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Залишайтеся з нами i надалi. Адже
ваша передплата — найвагомiша ча�
стка  фiнансового виживання нашої з
вами газети. Пiдписатися на газету
“Мукачево” можна у будь�якому по�
штовому вiддiленнi мiста i району або
безпосередньо у редакцiї.

Вартiсть передплати –
8 грн. на мiсяць.

Вiдповiдно на
3 мiсяцi — 24 грн.;

на пiвроку — 48 грн.;
на рiк — 96 грн.

Дякуємо за пiдтримку.
Редактор газети “Мукачево”

В.ДВОРНИЧЕНКО.
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КИЇВ обійшов Москву у рейтингу найшаноблив�
іших міст світу. У списку 100 міст  наша столиця
посідає 73�є, а Москва – 90�е місце.

На першому місці – Сідней.
ЗАВЕРШЕНО підготовчі роботи  до будівництва

нового двоколійного тунелю в Карпатах на пере�
гоні Бескид�Скотарське.

У ЛЬВОВІ – кавовій столиці України відкрито па�
м'ятний знак видатному галичанину Юрію Куль�
чицькому – першовідкривачу і активному поширю�
вачеві кави у Європі.

УКРАЇНА посідає  шосте місце  у світі  по вжи�
ванню алкоголю на душу населення. Щороку на
кожного українця припадає  понад 15 літрів спир�
ту.

1 ЛИСТОПАДА  починається реєстрація  шко�
лярів  на пробне  ВНО, яке відбудеться  22�го і 29�
го березня  2014 року.

ІСПАНЕЦЬ Ектор Рамірес  став першим плав�
цем, який  переплив Гібралтар  (14 км.) стилем
батерфляй.

В УЖГОРОДСЬКОМУ  художньому музеї ім. Бок�
шая відкрилася виставка  творів видатного закар�
патського  скульптора, народного художника Ук�
раїни  Василя Свиди з нагоди 100�річчя з дня на�
родження  митця.

АМЕРИКАНСЬКА енергетична компанія присту�
пила до  буріння газової свердловини  в Ужгородсь�
кому районі. Газ, видобутий з глибини двох кіло�
метрів прислужиться для  регіональних потреб.

НАЙБАГАТОДІТНІША мати України Леонора На�
мені з Чернівців народила  21�дитину – хлопчика.

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

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñ-
íèêà 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.

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС  61826

АТ “ОТП Банк”. Всі види банківських послуг. Ліцензія НБУ № 191 від  05.10.2011.
Кредит від 15% річних у гривні, щомісячна комісія за обслуговування кредиту стано�
вить 1.5 % від суми кредиту. Пропозиція дійсна з 10.07.2013 р. до 31.12.2013 р. по всій
території України. Деталі на сайті www.otpbank.ua.

ÇÀÂÅÐØÈÂÑß Ô²ÍÀË ×ÅÌÏ²ÎÍÀÒÓ
ÌÓÊÀ×ÅÂÀ Ç ØÀÕ²Â

Переможцем турніру став Аттіла Кріштофорі.
Детальніше читайте в наступному номері.

ÄÍ² Â²ÄÊÐÈÒÈÕ ÄÂÅÐÅÉ
ßÊ ÇÀÑ²Á Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß
ÄÎÂ²ÐÈ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÑÒ²
ÄÎ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÑÓÄÓ
Мукачівський міськрайонний

суд повідомляє, що в період з
11 по 21 листопада 2013 р., з
метою поглиблення обізнаності
про діяльність суду, буде про�
ведено «Дні відкритих дверей».
До участі запрошуються грома�
дяни та учні старших класів шкіл
міста та району.

Захід буде проведено у при�
міщенні Мукачівського міськра�
йонного суду за адресою: м. Му�
качево, вул. Л. Толстого, 13.

Бажаючим взяти участь,
просимо звертатися для
попереднього запису за

телефоном :
(03131) 3�16�68.
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Ситуація проста і звична до
банальності, може, її й змаль�
овувати не варто, але вона як�
раз найпоказовіша, якщо гово�
рити про нову пропозицію на
банківському ринку. Ви – дирек�
тор підприємства, приміром,
займаєтеся будівельним бізне�
сом. Сьогодні у вас є мож�
ливість придбати за зниженою
чи акційною ціною будматеріа�
ли. Завтра це буде дорожче
відсотків на 20. Але вільних
коштів саме зараз немає, а
завтра зручний і вигідний для
бізнесу шанс буде втрачений…
Що робити?

