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       Àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
          âóë.Âîçç’ºäíàííÿ, 8.

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

 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ
ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³
âëàñíèêà ìàéíà.

     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðà-
âîâå çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ
á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü.

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ
äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó
ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

У всі дні, крім суботи й неділі
з 8.30  до 17.30 год. і в інші дні
        та час за домовленістю
                            з клієнтом.

УРЯД США вперше розглядає можливiсть повного
виведення своїх вiйськ з Афганiстану.  Ще наприкiнцi
минулого року Пентагон повiдомляв про намiр зали�
шити в Афганiстанi близько 20 тисяч своїх  вiйсько�
вослужбовцiв.

У 20129МУ  роцi в Українi зафiксована найнижча
iнфляцiя – протягом року вона не досягла навiть 1 про�
цента. Цiни на продукти не зросли i в 2013�му.

ЛIКАР�невролог з Макіївки (Донецька область) Ва�
лентин Бублик  установив своєрiдний рекорд: одним
мiзинцем вiн 21 раз пiдняв гирю вагою 32 кiлограми.

КОМАНДА студентiв (2 французи, хлопець з Бельгiї
та дiвчина  з Чехiї) на чолi з українкою Анастасiєю Ру�
денко стала переможницею  у європейському конкурсi
з робототворчостi. Студенти створили робота�домо�
господарку, який впевнено виконує команди по
пiдготовцi постелi до спання.

НАЙКРАЩИМ мiнiстром фiнансiв у Європi  за версiєю
англiйських фахiвцiв, став латиш Андрiас Вiлкс.

ЯПОНСЬКI науковцi стверджують, що через 4
десятирiччя зможуть облаштувати  подорожi  у космос
на лiфтi. Така подорож триватиме сiм днiв.

А ШВЕДСЬКI фахiвцi завершили дослiдницькi ро�
боти над новим засобом, що дозволяє склеювати
зламанi кiстки.

ЗОЛОТОШУКАЧ� аматор в Австралiї розкопав на
глибинi 60 см. золотий самородок вагою понад 5
кiлограмiв. За такий шмат золота можуть дати 315 ти�
сяч американських доларiв.

ОДИН з перших срiбних доларiв США чеканки 1794
року проданий на аукцiонi за 10 мiльйонiв доларiв.

АКТИВIСТКИ фемiнiстичного руху Femen роздягли�
ся догола на площi перед собором Святого Петра у
Ватиканi у той момент, коли на балкон вийшов папа
римський Бенедикт ХVI у знак протесту проти рiшучих
антигеївських позицiй Ватикану.

ШАНОВНІ МУКАЧІВЦІ!
Наша землячка  – молода людина

ГУДИВОК
Людмила Василівна

ПОТРЕБУЄ  ДОПОМОГИ ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ.
Нещодавно вона перенесла складну операцію

по пересадці печінки і зараз їй необхідне посто�
пераційне лікування та тривала реабілітація.

На це потрібна велика сума коштів.
Допоможемо їй разом пройти цей нелегкий

шлях!
Всі бажаючі долучитися до порятунку можуть

надсилати кошти за такими реквізитами:

ПАТ КБ ПриватБанк
МФО отримувача – 305299
Рахунок отримувача – 29244825509100
ОКПО отримувача – 14360570
Призначення платежу: для зарахування на

картку  4405885820892161,
Росул Руслан Васильович
ПІН 2758811919

або звертатися в бібліотеку Мукачівського дер�
жавного університету (Філатова, 16).

Сподіваємося достукатися до ваших сердець!
Допоможіть врятувати життя!

Колектив бібліотеки
Мукачівського державного університету.

ÙÀÑÒß ² ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Öèìè äíÿìè â³äçíà÷àº ñâ³é

ïðåêðàñíèé þâ³ëåé íàéêðàùèé,
íàéäîðîæ÷èé òàòî ³ ÷îëîâ³ê  

ÊÎÇÀÐÜ
Âàñèëü

Âàñèëüîâè÷.
Äîðîãèé ³ìåíèííèêó!
Ñåðäå÷íî â³òàºìî
Òåáå ç 50-òè ð³÷÷ÿì!

Â³ä äóø³ áàæàºìî Òîá³
äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ,
íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿,æèòòºâîãî îïòèì³çìó,çä³é-
ñíåííÿ óñ³õ íàéçàïîâ³òí³øèõ ìð³é ³ íàì³÷åíèõ
çàäóì³â.

Íåõàé âñå, ùî Òè ðîáèø, ïðèíîñèòü ðÿñí³ çäî-
áóòêè,ðàä³ñòü, çàäîâîëåííÿ ³ ùàñòÿ.

    Ùåäðî¿ Òîá³ äîë³, íåçðàäëèâî¿ óäà÷³ òà Áî-
æîãî áëàãîñëîâåííÿ íàø³é ðîäèí³.

Äðóæèíà Îêñàíà, ñèí Âàñèëü
 òà äî÷êà Ìèðîñëàâêà. 

Ç ïîâàãîþ Îêñàíà Êîçàðü

Ð³äíèé êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿ öåíò-
ðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ ùèðîñåðäå÷-
íî â³òàº ãîëîâíîãî ë³êàðÿ, Çàñëóæåíîãî
ë³êàðÿ Óêðà¿íè, äåïóòàòà îáëàñíî¿ ðàäè

Âàñèëÿ Âàñèëüîâè÷à
ÂÀÑÞÒÓ

 ç  Äíåì íàðîäæåííÿ, ÿêèé â³í ñâÿòêó-
âàòèìå 5 ëþòîãî.

Øàíîâíèé ³ìåíèííèêó!
Çè÷èìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, øèðî-

êîãî æèòòºâîãî øëÿõó. Íåõàé Âàøà äîëÿ áóäå äîâãîþ òà ùàñ-
ëèâîþ ³ Âàñ çàâæäè îòî÷óº ñ³ìåéíèé çàòèøîê òà ãàðìîí³ÿ ç
íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì.

Õàé Âàñ ç³ãð³âàº ëþäñüêà òåïëîòà
Çà âñå, ùî çðîáèëè çà ñâî¿ ë³òà.
Õàé ñîíöå ñÿº ³ ñåðöå ñï³âàº,
Õàé ñìóòîê äîðîãè äî õàòè íå çíàº.
Õàé áëàãîäàòíèì áóäå Âàø â³ê.
Ìè â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºì –
Ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ ³ ìíîãàÿ ë³ò!

Ãîëîâà ïðîôêîìó Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË Î. Ðåøåòàð
 çà äîðó÷åííÿì êîëåêòèâó

Рідні та близькі шестирічного Ар�
темчика просять небайдужих людей
допомогти в лікуванні дитини. Була
зроблена операція по видаленню
пухлини головного мозку. Життя ди�
тини в небезпеці. Лікарі радять, як�
найшвидше провести лікування за
кордоном з НІМЕЧЧИНІ або ІЗРАЇЛІ,
Шанси на одужання ще є. Ми віримо
Богу і знаємо, що все в Його руках.
Артемчик молиться і вірить, що Гос�
подь його зцілить.

Якщо у Вас є можливість допомог�
ти нам, ви можете направляти кош�
ти на рахунок:

АТ "КОМІНВЕСТБАНК"
Отримувач: ТРАНЗИТНИЙ РАХ. ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ПК
Рахунок отримувача: № 29245077000002
Банк отримувача: АТ "КомінвестБанк"
МФО 312248 КОД ОКПО 19355562
Призначення платежу: зарахування на
КР Шипот Тетяна Іванівна
№ рах.26254054751001
Контактні телефони: 050 5886535 Денис, 095 8309860 Тетяна.

БЛАГОСЛОВИ ВАС БОЖЕ!

ØÀÍÎÂÍ² ÊÐÀßÍÈ, ÄÎÏÎÌÎÆ²ÒÜ!

ÙÀÑÒß, ÇÄÎÐÎÂ’ß
 ² ÌÍÎÃÀß Ë²Ò!
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ВІД ЄДНОСТІ
ДО ДОБРОБУТУ
Äåíü Ñîáîðíîñò³ òà Ñâîáîäè Óêðà¿íè çàïàì'ÿòàâ-

ñÿ åêñïåðòíèì êîëàì âèñòóïîì Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à ç íàãîäè óðî÷èñòèõ çàõîä³â äî ñâÿòà. ßê
ñüîãîäí³ ñòâåðäæóþòü ïîë³òè÷í³ àíàë³òèêè, ñâîºþ
ïðîìîâîþ ãëàâà äåðæàâè ðîçâ³ÿâ äåÿê³ ïðèíöèïîâ³ ñóì-
í³âè ³ äàâ çðîçóì³òè ìîæíîâëàäöÿì, ùî ìîäåðí³çàö³ÿ
íå â³äêëàäàºòüñÿ, à ïðîäîâæóºòüñÿ. Òîìó ïðàöþâàòè
ïîòð³áíî ³ ðîáèòè öå íåîáõ³äíî â³äïîâ³äàëüíî òà ïðî-
ôåñ³éíî.

Îäíèì ç ãîëîâíèõ ïèòàíü, ùî ï³äíÿâ Â³êòîð ßíóêîâè÷,
ñòàëà äèëåìà ùîäî çîâí³øí³õ ³íòåãðàö³éíèõ íàì³ð³â Óê-
ðà¿íè. Ïðåçèäåíò äàâ çðîçóì³òè, ùî ó íàøî¿ äåðæàâè ³ñíóº
ò³ëüêè îäíà àëüòåðíàòèâà. ̄ ¿ ³ì'ÿ  –  ªâðîïà. ²íø³ óòâîðåí-
íÿ íàñ íå ö³êàâëÿòü.

"Ìè ïîñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ âõîäæåííÿ äî
ñ³ì'¿ ºâðîïåéñüêèõ íàðîä³â. ªâðîïåéñüêèé âèá³ð – öå âèá³ð
äåìîêðàòè÷íèõ ö³ííîñòåé, åêîíîì³÷íî¿ ñâîáîäè, âèñîêèõ
ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â", - çîêðåìà çàçíà÷èâ Ïðåçèäåíò.

Îñîáëèâèé íàãîëîñ Â³êòîð ßíóêîâè÷ çðîáèâ íà ðåàë³-
çàö³¿ íîâî¿ ãóìàí³òàðíî¿ ïîë³òèêè äåðæàâè. Îñòàíí³ì ÷à-
ñîì äàíå ïèòàííÿ çàìîâ÷óâàëîñÿ ÷èíîâíèêàìè. Òîìó
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè âèð³øèâ ¿ì íàãàäàòè, ùî ÿêùî ÷èíîâ-
íèêè äåùî çàáóëè, òî â³í – ãàðàíò Êîíñòèòóö³¿, öå ïàì'ÿ-
òàº.

Ãîëîâíîþ ìåòîþ ãóìàí³òàðíî¿ ïîë³òèêè Â³êòîð ßíóêî-
âè÷ íàçâàâ çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîïîâàãè â óêðà¿íñüêîìó
ñóñï³ëüñòâ³, çáåðåæåííÿ êóëüòóðíî¿ áàãàòîìàí³òíîñò³,
âèõ³ä íà íîâèé ð³âåíü ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó ³ áåçïåêè Óê-
ðà¿íè ÿê ºäèíî¿ ñï³ëüíîòè ÕÕ² ñòîë³òòÿ.

Ï³äí³ìàþ÷è òåìó ìîäåðí³çàö³¿, Ïðåçèäåíò ï³äêðåñëèâ,
ùî ðåôîðìè òà çì³íè òðèâàòèìóòü é íàäàë³.

"ß áà÷ó îñíîâíå çàâäàííÿ ïîë³òèêè ìîäåðí³çàö³¿ â òîìó,
ùîá ñòâîðèòè â Óêðà¿í³ ñïðàâåäëèâó òà åôåêòèâíó ñîö-
³àëüíó ñèñòåìó, ïðèâàáëèâå ³ ñïðèÿòëèâå ñåðåäîâèùå äëÿ
æèòòÿ, ðîçâèòêó âëàñíîãî á³çíåñó ³ ñàìîðåàë³çàö³¿ êîæíî¿
îñîáèñòîñò³", – íàãîëîñèâ ãëàâà äåðæàâè.

Áàãàòî åêñïåðò³â íàãîëîøóþòü, ùî Ïðåçèäåíò òîðêíóâ-
ñÿ áîëþ÷î¿ äëÿ Óêðà¿íè òåìè åì³ãðàö³¿. Í³ äëÿ êîãî íå
ñåêðåò, ùî â îñòàíí³ ðîêè ê³ëüê³ñòü óêðà¿íö³â, ùî âè¿õàëè
àáî æ áàæàþòü âè¿õàòè íà ïðîæèâàííÿ çàêîðäîí, äóæå
çðîñëà. Ñàìå òîìó Â³êòîð ßíóêîâè÷ âèð³øèâ çà ïîòð³áíå
çóïèíèòèñÿ íà ö³é òåì³.

"Çàëèøàºòüñÿ áàãàòî çíåâ³ðåíèõ – òèõ, õòî ðîáèòü ñâ³é
âèá³ð íà êîðèñòü ïîøóêó êðàùî¿ äîë³ â ³íøèõ êðà¿íàõ.
Ïðèêðî òå, ùî öÿ òåíäåíö³ÿ ïîøèðåíà ñåðåä ìîëîä³. Ó
ñó÷àñíîìó ãëîáàë³çîâàíîìó ñâ³ò³ ó êîæíî¿ ëþäèíè ä³éñíî
º ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî îáèðàòè êðà¿íó ïðîæèâàííÿ,
íàâ÷àííÿ, ðîáîòè. Çà òàêèõ óìîâ äåðæàâè, ùî ìîæóòü
çàáåçïå÷èòè ëþäèí³ ñâîáîäó òà øèðîê³ ìîæëèâîñò³, ñòà-
þòü öåíòðàìè ñâ³òîâîãî òÿæ³ííÿ. Âîíè îòðèìóþòü íîâ³
ìîæëèâîñò³ äëÿ âèïåðåäæàëüíîãî ðîçâèòêó. Ñàìå òàêîþ
êðà¿íîþ ìàºìî ñòàòè ³ ìè", – ñêàçàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè.

Çà ñëîâàìè Â³êòîðà ßíóêîâè÷à, îñíîâíå çàâäàííÿ ïîë-
³òèêè ìîäåðí³çàö³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ñòâîðèòè â Óê-
ðà¿í³ ñïðàâåäëèâó òà åôåêòèâíó ñîö³àëüíó ñèñòåìó, ïðè-
âàáëèâå ³ ñïðèÿòëèâå ñåðåäîâèùå äëÿ æèòòÿ, ðîçâèòêó
âëàñíîãî á³çíåñó ³ ñàìîðåàë³çàö³¿ êîæíî¿ îñîáèñòîñò³.

ßê çàçíà÷èâ Ïðåçèäåíò, íàðàç³ â Óêðà¿í³ çàêëàäàþòüñÿ
îñíîâè äëÿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, ïîë³òè÷íîãî òà ãó-
ìàí³òàðíîãî ðîçâèòêó íà ñó÷àñíèõ çàñàäàõ. Çíà÷íà ÷àñ-
òèíà öèõ ðåôîðì ñòîñóºòüñÿ åêîíîì³÷íî¿ ñôåðè. Íàñàì-
ïåðåä, öå ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî á³çíåñ-êë³ìàòó, àêòèâ-
íà ïîë³òèêà çàì³ùåííÿ ³ìïîðòó, ïîñèëåííÿ åíåðãîçáåðå-
æåííÿ, çì³öíåííÿ åíåðãåòè÷íî¿ áåçïåêè. Öå ï³äòðèìêà
ðîçâèòêó ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè, ï³äïðèºìíèöòâà,
³ííîâàö³é, âèðîáíè÷îãî òà òåõíîëîã³÷íîãî îíîâëåííÿ. Öå
çàõèñò íàøèõ ³íòåðåñ³â íà òðàäèö³éíèõ çîâí³øí³õ ðèíêàõ
òà âèõ³ä íà íîâ³.

Ñüîãîäí³ áóäóºòüñÿ åêîíîì³÷íà ìîäåëü, ÿêà çàáåçïå÷èòü
³ìóí³òåò êðà¿íè â³ä áóäü-ÿêèõ çîâí³øí³õ åêîíîì³÷íèõ êðèç.
Îäíàê òâîðèòè ñó÷àñíó íàö³þ ³ ñèëüíó äåðæàâó, ÿê ââà-
æàº Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè – öå íå ëèøå åêîíîì³÷í³ êðîêè.
Íåîáõ³äíî ³ íàäàë³ çì³öíþâàòè íàøó ñèñòåìó áåçïåêè,
îáîðîíè, îõîðîíè çàêîíó. Íåîáõ³äíî áóäóâàòè åôåêòèâ-
íó çîâí³øíþ ïîë³òèêó.

Ï³äñóìîâóþ÷è âèñòóï ãëàâè äåðæàâè, ìîæíà çðîáèòè
ïåâí³ âèñíîâêè.

Ïåðøå – íàïðÿìêè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè îêðåñëåíí³ òà
çàäàí³. ², äðóãå – âîíè ïîòðåáóþòü íàãàëüíî¿ ðåàë³çàö³¿,
÷îãî ³ âèìàãàþòü ñüîãîäí³ â³ä ÷èíîâíèê³â Ïðåçèäåíò Óê-
ðà¿íè òà óâåñü óêðà¿íñüêèé íàðîä.

Ìàð³ÿ ÌÈÐÎÍÈ×, æóðíàë³ñò

Çàëè Çàêàðïàòñüêîãî îáëàñíîãî ìóçåþ ³ì.É.Áîêøàÿ
âì³ñòèëè ïîíàä 70 êàðòèí àâòîðà, ÿêîãî Çàêàðïàòòÿ
çâèêëî áà÷èòè ó ³ïîñòàñ³ ñêóëüïòîðà.

Àäæå, õòî õî÷à á ðàç áà÷èâ éîãî Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ
íà ïëîù³ Ìèðó ó Ìóêà÷åâ³, ÷è ïàì’ÿòíèê æåðòâàì ïî-
âåí³ íà áåðåç³ Ëàòîðèö³,
àáî æ óëþáëåíîãî óñ³ìà
çàêàðïàòöÿìè Êîìèíàðÿ –
íàâðÿä ÷è çàáóäå ö³ ðîáî-
òè.

Óò³ì, ÿê âèÿâèëîñÿ íà-
ðîäíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè
²âàí Áðîâä³ ùå é âèêëþ÷-
íîãî òàëàíòó, ÷óòòÿ ³ åêñï-
ðåñ³¿ «ìàëþâàëüíèê». Ñå-
ðåä òèõ, õòî â³äâ³äàâ
â³äêðèòòÿ éîãî ïåðñîíàëü-
íî¿ âèñòàâêè – áóëî áàãà-
òî òèõ, õòî ïîçíàéîìèâñÿ
³ç ðîáîòàìè Ìàéñòðà óïåðøå. Çäèâóâàííþ öèõ ãëÿ-
äà÷³â íå áóëî ìåæ. Äî â³äêðèòòÿ âèñòàâêè éîãî ïî-
ð³âíþâàëè ³ç Êàøøàºì ³ ç Ìàíàéëîì... Äåêîìó ö³ ðî-
áîòè íàãàäóâàëè ãðóçèíñüêó øêîëó æèâîïèñó. Ñàì
æå àâòîð áóâ óñì³õíåíèé, îõî÷èé íà êîìåíòàð³ ³ çàó-
âàæèâ, ùî, çâ³ñíî, â³í ì³ã áè ìàëþâàòè ³ «ï³ä Êàø-
øàÿ» ³ «ï³ä Ìàíàéëà», àëå íå áà÷èòü ó öüîìó ñåíñó.
Áî ìèòö³, ÿêèõ ââàæàº ñâî¿ìè â÷èòåëÿìè, áî âçÿâ â³ä
íèõ óñå íàéêðàùå, ùî ëèøå ì³ã ïîáà÷èòè ó ³õíüîìó
áàãàòîìó äîðîáêó, º ñàìîäîñòàòí³ìè ³ ñàìîáóòí³ìè.

Ñàì æå â³í – íàìàãàºòüñÿ òâîðèòè ñâîþ âëàñíó êàð-
òèíó ñâ³òó. ² êàðòèíà öÿ íàïîç³ð º ÿñêðàâîþ, æèòòºðà-
ä³ñíîþ, äåùî ì³ñòè÷íîþ, ãëèáîêî ñàêðàëüíîþ, à äå-
êîìó íàâ³òü âèäàëàñÿ äðåâíüî-ÿçè÷íèöüêî-ì³ñòè÷íîþ.

Êàðòèíè àâòîðà, ïåðåâàæíî, âèêîíàí³ ó ôîðìàò³
êâàäðàòó. ² õî÷ êàíîíè êîìïîçèö³¿ ³ êàæóòü íàì, ùî
äàë³ º ôîðìà çîáðàæåííÿ â³ä êâàäðàòó – òèì âîíî ö³êà-
â³øå, àâòîð ïîïðàâ öþ òåîð³þ ïîâí³ñòþ. Áî éîãî
«³íñòàãðàìí³» êâàäðàòè çàêîìïîíîâàí³ ³äåàëüíî, áàð-
âè òóò – â³ä ïàñòåëüíî-í³æíèõ äî ñó÷àñíî-óëüòðà-êèñ-
ëîòíèõ, àëå ïðè öüîìó... âñå öå íå çàëèøàº ñóìí³âó:
ïåðåä íàìè, áåçïåðå÷íî, àáñîëþòíî òî÷íî ÿñêðàâèé

Âèñòàâêà êàðòèí ²âàíà Áðîâä³
âèáóõíóëà áàðâàìè

ïðåäñòàâíèê êëàñè÷íî¿ Çàêàðïàòñüêî¿ øêîëè æèâîïè-
ñó.

Ðîçïîâ³äàòè ïðî âèñòàâêó – ãîä³. Íåìà ñåíñó, ÿê ³
ïðî, íàïðèêëàä, êîíöåðò. Áî êîíöåðò òðåáà ïî÷óòè, à
öþ âèñòàâêó ïîáà÷èòè ³ îáîâ’ÿçêîâî êîæíîìó, õòî

ââàæàº ñåáå çàêàðïàòöåì,
ïîö³íîâóâà÷åì ïðåêðàñ-
íîãî ³ çíàâöåì æèâîïèñó.
Åò, í³... Êîæíîìó, õòî ââà-
æàº ñåáå ëþäèíîþ. Áî
ïðîïóñòèòè òàêèé âèáóõ
áàðâ, åìîö³é, ôîðì ³ îá-
ðàç³â – ïðîñòî ãð³õ.

Ñàì àâòîð âï³çíàâàíèõ
ñêóëüïòóð, óñì³õàþ÷èñü
êàæå, ùî â³í, áåçïåðå÷-
íî, ñêóëüïòîð. Àëå ñêóëü-

ïòîðè òåæ ³íîä³ â³äïî÷èâàþòü â³ä ðîáîòè. ² ñàìå ó äí³
â³äïî÷èíêó ²âàí Áðîâä³ ìàëþº. Â³äïî÷èíüòå ³ âè, ðîç-
äèâ³òüñÿ ôîòîðåïðîäóêö³¿ öèõ ðîá³ò ³ õóò÷³ø çáèðàéòå-
ñÿ íà âèñòàâêó, ïî-áà÷èòè öå íà ñâî¿ î÷³.

Îëåêàíäð ÏÎÏÎÂÈ×

Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Êîëåêòèâ Ìóêà÷÷³âñüêîãî äèòáó-

äèíêó ³íò íðíàòó  â³òàº ç þâ³ëåºì ÷à-
ð³âíó, äîáðó, øàíîâàíó êîëåãó, ëþá-
ëÿ÷ó äîíüêó òà òóðáîòëèâó ìàòóñþ

ÃÀÐÄ² Îëåíó ²âàí³âíó
Äîðîãà ³ìåíèííèöÿ!
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðî-

â’ÿ, ùàñòÿ ³ áëàãîäàò³, ñ³ìåéíîãî
çàòèøêó ³ äîáðîáóòó

Íà êèëèì³ æèòòÿ, íåìîâ ÷àð³âíà ì’ÿòà
Ðîçêâ³òëà Âàøà þâ³ëåéíà äàòà.
Õàé êâ³ò æèòòÿ ïîâ³ê íå îäöâ³òàº,
Íåõàé äîáðî äî Âàñ ùîäíèíè

                                      ïðèáóâàº.
Ç ïîâàãîþ êîëåãè

 ç Ìóêà÷³âñüêîãî äèòÿ÷îãî
áóäèíêó -³íòåðíàòó

Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Íà æèòòºâèé ïîð³ã íàøî¿ íàéäîðîæ÷î¿ ó ñâ³ò³, äîáðî¿,

òóðáîòëèâî¿ ìàìî÷êè, í³æíî¿, ëàñêàâî¿ áàáóñ³  ê³íåöü ñ³÷íÿ
ïðèí³ñ ïàì’ÿòí³ äâ³ ï’ÿò³ðêè. Â³òàþ÷è íàøó óëþáëåíó þâ-
³ëÿðêó, íàéäîðîæ÷ó, íàéìèë³øó, íàéêðàñèâ³øó ìàòóñþ ³
áàáóñþ

ªëèçàâåòó ²ëë³âíó  ÊÀ×ÓÐ
êàæåìî:  õàé ðîêè ³äóòü, à ëèöå ìîëîä³º, äîáðî ïðèáóâàº,
à ÷îëî íå ñèâ³º. Ùîá ë³ò áóëî íå ìåíøå
ñòà, æèòòÿ ñâ³òèëîñü ñîíöåì, à ùàñòÿ é
ïðîìåí³ äîáðà äèâèëèñü ó â³êîíöå. Íå-
õàé òàëàíèòü Âàì ó âñüîìó, à Ãîñïîäü
Áîã âèíàãîðîäæóº Âàñ ùàñòÿì, ðîäèí-
íèì òåïëîì, ì³öíèì çäîðîâ’ÿì, äîñòàò-
êîì ³ áëàãîïîëó÷÷ÿì. Ñåðäå÷íî Âàñ
â³òàºìî é áàæàºìî çàòèøêó ó äîì³, ìèðó
â äóø³, ðàäîñò³ â ñåðö³ ³ âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â
íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – äî÷êà Ìàð’ÿíà, ñèí Âàñèëü,
íåâ³ñòêà Òåòÿíà, çÿòü Âàñèëü, îíóêè Âàäèì,

Êàòåðèíà, Åì³ë³ÿ, Àðòåì, ð³äí³, äðóç³…

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
ÄÎÂÃÎËIÒÒß!

