðiøi íàøi
ïðèâiòàííÿ òà ïîáàæàííÿ:
Õàé äóøó Âàøó ïiñíÿ îêðèëÿ,
Íåõàé äîðîãè ñòåëÿòüñÿ ùàñëèâi,
I ðiäíà óêðà¿íñüêàÿ çåìëÿ
Äàº Âàì ñèëè íà æèòòºâié íèâi.
I ìði¿ Âàøî¿ ñòðiìêèé ïîëiò
Õàé áàæàíî¿ äîñÿãíå âåðøèíè,
I äàé Âàì Áîã áåçæóðíèõ äîâãèõ ëiò
I îìèíàþòü Âàñ ëèõi ãîäèíè,
Õàé â íåáåñàõ êóðëè÷óòü æóðàâëi,
¯õ êëèí ó òåïëèé âèðié  âiäëiòàº,
À Âàì íà ðiäíié ìàòiíöi-çåìëi
Õàé öiëèé ðiê  ïðèâiòíî ñîíöå ñÿº.
Õàé äîáðà äîëÿ Âàñ i òóò çíàéäå,
Ó öiì êðàþ, äå ãîðè é ïîëîíèíè,
Áî Áàòüêiâùèíó íå çíàéòè íiäå,
Âîíà íà âiê ó âñiõ îäíà-ºäèíà.
Õàé çëî äàëåêèìè ñòåæêàìè îáìèíàº,
À óñïiõ ñóïðîâîäæóº â óñüîìó  i çàâæäè,
Íåõàé â äóøi òiëüêè âåñíà áóÿº,
Áåç êëîïîòiâ, ïå÷àëi i æóðáè.
Â æèòòi íåõàé âñå áóäå äîáðå —
Áåç ÷îãî íå ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ:
Ëþáîâ, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ
Òà ùèðà, äîáðà é ëþäÿíà äóøà!
Ìíîãàÿ i áëàãàÿ ëiòà!

Âàøi íàéùèðiøi êîëåãè òà äðóçi.

27  ßíâàðÿ âñòðåòèëà  ñâîé
çàãàäî÷íûé þáèëåé ìóêà÷åâ-
ñêàÿ  ïîåòåñà, æóðíàëèñò,
ïåäàãîã, ëþáèìàÿ äî÷åíüêà

 ÐÆÅÂÑÊÀß
Ñâåòëàíà

Àëåêñàíäðîâíà.
Â þáèëåé ìû æåëàåì

ðàñöâåòà
È çäîðîâüÿ íà ìíîãèå ëåòà.
Â þáèëåé ìû æåëàåì óäà÷è
È îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ â ïðèäà÷ó.
×òîá òîëüêî ñîëíûøêî â æèçíè ñâåòèëî,
×òîáû ñåðöå òâîå ëþáèëî,
×òîáû ãîðå, íåâçãîäû è áåäû
Îáåðíóëèñü æåëàííîé ïîáåäîé.
Íåæíî  ëþáÿùàÿ ìàìî÷êà, à òàêæå  ó÷åíèêè ñ

ëèòåðàòóðíîé ñòóäèè « Äèàìàíòîâîå Ñîçâåçäèå»

ÙÀÑÒß ÍÀ ÄÎÂÃI ËIÒÀ!
30 ñi÷íÿ âiäçíà÷àº äåíü íàðîäæåííÿ äîðîãà

ìàìà
ÑÀÂ×ÓÊ Òåòÿíà Iâàíiâíà.

Ñåðäå÷íî âiòàþ Âàñ ç ðàäiñíèì ñâÿ-
òîì òà áàæàþ ìiöíîãî çäîðîâ’ÿ, íå-
âè÷åðïíî¿ åíåðãi¿, óñïiõiâ ó ðîáîòi,
ðîäèííîãî çàòèøêó òà Áîæî¿ ëàñ-
êè.

Çàëèøàéòåñÿ  çàâæäè  òàêîþ,
ÿê Âè º. Óäà÷i Âàì ó âñüîìó.

Ç ïîâàãîþ ëþáëÿ÷èé ñèí
ªâãåíié.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà  03.02.14 – 09.02.2014

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ВИТАМИННАЯ «ЗАПРАВКА»
Тыкву почистить, нарезать крупными кубиками,

пересыпать чесноком, посыпать солью, перцем,
сбрызнуть оливковым маслом и запечь в духов�
ке.

К готовой тыкве добавить листья свежего шпи�
ната (по желанию – помидоры черри) и тонко на�
резанный пармезан.

Заправить оливковым маслом. По желанию,
можно добавлять хамон или соленую рыбу.

Эффект: тыква и шпинат дают хорошоусвояе�
мый витамин С.

АНТИПОХМЕЛЬНЫЙ СУП
В небольшой кастрюле обжарить мелко нарезан�

ную головку репчатого лука до золотистого цвета. На�
резать кубиками 400�500 г адыгейского сыра, обжа�
рить вместе, помешивая. Залить 1 л. томатного сока,
добавить перец и соль по вкусу.

Суп должен быть острым. Сок долго  держать на
огне не нужно: достаточно довести суп до кипения и
снять с огня.

Мелко нарубленный свежий или сухой базилик до�
бавляется  в  порцию по вкусу.

Эффект: Х орошо снимает похмельный синдром.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì
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