Íà äîïîìîãó á³çíåêñó
«Êðåäèòíà êàðòêà êåð³âíèêà» –
ïîðÿòóíîê ó ñêðóòíó õâèëèíó

ТерраБанк пропонує своїм клієнтам вихід із «глухого кута»

Або ж інша «картинка», з якою
напевно що кожен з керівників
зіштовхувався, і не один раз.
Так само складний вибір: наста�
ли строки сплатити податки та
платежі до різних державних
фондів, а коштів знову таки –
катма. Так, завтра розрахуєть�
ся за виконані роботи один
клієнт, післязавтра, згідно з
підписаною угодою, надійдуть
поповнення з іншого джерела,
але останній термін зі сплати
різних державних платежів –
сьогодні. Якщо цього не зроби�
ти, можна «влетіти» на значні
фінансові санкції, а кому цього

хочеться? Зрештою, це незап�
лановані при формуванні
бізнес�плану видатки, вони
віддалюють і віддалюють перс�
пективи заробітків, розвитку
бізнесу, зрештою, елементар�
ної поїздки з дітками на море…
Який вихід?

Позичити в друзів чи рідних?
Навряд чи в когось одразу й бу�
дуть необхідні кошти, та й усі ми
знаємо, як це в когось зичити зі
своїх – одразу стосунки псують�
ся… Взяти кредит? Варіант.
Здавалося б, і пропозицій чима�
ло, але поки підеш по банках у
пошуках вигідніших кредитів,
менших ставок, як подумаєш,
скільки потрібно часу для офор�
млення всіх необхідних у таких
випадках документів, то зле
стає.

Тим не менше, вихід є, і в да�
ному випадку – чи не ідеальний.
Хай це звучить певною мірою з
рекламним відтінком, але я, як
керівник підприємства, з влас�

ного досвіду пропоную вихід з
ситуації. Говорю про новий уні�
кальний продукт від «ТЕРРА
БАНКу» – «Кредитна картка ке�
рівника». Вона настільки зруч�
на, що, як у тій приказці, краще
один раз спробувати, ніж сім
разів почути.

Власне, про що мова? Цей
продукт передбачає надання
першим особам підприємств
(тим же головам правлінь, ви�
конавчим директорам тощо) на
приватну платіжну картку кре�
дитного ліміту. Сума, яку мож�
на одразу використати – до 250
000 гривень. «Термін такого
кредиту – до 24 місяців зі спла�
тою процентної ставки за кори�
стування кредитним лімітом від
23% річних. Причому як тільки
вільні кошти з’явилися – кредит
можна погасити. Не з’явилися
– теж не проблема: можна спла�
чувати відсотки за користуван�
ня грошима щомісяця, а основ�
ну заборгованість виплатити у

кінці строку. При цьому, що чи
не найважливіше, кредитний
ліміт надається для споживчих
цілей без забезпечення», – роз�
повідає Грига Микола � керівник
Відділення №23 ПАТ «ТЕРРА
БАНК», що в м.Мукачево, вул..�
Миру, буд 7.

З його слів, що важливо, цей
новий продукт «ТЕРРА БАНК»
пропонує як для підприємств,
які вже є клієнтами банку, так і
для підприємств, котрі тільки
мають намір розпочати
співпрацю з фінансовою уста�
новою.

До речі, такою пропозицією
керівник може скористатися в
різних випадках, починаючи від
ремонтів приміщень закінчуючи
грошових переказами, іпотеч�
ними та авто кредитами. Варто
тільки звернутися до найближ�
чого відділення «ТЕРРА БАНКу»
– і розпочати взаємовигідну
співпрацю.

Потрібно терміново сплатити кошти до різних фондів –
а вільних грошей немає. Або ж сьогодні можна на вигід�
них умовах придбати товар чи вкласти гроші в розвиток
бізнесу, а обігових коштів бракує. Тисячі  підприємців
буквально щодня зустрічаються з цими і подібними про�
блемами. Здається, ось воно, ще б кілька днів – і гроші
з’являться, але шанс буде втрачений. Як бути в такій
ситуації? Чи є вихід з проблеми?

25 жовтня 2013 року,
напередодні 69�ї річниці
визволення Мукачева від
гітлерівської окупації, у
приміщенні  обласного
державного російського
драматичного театру
відбулися урочисті збори
та святковий концерт,
присвячені цій визначній
історичній події.