Êîëåêòèâ ÒçÎÂ “Ìàéîðíÿ” ùèðîñåðäíî
ïîçäîðîâëÿº ç þâiëåéíèì äíåì íàðîäæåííÿ
êîëåãó ïî ìèñëèâñòâó
ÕÐÈÏÒÓ Âîëîäèìèðà Iâàíîâè÷à.
Øàíîâíèé þâiëÿðå, âiä ùèðîãî ñåðöÿ áà-

æàºìî Âàì ïåðåäóñiì ìiöíîãî çäîðîâ’ÿ,
îïòèìiñòè÷íîãî íàñòðîþ, íåâòîìíîñòi i çàâ-
çÿòòÿ ó âñiõ äîáðèõ ñïðàâàõ, ó òîìó ÷èñëi i â
óëþáëåíîìó õîái. ßê êàæóòü ñåðåä íàñ,
ìèñëèâöiâ, óäà÷i Âàì òà “íi ïóõà íi ïåðà” íà
âñi ïðèéäåøíi äíi òà ðîêè. Ùàñòÿ Âàì îñî-
áèñòîãî  i ðîäèííîãî.

Ç Äíåì Òåòÿíè!
Â³òàº êîëåêòèâ, äðóç³, êîëåãè ïî ðîáîò³ òà

ð³äí³
Äàíêàíè÷ Òåòÿíó ²âàí³âíó,

áóõãàëòåðà ÑÒÎÂ «Êëÿ÷àí³âñüêå».
Õàé Àíãåë-Õðàíèòåëü âíî÷³
Çàïàëèòü òîá³ òðè ñâ³÷³...
Ïåðøà ñâ³÷à –  çà ëþáîâ:
Äàðóé ¿¿ çíîâ ³ çíîâ.
Äðóãà – çà äîáðîòó, ïðàâäó ³ ïðÿìîòó...
Òðåòÿ ñâ³÷à –  îáåð³ã
Â³ä âñ³õ íåãàðàçä³â ³ ëèõ.



15 січня, у Іршавському районному будинку дитячої творчості 26 шкіл І�ІІІ сту�
пенів за дорученням народного депутата України Віктора Балоги було вручено
мультимедійне обладнання, а саме мультимедійні дошки, ноутбуки та проектори

Привітати та вручити техніку прийшли голова облради Іван Балога та дружина
Віктора Балоги Оксана Анатоліївна.

«Це перша черга, у 2013 році всі школи Іршавщини будуть забезпечені цим об�
ладнанням для покращення навчального процесу», – повідомив Іван Балога.

«У цьому році низці великих сіл Іршавського району, незалежно від того, чи це
округ Віктора Івановича, буде надано допомогу в інших соціальних питаннях. Це
стосується зокрема сільських садочків… Сьогодні ми прийшли побажати добра,
сказати, що рік почався і ми працюємо як і обіцяли з Іршавським районом», –
наголосив Іван Іванович.

Мукачево.net

У продовж різдвяних свят
майже дві сотні мешканців Тя�
чівського й Рахівського рай�
онів з вадами зору з ініціати�
ви народного депутата Украї�
ни Василя Петьовки отрима�
ли продуктові набори. Тим,
хто не зміг забрати їх само�
стійно, волонтери – депутати
районних рад, сільські голо�
ви й громадські активісти до�
ставили харчі до їхніх домівок
у найвіддаленіші населені пун�
кти Тячівщини та Рахівщини.

Не забув народний депутат і про духівників. Із такими ж продуктовими на�
борами  представники Василя Петьовки відвідали всі 12 монастирів Тячівсь�
кого району.

Люди щиро подякували Василю Васильовичу за його добрий учинок і по�
бажали благодійнику здоров’я та вагомих здобутків у діяльності.

Ë³äåð ªäèíîãî Öåíòðó,
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿-
íè Â³êòîð Áàëîãà âí³ñ íà
ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè
çàêîíîïðîåêò «Ïðî
âèùó îñâ³òó». Â³í ñïðÿ-
ìîâàíèé íà ï³äíåñåííÿ
ÿêîñò³ óêðà¿íñüêî¿ îñâ³òè
òà ³íòåãðàö³þ Óêðà¿íè äî
ªäèíîãî ºâðîïåéñüêîãî
ïðîñòîðó âèùî¿ îñâ³òè.
Çîêðåìà, ïîë³òèê ïðîïî-
íóº çàïðîâàäèòè òðèð³â-
íåâíåâó ñòóïåíåâó îñâ³-
òó –  áàêàëàâð, ìàã³ñòð,
äîêòîð ô³ëîñîô³¿, òà çáå-
ðåãòè òðàäèö³éí³ äëÿ Óê-
ðà¿íè ð³âí³ ìîëîäøîãî
ñïåö³àë³ñòà, à òàêîæ
ñòóï³íü äîêòîðà íàóê.

ßêùî ïðîåêò óõâàëÿòü,
òî ïðîñò³øèì ñòàíå é
âèçíàííÿ ³íîçåìíèõ äèï-
ëîì³â ïðî âèùó îñâ³òó. À
öå, ñâîºþ ÷åðãîþ, ñïðè-
ÿòèìå ïîâåðíåíåííþ â
Óêðà¿íó ãðîìàäÿí, ÿê³
â÷èëèñÿ çà êîðäîíîì.
Âðàõîâóþ÷è ì³æíàðîä-
íèé äîñâ³ä, äîêóìåíò
ïðîïîíóº çàïî÷àòêóâàòè
íåçàëåæíèé êîëåã³àëüíèé

Ó÷èòèñÿ – ïî-ºâðîïåéñüêè
Віктор Балога запропонував Верховній Раді законопроект

 «Про вищу освіту»

îðãàí – Íàö³îíàëüíó
àãåíö³þ ç ÿêîñò³ âèùî¿
îñâ³òè. Öÿ óñòàíîâà, çà
ñëîâàìè çàêîíîòâîðö³â,
ñôîðìóº é êîíòðîëþâà-
òèìå ñèñòåìó, ÿêà çàáåç-
ïå÷èòü íàëåæíó ï³äãî-
òîâêó ôà-õ³âö³â.

Çàêîíîïðîåêò òàêîæ
ïåðåäáà÷àº ïðèíöèï
ð³âíîñò³ âèø³â óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³ òà ¿õ ïðîôå-
ñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî
ñêëàäó. Ìàº é âäîñêîíà-
ëèòèñÿ ÇÍÎ, à ãðîìàäÿ-
íàì ãàðàíòóºòüñÿ ð³â-íèé
äîñòóï äî âèùî¿ îñâ³òè.
Óðåãóëþºòüñÿ é ïðîöå-
äóðà îáðàííÿ ðåêòîð³â
ÂÍÇ: âèð³øàëüíèé ãîëîñ
áóäå çà òðóäîâèì êîëåê-
òèâîì.

«Öå ðåçóëüòàò ðîáîòè
ãðîìàäñüêîñò³, à íå âëà-
äè ÷è îïîçèö³¿, – çàóâà-
æèâ Â³êòîð Áàëîãà.  –
Íàä äîêóìåíòîì á³ëüøå
ðîêó ïðàöþâàëà ðîáî÷à
ãðóïà ç îñâ³òÿí, ó÷åíèõ,
ðåêòîð³â ³ ñòóäåíò³â. Öå
ëþäè, ÿê³ äóæå õî÷óòü,
àáè îñâ³òà é íàóêà ðîç-

âèâàëèñÿ».
Ðîáî÷îþ ãðóïîþ, êîò-

ðà ïðàöþâàëà íàä çàêî-
íîïðîåêòîì «Ïðî âèùó
îñâ³òó», êåðóâàâ àêà-
äåì³ê Ìèõàéëî Çãó-
ðîâñüêèé. Êîëåêòèâ óï-
ðîäîâæ óñüîãî ìèíóëîãî
ðîêó îïðàöüîâóâàâ öåé
äîêóìåíò ³ âðàõóâàâ ïî-
íàä 5000 ïðîïîçèö³é, ïî-
äàíèõ 120 óñòàíîâàìè,
âèùèìè íàâ÷àëüíèìè
çàêëàäàìè, íåäåðæàâíè-
ìè â³ò÷èçíÿíèìè é
ì³æíàðîäíèìè ïðîôåñ³é-
íèìè îðãàí³çàö³ÿìè, à òà-
êîæ îêðåìèìè ôàõ³âöÿ-
ìè.

ПІД  ПРОКУРОРСЬКИМ  НАГЛЯДОМ

НА ПОМІЧ ЛЮДЯМ
Народний депутат України Василь Петьовка посприяв інвалідам

26 øê³ë ²ðøàâùèíè
îòðèìàëè ñó÷àñíó òåõí³êó

â³ä ñâîãî äåïóòàòà

Завдяки допомозі Віктора Балоги іршавські учні здобуватимуть знання
за допомогою мультимедійного обладнання

Главою Держави і Генеральним про�
курором приділяється постійна увага
питанням забезпечення конституцій�
них засад підприємницької діяльності.

У зв’язку з цим, Генеральним проку�
рором України затверджено Наказ №3
гн. від 07.11.2012 року «Про організа�
цію прокурорського нагляду за додер�
жанням і застосуванням законів»,
відповідно до якого, одним із основних
напрямків нагляду за додержанням і за�
стосуванням законів органів прокура�
тури вважати захист конституційних
засад підприємницької діяльності.

З метою забезпечення прокурорсь�
кого нагляду за додержанням і засто�
суванням законів, як правоохоронни�

ми органами, так і контролюючими орга�
нами міста, прокуратурою міста Мукачево
також приділяється постійна увага питан�
ням забезпечення конституційних засад
підприємницької діяльності, в зв’язку з
чим, в прокуратурі міста Мукачево діє
телефон «гарячої лінії».

На підставі наведеного, в разі протип�
равного, на думку суб’єктів господарю�
вання, втручання працівниками право�
охоронних та контролюючих органів міста
Мукачево в діяльність суб’єктів господа�
рювання необхідно невідкладно повідом�
ляти прокуратуру міста на телефон
«гарячої лінії» за номером 4231243».

Р.БІЛОВАР, прокурор міста
Мукачева,  старший радник юстиції

Якщо батьки не перебу�
вають у шлюбі між собою,
походження дитини від
матері  визначається на
підставі медичного сві�
доцтва про народження
виданого медичним зак�
ладом, а походження ди�
тини від батька визна�
чається  за  заявою  ма�
тері  та  батька  дитини
про визнання батьківства.

Якщо  мати  дитини не
перебуває у шлюбі та
немає спільної заяви
батьків, прізвище та гро�
мадянство батька дитини
зазначається за прізви�
щем   та  громадянством
матері,  а  власне  ім’я  та
по батькові � за вказівкою
матері у  заяві  про  дер�
жавну  реєстрацію народ�
ження  відповідно  до  час�
тини  першої  статті  135
Сімейного кодексу Украї�
ни.

Якщо мати дитини,  яка
перебуває у зареєстрова�
ному шлюбі, під час дер�
жавної реєстрації народ�
ження заявляє,  що її чо�
ловік не є батьком цієї ди�
тини, і у зв’язку з цим про�
сить не вказувати його

Äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ íàðîäæåííÿ äèòèíè,
áàòüêè ÿêî¿ íå ïåðåáóâàþòü ó øëþá³

батьком в актовому записі
про народження,  її про�
хання  може  бути задово�
лене  лише  за  наявності
спільної заяви чоловіка та
дружини (колишнього
подружжя)   про   невиз�
нання   чоловіка   (колиш�
нього чоловіка)  батьком
дитини,  а також заяви
матері та батька дитини
про визнання  батьків�
ства.

Якщо дитина народила�
ся до спливу десяти
місяців  від  дня припинен�
ня  шлюбу  (смерті,  розір�
вання  шлюбу)  або виз�
нання його недійсним,
державна реєстрація  на�
родження  дитини  прово�
диться  у такому самому
порядку, як і державна
реєстрація народження
дитини, батьки якої пере�
бувають між собою у
шлюбі. Якщо мати дитини
під  час  державної  реєст�
рації  народження заяв�
ляє, що її колишній чоловік
не є батьком дитини, і у
зв’язку з цим просить не
вказувати  його  батьком
в  актовому  записі  про
народження  дитини,  її

прохання  може  бути  за�
доволене  лише за наяв�
ності спільної заяви чоло�
віка та дружини (колишнь�
ого подружжя) про  невиз�
нання  чоловіка (колишнь�
ого чоловіка) батьком ди�
тини,  а також заяви ма�
тері та батька дитини про
визнання  батьківства.

Якщо дитина народила�
ся  до  спливу  десяти
місяців  від  дня припинен�
ня шлюбу внаслідок
смерті чоловіка,  поход�
ження дитини від батька
може бути визначене за
заявою матері та батька
дитини  про визнання
батьківства.

Якщо дитина  народила�
ся  до  спливу  десяти
місяців  від дня припинен�
ня шлюбу або визнання
шлюбу недійсним, але
після державної реєст�
рації  повторного  шлюбу
її  матері з іншою особою,
батьком дитини в  актово�
му  записі  про  народжен�
ня  зазначається  чоловік
матері в повторному
шлюбі. О.КУЦКІР,

в.о.начальника відділу
ДРАЦС по м.Мукачеву

Не знаєте, як перереєструвати квартиру?
З 1 січня 2013 року в Україні змінились правила реєстрації нерухомості.

Оскільки питань більше, ніж відповідей, створили низку гарячих ліній.
У кожній області буде по кілька телефонів для консультацій.

Зокрема в Закарпатській області:

Муругова Анастасія            (0312) 61228292

Шарко Любов                            (0312) 61228292

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333331 ñ³÷íÿ 2013 ð.

¹ 4 (956)¹ 4 (956)¹ 4 (956)¹ 4 (956)¹ 4 (956)

ñò.

×àñòî ïëàòÿò ñ÷àñòüåì ñâîåé æèçíè çà óäîâîëüñòâèå âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå.
(Ï. Áóàñò).
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   Надає аудиторські, бухгалтерські,
   інформаційно – консультаційні   та юридичні послуги

м. Мукачево, пл. Миру, 19/1 Тел./факс (03131) 4�49�91, 5�41�16
www.audit.mk.uz.ua    E�mail: kilaru@audit.mk.uzhgorod.ua

Ми раді допомогти Вам!
З нами Ви завжди на крок попереду!!!

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

ßêùî ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ ä³ÿëüí³ñòü íå
ïðîâàäèëàñÿ: êîï³¿ ðåºñòð³â ïîäàòêîâèõ
íàêëàäíèõ ïîäàþòü ç ïðîêðåñëåííÿìè
Ëèñò ÄÏÑÓ â³ä 13.12.12 ð. ¹ 70820/61-12/18-8515
Ïóíêòîì 201.15 ÏÊÓ âñòàíîâëåíî, ùî âñ³ ïëàòíèêè

ÏÄÂ (ó òîìó ÷èñë³ êâàðòàëüíèêè) ùîì³ñÿ÷íî ïîäàþòü
åëåêòðîíí³ êîï³¿ ðåºñòð³â ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ. Ïî-
äàòê³âö³ ï³äêðåñëþþòü, ùî ÷èííå çàêîíîäàâñòâî íå ïî-
â’ÿçóº îáîâ’ÿçîê ïîäàííÿ êîï³é ðåºñòð³â ç àêòèâí³ñòþ
âåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íàÿâí³ñòþ ÷è
â³äñóòí³ñòþ ïîäàòêîâèõ çîáîâ’ÿçàíü ³ ïîäàòêîâîãî
êðåäèòó ó â³äïîâ³äíîìó çâ³òíîìó ïåð³îä³.

Òîìó, ÿêùî ïëàòíèê ïîäàòê³â ïîäàº ïîäàòêîâó äåê-
ëàðàö³þ ç ÏÄÂ ³ç ïðîêðåñëåííÿìè, òî â³í óñå îäíî
çîáîâ’ÿçàíèé ïîäàòè êîï³¿ ðåºñòð³â ïîäàòêîâèõ íà-
êëàäíèõ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ çà â³äïîâ³äíèé çâ³òíèé
ïåð³îä.

Êàáì³í ðåêîìåíäóº ïåðåíåñòè ðîáî÷³
äí³ ó òðàâí³ 2013 ðîêó

Ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÓ â³ä 19.12.12 ð. ¹1043-ð
Ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ñâÿòêóâàí-

íÿ 1 ³ 2 òðàâíÿ – Äíÿ ì³æíàðîäíî¿ ñîë³äàðíîñò³ òðóäÿ-
ùèõ ³ 9 òðàâíÿ – Äíÿ Ïåðåìîãè ÊÌÓ ðåêîìåíäóº êåð³â-
íèêàì ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ïåðåíåñòè
ó 2013 ðîö³ äëÿ ïðàö³âíèê³â, ÿêèì âñòàíîâëåíî ï’ÿòè-
äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü ³ç äâîìà âèõ³äíèìè äíÿìè,
ðîáî÷³ äí³ ç:

- ï’ÿòíèö³ 3 òðàâíÿ – íà ñóáîòó 18 òðàâíÿ;
- ï’ÿòíèö³ 10 òðàâíÿ – íà ñóáîòó 1 ÷åðâíÿ.
Ó ðàç³ çàñòîñóâàííÿ öèõ ðåêîìåíäàö³é ðîáîòîäàâåöü

ïîâèíåí íå ï³çí³øå í³æ çà 2 ì³ñÿö³ âèäàòè íàêàç ïðî
ïåðåíåñåííÿ âèõ³äíèõ ³ ðîáî÷èõ äí³â ( àáç. 5 ñò.67 ÊÇïÏ).

Íîâå îïîäàòêóâàííÿ  îïåðàö³é
ç ö³ííèìè ïàïåðàìè

Çàêîí Óêðà¿íè â³ä 06.12.12 ð. ¹ 5519-VI
Äàíèé çàêîí çì³íèâ ï³äõ³ä äî ïîäàòêîâîãî îáë³êó îïå-

ðàö³é ç ö³ííèìè ïàïåðàìè (ÖÏ). Ïî-ïåðøå, ïåðåäáà-
÷àºòüñÿ çàïðîâàäæåííÿ äâîõ ñàìîñò³éíèõ ô³íàíñî-
âèõ ðåçóëüòàò³â: çà îïåðàö³ÿìè ç ÖÏ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü
â îá³ãó íà ôîíäîâ³é á³ðæ³, ³ â³äïîâ³äíî – íå ïåðåáóâà-
þòü â îá³ãó íà í³é. Ö³ ïîêàçíèêè, ó ñâîþ ÷åðãó, ñêëàäà-
þòüñÿ ç «ì³êðîô³íðåçóëüòàò³â», ùî âèçíà÷àþòüñÿ øëÿ-
õîì ñêëàäàííÿ ïðèáóòê³â/çáèòê³â çà êîæíîþ îêðåìîþ
îïåðàö³ºþ ç êîíêðåòíèì ÖÏ (ïðè÷îìó âæå íå çàçíà÷å-
íî, ùî ïðèáóòêè/çáèòêè ðîçðàõîâóþòüñÿ â ðîçð³ç³ îêðå-
ìèõ âèä³â ÖÏ). Ïðè öüîìó äëÿ ö³ëåé âèçíà÷åííÿ «ì³êðî-
ô³íðåçóëüòàò³â» äîõîäè îáë³êîâóþòüñÿ çà äàòîþ ïåðå-
õîäó äî ïîêóïöÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà ÖÏ, âèòðàòè – ó
ïåð³îä³ âèçíàííÿ äîõîä³â â³ä â³ä÷óæåííÿ òàêèõ ÖÏ. Çàç-
íà÷åí³ ô³íðåçóëüòàòè (äîäàòíå àáî â³ä’ºìíå çíà÷åí-
íÿ) îáë³êîâóþòüñÿ â òàêîìó ïîðÿäêó:

1. äëÿ òèõ ÖÏ, ùî ïåðåáóâàþòü â îá³ãó íà á³ðæ³, -
äîäàòíå çíà÷åííÿ âêëþ÷àºòüñÿ äî äîõîäó òà ï³äëÿ-
ãàº îïîäàòêóâàííþ çà ñòàâêîþ 10%, ïðè÷îìó éîãî íå
ìîæíà çìåíøèòè íà çáèòîê çà îïåðàö³ÿìè ç ÖÏ, ùî íå
ïåðåáóâàþòü â îá³ãó íà á³ðæ³. Â³ä’ºìíå çíà÷åííÿ ñïðÿ-
ìîâóºòüñÿ íà çìåíøåííÿ ô³í ðåçóëüòàòó â³ä îïåðàö³é ç
òàêèìè (ùî ïåðåáóâàþòü â îá³ãó) ÖÏ íàñòóïíèõ  ïåð³-
îä³â äî ïîâíîãî ïîãàøåííÿ;

2. äëÿ òèõ ÖÏ, ùî íå ïåðåáóâàþòü â îá³ãó íà á³ðæ³, -
äîäàòíå çíà÷åííÿ âêëþ÷àºòüñÿ äî äîõîäó òà ï³äëÿ-
ãàº îïîäàòêóâàííþ çà âêàçàíîþ âèùå ñòàâêîþ (10%),
ïðè÷îìó âîíî íå ìîæå áóòè çìåíøåíå íà çáèòîê çà
îïåðàö³ÿìè ç ÖÏ, ùî ïåðåáóâàþòü â îá³ãó íà á³ðæ³.
Â³ä’ºìíå çíà÷åííÿ çìåíøóº ô³í ðåçóëüòàò â³ä îïåðàö³é
ç òàêèìè (ùî íå ïåðåáóâàþòü â îá³ãó) ÖÏ íàñòóïíèõ
ïåð³îä³â, îäíàê ëèøå â ìåæàõ 1095 äí³â â³ä ïåð³îäó
éîãî âèíèêíåííÿ.

Òàêîæ çàêîíîäàâö³ «âðåãóëþâàëè» ñï³ðíó ñèòóàö³þ ç
óðàõóâàííÿì «ö³ííî ïàïåðîâèõ» çáèòê³â. Óñòàíîâëåíî,
ùî çáèòêè çà îïåðàö³ÿìè ç ÖÏ, ñôîðìîâàí³ íà
01.01.13ð., íå âðàõîâóþòüñÿ ïðè âèçíà÷åíí³ ô³íðå-
çóëüòàòó çà îïåðàö³ÿìè ç ÖÏ ó íàñòóïíèõ çâ³òíèõ ïî-
äàòêîâèõ ïåð³îäàõ. Òàê³ çáèòêè äåðæàâà âèð³øèëà
«ïðîáà÷èòè». Âîäíî÷àñ ïðè âèçíà÷åí³ ô³í ðåçóëüòà-
òó çà ÖÏ ïðè ¿õ â³ä÷óæåíí³ ó 2013 ðîö³ òà ïîäàëüøèõ
ðîêàõ, âèòðàòè íà êóï³âëþ òàêèõ ÖÏ, ïîíåñåí³ 9íàðà-

õîâàí³) äî 01.01.13ð., óðàõîâóþòüñÿ â ïîâíîìó îáñÿç³
íà ï³äñòàâ³ ï³äòâåðäíèõ ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â.

Íàáóâ ÷èííîñò³: ç 03.01.13ð.

Ñïåöâîäîçá³ð ó ðàç³ íàäàííÿ íåðóõîìîñò³
â îðåíäó òà íå ëèøå: Óçàãàëüíþþ÷à

êîíñóëüòàö³ÿ â³ä ÄÏÑÓ.
Íàêàç ÄÏÑÓ â³ä 21.12.12 ð. ¹1180
Ó ñâî¿é êîíñóëüòàö³¿ ÄÏÑÓ ðîçãëÿäàº ñèòóàö³þ íàäàííÿ â

îðåíäó îäíèì ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ æèòëîâîãî/íåæèò-
ëîâîãî ïðèì³ùåííÿ ³íøîìó ãîñïñóá’ºêòó. Ïðè öüîìó äîçâ³ë
íà ñïåö âîäîêîðèñòóâàííÿ ìàº îðåíäîäàâåöü. Òîáòî, ðîç-
ãëÿäàºòüñÿ âèïàäîê, êîëè ïëàòíèêîì ñïåö âîäîçáîðó º
ñàìå îðåíäîäàâåöü. ÄÏÑÓ âèçíàëà, ùî ÿêùî îðåíäàð âè-
êîðèñòîâóº âîäó äëÿ çàäîâîëåííÿ âèêëþ÷íî âëàñíèõ
ïèòíèõ ³ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ ïîòðåá, à îðåíäîäàâåöü àáî
âçàãàë³ ñàì âîäó íå âèêîðèñòîâóº àáî âèêîðèñòîâóº ¿¿, îä-
íàê òàê ñàìî ëèøå äëÿ çàäîâîëåííÿ  âëàñíèõ ïèòíèõ ³ ñàí³-
òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ ïîòðåá, òî îðåíäîäàâåöü ñïåöâîäîçá³ð
ñïëà÷óâàòè íå ïîâèíåí. ßêùî æ îðåíäàð âèêîðèñòîâóº
âîäó ùå é äëÿ ³íøèõ ïîòðåá, òî îðåíäîäàâåöü ñïëà÷óº
çá³ð çà âåñü ôàêòè÷íî âèêîðèñòàíèé îáñÿã âîäè, âèêî-
ðèñòàíî¿ ³ ñàìèì îðåíäîäàâöåì ³ îðåíäàðåì.

Öå ðîç’ÿñíåííÿ çàñòîñîâóºòüñÿ ç ïî÷àòêó ä³¿ «çâ³ëüíÿþ-
÷î¿» íîðìè ç ï.323.2 ÏÊÓ, òîáòî ç 01.07.2012 ðîêó.

Ñêëàäàííÿ çâåäåíî¿ ïîäàòêîâî¿
íàêëàäíî¿

Íàêàç ÄÏÑÓ â³ä 21.12.12ð. ¹1160
Ç’ÿâèëàñÿ Óçàãàëüíþþ÷à ïîäàòêîâà êîíñóëüòàö³ÿ

ùîäî îêðåìèõ ïèòàíü ñêëàäàííÿ çâåäåíî¿ ïîäàòêîâî¿
íàêëàäíî¿. Ó í³é íàãîëîøåíî, ùî ìîæëèâ³ñòü ñêëàäàí-
íÿ òàêî¿ ïîäàòêîâî¿ íàêëàäíî¿ çàêîíîäàâñòâî íàäàº
âèêëþ÷íî çà îäíî÷àñíî¿ íàÿâíîñò³ òðüîõ ï³äñòàâ: áåç-
ïåðåðâíèé àáî ðèòì³÷íèé õàðàêòåð ïîñòà÷àííÿ;
ïîñò³éí³ çâ’ÿçêè ïîñòà÷àëüíèêà ç ïîêóïöåì; îáîâ’ÿç-
êîâå ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñÿã³â ïîñòà÷àííÿ òî-
âàð³â/ïîñëóã ðåºñòðîì òîâàðîòðàíñïîðòíèõ íàêëàäíèõ
÷è ³íøèõ â³äïîâ³äíèõ ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â, çã³äíî ç
ÿêèìè çä³éñíåíî ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â/ïîñëóã.

Ó ñâîþ ÷åðãó, ïåð³îäè÷í³ñòü ñêëàäàííÿ çâåäåíèõ ïî-
äàòêîâèõ íàêëàäíèõ çàëåæèòü â³ä óìîâ îïëàòè, ïåðåä-
áà÷åíèõ ó äîãîâîð³.

Çíèæåííÿ ñòàâîê  òà ³íø³ íîâàö³¿ ó ñôåð³
ñïðàâëÿííÿ ºäèíîãî ïîäàòêó.

Çàêîí Óêðà¿íè â³ä 20.11.12 ð. ¹ 5503 – VI «Ïðî âíåñåííÿ
çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî ïåðåãëÿäó ñòà-
âîê äåÿêèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â»

1. Äëÿ ºäèíî ïîäàòíèê³â ãðóï 5 ³ 6 ñêàñîâàíî îáìå-
æåííÿ â ÷àñòèí³ ê³ëüêîñò³ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â. Â³äíèí³
ó ãðóïàõ 5 ³ 6 ìîæóòü ïðàöþâàòè â³äïîâ³äíî ô³çîñîáè-
ï³äïðèºìö³ òà þð îñîáè ç ð³÷íèì äîõîäîì íå á³ëüøå 20
ìëí.ãðí., ïðè öüîìó ÷èñåëüí³ñòü íàéìàíèõ ðîá³òíèê³â ( äëÿ
ô³çîñ³á – ºäèíî ïîäàòíèê³â ãðóïè 5) ³ ñåðåäíüîîáë³êîâà
ê³ëüê³ñòü ïðàö³âíèê³â (äëÿ þð îñ³á – ºäèíî ïîäàòíèê³â ãðóïè
6) íå ìàº çíà÷åííÿ.

2. ªäèíî ïîäàòíèêàì ãðóïè 5, ÿê³ º ïëàòíèêàìè ÏÄÂ, ñë³ä
çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî ç 01.04.13 ð. äî ñêëàäó ¿õ äîõîäó
âêëþ÷àºòüñÿ ó òîìó ÷èñë³ ñóìà êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãî-
âàíîñò³ ç³ ñòðîêîì ïîçîâíî¿ äàâíîñò³, ùî ìèíóâ, çà äà-
òîþ ñïèñàííÿ òàêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ (ðàí³øå öÿ âèìîãà ñòî-
ñóâàëàñÿ ëèøå  ÏÏªÏ³â 3 ãðóïè ïëàòíèê³â ÏÄÂ, à òàêîæ
ÞÐªÏï³â ãðóï 4 ³ 6.).

3. Â îñòàòî÷í³é ðåäàêö³¿ Çàêîíó çáåðåæåíî íîðìó, ùî çìåí-
øóº ñòàâêè ªÏ äëÿ ºäèíî ïîäàòíèê³â ãðóï 5 ³ 6. Òåïåð (ç
04.01.13ð.) âîíè ñêëàäàòèìóòü 5% ó ðàç³ ñïëàòè ÏÄÂ ³ 7% ó
ðàç³ âêëþ÷åííÿ ÏÄÂ äî ñêëàäó ªÏ. Ó 2012 ðîö³, ñòàâêè
ñòàíîâèëè 7% ³ 10% â³äïîâ³äíî.

ßêùî ïîäàòê³âö³ âêàæóòü íà 04.01.13 ð. ÿê íà äàòó íàáóòòÿ
÷èííîñò³ çì³íàìè, òî âèéäå, ùî ïðîòÿãîì 2013 ðîêó ä³ÿòè-
ìóòü äâ³ ïàðè ñòàâîê: ç 01.01.13ð ïî 03.01.13ð. – 7% ³ 10%, à
ç 04.01.13ð ïî 31.12.13ð. – 5% ³ 7%.

Íàáóâ ÷èííîñò³: ç 04.01.13ð.

Ïîäàòîê íà æèòëîâó íåðóõîì³ñòü
äëÿ þðîñ³á

Þðèäè÷í³ îñîáè ðîçðàõîâóâàòèìóòü ïîäàòîê ñàìîñò³éíî
ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ êîæíîãî ðîêó.

Áàçà îïîäàòêóâàííÿ îá’ºêò³â æèëî¿ íåðóõîìîñò³, ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ þð îñ³á, ðîçðàõîâóºòüñÿ  âèõîäÿ÷è
ç æèòëîâî¿ ïëîù³ îá’ºêòà îïîäàòêóâàííÿ íà ï³äñòàâ³ äî-
êóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî âëàñíîñò³ íà òàêèé îá’ºêò.

Áàçîâèé ïîäàòêîâèé ïåð³îä, çà ÿêèé îá÷èñëþºòüñÿ ïî-
äàòîê íà íåðóõîì³ñòü, äîð³âíþº êàëåíäàðíîìó ðîêó.

Ïðè öüîìó ó ðàç³ ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ â³ä îäíîãî
âëàñíèêà äî ³íøîãî ïðîòÿãîì êàëåíäàðíîãî ðîêó ïîäàòîê
îá÷èñëþºòüñÿ: äëÿ ïîïåðåäíüîãî âëàñíèêà – çà ïåð³îä ç 1
ñ³÷íÿ äî äíÿ âòðàòè ïðàâà âëàñíîñò³ íà çàçíà÷åíèé îá’ºêò
îïîäàòêóâàííÿ; äëÿ íîâîãî âëàñíèêà – ³ç äíÿ âèíèêíåííÿ
ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá’ºêò.

Âèçíà÷èâøè ñóìó ïîäàòêó íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ðîêó, þð
îñîáà ïîâèííà äî 1 ëþòîãî öüîãî ñàìîãî ðîêó ïîäàòè äî
îðãàíó ÄÏÑ çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì îá’ºêòà îïîäàòêó-
âàííÿ äåêëàðàö³þ çà ôîðìîþ, óñòàíîâëåíîþ â ïîðÿäêó,
ïåðåäáà÷åíîìó ñò..46 ÏÊÓ, ç ðîçïîä³ëåííÿì ð³÷íî¿ ñóìè
ð³âíèìè ÷àñòèíàìè ïîêâàðòàëüíî.

Âïåðøå þðîñîáè ïîâèíí³ ïîäàòè äåêëàðàö³þ íà íåðóõîìå
ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, äî 01.02.2013 ðîêó.

Êð³ì òîãî, äîäàòêîâî äåêëàðàö³þ ïîòð³áíî áóäå ïîäàòè
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ: ïåðåõîäó  ïðîòÿãîì ðîêó; ñòâîðåííÿ
(íîâîââåäåííÿ) îá’ºêòà æèòëîâî¿ âëàñíîñò³; íàñòàííÿ ³íøèõ
çì³í (çàòâåðäæåííÿ íîâèõ ñòàâîê ïîäàòêó).

Ïîäàºòüñÿ ³ ñïëà÷óºòüñÿ ïîäàòîê íà íåðóõîì³ñòü çà ì³ñöå
ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ òà çàðàõîâóºòü-
ñÿ äî â³äïîâ³äíîãî áþäæåòó.

Ñïëà÷óâàòè ïîäàòîê íà íåðóõîì³ñòü ïîòð³áíî áóäå àâàí-
ñîâèìè âíåñêàìè ïîêâàðòàëüíî äî 30-ãî ÷èñëà ì³ñÿöÿ,
íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì êâàðòàëîì.

Нормативна грошова оцінка землі
за 2012 рік не індексується

На виконання п. 289.3 Податкового кодексу України
(далі � НКУДержавне агентство земельних ресурсів Ук�
раїни повідомило, що нормативну грошову оцінку зе�
мель станом на 01.01.2013 р. за 2012 рік необхідно індек�
сувати на коефіцієнт індексації, рівний 1,0, який відпо�
відно до п. 289.2 НКУ розрахований виходячи з індексу
споживчих цін за 2012 рік � 99,8 %.

Шановні громадяни!
Задекларуйте свої доходи!

До 1 травня 2013 року триває кампанія декларування
доходів, отриманих громадянами  у 2012 році. Мукачі�
вська об"єднана державна податкова інспекція запро�
шує громадян задекларувати отримані протягом  2012
року доходи з яких при їх нарахуванні чи виплаті пода�
ток не утримувався.

Термін подання податкової декларації про майновий
стан і доходи для платників податку на доходи фізичних
осіб встановлено до 1 травня 2013 року.

З метою своєчасного подання громадянами декла�
рацій, Мукачівська ОДПІ(м.Мукачево, вул.Горького,
21"а") організувала прийом декларацій  у вихідні дні
(субота, неділя)  в центрі обслуговування платників по�
датків з 10 до 14 години та продовжила робочі дні до 20
год.

Консультації щодо заповнення декларації  ви можете
отримати безкоштовно в центрі обслуговування плат�
ників податків віконця № 9,13,14 а також за телефонами
2�22�12, 4�24�00.

Взірець заповнення  декларації та порядок заповнен�
ня  декларації знаходиться на тематичних стендах,
центрі обслуговування платників податків.

Дякуємо за вчасно подану декларацію!

Податкова соціальна пільга
в 2013 році

6 грудня 2012 року був прийнятий Закон України "Про
державний бюджет України на 2013 рік". Податкова соц�
іальна пільга буде застосовуватись відповідно до норм
Податкового кодексу України (ПКУ) з такими показника�
ми:

Гранична сума для застосування податкової соціаль�
ної пільги: 1610 гривень,

Звичайна соціальна пільга (100%) � 573,50 гривні,
Підвищена соціальна пільга (150%) � 860,25 гривень,
Підвищена соціальна пільга (200%) � 1147,00 гривень.

²íôîðìóº Ìóêà÷³âñüêà ÎÄÏ²
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
1 (84) 31 ñ³÷íÿ 2013 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555531 ñ³÷íÿ 2012  ð.

¹ 4 (956)¹ 4 (956)¹ 4 (956)¹ 4 (956)¹ 4 (956)

ñò.

IÂÅÐÑÜÊÀ IÊÎÍÀ ÁÎÆÎ¯ ÌÀÒÅÐI
(25 ëþòîãî)

Iâåðñüêà ÷óäîòâîðíà iêîíà Áîæî¿ Ìàòåði
ïðîñëàâëÿºòüñÿ Ïðàâîñëàâíîþ öåðêâîþ

25 ëþòîãî, 7 òðàâíÿ i 26 æîâòíÿ (çà í. ñò.).
Iâåðñüêà iêîíà, ÿêà çàðàç

çáåðiãàºòüñÿ  íà Àôîíi, ó IÕ ñò.
çíàõîäèëàñÿ â îäíiº¿ áëàãî÷åñ-
òèâî¿ âäîâè, ÿêà æèëà ïîáëèçó
ìiñòà Íiêå¿. Çà ÷àñiâ iìïåðàòîðà
Ôåîôiëà (829-842) iêîíîáîðöi,
ÿêi çíèùóâàëè ñâÿòi iêîíè,  ïðèé-
øëè â áóäèíîê  öiº¿ õðèñòèÿíêè i
îäèí âî¿í  ñïèñîì óäàðèâ  ïî
çîáðàæåíîìóíà iêîíi îáëè÷÷þ
Áîãîðîäèöi. Ç âðàæåíîãî ìiñöÿ
iêîíè âiäðàçó  ïîòåêëà êðîâ. Âäî-
âà, áîÿ÷èñü çíèùåííÿ  ñâÿòèíi,
ïîîáiöÿëà  iìïåðàòîðñüêèì ñîë-
äàòàì ãðîøi i ïðîñèëà ¿õ äî ðàí-

êó íå ÷³ïàòè iêîíó. Êîëè âî¿íè ïiøëè, æiíêà ðàçîì ç ñèíîì
(ïiçíiøå àôîíñüêèì iíîêîì) äëÿ çáåðåæåííÿ ñâÿòî¿ iêîíè
îïóñòèëà ¿¿ â ìîðå.

Iêîíà, ñòîÿ÷è íà âîäi, ïðèïëèâëà äî Àôîíñüêî¿ ãîðè.
Òàìòåøíi iíîêè äåêiëüêà äíiâ  ñïîñòåðiãàëè íàä ìîðåì
âîãíåíèé  ñòîâï, ÿêèé  ñõîäèâ äî íåáà, ïðèéøëè äî áå-
ðåãà i çíàéøëè òàì ñâÿòèé  îáðàç, ùî ñòîÿâ íà âîäi.
Ïiñëÿ  ìîëåáíÿ ïðî äàðóâàííÿ  ìîíàñòèðþ  ÿâëåíî¿ ñâÿòèíi
áëàãî÷åñòèâèé  iíîê  Iâåðñüêîãî  ìîíàñòèðÿ  ñâ. Ãàâðè¿ë
Ãðóçèí (ïàì’ÿòü 12 ëèïíÿ), çà âåëiííÿì Áîæî¿ Ìàòåði, ÿêà
ÿâèëàñÿ éîìó  ó âiñíi, ïiøîâ ïî âîäi, ïðèéíÿâ  ñâÿòó iêîíó
i ïîñòàâèâ ¿¿ ó õðàìi. Îäíàê íàñòóïíîãî äíÿ iêîíà áóëà
çíàéäåíà íå ó  õðàìi, à íàä âîðîòàìè îáèòåëi.

Òàê ïîâòîðþâàëîñÿ äåêiëüêà ðàçiâ, ïîêè  Ïðåñâÿòà Äiâà
íå âiäêðèëà ñâ. Ãàâðè¿ëó óâi ñíi Ñâîþ âîëþ, ³ íå ñêàçàëà,
ùî íå áàæàº, ùîá ¿¿ îõîðîíÿëè iíîêè, à íàâïàêè, õî÷å
áóòè ¿õ Õðàíèòåëüíèöåþ.

Ïiñëÿ öüîãî îáðàç áóâ ïîñòàâëåíèé íàä ìîíàñòèðñü-
êèìè âîðîòàìè. Òîìó ñâÿòà iêîíà íàçèâàºòüñÿ Ïîðòàiòiñîþ
(Âðàòàðíèöåþ).

Àðõ³ìàíäðèò Ìàðòèíiàí.

Çà çàêîíîì Ìîéñåºâèì, óñi
ºâðåéñüêi áàòüêè ïîâèííi áóëè íà
ñîðîêîâèé äåíü ïiñëÿ íàðîäæåíÿí
ñâî¿õ ïåðâiñòêiâ (òîáòî ïåðøèõ
ñèíiâ) ïðèíîñèòè ¿õ ó õðàì äëÿ ïî-
ñâÿ÷åííÿ Áîãó. Öåé çàêîí áóëî
âñòàíîâëåíî â ïàì’ÿòü âèõîäó
ºâðå¿â ç ªãèïòó — âèçâîëåííÿ âiä
ðàáñòâà, ïîðÿòóíêó ïåðâiñòêiâ
ºâðåéñüêèõ âiä ñìåðòi.

Äëÿ âèêîíàííÿ öüîãî çàêîíó
Ìàòið Áîæà ç Éîñèïîì  ïðèíåñëè
Íåìîâëÿ Iiñóñà äî Iºðóñàëèìñüêî-
ãî õðàìó, à äëÿ ïîæåðòâè — äâîõ
ãîëóá’ÿò.

Íà òîé ÷àñ â Iºðóñàëèìi æèâ ñòà-
ðåöü íà iì’ÿ Ñèìåîí. Âií áóâ ïðà-
âåäíèì i áëàãî÷åñòèâèì é î÷iêóâàâ
ïðèøåñòÿ Ñïàñèòåëÿ. Éîìó áóëî
ïðîâiùåíî  Äóõîì Ñâÿòèì, ùî âií
íå ïîìðå äîòè, äîêè  íå ïîáà÷èòü
Õðèñòà Ãîñïîäíüîãî. I îñü öüîãî
äíÿ, ç íàòõíåííÿ Ñâÿòîãî Äóõà, âií
ïðèéøîâ  äî Õðàìó.  I êîëè Ìàðiÿ
ç Éîñèïîì ïðèíåñëè Íåìîâëÿ
Iiñóñà, Ñèìåîí çóñòðiâ  Íåìîâëÿ
(Ñòðiòåííÿ îçíà÷àº çóñði÷), âçÿâ
Éîãî íà ðóêè i ïðîñëàâèâ Áîãà:
“Íèíi  âiäïóñêàºø ðàáà Òâîãî, Âëà-
äèêî...” (Ëê.2,29-32), — ùî îçíà-

ÑÒÐIÒÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª
(15 ëþòîãî)

÷àëî:” Ãîñïîäè, òåïåð Òè  âiäïóñ-
êàºø  ìåíå iç öüîãî æèòòÿ â ìàé-
áóòíº, ÿê îáiöÿíî Òîáîþ ìåíi, i ÿ
òåïåð  ïîìðó ñïîêiéíî, òîìó ùî
âëàñíèìè î÷èìà  áà÷èâ Ñïàñèòå-
ëÿ ñâiòó”.

Òóò ñàìî, ó õðàìi, áóëà áëàãî÷å-
ñòèâà âäîâà Ãàííà-ïðîðî÷èöÿ,
âiñiìäåñÿòè ÷îòèðüîõ ðîêiâ, ÿêà
ñëóæèëà Áîãó ïîñòîì i ìîëèòâîþ
äåíü i íi÷. Âîíà  òàêîæ âïiçíàëà
Ñïàñèòåëÿ i, ïiäiéøîâøè, ñëàâèëà
Ãîñïîäà i ãîâîðèëà ïðî Íüîãî óñiì
â Iºðóñàëèìi, õòî î÷iêóâàâ ïðèøå-
ñòÿ íà çåìëþ Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.

Àðõ³ìàíäðèò Ñèëóàí.

Ì Î Ë È Ò Â À
Ïðîñòè ìíå, Áîæå, ïðåãðåøåíüÿ
È äóõ ìîé òîìíûé îáíîâè!
Äàé ìíå òåðïåòü ìîè ìó÷åíüÿ
Â íàäåæäå, âåðå è ëþáâè!

Íå ñòðàøíû ìíå ìîè ñòðàäàíüÿ:
Îíè – çàëîã ëþáâè ñâÿòîé;
Íî äàé, ÷òîá ïëàìåííîé äóøîé
ß ìîã ëèòü ñëåçû ïîêàÿíüÿ.

Âçãëÿíè íà ñåðäöà íèùåòó:
Äàé Ìàãäàëèíû  æàð ñâÿùåííûé,
Äàé Èîàííà ÷èñòîòó;
Äàé ìíå äîíåñòü âåíåö
       ìîé òëåííûé,
Ïîä èãîì òÿæêîãî êðåñòà,
Ê íîãàì Ñïàñèòåëÿ-Õðèñòà!

Èâàí Êîçëîâ.

Õâàëè, äóøå
ìîÿ, Ãîñïîäà...

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ
Åäèíñòâåííûé íàäåæíûé ðåöåïò

îáðåòåíèÿ çäîðîâüÿ
Äðåâíåðóññêàÿ ïðèò÷à ïðåäëàãàåò  òàêîé ðåöåïò

äëÿ îáðåòåíèÿ äóøåâíîãî è  òåëåñíîãî çäîðîâüÿ.
Íàêîïàòü êîðíåé ïîñëóøàíèÿ, íàðâàòü ëèñòüåâ

ñìèðåíèÿ, ñîáðàòü ÷èñòîòû äóøåâíîé è ïëîäîâ  âåðû
íåëèöåìåðíîé. Âñå ýòî ñâàðèòü  â ÷àøå  òåðïåíèÿ è
ïðîöåäèòü  ðåøåòîì ðàññóæäåíèÿ, ïîëîæèòü ñîëè
áîãîëþáèÿ, ðàçâåñòè  ñëåçàìè ðàññêàÿíèÿ è ðàçìå-
øàòü ëîæêîé ïîêàÿíèÿ. Ïîòîì çàêðûòü êðûøêîé
ìèëîñåðäèÿ, ñâàðèòü íà îãíå óñåðäèÿ, ñëèòü  â ñî-
ñóä öåëîìóäðèÿ è îñòóäèòü  íà êàìíå ñìèðåííîìóä-
ðèÿ. Ïðèíèìàòü ïî òðè ëîæêè  â ñóòêè ñ ðàñòâîðîì
ñòðàõà Áîæèÿ è ñ ïîëíîé íàäåæäîé îæèäàòü èñöå-
ëåíèÿ.

 Âàñèëié çàïèòàâ:  “Iç ÷îãî çðîá-
ëåíî ñîíöå? Iîàíí âiäïîâiâ: “Iç âåð-
õíüîãî ïëàùà Ãîñïîäíÿ”.

 Ãðèãîðié çàïèòàâ: “ Iç ÷îãî çðîá-
ëåíèé ìiñÿöü?” ²îàíí â³äïîâ³â: “Iç
àåðà i iç ïîâiòðÿ,  i iç ïðåñòîëó Ãîñ-
ïîäíüîãî”.

 Iîàíí çàïèòàâ: “Iç ÷îãî çðîáëåíi
ãðiì i áëèñêàâêà?” Âàñèëié âiäïîâiâ:
“Ãîëîñ Ãîñïîäíié  óòâåðäæåíèé ó
âîãíåííié êîëiñíèöi, i ïðèñòàâëåíi
àíãåëè ãðîìó”.

 Ãðèãîðié çàïèòàâ: “Iç ñêiëüêîõ
÷àñòèí  áóâ ñòâîðåíèé  Àäàì?”
Âàñèëié âiäïîâiâ: “Iç âîñüìè ÷àñ-
òèí: 1. âiä çåìëi âçÿòî òiëî; 2. âiä
êàìåíÿ — êiñòêè; 3. âiä ×åðâîíîãî
ìîðÿ — êðîâ; 4. âiä ñîíöÿ — î÷i; 5.
âiä õìàð — äóìêè; 6. âiä äèõàííÿ
—âîëîññÿ; 7. âiä ñâiòëà — äóøà; 8.
Ñàì Ãîñïîäü âäèõíóâ ó íüîãî äóøó
i äàâ âëàäó íàä âñiì âèäèìèì i íå-
âèäèìèì  ó âîäàõ i  â ãîðàõ, íà
çåìëi  i íà íåái.

 Iîàíí çàïèòàâ: “Äå ïîñåëèâñÿ
Àäàì, êîëè áóâ âèãíàíèé iç ðàþ?”
Âàñèëié âiäïîâiâ: “Â çåìëi Ìàäi-
àìñüêié, òàì âií áóâ ñòâîðåíèé,
òàì âií  i ïîìåð i ïîõîðîíåíèé, â
òié æå êðà¿íi áóâ çðîáëåíèé i Íî¿â
êîâ÷åã.”

Ãðèãîðié çàïèòàâ: “Ñêiëüêè êiñòîê
ó ëþäèíè?” Iîàíí âiäïîâiâ:”Äâiñòi
äåâ’ÿíîñòî ï’ÿòü i ñòiëüêè æ ñóã-
ëîáiâ”.

Ãðèãîðié çàïèòàâ: “Õòî ïåðøèì
ç’ÿâèâñÿ íà çåìëi?” Âàñèëié
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 Iç “Áåñiäè òðüîõ ñâÿòèòåëiâ” (Ñêîðî÷åíî)

âiäïîâiâ: “Ïåðøèì ç’ÿâèâñÿ Ñàòà-
íà¿ë i áóâ çà÷èñëåíèé äî àíãåëiâ,
à çà ãîðäiñòü  éîãî íàçâàëè ñàòà-
íîþ-äèÿâîëîì, i âií áóâ  ñêèíóòèé
àíãåëîì íà çåìëþ çà ÷îòèðè äíi
äî  ñòâîðåííÿ Àäàìà.”

Âàñèëü çàïèòàâ: “Ùî º âèñîòà
íåáåñíà,  øèðîòà  çåìíà, ãëèáè-
íà ìîðñüêà?” Iîàíí âiäïîâiâ:
“Îòåöü, Ñèí i Ñâÿòèé Äóõ”.

Âàñèëié çàïèòàâ: “Iç ÷îãî ñòâî-
ðåíi àíãåëè?” Ãðèãîðié âiäïîâiâ: “Iç
äóõà Ãîñïîäíüîãî, iç ñâiòëà i iç âîã-
íþ”.

Âàñèëié çàïèòàâ: “Êîìó  ïåðøî-
ìó íàïèñàâ Áîã ïîñëàííÿ?”
Ãðèãîðié âiäïîâiâ: “Ñèôó, ñèíó Àäà-
ìà — äåñÿòü  çàïîâiäåé.” Iîàíí çà-
ïèòàâ: “×èé ãîëîñ ðîçíiññÿ çi ñõî-
äó äî çàõîäó?” Ãðèãîðié â³äïîâ³â:
“Óáèâ Êà¿í Àâåëÿ, áðàòà ñâîãî”.
Ãðèãîðié çàïèòàâ: “Êîëè îáðàäó-
âàâñÿ  âåñü ñâiò?” Âàñèëié âiäïîâiâ:
“Êîëè Íîé âèéøîâ  iç êîâ÷åãà”.
Âàñèëié  çàïèòàâ: “ßêå ìiñòî  ñòî-
ÿëî ìiæ íåáîì i çåìëåþ?” Ãðèãîðié
âiäïîâiâ: “Íî¿â êîâ÷åã”. Iîàíí çàïè-
òàâ: “Õòî ïåðøèì íà çåìëi íàâ÷èâ-
ñÿ  êëàíÿòèñÿ Áîãó íà ñõiä? “
Ãðèãîðié âiäïîâiâ: “Ìîéñåé — ïðî-
ðîê íà ãîði, êîëè ïîáà÷èâ íåîïà-
ëèìó êóïèíó.”

Iîàíí çàïèòàâ: “ßêèé ïðîðîê íå
áóâ ïîõîðîíåíèé?” Ãðèãîðié
âiäïîâiâ: “Ìîéñåé íà ãîði Àôàâå¿,
àíãåë âiäíiñ éîãî  â ðàé”.

Ãðèãîðié çàïèòàâ: “ß áà÷èâ çìiÿ,

ëåæà÷îãî áiëÿ äîðîãè, ÿêèé õîòiâ
ñõîïèòè çà íîãó êîíÿ, à êiíü ïðèñiâ
íà çàäíþ íîãó, î÷iêóþ÷è ñïàñiííÿ
âiä Ãîñïîäà Áîãà ñâîãî. Ùî öå îç-
íà÷àº?” Iîàíí âiäïîâiâ: “Êiíü — öå
ïðàâà âiðà õðèñòèÿíñüêà, äîðîãà —
öå ñâiò, à çìié — àíòèõðèñò, à íîãè
êîíÿ — îñòàííi äíi íàøîãî âiêó.”

Âàñèëié çàïèòàâ: “ ßê âîäà íà-
êðèëà ìîðå?” Ãðèãîðié âiäïîâiâ:
“Âîäà — â÷åííÿ  êíèæíå,  à ìîðåì
íàçèâàºòüñÿ  ñâiò”. Iîàíí çàïèòàâ:
“×è áóäóòü íà ëóêàõ ïîñòàâëåíi
çàãîðîäêè äëÿ îâåöü?”Âàñèëié
âiäïîâiâ: “Ëóêàìè íàçèâàºòüñÿ ðàé,
à  çàãîðîäêè — ðàéñüêi ìiñöÿ, à
âiâöi — âiðíi ëþäè, òðóäÿòüñÿ äëÿ
Áîãà, à íå äëÿ äèÿâîëà”.

Âàñèëié çàïèòàâ: “Êîëè ëþäèíà
ðîçáàãàòiº, ÷è ìíîæèòüñÿ ñëàâà
ðîäó ¿¿? “Ãðèãîðié âiäïîâiâ: “Ióäà,
âçÿâ ïëàòó, ïîäàâèâñÿ, à âi÷íå çà-
ëèøèâ; òàêîæ i âñi, ÿêi íàæèâàþòü-
ñÿ íåïðàâäîþ, ïîìèðàþòü âiä áà-
ãàòñòâà ñâîãî, à âñå çàëèøàºòü-
ñÿ”.

Âàñèëié çàïèòàâ: “ßêi äâà âîðî-
ãè áîðþòüñÿ ó ñâiòi  äåíü i íi÷?”
Iîàíí âiäïîâiâ: “Æèòòÿ i ñìåðòü”.
Iîàíí çàïèòàâ: “Ùî îçíà÷àº áëó-
êàþ÷èé ãðiá, à â íüîìó  ñïiâàþ÷èé
ïîêiéíèê?” Âàñèëié âiäïîâiâ: “Êèò
ïëàâàâ ïî ìîðþ, à Iîíà â éîãî
÷åðåâi ñïiâàâ ïiñíþ Áîãó”.

 Ïiäãîòóâàâ ïðîòîäèÿêîí
Àíàòîëié.

Âû ïðèíÿëè áåñöåííûé äàð – Ñâÿòîå Ïðàâîñëàâèå. Õðàíèòå åãî. Åñëè âû îñëàáíåòå â ïðàâîñëàâíîé âåðå, âàñ
îäîëåþò âðàãè âàøè è âû ñòàíåòå èõ ðàáàìè. (Çàâåùàíèå ñâÿòûõ Ìåôîäèÿ è Êèðèëëà ñëàâÿíàì. ²Õ â.)

Ñâÿòèí³ Ïðàâîñëàâ’ÿ

ªëåöüêèé ×åðí³ã³âñüêèé íà ÷åñòü Óñï³ííÿ
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ æ³íî÷èé ìîíàñòèð
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Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî

«ÁËÀÃÎÂIÑÒ»
íå

âèêîðèñòîâóâàòè
äëÿ

ãîñïîäàðñüêèõ
ïîòðåá.

ßêùî âií âàì
áiëüøå

íå ïîòðiáåí —
ïîäàðóéòå éîãî
iíøèì ëþäÿì.

6. (Ñð.) – Áëæ. Êñåíi¿ Ïåòåðáóðçüêî¿.
7.  (×ò.) – Ñâò. Ãðèãîðiÿ Áîãîñëîâà, àðõiºï. Êîíñòàíòè-
íîïîëüñüêîãî.  Iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði "Óòîëè ìîÿ ïå÷à-
ëè"
9. (Ñá.) – Ïåðåíåñàíííÿ ìîùåé  ñâò. Iîàííà Çëàòîóñ-
òà.
10. (Íä.) – Ñîáîð ìó÷åíèêiâ i ñïîâiäíèêiâ ó çåìëÿõ
Ðóñi â ÕÕ ñò. çà Õðèñòà ïîñòðàæäàëèõ. Ïðï. ªôðåìà
Ñèðiíà. Ïîìèíàííÿ óñiõ ñïî÷èëèõ, ùî ïîñòðàæäàëè
ó ÷àñè ãîíiíü çà âiðó Õðèñòîâó.
12. (Âò.) –Ñîáîð Âñåëåíñüêèõ ó÷èòåëiâ i ñâÿòèòåëiâ
Âàñèëiÿ  Âåëèêîãî, Ãðèãîðiÿ Áîãîñëîâà òà Iîàííà Çëà-
òîóñòà.
15. (Ïò.) – Ñòðiòåííÿ Ãîñïîäà íàøîãî Iiñóñà Õðèñòà.
18. (Ïí.) – Ñâò. Ôåîäîñiÿ,  àðõiºï. ×åðíiãiâñüêîãî.
24. (Íä.) – Íåäiëÿ ïðî ìèòàðÿ i ôàðèñåÿ.
25. (Ïí.) – Iâåðñüêî¿ iêîíè Áîæî¿ Ìàòåði.
26. (Âò.) –  Ïðïï. Çî¿ òà Ôîòèíi¿ (Ñâiòëàíè).

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀ ÊÓÕÍß

+ Ïðîòèâîäåéñòâîâàòü è áîðîòüñÿ ñ ëþäü-
ìè, ïðè÷èíÿþùèìè  çëî, íå íàäî, è íå òîëü-
êî äåëîì èëè ñëîâîì, íî äàæå  â ïîìûñëàõ
ñâîèõ. Èíà÷å áåñû  áóäóò  ïîáåæäàòü. Çà
òàêèõ ëþäåé íàäî ìîëèòüñÿ. Òîãäà Ãîñïîäü
ïîìîæåò è áåñû îòñòóïÿò.

 Ïðï. Íèêîí Îïòèíñêèé  (Áåëÿåâ).

+ Áëàãîäàðèòå Ãîñïîäà çà ñêîðáè åùå
áîëüøå, ÷åì çà ðàäîñòè, ïîòîìó ÷òî ñêîð-
áè – ýòî îáðó÷àëüíûé çàëîã äóøè ñ Ãîñ-
ïîäîì, – ýòî äðàãîöåííåéøèé äàð ðàñïÿ-
òîãî çà íàñ Ñïàñèòåëÿ, îñòàâëåííûé  Èì â
íàñëåäèå  è áëàãîñëîâåíèå  ëþáèìåéøèì
Ñâîèì ó÷åíèêàì,  àïîñòîëàì, ìó÷åíèêàì
è âñåì ñâÿòûì ïîäâèæíèêàì. Áåç ñêîðáè
íå âîéäåøü â ðàé.

Àôîíñêèé ñòàðåö Àðñåíèé  (Ìèíèí)

+ Ïîèñòèíå íå âñÿêîìó ñëóõó äîëæíî âå-
ðèòü, íàèïà÷å òåì, êîòîðûå  ñìóùàþò íàñ.
Â òàêîì ñëó÷àå äîëæíî  îáîäðÿòü  äóõ ñâîé
òâåðäûì óïîâàíèåì íà Ãîñïîäà Áîãà, áåç
âîëè Êîòîðîãî è âëàñ ñ ãëàâû  íàøåé íå
ïîãèáíåò; è  åæåäíåâíî, ïðè âñÿêîì  áåñ-

Äóõîâíûå íàñòàâëåíèÿ ñâÿòûõ îòöîâ
ïîêîéíîì  âîîáðàæåíèè, ïðî÷èòûâàòü  ïå-
ðåä Áîãîì  26-é ïñàëîì  Äàâèäîâ äî êîíöà:
Ãîñïîäü  ïðîñâåùåíèå ìîå è Ñïàñèòåëü
ìîé, êîãî óáîþñÿ?

Ïðï. Àíòîíèé Îïòèíñêèé  (Ïóòèëîâ).

+ Åñëè áóäåøü óäåëÿòü òàê ìàëî  âíèìà-
íèÿ  ñâîåé äóõîâíîé æèçíè, òî óïîäîáèøü-
ñÿ  äîðîæíîìó óêàçàòåëþ, êîòîðûé õîòÿ  è
ïîêàçûâàåò êóäà  åõàòü, íî ñàì  îñòàåòñÿ íà
ìåñòå.

          Áåëãîðîäñêèé  ñòàðåö Ãåííàäèé
(â ñõèìå Ãðèãîðèé).

+ Áåñû î÷åíü áîÿòñÿ  øåñòè äîáðîäåòå-
ëåé:

1) àëêàíèÿ,
2) æàæäû,
3) ìîëèòâû Èèñóñîâîé,
4) êðåñòíîãî èçîáðàæåíèÿ, – êòî õîðîøî

èçîáðàæàåò êðåñò íà ñåáå, íà ëèöå ñâîåì,
5) ÷àñòîãî ïðè÷àùåíèÿ ïðå÷èñòûõ Òàèí

Õðèñòîâûõ – êòî äîñòîéíî ïðè÷àùàåòñÿ.
– è
6) íåñîìíåííîé íàäåæäû íà Áîãà. Íåò

ñòðàøíåå ñåãî îðóæèÿ ïðîòèâ áåñîâ.
Ïðï. Ïàèñèé (Âåëè÷êîâñêèé).

Ãîñïîäü íàø Iiñóñ Õðèñòîñ
ïîâ÷àº íàñ ïðèò÷åþ ïðî ìè-
òàðÿ i ôàðèñåÿ. Äâà
÷îëîâiêè, ãîâîðèòü âií, ïðèé-
øëè äî õðàìó ïîìîëèòèñÿ.
Îäèí iç íèõ áóâ ôàðèñåºì
— ãîðäèì ºâðåéñüêèì çàêîí-
íèêîì, à äðóãèé áóâ ìèòà-
ðåì — ëþäèíîþ, ÿêó âñi íå
ëèøå íå äîëþáëþâàëè  ç
îãëÿäó íà éîãî ïîñàäîâi îáî-
â’ÿçêè, à é ââàæàëè ãðiøíîþ.

Ôàðèñåé ñòàâ ñïåðåäó i
òàê ìîëèâñÿ: “Äÿêóþ  Òîái,
Ãîñïîäè, ùî ÿ íå òàêèé, ÿê
iíøi ëþäè — ãðàáiæíèêè,

ÌÈÒÀÐ I ÔÀÐÈÑÅÉ
 (24 ëþòîãî)

íåïðàâåäíi, ðîçïóñíèêè, àáî
ÿê öåé ìèòàð;  ÿ äâi÷i íà
òèæäåíü  ïîñòóþ, âiääàþ  íà
õðàì äåñÿòó ÷àñòèíó ç óñüî-
ãî, ùî íàäáàþ,

À ìèòàð ñòîÿâ ççàäó, íå
ñìiâ íàâiòü  î÷i çâåñòè äî
íåáà, à òiëüêè áèâ ñåáå ó
ãðóäè i êàçàâ: “Áîæå, áóäü
ìèëîñòèâèé äî ìåíå,
ãðiøíîãî”.

  Ãîñïîäü  çàêií÷èâ ïðèò-
÷ó ñëîâàìè: “ Êàæó âàì, ùî
öåé (òîáòî ìèòàð) ïiøîâ  äî
äîìó ñâîãî  âèïðàâäàíèé
áiëüøå, íiæ òîé (òîáòî —

ôàðèñåé): áî âñÿêèé, õòî
ïiäíîñèòüñÿ, ïðèíèæåíèé
áóäå, à õòî óñâiäîìëåíî ïðè-
íèæóº ñåáå, ïiäíåñåòüñÿ”.
(Ëê. 18, 10-14).

Äëÿ ÷îãî öåðêâà ïðîïîíóº
íàì ñâÿòêóâàòè ïàì’ÿòü òèõ
÷è iíøèõ ñâÿòèõ? Çè÷àéíî,
íàñàìïåðåä, äëÿ òîãî, ùîá
ìè áà÷èëè âçiðåöü i
ïîðiâíþâàëè ñâîº æèòòÿ ç
¿õíiì æèòòÿì.

Ïðèò÷à ïðî ìèòàðÿ i ôà-
ðèñåÿ â÷èòü íàñ ñìèðåííþ.

  Ïðîòîäèÿêîí
Ìèòðîôàí.

Ðàçüÿñíåíèÿ ê Çàêîíó

ÍÎÂÛÅ ÏÀÑÏÎÐÒÀ

Íà çàïèòàííÿ ÷èòà÷iâ “Áëàãîâiñòó”
âiäïîâiäàº àðõiìàíäðèò Ñèëóàí

Çàïèòàííÿ: — Ùî îçíà÷àº ïiä ÷àñ ëiòóðãi¿ âîç-
ãëàñ “Îãëàøåíèè èçûäèòå!”..?

Âiäïîâiäü: —”Îãëàøåíèè”  îçíà÷àº íåõðåùåíi,
ðàíiøå âîíè îãîëîøóâàëèñü, íàñòàâëÿëèñü ó âiði. À
çíà÷èòü — ¿ì ïîòðiáíî âèéòè ç õðàìó.

Çàïèòàííÿ: — Ïîìi÷àþ, ùî äåÿêi ëþäè ïðèõî-
äÿòü äî öåðêâè íà ìîìåíò  Ïðè÷àñòÿ, ãîâîðÿ÷è
ïðè öüîìó, ùî áóëè ïðèñóòíiìè ïiä ÷àñ âñiº¿ ñëóæ-
áè, — ùîá  ñâÿùåíèê  äîçâîëèâ  ïðè÷àñòèòèñÿ. À
÷è íå êðàùå ÷åñíî ïîïåðåäèòè ñâÿùåíèêà, ùîá óáå-
ðåãòè âiä ãðiõà?

Âiäïîâiäü: — Çâè÷àéíî, äîáðå áóäå, ÿêùî ïðàâäè-
âî ïîïåðåäèòå ñâÿùåíèêà. Äëÿ òîãî, ùîá ïðè÷àñòèòè-
ñÿ, òðåáà ïåâíèé ÷àñ  i ïîïîñòèòèñÿ, i â õðàì ïîõîäèòè,
i íàïåðåäîäíi  ïîáóâàòè íà âñåíîùíîìó áîãîñëóæiííi,
à æiíöi áóòè ÷èñòîþ  çà æiíî÷èì çâè÷àºì, i óòðèìàòèñÿ
íàïåðåäîäíi ç ÷îëîâ³êîì ³ â ñàìèé äåíü ïðè÷àñòÿ, ³ óò-
ðèìàòèñÿ âiä ¿æi i ïèòòÿ  ç äâàíàäöÿòè ãîäèí íî÷i, i
ïðèìèðèòèñÿ, i ïðîáà÷èòè îáðàçè, à ùå îáîâ’ÿçêîâî
ìàòè íàòiëüíèé õðåñò, ïîáóâàòè íà ñïîâiäi ó ñâÿùåíè-
êà.

Çàïèòàííÿ: — Ó ïîøòîâó ñêðèíüêó  êëàäóòü
òàê çâàíi “ñâÿòi ïèñüìà” ç ïîãðîçàìè: ìîâëÿâ, ÿêùî
íå ïåðåïèøó âêàçàíó êiëüêiñòü òàêèõ ëèñòiâ i íå
ðîçiøëþ íà çíàéîìi àäðåñè, òî áóäå ìåíi ÷åðåç òå
áiäà. Ùî â òàêîìó âèïàäêó ðîáèòè?

Âiäïîâiäü:— Ïðî “ñâÿòi ïèñüìà” ñâ. Iîàíí Êðîíø-
òàäòñüêèé  ïèñàâ ó ñâié ÷àñ: ïîãðîç íå ñëiä áîÿòèñÿ,
ëèñòè íå ïåðåïèñóâàòè i íå ïîøèðþâàòè, à ïðîñòî ñïà-
ëèòè. À ÿêùî ðàíiøå ïåðåïèñóâàâ i ðîçñèëàâ, òî ñêà-
çàòè ïðî öå ñâÿùåíèêó íà ñïîâiäi.

Çàïèòàííÿ: — Ùî âàæëèâiøå i äåíü ïàì’ÿòi
áëèçüêèõ: ïîáóâàòè íà êëàäîâèùi àáî æ
âiäñëóæèòè îáiäíþ ó öåðêâi?

Âiäïîâiäü: — Âiäñëóæèòè  îáiäíþ  ó õðàìi
âàæëèâiøå, à íiæ âiäâiäàííÿ ìîãèë ïîìåðëèõ.

     Çàïèòóºòå  – âiäïîâiäàºìî

Çàêîí “Î åäèíîì  ãîñóäàðñòâåííîì  äåìîãðàôè÷åñêîì ðååñòðå è äîêóìåíòàõ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ãðàæäàíñòâî  Óêðàèíû, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü èëè åå ñïåöèàëüíûé ñòà-
òóñ”, ïðåäóñìàòðèâàþùèé  ââåäåíèå  áèîìåòðè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ, âñòóïèë  â ñèëó
åùå  6 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.  À ñ 1-ãî ÿíâàðÿ 2013 ãî ãîäà äîëæíû íà÷àòüñÿ ðàáîòû  ïî
ââåäåíèþ  îôîðìëåíèÿ  è âûäà÷è ïàñïîðòîâ.

Çàêîí îïðåäåëÿåò, ÷òî ïàñïîðò  ãðàæäàíèíà Óêðàèíû  èçãîòîâëÿåòñÿ â  ôîðìå êàðòû,
ñîäåðæàùåé áåñêîíòàêòíûé  ýëåêòðîííûé íîñèòåëü, â êîòîðóþ  âíîñèòñÿ  ñëåäóþùàÿ
èíôîðìàöèÿ: íàçâàíèå ãîñóäàðñòâà, íàçâàíèå  äîêóìåíòà, èìÿ ëèöà;  ïîë, ãðàæäàíñòâî;
äàòà ðîæäåíèÿ; óíèêàëüíûé íîìåð çàïèñè â ðåñòðå, íîìåð  äîêóìåíòà, äàòà îêîí÷àíèÿ
ñðîêà  äåêéñòâèÿ  äîêóìåíòà, äàòà âûäà÷è äîêóìåíòà; óïîëíîìî÷åííûé ñóáúåêò, âûäàâ-
øèé äîêóìåíò (êîä); ìåñòî ðîæäåíèÿ; îöèôðîâàííàÿ ïîäïèñü.

 Ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Óêðàèíû îôîðìëÿåòñÿ  âñåì ëèöàì, íà÷èíàÿ îò ðîæäåíèÿ è íå-
çàâèñèìî îò âîçðàñòà ñðîêîì íà 10 ëåò. Ïðè ýòîì äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå  ëè÷-
íîñòü, ïîäòâåðæäàþùèå ãðàæäàíñòâî Óêðàèíû èëè ñïåöèàëüíûé ñòàòóñ ëèöà, âûäàííûå
äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó ýòîãî çàêîíà, äåéñòâóþò äî çàâåðøåíèÿ ñðîêà èõ äåéñòâèÿ è íå
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé çàìåíå.

 Â Çàêîíå çàêðåïëåíà âîçìîæíîñòü îòêàçà  ëèö îò âíåñåíèÿ äàííûõ  â áåñêîí-
òàêòíûé ýëåêòðîííûé íîñèòåëü â ñâÿçè ñ èõ ðåëèãèîçíûìè óáåæäåíèÿìè. Äëÿ
ýòîãî íàäî îáðàòèòüñÿ â óïîëíîìî÷åííûé  îðãàí èñïîíèòåëüíîé âëàñòè è íàïè-
ñàòü çàÿâëåíèå îá îòêàçå  îò ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòà, ñîäåðæàùåãî ýëåêòðîííûé
íîñèòåëü, èëè îá îòêàçå îò âíåñåíèÿ èíôîðìàöèè â íåãî.

 Èç îôèöèàëüíîé ïðåññû.

ФОРЕЛЬ
У ФОЛЬЗІ

Сало і цибулю нарізати
тонкими пластинками. Фо�
рель (сома) очистити, вими�
ти і дати стекти воді. При�
готувати однакові прямокут�
ники з фольги, розкласти на
них шматочки сала, цибулю,
посолити, посипати черво�
ним перцем, кмином, под�
рібненою зеленню петруш�
ки і знов цибулею, зверху
покласти рибу і шматочки
сала. Фольгу загорнути так,
щоб не витікав сік, і запіка�
ти у духовці гриль 10 хв. По�

давати з хлібом і свіжими
помідорами.

На 4 порції: 1 кг форелі,
60 г сала, 50 г цибулі, кмин,
мелений червоний перець,
зелень петрушки, сіль до
смаку.

КОРОП
ПРИПУЩЕНИЙ

Залити водою очищені,
промиті й нарізані кружаль�
цями корені та цибулю, пе�
рець, лавровий лист і поста�
вити варити. Коли овочі ста�
нуть м’якими, додати сіль,
оцет, червоне вино, у кипля�

чу воду покласти нарізаного
порційними шматками коро�
па (сома або щуку) і варити
на повільному вогні 10 хв.
Потім викласти на таріль.
Подавати з картопляним
пюре або овочевим салатом.

На 4 порції: 1 невеликий
короп (близько 1 кг), 0,75 л
води, по 1 ч. ложці солі та
оцту, 1 невелика цибулина,
100 г коренеплодів (морква,
петрушка, селера), 6 горо�
шин чорного перцю, 1 лав�
ровий лист, 0,1 л червоного
вина.

Ïðî ïðàâîñëàâíèé
õðàì

Íà õðèñòèÿíñüê³é Êè¿âñüê³é Ðóñ³ õðàì ³ áîãîñëó-
æ³ííÿ â íüîìó ïåðåáóâàëè â öåíòð³ æèòòÿ ëþäèíè.
Äå á íå îñåëÿëèñÿ ðóñè÷³, íàñàìïåðåä âîíè áóäó-
âàëè öåðêâó, õðàì. Âñå æèòòÿ íàøèõ ïîáîæíèõ
ïðåäê³â ðîçïî÷èíàëîñÿ ç õðàìó.

Æèòòÿ òà ïîáóò ëþäåé áóëè çîñåðåäæåí³ íà áî-
ãîñëóæáîâîìó êàëåíäàð³. Äí³, ùî ìàëè âàæëèâå
çíà÷åííÿ äëÿ ñåëÿíèíà, ïîâ’ÿçóâàëèñÿ íå ç ÷èñëîì
÷è ì³ñÿöåì, à  ç äíåì âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ òîãî ÷è
³íøîãî ñâÿòîãî. Ëþäèíà ìîãëà íå ïàì’ÿòàòè ÷èñ-
ëî, êîëè âîíà ç’ÿâèëàñÿ íà ñâ³ò, àëå ÷³òêî çíàëà,
ùî öå ñòàëîñÿ â äåíü òîãî ÷è ³íøîãî ñâÿòîãî. Öåð-
êîâíèé óñòàâ âèçíà÷àâ íå ëèøå ïîðÿäîê òà çì³ñò
áîãîñëóæ³íü, àëå, âîäíî÷àñ, îðãàí³çîâóâàâ, âëàø-
òîâóâàâ âåñü  óñòð³é áóòòÿ, ³ çàâäÿêè öüîìó æèòòÿ
ëþäèíè îòðèìóâàëî áëàãîïðèºìíå îñâÿ÷åííÿ.

Çäàâàëîñÿ, ùî ñâ³ò ó öüîìó ïîðÿäêó ñàì ñòàâàâ
÷àñòèíîþ áîãîñëóæ³ííÿ ó âñåëåíñüêîìó õðàì³, â
ÿêîìó «âñå, ùî äèõàº, ïðîñëàâëÿº Ãîñïîäà».

Ç ïîâ÷àíü ñòàðöÿ.

Êñåíèÿ Ïåòåðáóðãñêàÿ — îäíà èç ñàìûõ
ëþáèìûõ ðóññêèõ ñâÿòûõ. Èêîíà åå — íå ðåä-
êîñòü â ïðàâîñëàâíîì äîìå. À íà ìîãèëêå
áëàæåííîé íà Ñìîëåíñêîì êëàäáèùå â Ïå-
òåðáóðãå âñåãäà ìíîãîëþäíî.

6 ÔÅÂÐÀËß – ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ
ÁËÀÆÅÍÎÉ ÊÑÅÍÈÈ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ

Ðàññêàçûâàòü î õðèñòèàíñòâå – ýòî áðîñàòü êàìóøêè ñ êîëîêîëüíè, à æèòü ïî-õðèñòèàíñêè –
 ýòî òàñêàòü èõ òóäà, íà êîëîêîëüíþ. (Ïðï. Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé).
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ñò.

Êàæäàÿ ïîáåäà, íå âûçâàííàÿ íåîáõîäèìîñòüþ, åñòü ïðåñòóïëåíèå. (Æ. Ëàãàðï).

“Ранковi роси чистi i дзвiнкi виблиску�
ють у травах наче зорi, несуть гiрськi по�
токи гомiнкi пожовкле листя в далi
неозорi.” Так  подає читачевi свої поезiї
мукачiвський поет Михайло Якович
Шушкевич в тiльки�но виданiй в
“Карпатськiй вежi” збiрцi  вибраних
поезiй “Вересневi обрiї”.

У пропонованiй читачевi збiрцi автор
видрукував  вiршi, сонети та пiснi,
написанi на його вiршi мукачiвськими
композиторами Михайлом Герцем,
Iгорем Бiликом, Мар’яною Лиховид та
Людмилою Ковач.  У книжковому роздiлi
“Калиновi грона” 26 пiсень. Не кожному
поету судилося мати таку пiсенну скар�
бницю.

У своєму “Вибраному” автор згрупу�
вав кiлька тематичних роздiлiв: ”Ляга�
ють строфи на папiр”, “Чарiвний край”,
“Моєї мрiї мiсто”, “Найрiднiше слово”,
“Радiсть i смуток”,” Природи невгомон�
ний ритм”, “Навiяла осiнь сонети” та вже
згадуванi “Калиновi грона”.

Лягають строфи на папiр
Про наболiле, пережите,
I рими всi як на пiдбiр,
I змiст неначе в росах вмитий.

Поет радiє цiй, тримаючи Пегаса гри�
ву, що робить внесок скромний свiй у
щедру поетичну ниву. Його поезiя —то
пiсня колискова, духовностi весняний
первоцвiт.

А в iншому вiршi “Якщо ти поет” вiн
каже:

Якщо ти поет—дорожи своїм словом,
Вкладай в нього душу i серця вогонь,
Добiрне зерно вiддiляй вiд полови,
Й зiгрiй його дотиком теплих долонь.
Любов до Срiбної землi, чарiвних гiр,

духмяних полонин, лiсiв, перелiскiв i гаїв
зорiє на сторiнках поетичної книги:

Íà ïîåòè÷íó ïîëèöþ

“ВЕРЕСНЕВI ОБРIЇ”
МИХАЙЛА ШУШКЕВИЧА

..I серце  й душу звеселяють
Карпати зорянi мої:
Їх мiцно хочеться обняти
Й спiвати дзвiнко на весь свiт:
“Любiть i бережiть Карпати,
Карпати — України цвiт.

 Чимало своїх поезiй автор присвятив
рiдному мiсту, найвизначнiшим його
мiсцям, мальовничiй Латорицi, мате�
рям, дружинi — що є для поета найдо�
рожчим.

 ...Цiлую руки Вашi,  мамо,
 За ласку, нiжнiсть i любов,
 I, як в дитинствi, я так само
 Вертаюся пiд Ваш покров.
 I чую пiсню колискову,
 Церковний, мелодiйний дзвiн,
 Спiвучу українську мову...
 За все Вам, матiнко, уклiн.

 У тематичному розмаїттi збiрки вiршi
про козацькi могили, солдатськi доро�
ги, спогади про минуле, радість i  сму�
ток сучасностi.

 А ще — про свою молодiсть на малiй
батькiвщинi — на Тернопiльщинi, де
пройшла  поетова юнiсть.

 Лiта летiли наче голуби,
 I я пiшов вiд рiдного порогу,
 Не раз на терни поколовши ноги,
 Бо вабив світ рожево3голубий.

 Привiтаймо автора з новим  творчим
доробком, подякуймо за щирий подару�
нок поетичної душi i побажаймо
Михайловi Яковичу нових творчих злетiв
i нових книжок.

 В. ПАГИРЯ

7лютого у  Центральнiй мiськiй
бiблiотецi вiдбудеться  презентацiя

названої тут
поетичної збiрки М.Я.Шушкевича.

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

з 21.01.2013 р.  по  27.01.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Ілтю Милослав Яношович – 1960 р.н.
2.Глеба Світлана Ільківна – 1968 р.н.
3.Арсеньєв Олександр Петрович – 1927 р.н.
4.Ільканинець Микулаш Михайлович –1932 р.н.
5.Теллінгер Вільгельм Павлович –1950 р.н.
6.Граб Тамара Вадимівна – 1957 р.н.
7.Білак Марія Василівна –1953 р.н.
8.Ставничий Василь Дмитрович –1942 р.н.
9.Поторій Василь Іванович –1967 р.н.
10.Чорних Ларіса Григорівна –1913 р.н.
11.Гагарін В'ячеслав Якович –1951 р.н.
12.Стець Софія Федорівна – 1941 р.н.
13.Железняк Юлія Василівна –1925 р.н.
14.Переста Віктор Васильович –1956 р.н.
15. Гусак Ніна Олександрівна –1948 р.н.
16.Агеєв Володимир Васильович –1954 р.н.
17.Попович Ганна Степанівна – 1936 р.н.
18. Касинець Світлана Іванівна –1953 р.н.
19.Гладжикурка Микола Миколайович – 1959 р.н.
20.Петрієнко Наталія Іванівна – 1973 р.н.

Колектив УАП ТОВ «ФішерLМукачево»
висловлює щирі співчуття рідним та
близьким у зв’язку з раптовою смертю

ГАГАРІНА В’ячеслава Яковича.
Світла пам’ять про добру людину ніколи

не згасне.
Нехай земля йому буде пухом…

Минає 40 днів доброї пам’яті, тяжкої неL
поправної для нас втрати – смерті дорогої
мами, ніжної, ласкавої бабусі й прабабусі

Пелагії Василівни КОСТЬ
з Критого. Вона була для нас як ясне сонL

це, щедро зігрівала наші душі, дарувала
щиру материнську любов, турботу і тепло.
До останнього подиху залишалася порядL
ною, справедливою християнкою, всю наснаL
гу свого щирого серця, роботящих, невтомL
них рук присвятила нелегкій селянській
праці. Молимо Господа, щоб світла, праведL
на душа покійної знайшла вічний прихисток
у Царстві Божім. Пам’ять про нашу найдоL
рожчу маму, бабусю, прабабусю, про її неоL
рдинарну особистість, доброту, мудрість,
силу і велич духу залишиться назавжди в наL
ших згорьованих серцях.

З глибоким сумом і тугою – донька Ганна,
онуки Василь, Юрій з сім’ями, рідні,

сусіди…

Тиждень тому, несподівано, на 75Lму році
пішла з життя дорога, мила сестра

Марія Іванівна ФУРЛЕТОВА.
Ти для нас, наша люба, сповнена душевної

теплоти, порядності, чесності, працьовитості.
Біль цієї втрати ніколи вже не залишить наші серL
ця, його не виплакати, не вимовити словами, ми
любимо Тебе й безмірно сумуємо. Просимо ГосL
пода, щоб упокоїв Твою праведну душу у Царстві
Своїм. Світла пам’ять про Тебе, дорога сестричL
ко, назавжди збережеться у наших серцях.

Сестри Олена, Терезія, Оронка з сім’ями,
рідні, сусіди… Минає тиждень, як на 60Lму році життя залиL

шила цей світ і відійшла за межу вічності наша
дорога донька, вірна, порядна дружина, турбоL
тлива мама, ласкава бабуся

Світлана Іванівна КАСИНЕЦЬ.

Так сумно стало вмить, і порожньо й самотL
ньо, і дня ясного поглинув морок ночі. Хоч голос
Твій замовк у глибині безодні – ніхто з нас смерті
Твоїй повірити не хоче. Царство небесне та
вічний спокій Твоїй неординарній душі, і наша
незгасна пам’ять.

Мама, чоловік, доньки Віта, Алла, Світлана з
сім’ями, брат Федір з сім’єю, згорьовані сім’ї

Рошкович, Переста, Тряпіцини, Стрижак,
рідні, друзі…

ÁÓÄÅÌÎ ÏÀÌ’ßÒÀÒÈÁÓÄÅÌÎ ÏÀÌ’ßÒÀÒÈÁÓÄÅÌÎ ÏÀÌ’ßÒÀÒÈÁÓÄÅÌÎ ÏÀÌ’ßÒÀÒÈÁÓÄÅÌÎ ÏÀÌ’ßÒÀÒÈ

У Мукачеві, на місці, де
27 січня 2010 року було
відкрито пам’ятник з ви�
карбуваними  на ньому
повними трагізму  слова�
ми: «Чоловікам, жінкам,
старим та дітям, які були
жорстоко вбиті в часи фа�
шистської окупації тільки
тому, що були євреями» і
цього ранкового дня
зібралися ті, для кого
немає чужого горя, немає
чужої біди, ті, хто пам’я�
тає про Голокост, хто пе�
режив Голокост, хто втра�
тив найдорожчих людей у
страшному пеклі фашис�
тських концтаборів.

1 листопада 2005 року
Генеральна асамблея
ООН прийняла резолю�
цію,  в якій ухвалила, що
день 27 січня щорічно
відзначатиметься як
Міжнародний день пам’�
яті жертв Голокосту.  День
27 січня був вибраний не
випадково, саме цього дня
у 1945 році Радянська Ар�
мія звільнила найбільший
нацистський табір смерті
Освенцім (Аушвіц).  Про�
тягом 1933�1945 років 60
відсотків єврейського на�
селення Європи піддали�
ся систематичним пере�
слідуванням і знищенню в
Німеччині та окупованих
нею країнах.

Мукачівці, люди стар�
шого покоління пам’ята�
ють про влаштовані у на�
шому місті гетто, про еше�
лони, переповнені наши�
ми земляками�мукачівця�
ми єврейської національ�
ності, які направлялися

 У Мукачеві вшанували
пам’ять  жертв Голокосту

до Освенціму. З 14 по 24
травня 1944 року з Мука�
чева та навколишніх сіл до
цього табору смерті було
відправлено 28 584 чо�
ловік єврейської націо�
нальності, з яких додому
повернулося всього 2 ти�
сячі чоловік.

І сьогодні в нашому місті
проживають ті, хто прой�
шов через нелюдські муки
гетто та концтаборів. Це і
Нюся Грос, Марія  Розен�
тал, Нехама Рейтблат,
Микола Літковський, Ва�
силь Пагиря, Яків Флай�
шер, Розалія  Філіп,  Хона
Шифрис та інші.

Голова іудейської грома�
ди Мукачева Абрагам
Лейбович, рабин Мене�
хем Вільгельм, міський
голова Мукачева Золтан
Ленд’єл, секретар міської
ради Іван Маняк, керівник
ветеранської організації
Алла Агафонова, пред�
ставники громадськості
та ЗМІ у глибокому смут�

ку вшанували пам’ять про
тих, хто був позбавлений
найдорожчого – священ�
ного права на життя.

«Голокост, що призвів до
винищення однієї трети�
ни євреїв і незліченних
жертв з числа представ�
ників інших меншин, зав�
жди служитиме всім наро�
дам застереженням про
небезпеки, які таять в собі
ненависть, фанатизм, ра�
сизм і упередженість», �
сказано в резолюції Гене�
ральної Асамблеї ООН,
ініціаторами та співавто�
рами якої було більше 100
держав.

Про страшні наслідки
Голокосту  нагадувати�
муть і свічки запалені у ці
дні в місті над Латорицею.

Відділ з питань внутрL
ішньої політики МукаL
чівського міськвиконL
комудля газети «МукаL
чево»



      Продам земельну ділянку 7,6 со�
тин у Мукачеві  на вул. Підлавківській. Є
Державний акт на право власності.
Ціна договірна. Зверт. 095�5169394.
     Продається земельна ділянка  пл.

06004 га для садівництва або під забу�
дову 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 п'ять земельних діля�

нок на вул. Автомобілістів�20 сотин, в
с. Павшино�10 сотин, у с. Вільховиця�
22 сотини, в с. Шенборн �15 сотин, у
Нижньому Коропці �15 сотин. Всі кому�
нікації �поруч.

Тел. 0501862399, 05052922776.

Нижній Коропець по вул. Горького. 25
сотин землі, всі комунікації.

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

гаражем та господарськими прибудо�
вами в  Нижньому Коропці по вул. Горь�
кого, 25 сотин землі, всі комунікації.
Зверт. 095�3376450 (Оксана).
     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.
     Продається будинок у районі "Па�

ланку" на вул.. Підгородській, 1 поверх
з мансардою і підвалом (70 процентів
готовності),присадибна ділянка 18
сот. Ціна договірна. Тел. 0953379667.
0953280519.
     Продається будинок недалеко від

центра міста. З земельною ділянкою 7
Дзвонити 0951377056.
     Продається цегляний  2�поверхо�

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

лісом. Є сарай, колодязь, є можливість
тримати бджіл, "Смерековий камінь" 2
км від хати. Є сад. 50 сотин землі.Ціна
13 000 у. о.

Можливий торг. Тел. 0989056019
(Коля).
     Продається терміново дача – бу�

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

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

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

     На 777�му кілометрі Міжнарод�
ної траси Київ�Ужгород, в 3�х км.від
Мукачева, 500 метрів від траси, у
Старому Давидкові�на сонячній сто�
роні за 300 метрів від р. Латориці
продається  дворогосподарство на
20�ти сотках  землі. Для ведення
селянського господарства  поряд є
ще 30 сотин землі. В будівлях, при�
датних для проживання є три окремі
кімнати, 2 кухні, кладовка, ванна,
веранда. Є всі комунальні зручності,
а  також є погреб, добротна піч на
дровах, повноводний колодязь, га�
раж, хлів, виноградник (ловгош), ве�
ликий  сад, город. Ціна �25 тис.у.о.
Можливий розмін на пристойну 1 �
або 2�кімнатну квартиру  в Мукачеві.
Зверт. 050�1717572.

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

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

  Т.: 050!6714841.
     Продається приватизована  зе�

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

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

 Т.: 099�274�52�36.
     Продається 2�поверховий буди�

нок  у Кольчині на вул. Шелестівська.
Ціна 27000�недобудований , під да�
хом, земельна ділянка 17,5 сотин, Є
сад, новий колодязь,ділянка огород�
жена.  Зверт.0660047327.
     Продається участок 15 соток під

забудову в с. Лавки по вул. Лісова.
Звертатися: 095 151 03 74.
     Земельна  дiлянка  в м. Пiстрялово

38 сотин пiд забудову (всi вiдповiднi
приватизацiйнi документи).

Тел.: 066�5700578; 095�6098039.
     Продається земельна дiлянка в с.

Кленовець, площею 0,13 Га. Є світло,
газ, в кінці участка – річка.

Тел.: 095 200 97 09.

     Продається  мікровавтобус “Газель”
(бензин) 2006 р.в., білого кольору, на
ходу. Ціна 2000 у.о. (Можлива розстроч�
ка).  Тел.: 050 260 84 51, 050 691 62 83.

     Продається  ВАЗ�2101, 1980 року ви�
пуску, зеленого кольору. Двигун, ходова
після капремонту.Т.066�3550477.

Сдается в оренду гараж в кооперати�
ве “Жигули” по ул. Павлика Морозова.
Тел.: 050 671 40 56 (Олег).

     Продаються автомобіль "Шкода�Окта�
вія" у доброму технічному стані та бджоло
пасіка у селі  Вишкове, Хустського району.
Тел. 097�474�81�81.
     Продається ВАЗ�0101, 1980 р. в.,  колір�

зелений, двигун, ходова після кап. ремонту.
Ціна договірна.  Тел. 06635504771.
     Продається трактор колісни “Беларусь

— МТЗ�52” з переднім приводом (з доку�
ментами. Тех. Оглядом). До трактора є плуг,
диски, одноосний причеп. Звертатися
0668893368.
     Автомобіль  ВАЗ�2107, 1989 р.в., беже�

вий колір  у хорошому стані.  Старт. Ціна 1700
у.о.   Зверт. 0955621600 ( Славик).
     Автомобіль "Опель�Кадет" 1980 року

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

ний, двигун, ходова після капремонту. Тел.
066�3550477.
     Продається автомобіль «ЗАЗ  СЛАВУ�

ТА» —2003 р.в. Ціна 1800  у. о.  Звертатися :
050�8027116
     Продаються: автомобіль «Волга» ГАЗ�

24 та добротні смерекові двері. Усе в хоро�
шому стані. Тел. для довідок: 050!537!63!
64.
     Продам причіп до легкового авто в хоро�

шому стані, виносні колеса, на ресорах, три�
кутне дишло, без документів. Ціна 300 у.о.
Тел.: 099 1798877.
     Продається металевий розбірний

волгівський гараж в кооперативі
“Північний”.900 у.о.  Тел.: 5!72!85.
     Продається "волгівський" розбірний

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

  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

  Ðîáîòà

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

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

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

му поверсі по вул. Індустріальній, 31.
Автономне опалення, металопласти�
кові вікна, балкон. Тел.: 050 265 95 71
(Сергій).
     Продається 1�кімн. квартира (38

кв. м.)на 2�му поверсі 5 �пов. Цегляно�
го будинку недалеко від центру, в за�
тишному районі. Стан хороший. Ціна
договірна. Тел.: 096 474 57 80

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

Дзвонити 0505377572

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

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

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

     продається КВАРТИРА  160 кв. м. у
самому центрі міста . чеський будинок
з євроремонтом. Зверт. 095�3506694.
     Продається або розмінюється  2�

кімн. квартира  з усіма зручностями  у
закритій дворовій системі в цент�
ральній частині міста. Є город, квітник
– на 1�кімнатну квартиру  з усіма зруч�
ностями з доплатою по домовленості.

Тел.0509141031.
     Продається 2!кімнатна квартира

умебльована (65 кв. м.) на першому
поверсі 3!поверхового чеського бу!
динку  на вул. Парканія.

Тел 0505816433.
     КУПЛЮ 2�кімнатну квартиру  або

напівособняк в затишному районі
міста. Зверт. 095�3506694.

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

     Продається  (без посередників) 3�
кімнатна квартира   в ідеальному стані
у центрі Мукачева (дворовий варіант),
автономне водопостачання, сарай,
підвал. Звертатися 050�7633017
(Ваня, Наталка).
     Продається земельний участок з

будиночком в урочищі Ловачка.
Тел.: 2�32�95

      Продається будинок у дворовій
системі в м. Ужгород по вул. Лавріще�
ва. Є кухня і житлова кімната, заг.  пло�
ща 28 кв. м та 1 сотина огород, є газ,
вода,електрика, міська каналізація.
Потребує ремонту. Ціна договірна.

Тел: 050�936�95�06
     Продається або розмінюється на

2�кімн.  квартиру  будинок в с. Ділок на
вул. Гагаріна, 98, плюс земельна
ділянка  площею 1 га, господарські
будівлі, сад. Тел. 096�4421715.
     Продається будинок в с. Лісарня з

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

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

з гаражем та прибудовами в с.

ПРОДАМ �дошки для підлоги хвойні.
Не потребують обробки�для кімна�
ти площею 15 кв.м. і дошки б�к, 1,5
листа прямого шифера нового (4,5
м.) та 10 листів хвилястого  (б�к).
Звертатися 0951377056

     Терміново продається набір
меблів для дитячої кімнати (шкаф,
стінка з столом білого кольору з
червоним оформленням). Вироб�
ник Польща Karol II. Практично но�
вий. Ціна 3700 грн. (можливий
торг).  Тел. 0508855557.

     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ äî-
ðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà Iòàëiÿ).
Öiíà äîãîâiðíà. Çâåðò.: 0955338189.

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

  Îðåíäà

     Продається Торгова точка на
ринку  «Росвигово»  �21 кв. м. (45000
у.о.) Зверт. 0684088911.

     Продається  комерційне приміщен�
ня на вул. Росвигівській, 7�а, 65 кв.м.
(160000 у.о.). Зверт. 093�117�93�11.

     УТЕПЛЕННЯ  ЖИЛИХ І
ПРОМИСЛОВИХ СПОРУД
ПЕРЛІТОВОЮ ШТУКАТУР!
КОЮ. Екологічно, швидко,
надійно!

Звертатися: 0505013003,
067!5413003,063!4133131.

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

    Тел. 095 484 58 82.

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

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

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

Тел. 050�8022274.

      Здається у найм 1�кімн. квар�
тира близько до центра міста.
Звертатися 096�4745780.
      Здається у найм 2�кімнатна квар�

тира  по вул. Ватутіна, умебльована .
Тел. 0955420916.
     Здається у найм на тривалий строк

1�кімнатна квартира  у р�ні "ДОСи".
Дзвонити 0663550477, 0666683689
     Здається в оренду частково умеб�

льована 2�кімнатна квартира з авто�
номним опаленням  в Росвигові. Тел.
0502650432.
     Здається в найм 1�кімн. квартира в

чеському будинку по вул. Окружній,
частково мебльована на тривалий
термін. тел.: 050 764 87 57.
     Здається  у найм новий пів�особ�

няк  (12 0 км.м.) умебльований в  Рос�
вигові поряд з університетом. Зверт.
095�1358708.
     Винайму 1�2� кімнатну умебльова�

ну квартиру у Росвигові. Зверт. По тел.
0502284266.
     Винайму 1�2� кімнатну умебльова�

ну квартиру у Росвигові. Зверт. по тел.
0502284266.

     Терміново здається в оренду  при�
міщення під магазин в Мукачеві на вул.
Матросова, 11�Д (напроти аграрного
коледжу).  Дзвонити 050�6945986.
     Здається в оренду приміщення під

комерцію (магазин, офіс тощо) на вул
Ужгородській, в районі університету.
Площа – 60 кв. м. ( можливо частина�
ми).  Тел. 095�1358708.
          ТзОВ «Тарту» здає в оренду

торгову площу у магазині «Універсам�
Тарту» на вул. Данченко,2� а у Росви�
гові.  Зверт.: 050�5530508

К У П Л Ю
КУПЛю�квартиру у центрі м.Мука�
чева�добротну, бажано старо�
чеської або староугорської побу�
дови. (кількість кімнат ззначення
не має).
Звертатися 050�66�05022.

Продається шлакбаум
вуличний фірми

“А!МОТОРС”.
тел.: 050 694 59 86

     Продаються металеві ворота з
хвірткою – 5 х 1,8 метра. Довідки
тел.: 050�979�14�51.
      Продається 2�дверний холо�

дильник побутовий  LG у хорошому
стані. Ціна �6 тис. гривен. Можли�
ва скидка. Зверт. 095�5771283.
      Продається  ліжко з матрацем

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

рідкому паливі, та плита «Перемо�
га». Тел. 4�10�09.
     Продається спальний гарні�

тур– ліжко, тумбочки,  ортопедич�
ний матрац. Все у хорошому стані.

Дзвонити: 095 137 70 56.

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

«ТЕЛЕСВІТ» на вул.
 Яр.Мудрого,5�а

Тел. 050�9134424

Дипломований спеціаліст –
масажист надає послуги з

ЛІКУВАЛЬНОГО
МАСАЖУ

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

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

Дзвонити.: 050537746,
0505986442, 0997293508.

     Продаєтся мікроавтобус "Га!
зель"(бензин), 2006 г.в., білого
кольору на ходу. Ціна 2000 у.о.
(можна у розстрочку). Зверт.
0502608451, 0506916283.

     Продається недорого 3�
дверна шафа для одягу�поліро�
вана темно�коричневого кольо�
ру у хорошому стані. Звертати�
ся 0506634516.
     Пропоную послуги  в ролі

домашньої господарки  по до�
мовленому графіку. Звертатися
по тел. 0993755221.

Здаю в оренду металеві будівельні
ліса по договорній ціні. Дзвонити 066�
4670618,  3�94�72.

П О С Л У Г И
Привозьте будівельні відходи

(бита цегла, ідходи штукатурки,
залишки будматеріалів).

 Дзвонити 050�2720415.

ШУКАЮ РОБОТУ
Інженера з охорони праці, на�

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

Зверт. 050!130!8894.

Виготовлення документації
з питань охорони праці, по!
жежної безпеки для фірм та
малих підприємств.

Тел. 050!1308894

ПРОДАЄТЬСЯ
     маслобойка виробничою потуж!

ністю 500 кг насіння  за зміну. Зверт.
по тел. 3!90!45. 099!217!5426.
     новий 7�секційний котел на твер�

де і газоподібне паливо.
Зверт. 3�90�45. 099�2175426.

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

Òîâàðè òà ïîñëóãè

Досвідчений бухгалтер
з 8!річним досвідом

шукає роботу
за спеціальністю.

Тел.0958891365.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099!3755221.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
Комерційного директора

віком  не старше 40 років зі ста�
жем роботи в комерційній
сфері та рекламного менедже�
ра не старше 30 років

Зверт. 050!372!51!55.

В салоні краси «МІSSI»
на вул. Миру  здається  площа

29,7 кв. м. на першому поверсі
вхід з вулиці (парадний). Т

ел. (066)296�23�26).

ПРЙМУ НА РОБОТУ
Аніматором в дитяче кафе

у Мукачеві
(можна й студентів) ,

графік роботи
за домовленістю.

Звет. 0951379599.
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Звертайтеся:
Мукачево, (р�н «Паланок»)
вул.Петра Великого,11�1.
Тел. для довiдок: 4�95�11;

8�050�9569242.

Ìè íå áóëè ïåðøèìè, çàòå ñòàëè êðàùèìè!

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999931 ñ³÷íÿ  2013 ð.

¹ 4 (956)¹ 4 (956)¹ 4 (956)¹ 4 (956)¹ 4 (956)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

НЕРУХОМІСТЬ
1. 1�х кімн. квартира на 2�му поверсі в р�ні Росвигово, є лод�

жія, зроблений ремонт. Ціна 19000у.о. Тел. 050�763�31�66
2. 1�х кімн. квартира вул. Маргітича (Московська) поверх 5/

5 з незавершеним ремонтом. Ціна 13000у.о. Тел. 095�421�63�
65

3. 2�х кімн. квартира на 2�му поверсі по вул. Фурманова. Ціна
17000 у.о. Тел.050�763�31�66

4. 2�х кімн квартира в Росвигово на 7�му поверсі, роздільні
кімнати, автон. опалення, нормальний стан. Ціна 25000. Т. 095�
421�63�65

5. 3�х кімн. кварт. вул. Г. Петрова на 3�му поверсі, з електр.
опаленням, паркет. Ціна 32000у.о. Тел. 095�421�63�65

6. Будинок в р�н Росвигово в тихій вулиці, заг. пл. 85кв.м, 4
сот землі, гараж. Ціна 58000у.о. Тел. 095�421�63�65

7. Комерційна будівля 870 кв.м по вул. Берегівська�бічна є
стоянка 0,3 Га землі, поруч діюча автомийка, кафе, таможня,
завод Флекстронікс є держ. Акт, 40 сот під комерцію, можливе
оформлення кредиту, можливий обмін Ціна 170000у.о. Тел.
063�407�47�97

8. Терміново!!! Продається комерційне приміщення пл. 70
кв.м. по вул. Берегівська�бічна. Можливо під магазин, шино�
монтаж, та ін. є місце для паркування. Ціна 35 000 у.о. Тел: 063
407 47 97

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачену Книгу облку доходів і витрат, видану Мука�

чівською ОДПІ на ім’я Лукачина Вячеслав Васильович
(ід. код 2340719695), вважати недійсною.
     Втрачене  посвідчення інваліда 3�є групи №348509

Божко Костянтина Володимировича, видане Мукачівсь�
ким міськсобезом  у 2009 р., вважати недійсним.
     Втрачене Свідоцтво про сплату Єд. Податку серія А

№ 907690, виадне Мукачівською ОДПІ на імя Спіцин Ми�
кола Олександрович, вважати недійсним.
     Втрачене  Свідоцтво про право  власності на житло

від 15 квітня 1993 р. №407, у Мукачеві на вул. Окружній,
буд №28, кв. 33, вдане на підставі рішення  Мукачівського
міськвиконкому №67 від 24 березня 1993 р. на ім’я гр.
Саліхова Рафгата Саліховича та Саліхової Хазіри Муха�
медсабірівни, вважати недійсним.

     Продаж скла: віконного (2,3,4,5,6,8,10 мм),
візерункового, енергозберігаючого, антибліково�
го,тонованого, тріплекс, лакобель та дзеркал різних
форм та відтінків

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

     Прирізка, вигинання та доставка скла
     Професійна обробка, свердління отворів, фа�

цет
     Художня обробка, піскоструй
     Ультрафіолетова поклейка виробів зі скла
     Продаж обладнання для обробки скла та виго�

товлення склопакетів.

ПАТ «Мукачівському заводу ЗБВіК»
терміново потрібні на роботу:

� Водії автомобілів «КАМАЗ», категорії «С», «Е»;
� Налагоджувальники деревообробних верстатів
(професія за дипломом технік�механік);
� Слюсар�ремонтник (деревообробних верстатів,
кранів);
� Електрогазозварювальники ручної зварки;
� Машиніт�кочегар (котельня на твердому паливі);
� Верстатники деревообробних верстатів;
� Формувальники залізобетонних виробів;
� Рамник (пилорами Р�63;
� Рамник стрічкової пили;
� Токар.

За довідками звертатися за адресою:
м. Мукачево, вул. Духновича, 105.

Тел.: 2�15�85, завод ЗБВіК біля з/д переїзду
ЇХАТИ ДО ЗАВОДУ МАРШРУТКАМИ:

Маршрут № 11 – Пивзавод�Тімірязєва;
Маршрут № 9 – Пивзавод�ДОСи;
Маршрут № 15 – Закарпатська�Окружна;
Маршрут № 20 – Пивзавод – Ген. Петрова –
                              остановка – Верді

Адміністрація.

Â²ÄÊÐÈÂÑß ÊÂ²ÒÊÎÂÈÉ ÑÀËÎÍ

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

Òåë.: 050 508 99 66

Мукачівський міськрайонний суд
оголошує конкурс на заміщення вакантної

посади секретаря судового засідання.

Вимога до кандидатів на посаду секретаря судового
засідання – виша освіта за спеціальністю “Правознав�
ство” з освітньо�кваліфікаційним рівнем не нижче мо�
лодшого спеціаліста.

Додаткова інформація щодо основних функціональ�
них обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку пи�
тань для перевірки знання законодавства тощо надаєть�
ся за телефоном 3�16�68,

Документи приймаються протягом 30 і календарних
днів з дня виходу публікації про оголошення конкурсу.

Наша адреса: м. Мукачево:
вул. Л.Толстого,13 тел: 8 (231)3�16�68



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

4 (956)4 (956)4 (956)4 (956)4 (956)
 10 10 10 10 10 31  ñ³÷íÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Äóðíûå ïðèìåðû òàê æå íåîáõîäèìû, êàê è õîðîøèå. (Â. Øâåáåëü).Äóðíûå ïðèìåðû òàê æå íåîáõîäèìû, êàê è õîðîøèå. (Â. Øâåáåëü).Äóðíûå ïðèìåðû òàê æå íåîáõîäèìû, êàê è õîðîøèå. (Â. Øâåáåëü).Äóðíûå ïðèìåðû òàê æå íåîáõîäèìû, êàê è õîðîøèå. (Â. Øâåáåëü).Äóðíûå ïðèìåðû òàê æå íåîáõîäèìû, êàê è õîðîøèå. (Â. Øâåáåëü).

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

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

   Äîäàòêîâ³ âíåñêè  äîïóñêàþòüñÿ.
% ñïëà÷óþòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî Ïðè äîñòðîêîâîìó ðîç³ðâàíí³ äîãîâîðó % íå íàðàõîâóþòüñÿ.
Ì³í³ìàëüíà ñóìà âêëàäó 1 000,00 ãðèâåíü. Ì³í³ìàëüíà ñóìà ïîïîâíåííÿ 500,00 ãðèâåíü.
Óâàãà!!! Òåðì³í àêö³¿ ç 27.08.2012 ïî 27.02.2013ð.

ÄÅÏÎÇÈÒÍÈÉ ÂÊËÀÄ
ÍÀ 3 Ì²ÑßÖ²

ÀÊÖ²ß!!!

ÀÊÖ²ß!!!

Ó ÃÐÈÂÍ² – 20 % Ð²×ÍÈÕ
Ó ÄÎËÀÐÀÕ ÑØÀ – äî 8 % Ð²×ÍÈÕ

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 4 ËÞÒÎÃÎ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 13.20 Õ/ô "Äîâãà äîðîãà â äþíàõ"
1ñ. 14.40 Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.20
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 15.30 Euronews.
15.50 Íàóêà. 15.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 16.00 Ïîãîäà. 16.05 Õ/
ô "Êî÷³âíèé ôðîíò". 17.30 Ò/ñ "Ñîëî
äëÿ ï³ñòîëåòà ç îðêåñòðîì". 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Àãðî-News. 18.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò
.19.15 Ñ³ëüðàäà. 19.35 Êðèâå äçåð-
êàëî. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.25 Æàðò ç Â.Âèíîêóðîì. 21.55
Ç³ðêè ãóìîðó. Â.Ìî¿ñåºíêî, Â.Äàíè-
ëåöü. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.10,
01.10 Ñïîðò. 23.15 Ïîãîäà. 23.20
Ê³íî â äåòàëÿõ. 00.20 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè.  01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ïðî ãîëîâíå. 02.15 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 02.35 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.45 Ñ³ëüðàäà. 04.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 04.05 Ò/ñ "Ìàðóñÿ".
05.35 Ï³äñóìêè äíÿ.

Êàíàë «1+1»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.25 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00, 17.10 Ò/
ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1).
12.00 Õ/ô "Íà ãà÷êó" (1). 13.55 "Íå
áðåøè ìåí³ - 3". 15.00 "Ñ³ìåéí³ ìå-
ëîäðàìè - 2". 16.10 "Ïðîñòîøîó ç
Þð³ºì Ãîðáóíîâèì". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15 Ò/ñ "Ãþëü÷àòàé"
(1). 22.20, 02.45 "Ãðîø³". 23.40,
03.35 Ò/ñ "Òåîð³ÿ áðåõí³ - 3" (2).
00.40 Õ/ô "Îñòàíí³é êîðîëü Øîò-
ëàíä³¿" (2). 04.20 Õ/ô "Ïëàòîí" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30
Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 09.10 Ò/ñ
"Ëîðä. Ïåñ-Ïîë³öåéñüêèé". 12.50,
18.10 Ò/ñ "Ãîñïîäàðêà òàéãè". 14.30
Õ/ô "Ìàêñèì Ïåðåïåëèöÿ" (1). 16.25
"Æäè ìåíÿ". 20.00, 02.40 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30, 03.10 "Ñïîðò ó Ïîäðî-
áèöÿõ". 20.35 Ò/ñ "Ãîñïîäàðêà òàéãè
2. Äî ìîðÿ". 23.15 Ò/ñ "Ëåêòîð" (2).
01.00 Õ/ô "Òåðì³íàòîð 3: Ïîâñòàí-
íÿ ìàøèí" (2). 03.10 Ä/ô
"Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
05.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
06.00, 07.10, 01.20, 02.55 Ïîãîäà.
06.05, 04.35 Ñâ³òàíîê. 07.05, 07.45
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.15 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðî-
ìà". 07.55 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.15, 19.15, 00.35 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05 Õ/ô "Òóïèé
òà ùå òóï³øèé". 11.55, 16.50 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Õ/ô "²äåàëüíå
óáèâñòâî". 14.55, 20.00 Ò/ñ "ÄÀ¯-
øíèêè". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 21.55
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
22.55, 03.00 Ñâîáîäà ñëîâà. 01.25
ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
05.05, 09.15 "Äîáðîãî ðàíêó". 09.35
"Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.05
"Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 04.05 "Ìîä-

íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
12.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.25, 18.40 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.35 "Õî÷ó çíàòè".
16.05, 01.55 "Òè íå îäèí". 16.30 "Äå-
øåâî òà ñåðäèòî". 17.10, 02.20 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá". 19.10, 03.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 20.00, 01.00 "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/
ñ "Ãðàê". 23.15 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.50 "Âîëÿ ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü". 00.45
Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.30, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.20,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê".10.00 Õ/ô "Ì³é êîõàíèé ãåí³é"
(1). 13.40 "ÌàñòåðØåô". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 21.00 Ò/ñ "Ñà-
ìàðà" (1). 22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³ -
3". 23.20 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
00.20 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2). 01.15 Õ/
ô "Ãàëèíà" (2).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

06.10 Ò/ñ "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.30
Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.45, 17.15 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 09.50,
20.00 Ò/ñ "Äèêèé - 3" (1). 11.45, 04.25
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.20,
02.50 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Ïðàâî íà çàõèñò. 18.00 Ò/ñ "Íå-
ð³âíèé øëþá" (1). 19.20, 03.50 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.50 Ò/ñ
"Êîðäîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà" (1).
22.30 Õ/ô "Í³÷îãî îñîáèñòîãî" (2)
.01.00 Õ/ô "Ïîçà ïîëåì çîðó" (2).

Ò Å Ò
06.00 Ò/ñ "ßê ÿ çóñòð³â âàøó
ìàìó" (1). 06.45 Ä³çíàéñÿ ÿê. 07.10
Áàéäèê³âêà.  07.35,  08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 08.00 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 10.00
Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00
Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè"
(1). 12.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðîâî¿" (1).
12.55 Òâîþ ìàìó!. 13.35 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40, 20.30
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 15.40, 01.25
Âàéôàéòåðè. 16.15 Ò/ñ "Ñïë³ò" (1).
17.15 Äîñâ³äîñ. 17.40 Ò/ñ "Ïîëî-
âèíêè" (1). 18.20, 21.35 Îäíà çà
âñ³õ. 19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 19.50,
22.25 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 23.00
Äóðíºâ+1. 23.25 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 00.00 Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ"
(3). 01.00 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 01.50 Äî
ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  -   "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 -  "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î" .10:30 - "7 äí³â"
(ïîâòîð) .11.10 - Ïðîãíîç ïîãîäè
.11.15 - Ò/c .12.25 -  "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð" .12:30 - "×ÀÑ" . 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
- Êîíöåðò . 14:00 - Ì/ô. 14:30 -  "×ÀÑ".
14.45 - Ò/c. 15:40 - Ä/c. 16.30 -
"×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 17.00 -  "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô
.18.15 - Ò/c .19:00 -  "×ÀÑ". 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 20.00 -  "Äóõîâíå
äæåðåëî". Ïðÿìèé åô³ð. 20.45-  Ä/c
.21:30 -  "×ÀÑ"  .22:05 - Ò/c. 22:50 -
Ò/c .23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.00, 01.05 Ðåïîðòåð.
07.35, 08.35, 19.30, 01.25 Ïîãîäà.

 ICTV
05.35, 07.15, 01.45, 04.20 Ïîãîäà.
05.40 Ôàêòè. 06.05, 04.25 Ñâ³òàíîê.
07.05, 07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.20 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà" .07.55 Åêñòðåíèé
âèêëèê. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.15, 01.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.05, 16.55 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 13.05 Ò/ñ
"Ãðóïà "Zeta"-2". 14.00, 21.55 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 15.00,
20.00 Ò/ñ "ÄÀ¯øíèêè". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 23.00 Õ/ô "Ðîêê³" (2). 01.50 Õ/
ô "Ê³øêà Áàëó" (2). 03.25 ÏðîÖ³êà-
âå.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
04.00 Íîâèíè. 05.05, 09.15 "Äîá-
ðîãî ðàíêó". 09.35 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 10.05 "Æèòè çäîðîâî!".
11.00, 04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15
"×àñ îá³äàòè!". 12.50 "Äîáðîãî çäî-
ðîâ'ÿ÷êà!". 14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.25,
18.40 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.35
"Õî÷ó çíàòè". 16.05, 01.55 "Òè íå
îäèí". 16.30 "Äåøåâî òà ñåðäèòî".
17.10, 02.20 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá".
19.10, 03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
20.00, 01.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ãðàê". 23.15
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.50 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.05 "Çàäèðàêè". Íîâèé ñåçîí.

ÑÒÁ
04.55 "×óæ³ ïîìèëêè. Êîõàíåöü ìîº¿
ìàìè". 05.40, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 07.20, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.00 Õ/ô "Ïîë³ò ìå-
òåëèêà" (1). 12.40 "ÌàñòåðØåô".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Ñàìàðà" (1). 22.25 "Êî-
õàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 00.15 Ò/
ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2). 01.05 Õ/ô "Ãà-
ëèíà" (2).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
09.20, 12.45, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Õ/ô "Ë³ñîâèê. Ïðîäîâæåííÿ
³ñòîð³¿" (1). 11.50, 04.25 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 15.35 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò.
17.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Äèêèé - 3" (1).
20.50 Ò/ñ "Ïðàâî íà ïðàâäó" (1).
21.45 Ò/ñ "Ñë³ä. Àíîí³ìí³ àëêîãîë³-
êè" (2). 23.20 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
00.15 Ò/ñ "Òþäîðè. Òðåò³é ñåçîí" (3).
01.15 Õ/ô "Äæîíí³ Ä." (2).

Ò Å Ò
 09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè"
(1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00, 22.25 Ò/ñ
"Ìåòîä Ëàâðîâî¿" (1). 12.55, 19.25
Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.35 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40, 20.30 Äà-
åøü ìîëîäüîæ! .15.40 Âàéôàéòåðè.
16.15 Ò/ñ "Ñïë³ò" (1). 17.15 Äîñâ³-
äîñ. 17.40 Ïîëîâèíêè. 18.20, 21.35
Îäíà çà âñ³õ. 19.50 Ò/ñ "Â³ñ³ìäå-
ñÿò³" (2). 23.25 Àíåêäîòè. 00.00 Ò/ñ
"Ðåàëüíà êðîâ" (3). 01.40 Äî ñâ³òàí-
êó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  -  "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 -  "×ÀÑ" .9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè
.9:05 -  "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10
- "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -  "×ÀÑ".
11:05 -  Ò/c .11:50 - Ä/c. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -   "Òîï õ³ò 20"

09.00 Ì/ô "Òîì ³ Äæåðð³: Øåðëîê
Õîëìñ". 10.00, 16.45 Ò/ñ "Â³îëà Òà-
ðàêàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñ-
òåé 3". 11.05 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
13.15, 14.15 Kids Time. 13.20 Ì/ñ
"Çëþêè áîáðè". 14.40, 15.40 Teen
Time. 14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ
"Òðåòÿ ïëàíåòà â³ä ñîíöÿ". 17.55,
20.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.25, 01.20
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.50 Ò/ñ "Íå ïëà÷
çà ìíîþ, Àðãåíòèíî!". 21.55 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð". 23.00 Ò/ñ "Øêîëà" (2).
00.10 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2).
01.30 Ò/ñ "Ïë³òêàðêà". 03.00 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 03.05 Ò/ñ "Çâàáí³
³ â³ëüí³". 03.25, 04.25 Çîíà íî÷³.
03.30 Çàïîð³æñüêà Ñ³÷. Âèòîêè. 03.40
Çîðÿíà ãîäèíà êîçàöòâà. 03.55 Êî-
çà÷÷èíà ðó¿íà. 04.10 Òàì íà ãîð³ ñ³÷
³äå. 04.30 Ðàéñüê³ ñàäè ãåòüìàíà
Ñàãàéäà÷íîãî. 04.50, 05.20 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 04.55 Òàñÿ. 05.05
Êîõàííÿ âñüîãî æèòòÿ.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 5 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

11.40 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 12.30
Êðîê äî ç³ðîê. 13.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
13.20 Õàé ùàñòèòü. 13.45 Õ/ô "Äîâ-
ãà äîðîãà â äþíàõ" 2ñ. 15.00 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.20
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 15.25 Euronews.
15.40 Íàóêà. 15.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.50 Ïîãîäà. 15.55 Õ/
ô "Ñõ³äíèé êîðèäîð". 17.30 Ò/ñ "Ñîëî
äëÿ ï³ñòîëåòà ç îðêåñòðîì". 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 221. Åêñòðåíèé
âèêëèê. Òèæäåíü. 19.45 Êðèâå äçåð-
êàëî. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.25 Ñîö³àëüíå øîó "Àäðåíàë³í".
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10 Ñïîðò
.23.15 Ïîãîäà .23.20 Õóäîæí³é
ô³ëüì "×îëîâ³÷à ðîáîòà". 1 ñ.. 00.20
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.40 Ïîì³æ ðÿä-
êàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå. 02.15
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.35
ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.05 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.15, 03.10 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
07.25 Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00,
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà" (1). 12.00, 20.15 Ò/ñ "Ãþëü÷à-
òàé" (1). 14.00 "Íå áðåøè ìåí³ - 3".
15.00 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.10
"Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.10,
02.25 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 23.30,
03.25 Ò/ñ "Òåîð³ÿ áðåõí³ - 3" (2).
00.30, 04.10 Õ/ô "Ðåë³êò" (3).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30
Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 09.10, 20.35
Ò/ñ "Ãîñïîäàðêà òàéãè 2. Äî ìîðÿ".
11.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 12.55 Õ/ô "Ïåò-
ð³âêà, 38" (1). 14.40 Õ/ô "Îãàðüî-
âà, 6" (1). 16.15 Ò/ñ "Ñåðöå ìàòåð³".
18.10 Ò/ñ "Îñòð³â íåïîòð³áíèõ ëþ-
äåé". 20.00, 02.45 "Ïîäðîáèö³".
20.30, 03.15 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
23.15 Ò/ñ "Ëåêòîð" (2). 01.05 Õ/ô
"Çîëîòî äóðí³â". 03.20 Ä/ô
"Æàä³áí³ñòü".

(ïîâòîð). 14:30 -  "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/
c. 15:40 - Ä/c. 16:30 -  "×ÀÑ". 16:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 -  "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Ä/c. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/c.
19:00 -  "×ÀÑ". 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î".
21.30 -  "×àñ". 22.00 - Ò/c. 22.50 - Ò/
c. 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

10.05, 16.45 Ò/ñ "Â³îëà Òàðàêàíî-
âà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñòåé 3".
11.15 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 13.25,
14.25 Kids Time. 13.30 Ì/ñ "Çëþêè
áîáðè". 14.35, 15.40 Teen Time.
14.40 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Òðåòÿ
ïëàíåòà â³ä ñîíöÿ". 17.55, 20.50 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 19.25, 01.20 Ñïîðòðå-
ïîðòåð. 21.55 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 23.00
Ò/ñ "Øêîëà" (2). 00.05 Ò/ñ "Ùîäåí-
íèêè âàìï³ðà" (2). 01.30 Ò/ñ "Ïë³òêàð-
êà". 02.55 Ò/ñ "Çâàáí³ ³ â³ëüí³". 03.15,
04.15 Çîíà íî÷³. 03.20 Äðàé Õìàðà
îñòàíí³ ñòîð³íêè. 03.50 Ïòàõè ãí³çäà
Ìàð³¿. 04.20 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè.
Ïàñòêà. 04.40 Çîðÿ âå÷³ðíÿÿ. 04.50,
05.20 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.55 Òàê
í³õòî íå êîõàâ.

ÑÅÐÅÄÀ, 6 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

09.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíà-
ìè. 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 11.45 Â ãî-
ñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 12.35 Óêðà¿íñü-
êà ï³ñíÿ. 13.05 Êíèãà.ua. 13.25 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 13.35 Ïðî ãîëîâíå. 13.55
Õ/ô "Äîâãà äîðîãà â äþíàõ" 3ñ. 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.20
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 15.25 Euronews.
15.40 Íàóêà. 15.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.50 Ïîãîäà. 15.55 Õ/
ô "Ïåðåïðàâà" 1ñ. 17.30 Ò/ñ "Ñîëî
äëÿ ï³ñòîëåòà ç îðêåñòðîì". 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10 Êðèâå äçåðêà-
ëî. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Êðèâå äçåðêà-
ëî. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10
Ñïîðò. 23.15 Ïîãîäà. 23.20 Õó-
äîæí³é ô³ëüì "×îëîâ³÷à ðîáîòà". 2
ñ. 00.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.40
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.15 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 02.35 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.30 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðî-
äåíñüêîþ.

Êàíàë «1+1»
06.05 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.15 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00, 17.10 Ò/
ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1).
12.00, 20.15 Ò/ñ "Ãþëü÷àòàé" (1).
13.55 "Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.00
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.10 "Ïðî-
ñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì".
16.45, 03.00 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
22.10, 02.15 "Òàáó ç Ìèêîëîþ Âå-
ðåñíåì". 23.30, 03.25 Ò/ñ "Òåîð³ÿ
áðåõí³ - 3" (2). 00.30, 04.10 Õ/ô
"Çíèêíåííÿ" (3).

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ëåêòîð". 07.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30
Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 08.00, 08.30,
09.00 "Íîâèíè". 09.10 Ò/ñ "Ãîñïî-
äàðêà òàéãè 2. Äî ìîðÿ". 11.55 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.00, 18.10 Ò/ñ "Îñòð³â
íåïîòð³áíèõ ëþäåé". 14.45 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.25 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.20 Ò/ñ "Ñåðöå ìàòåð³". 19.00
"Ôóòáîë. Çá³ðíà Íîðâåã³¿ - çá³ðíà
Óêðà¿íè". 21.00, 04.10 "Ïîäðîáèö³".
21.30, 04.40 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
21.35 "Ãîñïîäàðêà òàéãè 2. Äî
ìîðÿ". 00.15 Ò/ñ "Ëåêòîð" (2). 01.50
"Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó".
02.15 Õ/ô "Íåïðèáîðêàíèé" (2).
04.45 Ä/ô "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
05.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.30,
07.10, 01.50, 04.15 Ïîãîäà. 05.35
Ôàêòè. 06.05, 04.20 Ñâ³òàíîê. 07.05,
07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.15 Ò/ñ "Ëå-
ñÿ+Ðîìà" .07.55 Íåñåêðåòí³ ôàéëè.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.15,
01.05 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
16.55 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 12.45 Ôàêòè. Äåíü .13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 13.05 Ò/ñ
"Ãðóïà "Zeta"-2". 14.00, 21.50 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 15.00,
20.00 Ò/ñ "ÄÀ¯øíèêè". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 22.50 Õ/ô "Áëèçüê³ êîíòàêòè
òðåòüîãî âèäó" (2). 01.55 Õ/ô "Ðîêê³"
(2). 03.50 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
 10.05 "Æèòè çäîðîâî!". 11.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
12.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.25, 18.40 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.35 "Õî÷ó çíàòè".
16.05 "Òè íå îäèí". 16.30 "Äåøåâî
òà ñåðäèòî". 17.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 19.10 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
20.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ãðàê". 23.15
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.45 Í³÷í³ íîâè-
íè.

ÑÒÁ
05.50 "×óæ³ ïîìèëêè. Îñòàíí³é
ðåéñ". 06.35, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 08.25, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 10.05 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ñàìîãóáö³-íåâäàõè". 10.55 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 12.45 "Ìàñòåð-
Øåô". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 21.00 Ò/ñ "Ñàìàðà" (1). 22.25
"Õàòà íà òàòà". 00.15 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (2). 01.10 Õ/ô "Ãàëèíà" (2).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.10 Ò/ñ "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.30
Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.45, 17.15 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 09.50,
20.00 Ò/ñ "Äèêèé - 3" (1). 10.50,
20.50 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëü-
ºâà" (1). 11.45, 04.25 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 14.40, 21.45 Ò/ñ "Ïîä-
ðóææÿ" (1). 15.35, 03.00 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 23.30 Ò/ñ "Ãð³ìì" (2). 00.15
Õ/ô "Ùåëåïè - 2" (2). 02.15 Ò/ñ "Áåç-
ìîâíèé ñâ³äîê - 2" (2).

Ò Å Ò
06.00 Ò/ñ "ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó"
(1). 06.45 Ä³çíàéñÿ ÿê. 07.10 Áàé-
äèê³âêà. 07.35, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ" (1). 08.00 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ
"Ìåòîä Ëàâðîâî¿" (1). 12.55, 19.25
Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.35 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40, 20.30 Äàé-
îø ìîëîäüîæ!. 15.40, 01.25 Âàéôàé-
òåðè. 16.15 Ò/ñ "Ñïë³ò" (1). 17.15
Äîñâ³äîñ. 17.40 Ò/ñ "Ïîëîâèíêè"
(1). 18.20, 21.35 Îäíà çà âñ³õ. 19.50,
22.25 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 23.00
Àíåêäîòè. 23.25 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 00.00 Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ"
(3). 01.00 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 01.50 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  -   "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 -  "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 9:05 -  "Öåðêîâíèé êàëåíäàð"
.9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
"×ÀÑ". 11:05 - Ò/c. 11:50 - Ä/c. 12:25
-  "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â .13:00 -  Ä/c. 14:00 -  Ì/
ô. 14:30 -  "×ÀÑ". 14.45 - Ò/c. 15:40
- Ä/c .16:30 -  "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -  "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/c. 17.50
-  Ì/ô. 18:15 -  Ò/c. 19:00 -  "×ÀÑ".
9:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
"Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð).
20.45 -  "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
-  "Ãðà â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30
-  "×ÀÑ". 22:05 - Ò/c. 22.50 - Ò/c.
23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

05.20 Ò/ñ "ßê ñêàçàâ Äæèì". 06.00,
06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå.
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.30, 01.25 Ïî-
ãîäà. 09.00, 19.50 Ò/ñ "Íå ïëà÷ çà
ìíîþ, Àðãåíòèíî!" 10.05, 16.45 Ò/ñ
"Â³îëà Òàðàêàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èí-
íèõ ñòðàñòåé 3". 11.10 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè". 13.25, 14.25 Kids Time.
13.30 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè". 14.35,
15.45 Teen Time. 14.40 Ò/ñ "Äðóç³".
15.50 Ò/ñ "Òðåòÿ ïëàíåòà â³ä ñîí-
öÿ". 17.55, 20.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
19.25, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð. 21.55
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 23.00 Ò/ñ "Øêîëà"
(2). 00.05 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà"
(2). 01.30 Ò/ñ "Ïë³òêàðêà". 02.55
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 03.00 Ò/ñ
"Çâàáí³ ³ â³ëüí³". 03.20, 03.55 Çîíà
íî÷³. 03.25 Òá ïðî ÒÁ. 04.00 Äå òè,
Óêðà¿íî?. 04.50, 05.20 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 04.55 Óñì³øíèê.

×ÅÒÂÅÐ, 7 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

11.45 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 12.35
Çäîðîâ'ÿ. 13.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.20
Ïðî ãîëîâíå. 13.45 Õ/ô "Äîâãà äî-
ðîãà â äþíàõ" 4ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç
. ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.20 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 15.25 Euronews. 15.40
Íàóêà. 15.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåê-
òîð. 15.50 Ïîãîäà.  15.55 Õ/ô "Ïå-
ðåïðàâà" 2ñ. 17.25 Ò/ñ "Ñîëî äëÿ
ï³ñòîëåòà ç îðêåñòðîì". 18.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 18.30 Á³àòëîí. ×åìï³îíàò
ñâ³òó. Çì³øàíà åñòàôåòà. 20.00 Ç³ðêè
ãóìîðó. ª.Ïåòðîñÿí. 20.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Äîñâ³ä.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10 Ñïîðò.
23.15 Ïîãîäà. 23.20 Õóäîæí³é ô³ëüì
"×îëîâ³÷à ðîáîòà". 3 ñ. 00.20 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêà-
ìè. 01.20 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìà-
äÿíàìè. 01.45 Ïðî ãîëîâíå. 02.15
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.35
ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.05 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.15 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
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    (íà  28.01.2013 - 03.02.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

"Ïîëå ÷óäåñ". 21.00 "×àñ". 21.30 "Ð³ê
äî ÕÕII Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 2014 ó
Ñî÷³". 23.00 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.50
Õ/ô "Ðåïîðòàæ". 01.20 Õ/ô "Ê³ò ó
ì³øêó". 02.45 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá".
03.35 Õ/ô "Îòðóòè, àáî Âñåñâ³òíÿ
³ñòîð³ÿ îòðóºíü". 05.15 "Äîêè âñ³
âäîìà".

ÑÒÁ
05.55 "×óæ³ ïîìèëêè. Âáèòè â÷åíî-
ãî". 06.40 Õ/ô "Ñàìîòí³ì íàäàºòüñÿ
ãóðòîæèòîê" (1). 08.15 Õ/ô "Í³êîëè
íå çàáóäó òåáå" (1). 10.05, 18.10 Õ/
ô "Äèøè ç³ ìíîþ" (1). 18.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 20.05 "Ìîÿ ïðàâäà. Áëåñ-
òÿùèå. Íå âñå òå çîëîòî ùî áëè-
ùèòü". 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 22.25
"Ìîÿ ïðàâäà. Ò³íà Êàðîëü". 23.15

"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íàðîäæåí³ â ÷óæî-
ìó ò³ë³". 00.15 Õ/ô "Øàëåíå êîõàí-
íÿ" (1). 02.00 Õ/ô "Îäðóæåííÿ Áàëü-
çàì³íîâà" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.45, 17.15 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 09.50,
20.00 Ò/ñ "Äèêèé - 3" (1). 10.50,
20.50 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëü-
ºâà" (1). 11.45, 04.20 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 14.40 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
16.00 Ïðàâî íà çàõèñò. 18.00 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20, 03.45
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.45
Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè - 6" (2). 01.10
Õ/ô "Ùåëåïè - 4: Ïîìñòà" (2). 02.40
Ëàñêàâî ïðîñèìî.

Ò Å Ò

06.00 Ò/ñ "ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó"
(1). 06.45 Ä³çíàéñÿ ÿê. 07.10 Áàé-
äèê³âêà. 07.35, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ" (1). 08.00 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ
"Ìåòîä Ëàâðîâî¿" (1). 12.55 Áîãè-
íÿ øîï³íãó. 13.35 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñ-
íà íÿíÿ" (1). 14.40, 20.30 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 15.40, 01.25 Âàéôàé-
òåðè. 16.15 Ò/ñ "Ñïë³ò" (1). 17.15
Äîñâ³äîñ. 17.40 Ò/ñ "Ïîëîâèíêè"
(1). 18.20 Îäíà çà âñ³õ. 19.25 Øóðè-
Ìóðè. 21.20 Ùî ÿêùî?. 22.00
Â³òàëüêà. 23.00 Àíåêäîòè. 23.25
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.00 Ò/
ñ "Ðåàëüíà êðîâ" (3).  01.00
Äóðíºâ+1. 01.50 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -  "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 -  "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 9:05 -  "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:10 - ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè "Ðà-
íîê ç Ì-ñòóä³î" .10:30 -  "×ÀÑ"  .11.05
- Õ/ô. 12:25 -  "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -  "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ùî-
äåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïîâòîð). 14.00 -
Ïðîãðàìà " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 -
"×ÀÑ". 14:45 -  Ò/c. 15:40 - Ä/c.
16:30 -  "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -  "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/c. 17.50 -
Ì/ô. 18:10 - Ò/c. 19:00 -   "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðî-
ãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð).
20:45 -  "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ" .21.00
-  "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 -  "×ÀÑ".
22:05 - Ò/c. 22:55 - Ò/c. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.20
Ò/ñ "ßê ñêàçàâ Äæèì". 06.00, 06.45
Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå. 06.40,
07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð. 07.35,
08.35, 19.30, 01.20 Ïîãîäà. 09.00,
19.50 Ò/ñ "Íå ïëà÷ çà ìíîþ, Àðãåí-
òèíî!". 10.05 Ò/ñ "Â³îëà Òàðàêàíî-
âà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñòåé 3".
11.10 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 13.25,
14.25 Kids Time. 13.30 Ì/ñ "Çëþêè
áîáðè". 14.35, 15.40 Teen Time.
14.40 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Òðåòÿ
ïëàíåòà â³ä ñîíöÿ". 16.45 Ò/ñ "Êà-
äåòñòâî". 17.55, 20.50 Ò/ñ "Âîðîí³-
íè". 19.25, 01.15 Ñïîðòðåïîðòåð.
21.55 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 22.55 Ò/ñ
"Øêîëà" (2) .00.05 Ò/ñ "Ùîäåííèêè
âàìï³ðà" (2). 01.25 Ò/ñ "Ïë³òêàðêà".
02.55 Ò/ñ "Çâàáí³ ³ â³ëüí³". 03.15,

08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00, 17.10 Ò/
ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1).
12.00, 20.15 Ò/ñ "Ãþëü÷àòàé" (1).
13.55 "Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.00
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.10 "Ïðî-
ñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì".
16.45, 04.00 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
22.10, 03.10 "Ìîÿ õàòà ñêðàþ". 23.30,
00.30, 04.25, 05.10 Ò/ñ "Òåîð³ÿ
áðåõí³ - 3" (2). 01.25 Õ/ô "Ðîçä³ëþ-
âà÷" (3).

IÍÒÅÐ
05.30, 23.20 Ò/ñ "Ëåêòîð". 07.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 08.00,
08.30, 09.00 "Íîâèíè". 09.10, 20.35
Ò/ñ "Ãîñïîäàðêà òàéãè 2. Äî ìîðÿ".
11.50 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 12.55 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.45, 18.10 Ò/ñ "Îñòð³â íåïîòð³á-
íèõ ëþäåé". 14.40 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.20 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.15 Ò/ñ
"Ñåðöå ìàòåð³". 20.00, 03.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30, 03.30 "Ñïîðò ó Ïîä-
ðîáèöÿõ". 01.05 Õ/ô "²íòåðâ'þ ç
âàìï³ðîì". 03.35 Ä/ô "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
05.20, 07.00, 01.30, 04.25 Ïîãîäà.
05.25 Ôàêòè. 05.55, 04.30 Ñâ³òàíîê.
06.55, 07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.05 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà" .07.55 Ìàêñèìóì â
Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.15, 00.45 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.05, 16.55 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 13.15 Ò/ñ
"Ãðóïà "Zeta"-2". 14.10, 21.50 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 15.10,
20.00 Ò/ñ "ÄÀ¯øíèêè". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð.  22.50 Õ/ô "Ìîâ÷àííÿ ÿãíÿò"
(2). 01.35 Õ/ô "Áëèçüê³ êîíòàêòè òðå-
òüîãî âèäó" (2). 03.45 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
Äî 08.00 - ïðîô³ëàêòèêà. 08.00, 09.15
"Äîáðîãî ðàíêó". 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 04.00 Íîâèíè. 09.35
"Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.05
"Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
12.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.25, 18.40 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.35 "Õî÷ó çíàòè".
16.05, 01.45 "Òè íå îäèí". 16.30
"Äåøåâî òà ñåðäèòî". 17.10, 02.10
Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá". 19.10, 03.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 20.00, 00.50
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30
Ò/ñ "Ãðàê". 23.20 Í³÷í³ íîâèíè. 23.35
Õ/ô "Ìàëåíüêèé ã³ãàíò âåëèêîãî ñåê-
ñó".

ÑÒÁ
05.40 "×óæ³ ïîìèëêè. Çì³¿íå ïðîêëÿò-
òÿ". 06.25, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!".
08.15, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Âèæèòè ï³ñëÿ ñìåðò³". 10.45 Õ/ô
"Í³êîëè íå çàáóäó òåáå" (1). 12.40
"ÌàñòåðØåô". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 21.00 Ò/ñ "Ñàìàðà"
(1). 22.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Çàìîæí³
òà íåçàì³æí³". 23.20 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ñàìîãóáö³-íåâäàõè". 00.15 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (2). 01.05 Õ/ô "Ãàëèíà"
(2).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.45, 17.15 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 09.50,
20.00 Ò/ñ "Äèêèé - 3" (1). 10.50,
20.50 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëü-
ºâà" (1). 11.45, 04.25 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 14.40 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
16.00 Ïðàâî íà çàõèñò. 18.00 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20, 03.50
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.45
Ä/ñ "1941". 22.45 Òîê-øîó "1941:
Çàáîðîíåíà ïðàâäà". 23.30 Ò/ñ
"Ãð³ìì" (2). 00.15 Õ/ô "Ùåëåïè - 3"
(2). 01.50 Õ/ô "Àìåðèêàíñüêèé ïèð³ã
- 5: Ãîëà ìèëÿ" (3).

Ò Å Ò
06.00 Ò/ñ "ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó"
(1). 06.45 Ä³çíàéñÿ ÿê. 07.10 Áàé-
äèê³âêà. 07.35, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ" (1). 08.00 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ
"Ìåòîä Ëàâðîâî¿" (1). 12.55, 19.25
Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.35 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40, 20.30 Äàé-
îø ìîëîäüîæ! 15.40, 01.25 Âàéôàé-
òåðè. 16.15 Ò/ñ "Ñïë³ò" (1). 17.15
Äîñâ³äîñ. 17.40 Ò/ñ "Ïîëîâèíêè"
(1). 18.20, 21.35 Îäíà çà âñ³õ. 19.50,
22.25 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 23.00
Àíåêäîòè. 23.25 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 00.00 Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ"
(3). 01.00 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 01.50 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -  "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 -  "×ÀÑ" .9:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 9:05 -  "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
"×ÀÑ". 11.05 - Ò/c. 11:50 - Ä/c. 12:25
-  "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
"×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç

êîìåíòàð³â .13:00 -  "Ë³êàðñüêà òîð-
áèíêà" (ïîâòîð). 13:45 - Ïðîãðàìà
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 14:00 - Ì/ô.
14:30 -  "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/c .15:40 -
Ä/c. 16:30 -  "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -  "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/c. 17:50
- Ì/ô. 18:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ"
(ïðÿìèé åô³ð). 19:00 -  "×ÀÑ" . 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â.. 20.00 - Ê³íoâå÷³ð ç
"Ì- ñòóä³î". 21:30 -  "×ÀÑ" . 22:05 -
Ò/c. 22:50 - Ò/c. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
 07.35, 08.35, 19.30, 01.25 Ïîãîäà.
09.00, 19.50 Ò/ñ "Íå ïëà÷ çà ìíîþ,
Àðãåíòèíî!". 10.05, 16.45 Ò/ñ "Â³îëà
Òàðàêàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ
ñòðàñòåé 3". 11.10 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 13.25, 14.25 Kids Time.
13.30 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè". 14.35,
15.45 Teen Time. 14.40 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Òðåòÿ ïëàíå-
òà â³ä ñîíöÿ". 17.55, 20.50 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 19.25, 01.20 Ñïîðò-
ðåïîðòåð. 21.55 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð".
23.00 Ò/ñ "Øêîëà" (2). 00.05 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.30
Ò/ñ "Ïë³òêàðêà". 02.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 03.00 Ò/ñ "Çâàáí³
³ â³ëüí³". 03.20, 04.15 Çîíà íî÷³.
03.25 Ñåìåðåíêè. 04.20 Ãåîðã³é
Íàðáóò. Æèâ³ êàðòèíè. 04.40,
05.15 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.45
Ëåãåíäàðíå ïàð³. 04.55 Ïåðåòâî-
ðåííÿ.

Ï’ßÒÍÈÖß, 8 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20 Ïðå-
ì'ºðà. Ä/ô "Êîíòèíãåíò. Â³éíà ó
Â'ºòíàì³" (ô.3,4). 10.15 Ò/ñ "Ìàðó-
ñÿ". 11.45 Ñâ³òëî. 12.10 "Íàäâå÷³-
ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 12.40 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.45 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ". 13.35 Ñîö³àëüíå øîó "Àä-
ðåíàë³í". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.20 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 15.25 Euronews. 15.40 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.45 Ïîãîäà.
15.50 Ì³ñöå çóñòð³÷³. 17.20 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 17.45 Êðèâå äçåðêàëî. 20.40
After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-
Live). 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.15 Øóñòåð-Live.
22.45 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
22.50 Øóñòåð-Live. 00.30 Ï³äñóì-
êè. 00.45 Ïîãîäà. 00.50 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 After Live (Çà ëàøòóí-
êàìè Øóñòåð-Live). 01.40 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.10 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì).

   Êàíàë «1+1»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
05.20 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00, 17.10 Ò/
ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1).
12.00 Ò/ñ "Ãþëü÷àòàé" (1). 13.55 "Íå
áðåøè ìåí³ - 3". 15.00 "Ñ³ìåéí³ ìå-
ëîäðàìè - 2". 16.10 "Ïðîñòîøîó ç
Þð³ºì Ãîðáóíîâèì". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â".
22.00 Õ/ô "Ïåêëî". 00.05 Õ/ô "Ðîçä-
³ëþâà÷" (3). 02.05 Õ/ô "Ôë³ðò ç³
çâ³ðîì" (2). 03.35 Õ/ô "Â³í çâåäå
ìåíå ç ðîçóìó".

IÍÒÅÐ
 05.30 Ò/ñ "Ëåêòîð". 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 07.30, 20.25, 03.40
"Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 09.10 Ò/ñ
"Ãîñïîäàðêà òàéãè 2. Äî ìîðÿ". 11.55
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì 2". 13.00, 18.10 Ò/ñ
"Îñòð³â íåïîòð³áíèõ ëþäåé". 14.45
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.25 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 16.20 Ò/ñ "Ñåðöå ìàòåð³".
20.00, 03.15 "Ïîäðîáèö³". 20.30 "Òîê-
øîó ç Àííîþ Áåçóëèê "Ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü"". 22.25 Ò/ñ "Ëþáîâ ç³
çáðîºþ". 01.55 Õ/ô "Ì³ñòåð Êðóòèé".
03.45 Ä/ô "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
05.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.35,
07.10, 02.05, 03.25 Ïîãîäà. 05.40
Ôàêòè. 06.05, 03.30 Ñâ³òàíîê. 07.05,
07.50 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.15 Ò/ñ "Ëå-
ñÿ+Ðîìà". 07.55 Ïðîâîêàòîð. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.15, 02.10
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05, 17.00
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Àíåêäîòè
ïî-óêðà¿íñüêè. 13.20 Ò/ñ "Ãðóïà
"Zeta"-2" 14.15, 21.55 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 15.15, 20.00 Ò/
ñ "ÄÀ¯øíèêè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
22.55 Õ/ô "Ñïèñîê Øèíäëåðà" (2)
02.55 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâèíè. 05.05, 09.15 "Äîáðîãî ðàí-
êó". 09.35 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.05 "Æèòè çäîðîâî!". 11.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
12.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.25, 18.40 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.35 "Õî÷ó çíàòè".
16.05 "ªðàëàø". 17.10 "×åêàé íà
ìåíå". 19.10 "Ëþäèíà ³ çàêîí". 20.05

08.05 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 09.00
"¯ìî âäîìà". 10.00 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò".
10.35 "Õàòà íà òàòà" .12.20 "Ìîÿ
ïðàâäà. "Áëåñòÿùèå". Íå âñå òå
çîëîòî ùî áëèùèòü" .14.10 "Ìîÿ
ïðàâäà. Ò³íà Êàðîëü". 15.05
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè"
.19.00 Õ/ô "Æ³íî÷å öàðñòâî" (1).
22.35 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 3". 23.35
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Âèæèòè ï³ñëÿ
ñìåðò³". 00.25 Õ/ô "Ãàðàæ" (1). 02.10
Õ/ô "Íå ãîðþé" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô
"²äåàëüíèé ÷îëîâ³ê" (1). 09.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê.
11.00 Ò/ñ "Ìàìî, ÿ ê³ëåðà ëþáëþ"
(1). 13.30 Õ/ô "Ñîðîê" (1). 15.00 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 16.20, 19.20 Ò/ñ "Ï'ÿò-
íèöüêèé" (1). 21.10 Ò/ñ "Äðóãå ïî-
âñòàííÿ Ñïàðòàêà" (1). 00.00 Ò/ñ
"Êîíòðãðà" (2). 01.30 Õ/ô "Îñòàííÿ
³ñòèíà" (2). 03.10 Ùèðîñåðäå ç³çíàí-
íÿ. 04.00 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè - 6"
(2).

Ò Å Ò
06.00, 10.40 ªðàëàø. 07.15 Ì/ñ
"Ëóíò³ê" (1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿ-
òà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäè-
ê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
10.05 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 11.30 Ò/
ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 13.40
Ò/ñ "Ïîëîâèíêè" (1). 14.50 Õ/ô
"Áðóäí³ òàíö³ 2" (1). 16.40 Õ/ô
"Øîïî-êîï" (1). 18.35 Õ/ô "Áóäèíîê
âåëèêî¿ ìàòóñ³ 2" (1). 20.40 Â³òàëü-
êà. 22.25 Ùî ÿêùî?. 23.00 Õ/ô
"Ñïóñê" (3). 01.05 Comedy Woman.
01.55 Õ/ô "Ç Íîâèì ðîêîì, òàòó!"
(1). 03.25 Äî ñâ³òàíêó.

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

Íîâèé Êàíàë
06.35 Ò/ñ "Ëàñò³â÷èíå ãí³çäî". 07.00
Õ/ô "Çâ³ëüí³òü Â³ëë³". 09.00 Ì/ñ "Ðîãè
³ êîïèòà: Ïîâåðíåííÿ". 09.35 Ì/ñ
"Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó". 10.00
Ôàéíà Þêðàéíà. 10.55 Óðàëüñüê³
ïåëüìåí³. 12.20 Ëþäè ÕÅ. 13.25
Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ. 14.45 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè". 17.55 Õ/ô "Àðòóð. ²äå-
àëüíèé ì³ëüéîíåð". 20.10 Õ/ô "Ìè-
ëàøêà" (2). 22.00 Õ/ô "Íà â³äñòàí³
ëþáîâ³" (2). 00.05 Ñïîðòðåïîðòåð.
00.10 Õ/ô "Íåñê³í÷åííèé ñâ³ò" (2).
03.40, 04.30 Çîíà íî÷³. 03.45 Óê-
ðà¿íö³ Â³ðà. 04.35 ×îðíèé êîë³ð ïî-
ðÿòóíêó. 05.00, 05.35 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà.

ÍÅÄ²Ëß, 10 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

11.45 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ. 12.30
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 13.25 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í? 13.45 Ïîãîäà. 13.55 Á³àò-
ëîí. ×åìï³îíàò ñâ³òó. Ãîíêà ïå-
ðåñë³ä. (÷îë.). 14.45 Ãëèáèííå áóð-
³ííÿ. 15.15 Çîëîòèé ãóñàê. 15.40
Êîíöåðò Î.Ãàâðèøà "Ìóçèêà... ²...
Ë³ä". 16.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü.
17.10 Á³àòëîí. ×åìï³îíàò ñâ³òó. Ãîí-
êà ïåðåñë³ä. (æ³í.). 18.05 Star-øîó.
19.55 Ç³ðêè ãóìîðó. Â.Ìî¿ñåºíêî,
Â.Äàíèëåöü. 20.50 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.30
Òî÷êà çîðó. 21.50 Ãîëîâíèé àðãó-
ìåíò. 22.00 Ôîëüê-music. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35 Ïîãîäà.
23.40 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 01.00 Ñì³õ
ç äîñòàâêîþ äîäîìó. 01.20 Ï³äñóì-
êè òèæíÿ. 01.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
02.00 Òî÷êà çîðó. 02.20 Òîê-øîó
"Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 03.10 Äîñâ³ä.
04.30 Ä/ô "Êîíòèíãåíò. Â³éíà ó
Â'ºòíàì³" (ô.3,4). 05.25 "Íàäâå÷³ð'ÿ"
ç Ò.Ùåðáàòþê.

 Êàíàë «1+1»
06.05 Õ/ô "Â³äïóñòè ìåíå" (1). 07.50
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò +".
09.00 "Ëîòî-Çàáàâà". 10.10, 10.35
Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.00 "Êóë³íàðí³
êóðñè ç Þ. Âèñîöüêîþ. ²òàë³ÿ
Òîñêàíà". 11.25 "Âåëèêà ð³çíèöÿ".
12.20, 03.30 Õ/ô "Ïîêðîâñüê³
âîðîòà" (1). 15.20 Õ/ô "Ùå îäèí
øàíñ" (1). 19.30 "ÒÑÍ-Òèæäåíü".
20.15 Õ/ô "Ï³ðàÌÌÌ³äà" (2). 22.25
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.25 Õ/ô
"Íåïðîùåíí³". 01.40 Õ/ô "Ñêàðá" (2).

IÍÒÅÐ
05.30 Ì/ô "Ìàóãë³". 06.40 Ì/ñ "Â³íêñ
5". 07.50 Õ/ô "Çåâñ ³ Ðîêñàíà". 09.30
"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî".
10.05 Õ/ô "Ñ³ì íÿíüîê" (1). 11.30
"Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Þðìàëà 2012"". 13.20 Õ/ô " Çà

04.10 Çîíà íî÷³. 03.20 Ñ.Ïàðàäæà-
íîâ. Â³äêëàäåíà ïðåì'ºðà. 03.30
Ìàðêî Êðîïèâíèöüêèé. 04.15 Ïîäî-
ðîæ ó âòðà÷åíå ìèíóëå.

ÑÓÁÎÒÀ, 9 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 11.50 Êðèâå äçåðêàëî. 13.25 Çîëî-
òèé ãóñàê. 13.55 Á³àòëîí. ×åìï³î-
íàò ñâ³òó. Ñïðèíò (÷îë.). 15.25 Ïî-
ãîäà. 15.25 Êðèâå äçåðêàëî. 17.10
Á³àòëîí. ×åìï³îíàò ñâ³òó. Ñïðèíò
(æ³í.). 18.40 Ì³æíàðîäíèé ëåãêîàò-
ëåòè÷íèé òóðí³ð "Ç³ðêè æåðäèíè".
19.10 Ó ïåðåðâ³: Ñâ³ò àòîìà. 20.05
Æàðò ç Þ.Ãàëüöåâèì. 20.50 Ìåãà-
ëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Êàáì³í: ïîä³ÿ

òèæíÿ. 21.30 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.00
Æàðò ç Â.Âèíîêóðîì. 22.50 Ñóïåð-
ëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Òâ³é ãî-
ëîñ. 23.20 Ïîãîäà. 23.25 Åðà çäî-
ðîâ'ÿ. 23.50 Ê³íî â äåòàëÿõ. 00.50
Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó. 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 01.40 Êàáì³í: ïîä³ÿ
òèæíÿ. 01.50 "Íàùàäêè" ç Í.Ðèá-
÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì. 02.45 Òå-
ëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.05 "Ðåìîíò +". 06.40 "ß ëþáëþ
Óêðà¿íó - 3". 08.00 "Ñâ³òñüêå æèò-
òÿ". 09.00 "Õòî òàì?". 10.10, 10.35
Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.00 "Ñâ³ò íà-
âèâîð³ò - 3: Òàíçàí³ÿ, Åô³îï³ÿ". 12.35
Ì/ô "Ðóõàé ÷àñ" (1). 14.20 Õ/ô "Â³í
çâåäå ìåíå ç ðîçóìó". 16.45
"Âå÷³ðí³é Êè¿â". 18.30 "Ðîçñì³øè êî-
ì³êà". 19.30, 05.35 "ÒÑÍ". 20.00 Õ/ô
"Ìåòîä Õ³ò÷à". 22.25, 03.55 Õ/ô
"Ìåæà ðèçèêó" (2). 00.35 Õ/ô "Ôë³ðò
ç³ çâ³ðîì" (2). 02.20 Õ/ô "Ïåêëî".

IÍÒÅÐ
 05.00 "Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³î-
äó". 05.25 "Òîê-øîó ç Àííîþ Áåçó-
ëèê "Ñïðàâåäëèâ³ñòü"". 07.05 Õ/ô
"Ïðèõîäüòå çàâòðà" (1). 09.00 "Îðåë
³ Ðåøêà". 09.55 Êîíöåðò "Âå÷³ðí³é
Êè¿â". 11.50 "Âåëèêà ð³çíèöÿ". 12.55
Õ/ô "Ðîçïëàòà çà ëþáîâ". 14.45 Ò/ñ
"Ëþáîâ ç³ çáðîºþ". 18.10 "Êîíöåðò
Ì. Çàäîðíîâà "Ç ïåðøèì ñì³õîì"".
20.00, 01.50 "Ïîäðîáèö³". 20.25 Êîí-
öåðò "Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãó-
ìîðó "Þðìàëà 2012"". 22.10 Õ/ô
"Ëþáîâ ï³ä Ãðèôîì "Ö³ëêîì òàºì-
íî"" (2). 00.10 Õ/ô "Ëþáîâ ï³ä Ãðè-
ôîì "Ö³ëêîì òàºìíî" 2". 02.15 Õ/ô
"Çàáèðàþ÷è æèòòÿ" (2). 04.00 Õ/ô
"Ñï³âàê íà âåñ³ëë³" (2).

ICTV
04.30, 05.00 Ïîãîäà. 04.35 Ôàêòè.
05.05, 04.50 Ñâ³òàíîê. 05.55 Êîçèð-
íå æèòòÿ. 06.30 Ì/ô "Òîì ³ Äæåðð³.
×àð³âíà êàáëó÷êà" .07.25 Õ/ô "Êî-
õàííÿ òà ³íø³ íåïðèºìíîñò³". 09.05
Ç³ðêà YouTube. 10.00 Äà÷à. 10.55
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.50, 15.35
Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 12.45 Îë³ìï³Ëÿïè.
13.10 Çà êåðìîì .13.35 Õ/ô "Âò³êà÷³".
16.10 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 17.00 Åê-
ñòðåíèé âèêëèê .17.55 Ìàêñèìóì â
Óêðà¿í³ .18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00
Õ/ô "Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà". 20.55 Õ/ô
"22 êóë³. Áåçñìåðòíèé". 22.55 Õ/ô
"Ê³ëüêà õîðîøèõ õëîïö³â" (2). 01.15
Õ/ô "Ñïèñîê Øèíäëåðà" (2) .04.20
ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâèíè. 06.20 "Ãåí³¿ ³ ëèõîä³¿". 06.45
Õ/ô "Äîçâîëüòå çë³ò!" 08.20 "Ãðàé,
ãàðìîíü óëþáëåíà!" 09.00 "Ðîçóì-
íèö³ ³ ðîçóìíèêè". 09.40 "Ñëîâî
ïàñòèðÿ". 10.15 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³
ïðèãîäè". 10.25 "Ñìàê". 11.00 "Â'ÿ-
÷åñëàâ Òèõîíîâ. Ñòîìëåíèé äî-
ëåþ". 12.15 Õ/ô "Öå áóëî â Ïåíü-
êîâ³". 14.05 "Â'ÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ.
Îñòàííÿ çóñòð³÷". 15.10 Õ/ô "ªâðî-
ïåéñüêà ³ñòîð³ÿ". 16.45, 18.10 "Çãà-
äóþ÷è Â'ÿ÷åñëàâà Òèõîíîâà".
19.00 Õ/ô "Äîæèâåìî äî ïîíåä³ë-
êà". 21.00 "×àñ". 21.20 "Ñüîãîäí³
ââå÷åð³". 22.50 Õ/ô "Ëþäèíà ç áóëü-
âàðó Êàïóöèí³â". 00.30 Íàäíîâèé
Øåðëîê Õîëìñ. "Åëåìåíòàðíî".
01.15 Õ/ô "×àøà òåðï³ííÿ". 02.45 Õ/
ô "13 äîðó÷åíü". 03.50 Õ/ô "Âàì ùî,
íàøà âëàäà íå ïîäîáàºòüñÿ?!" 05.20
"Õî÷ó çíàòè".

ÑÒÁ
05.40 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè:
Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå" (1). 06.35
Õ/ô "Îäðóæåííÿ Áàëüçàì³íîâà" (1).

ñ³ìåéíèìè îáñòàâèíàìè" (1). 16.05
Õ/ô "Ëþáîâ íà àñôàëüò³". 18.10 Õ/ô
"Ñòðàõîâèé âèïàäîê" (1). 20.00,
02.05 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 20.55 Ò/ñ
"Í³ìèé". 00.35 Õ/ô "Ëþáîâ ï³ä
Ãðèôîì "Ö³ëêîì òàºìíî" 3". 02.45
"Õîäÿòü ÷óòêè" (2). 04.20 Õ/ô "Ñ³ì
íÿíüîê".

 ICTV
05.40, 06.00 Ïîãîäà. 05.45 Ôàêòè.
06.05, 04.20 Ñâ³òàíîê. 06.55 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 07.50 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè .08.10 Äà÷à .09.05 Îñ-
íîâíèé ³íñòèíêò .09.35 Äèâèòèñÿ
âñ³ì!. 10.30 Îë³ìï³Ëÿïè. 11.30 Êî-
çèðíå æèòòÿ. 12.00 Ìóëüò îñîáèñ-
òîñò³. 12.20 Êðèì³íàëüíèé îáëîì.
13.20 Õ/ô "Æèâèé ÷è ìåðòâèé".
14.45 Õ/ô "22 êóë³. Áåçñìåðòíèé".
16.45 Õ/ô "Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà"
.18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.30 Õ/ô "Ì³ñ³ÿ
íåçä³éñíåííà-2". 21.45 Õ/ô "Ì³ñ³ÿ
íåçä³éñíåííà-3". 23.50 ²íøèé ôóò-
áîë. 00.20 Õ/ô "Ê³ëüêà õîðîøèõ
õëîïö³â" (2). 02.35 Õ/ô "Êîõàííÿ òà
³íø³ íåïðèºìíîñò³". 04.05 ÏðîÖ³êà-
âå.

ÎÐÒ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâèíè. 06.20
Õ/ô "Åôåêò Ðîìàøê³íà". 07.25 Õ/ô
"Ñòàíö³éíèé äîãëÿäà÷". 08.30 "Àðì-
³éñüêèé ìàãàçèí". 09.00 "Çäîðîâ'ÿ".
10.10 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 10.25
"Íåïóòí³ íîòàòêè". 10.45 "Äîêè âñ³
âäîìà". 11.30 "Ôàçåíäà". 12.15 Ñå-
ðåäîâèùå ïðîæèâàííÿ. "Ùîá ëîæ-
êà ñòîÿëà". 13.10 Õ/ô "Åê³ïàæ". 15.35
"Åê³ïàæ Îëåêñàíäðà Ì³òòè". 16.20 Õ/
ô "Ð³äíÿ". 18.00 "Îäèí øàíñ ³ç òè-
ñÿ÷³". 18.55 "Íàäáàííÿ Ðåñïóáë³êè:
Ëåâ Ëåùåíêî". 21.00 Íåä³ëüíèé
"×àñ". 22.00 "Ìóëüò îñîáèñòîñò³".
22.30 "Yesterday live". 23.30 "Ïî-
çíåð". 00.30 Õ/ô "Àññà". 02.55 Õ/ô
"ßêáè ÿ áóâ íà÷àëüíèêîì...". 04.15
"Õî÷ó çíàòè".

ÑÒÁ
06.00 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè:
Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî" (1). 07.05
Õ/ô "Ãàðàæ" (1). 09.00 "¯ìî âäîìà".
10.05 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Çàìîæí³ òà
íåçàì³æí³". 11.05 "Êàðàîêå íà Ìàé-
äàí³". 12.00 Ò/ñ "Ñàìàðà" (1). 15.30
Õ/ô "Æ³íî÷å öàðñòâî" (1). 19.00 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â". 19.55 Õ/ô "Ëþáîâ
íå ä³ëèòüñÿ íà äâà" (1). 23.40 Õ/ô
"Àåë³òà, íå ïðèñòàâàé äî ÷îëîâ³ê³â"
(1). 01.15 Õ/ô "Ïî ãîëîâí³é âóëèö³ ç
îðêåñòðîì" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00 Ïîä³¿. 07.20 Õ/ô "Áåòõîâåí"
(1). 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00
Òàºìíèö³ ç³ðîê. 11.00 Ò/ñ "Äîðîãà
ìîÿ ëþäèíà" (1). 13.20 Õ/ô "Åãî¿ñò"
(1). 15.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 17.10, 20.00
Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé" (1). 19.00, 03.15
Ïîä³¿ òèæíÿ. 21.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).
23.00 Ò/ñ "Êîíòðãðà" (2). 01.20 Õ/ô
"Ñîðîê" (1). 02.40 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 04.00 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³
â³éíè - 6" (2).

Ò Å Ò
 06.00 ªðàëàø. 07.15 Ì/ñ "Ëóíò³ê"
(1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00
Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ
"Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 10.40 Ì/ô "Ñì³ëè-
âèé âåëèêèé ïàíäà" (1). 12.35 Õ/ô
"Ì³é ºäèíèé" (1). 14.45 Õ/ô "Øîïî-
êîï" (1). 16.35 Õ/ô "Áóäèíîê âåëè-
êî¿ ìàòóñ³ 2" (1). 18.40 Äàéîø ìîëî-
äüîæ!. 19.45 Øóðè-Ìóðè. 20.50 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.50 Õ/ô "Íàâ³òü
íå äóìàé 2" (2). 01.00 Ïðîô³ëàêòè-
êà.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Ä/c. 8:30 -  "×àñ". 9:00 -  "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 9:05 - ìóçè÷íà
"Òîï Õ³ò 20". 10:30 -  "×àñ" . 11:00 -
Õ/ô .12:25 -  "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -  Çàêàðïàòòÿ. 13:00 -  "Äó-
õîâíå äæåðåëî" (ïîâòîð). 13:45 -
Ì/ô. 14:30 -  Çàêàðïàòòÿ .15:00 - Ä/
c. 16:30 -  Çàêàðïàòòÿ. 17:00 -  "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30
- Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 -
Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7 äí³â". 21:10
- Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 22:35 - Õ/ô
.00.20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
 09.00 Ì/ñ "Ðîãè ³ êîïèòà: Ïîâåð-
íåííÿ". 09.55 Ì/ô "Ñêóá³-Äó! ²ñòîð³¿
ë³òíüîãî òàáîðó". 11.20 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 16.00 Õ/ô "Àðòóð. ²äå-
àëüíèé ì³ëüéîíåð". 18.15 Õ/ô "Ìè-
ëàøêà" (2). 20.05 Õ/ô "Íà ãà÷êó" (2).
22.00 Õ/ô "Äî÷êà ìîãî áîñà" (2).
23.50 Ñïîðòðåïîðòåð. 23.55 Õ/ô "Íà
â³äñòàí³ êîõàííÿ" (2). 01.55 Ò/ñ
"Ïë³òêàðêà". 02.30, 03.35, 04.30
Çîíà íî÷³. 02.35 Óêðà¿íö³ Ëþáîâ.
03.40 Óêðà¿íö³ Â³ðà. 04.35 Óïåðòèé
óêðà¿íåöü. 04.50 Í³ìôåÿ êàíä³äà.
05.05, 05.40 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
05.10 Íåâãàìîâíèé Ïàíòåëåéìîí.
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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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Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ
äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 24
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 8
     äiâ÷àòîê – 16
     îäðóæèëîñÿ –

11 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè;
ïîìåðëî – 20 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Цього тижня можна
смiливо брати позики i
робити грошовi вне�

ски пiд вiдсотки. Спортивне
тренування може закiнчитися
травмою. В кiнцi тижня ваш
настрiй покращає.

ТIЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). На початку
тижня будьте тихiшi за
воду, нижчi за траву.

Найбiльш плiдною виявиться
друга половина тижня, тому
суперечливi питання краще
вирiшувати пiсля середи.
Того, хто не замислюється
про далекi труднощi,
пiдстерiгають близькi
неприємностi.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Не давайте
необдуманих обiця�
нок, не потурайте
своїм бажанням. Хо�

чеш не хочеш, а доведеться
розщедритися, адже всього
не заплануєш.

РАК  (22.06�22.07).
Ваша прискiпливiсть
може спровокувати
конфлiкт мiж Вами i

коханою людиною. Добре
пiдуть справи у банкiвських
службовцiв.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Не поспiшайте
довiритися мало�
знайомим людям.

Тому розрахуйтесь з креди�
торами, тим паче, що неза�
баром фiнансовi труднощi
змiнить успiх. Не будьте не�
вдячними.

ДIВА (24.08�23.09).
Цей тиждень додасть
Вам вольових якос�
тей, що допоможе
вирiшити багато зав�

дань. Велика вiрогiднiсть тер�
тя в робочому колективi. Хо�
чете полюбити королеву або
заробити мiльйон? Тодi, це
Ваш час.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Початок тижня
додасть рiшучостi Ва�
шим дiям. Зосередже�

на i довга праця � ось сим�
вол цього перiоду.

СКОРПIОН (24.10�
22.11). Дуже ймо�
вiрно, що тиждень
почнеться з кон�
флiкту. Але всi питан�

ня, швидше за все, вирiшать�
ся з вигодою для Вас. Вас
можуть чекати нагороди або
осуд, залежно вiд того, як Ви
дiяли у минулому.

СТРIЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Тиждень схи�
ляє до лiнi i може бути
згубним для здоров`я.
Ви ведете правильну

фiнансову полiтику, але
постiйно виникають спокуси,
i треба розумно розпоряди�
тися своїми коштами.

КОЗЕРIГ (22.12�
20.01). Цього тижня
будуть незаплано�
ванi витрати. Якщо

Ви посварилися, саме час по�
миритися. Якщо ви мiняєте
роботу, то є шанс успiшно
оформитися на новому робо�
чому мiсцi або приступити до
здiйснення смiливого проек�
ту.

ВОДОЛIЙ (21.01�
19.02). Уникайте на�
тиску i надмiрної
наполегливостi у

спiлкуваннi з коханою люди�
ною. На роботi, можливо, до�
ведеться вирiшувати правовi
i юридичнi питання, зверта�
тися до суду. Вихiднi краще
провести в колi сiм`ї.

РИБИ (20.02�20.03).
Проблема, що хвилює
Вас, з`явиться перед
Вами в повному

об`ємi. Ваше почуття може
зашкодити Вашiй кар`єрi. У
серединi тижня несвiдомо
можуть бути знайденi цiкавi i
оптимальнi способи рiшення
застарiлих проблем.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 04.02.13 – 10.02.2013

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Власти индонезийской провин�
ции Ачех, где официально действу�
ют законы шариата, а большинство
населения исповедует ислам, жен�

щинам запретили ездить на мото�
циклах позади водителей�мужчин в
"мужской" позе — то есть верхом.
Женщинам разрешается сидеть
"по�женски", то есть, свесив обе
ноги на одну сторону. По словам
Суайди Яхьи, мэра столицы провин�
ции Лхоксемаве, когда женщина си�
дит на мотоцикле, охватив ногами
сиденье, она покушается на ислам�
ские ценности. "Когда женщина так
сидит, она похожа на мужчину, —
говорит чиновник. — А когда она
сидит боком, то похожа на женщи�
ну". По его мнению, новый способ
езды ещё и более безопасен — те,
кто сидит боком, реже падают.

☺ ☺ ☺

ЧТО ЛУЧШЕ ЕСТЬ
НА ЗАВТРАК?

Наиболее полезна белковая пища: кусок отварной
индейки или курицы либо омлет. Многие люди пред�
почитают каши, но лучше варить их из натурального
зерна — гречки или овсянки, а не пользоваться быст�
рорастворимыми «пакетиками». Понятно, что по утрам
все спешат. Но если с вечера замочить крупы, а утром
залить кипятком и проварить на маленьком огне 10�15
минут, сытный и полезный завтрак будет стоять на сто�
ле. Можно сделать бутерброд с неострым твердым
сыром или брынзой, съесть творог с медом. Из напит�

ков для печени полезен
кофе с молоком. Считается,
что молоко защищает сли�
зистую желудка и смягчает
стимулирующее действие
кофеина. Улучшают работу
печени настой шиповника,
компот из ягод смородины.
Можно заваривать некреп�
кий чай — черный или зе�
леный.

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²

3 ëþòîãî 2013 ð.
î 12.00  âèñòàâà äëÿ ä³òåé

«Õóòðÿíà õàòèíêà»,
Â öåé æå äåíü î 17.00 –
âèñòàâà äëÿ äîðîñëèõ

«Îáûêíîâåííîå ÷óäî»

Ëàñêàâî ïðîñèìî!

Анонс творчих акцій Мукачівської
міської бібліотеки

6 лютого 2013 року о 16.00 год. відбудеться літературний подіум
"Дзеркало слова" за участі українських письменників  Володимира
Шовкошитного та Станіслава Бондаренка. Модератор зустрічі відомий
письменник, журналіст, видавець � Мирослав Дочинець.

7 лютого о 15.00 год. запрошуємо шанувальників поетичного слова
на творчий вечір "Я дякую своїй щасливій долі" та презентацію по�
етичної збірки вибраного "Вересневі обрії" поета, голови Мукачівсько�
го міського літературного об'єднання "Рідне слово"  Михайла Шушке9
вича.

Місце зустрічі: читальна зала Мукачівської міської центральної
бібліотеки ім. О. Духновича (ІІІ поверх).

Запрошуємо всіх бажаючих! Вхід вільний.

Коран о мотоциклах не ведает
Новые правила уже подвергли кри�

тике известные мусульманские акти�
висты, в том числе и живущий в Джа�
карте Улил Абшар Абдалла: "Коран
ничего не знает о мотоциклах. Нет
ничего об этом и в хади�
сах". По мнению Абдал�
лы, в демократической
стране нормы шариата
должны соответствовать
здравому смыслу.

Уточним, что в боль�
шинстве западных стран
сидеть на мотоцикле бо�
ком по соображениям бе�
зопасности категоричес�
ки запрещено.

Êèòàéöà ñïðàøèâàþò:
– Íó êàê âàì Êèåâ?
– Õîðîøî: òèõî, ñïîêîé-

íî, ëþäåé ìàëî...

– Ñàðî÷êà, ïðèäóò Ðàáè-
íîâè÷è, íå âçäóìàé äîñòà-
âàòü ñåðåáðÿííûå êîôåé-
íûå ëîæå÷êè!!!

– Óêðàäóò ?
– Óçíàþò.

Â  äåñÿòîì êëàññå øêî-
ëû çàäàþò ñî÷èíåíèå íà
òåìó "×òî áû ÿ ñäåëàë,
åñëè áû ñòàë ïðåìüåð-
ìèíèñòðîì"? Âñå 30 ÷åëî-
âåê  èç êëàññà íàïèñàëè
ðàçíûå èñòîðèè, íî âñå
ñî÷èíåíèÿ çàêàí÷èâàëèñü
îäíîé ôðàçîé: "È õðåí áû
âû ìåíÿ òîãäà íàøëè!"

Äðóçüÿ, âñå ïðîøëûå äíè
ÿ ïèë çà âàøå çäîðîâüå!
Ïèë òàê, ÷òî íåêîòîðûå
èç âàñ òåïåðü áåññìåðò-
íû!

Ìàìà – âàìïèð, ïàïà –
îáîðîòåíü. Ñûí íå çíàåò,
ïî ÷üèì ñòîïàì ïîéòè:
òî ëè â íàëîãîâóþ, òî ëè
â ÌÂÄ.

Àáðàì çàñòðàõîâàë äà÷ó,
ïîëó÷èë ïîëèñ è íåäîâåð-
÷èâî ñìîòðèò íà àãåíòà:

–  È ÷òî, âû õîòèòå ñêà-
çàòü, ÷òî ÿ ïîëó÷ó
ñòîëüêî äåíåã, åñëè ìîÿ
äà÷à ñãîðèò?

– Äà, íî òîëüêî åñëè âû
åå íå ñàìè ïîäîææåòå.

–  ß òàêè çíàë, ÷òî òóò
êàêîé-òî ïîäâîõ!

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТУ

«ÌÓÊÀ×ÅÂÎ» на 20139й рік.
У передплатних умовах нічого не змінюється
Передплатна вартість  19го номера газети

на 1 місяць—8 грн...
Оформити підписку вам допоможуть у будь�якому пошто�

вому відділенні міста і району або  безпосередньо у редакції
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