Ветерани і молодь, ті,
хто пройшов важкими до�
рогами війни і, ті, хто про
неї тільки чув з вуст стар�
ших, читав у книгах чи ба�
чив на екранах кіно та те�
лебачення прийшли, щоб
згадати бойових побра�
тимів, рідних та близьких,
поділитися своїми спога�
дами про війну, щоб вис�
ловити  теплі слова вдяч�
ності ветеранам.

«Сьогодні ми зібралися
разом, щоб відзначити
подію, яка користується
особливою увагою з боку
нашої міської спільноти,
змушує задуматися над
відвічними питаннями
добра і зла, цінності
людського життя, питан�
нями злагоди та взаємо�
підтримки, особливо у
важкі часи воєнного лихо�
ліття та післявоєнної
відбудови. Власне ці пи�
тання виникають у нас,
коли ми розмірковуємо
про визволення нашого
міста від фашистської
окупації»,� зазначив у
своїй святковій промові
перед присутніми у залі
міський голова Мукачева
Золтан Ленд’єл.

Міський голова згадав
подвиг воїнів 18�ї армії
Четвертого Українського
фронту, які 26 жовтня
1944 року, у ході Карпа�
то�Ужгородської операції
звільнили наше місто.
«Ви – українці, росіяни,
білоруси, євреї, грузини,

Квіти та слова вдячності
воїнам�визволителям

представники інших на�
ціональностей відстояли
свободу та незалежність
своєї рідної землі, своїх
рідних та близьких і при�
несли визволення наро�
дам Європи, в тому числі і
нам, мукачівцям та меш�
канцям нашого краю», �
підкреслив виступаючий.

«Ми пишаємося від
того, що серед тих, хто
боровся з фашизмом по
всьому світу були і наші
земляки�закарпатці, які
воювали в рядах Червоної
армії та в складі армій
країн антигітлерівської
коаліції багатьох країн», �
сказав Золтан Золтано�
вич. Він також згадав сло�
вами вдячності учасників
партизанського та
підпільного руху, праців�
ників тилу – усіх. хто своїм
ратним і трудовим подви�
гом наближав довгоочіку�
ване визволення та Пере�
могу, хто рятував тих, хто
втратив уже всяку надію
на свободу – в’язнів наци�
стських концтаборів. На
пропозицію виступаючого,
учасники урочистих зборів
вшанували хвилиною мов�
чання  тих, хто загинув на
дорогах війни, кому не су�
дилося дожити до ниніш�
нього свята.

Міський голова Мукаче�
ва висловив вдячність ве�
теранам та ветеранським
організаціям за підтрим�
ку в діяльності міської вла�
ди, за щирі поради та
слушні пропозиції спря�
мовані на покращення
нашої роботи та  висловив
побажання, щоб у добро�
му настрої всі разом зус�
тріли  70� річницю визво�
лення міста, яку будемо
відзначати наступного
року.

Перед учасниками уро�
чистого зібрання  висту�

пили також Олександр
Русінов, учасник бойових
дій в роки Великої Вітчиз�
няної війни, заступник го�
лови міської ветеранської
організації «Інваліди Дру�
гої світової війни та Арії
України», Євген Бондар,
заступник командира 128
окремої гірсько�стрілець�
кої бригади, а також Карі�
на Шкріба , учениця 11 –
го класу ЗОШ І�ІІІ ступенів
№11, заступник голови
Мукачівської учнівської
ради старшокласників.

Порадували присутніх
своїми виступами колек�
тиви художньої самодіяль�
ності та індивідуальні ви�
конавці, актори театру та
учасники народного цир�
ку «Дружба» міського Бу�
динку культури.

За традицією, яка про�
тягом багатьох років існує
в місті над Латорицею,
заступники міського голо�
ви Михайло Лабош та Ігор
Радиш, разом з керівни�
ками ветеранських та
інших громадських орган�
ізацій міста зранку
відвідали місця поховань
воїнів–визволителів на
міських кладовищах та
біля Вічного вогню, щоб
вклонитися їхній пам’яті.

Цього осіннього соняч�
ного дня квіти та вінки   від
мукачівської громади були
покладені до Обеліску
в о ї н і в � в и з в о л и т е л і в
міським головою Золта�
ном Ленд’єлом, секрета�
рем міської ради Іваном
Маняком, керівниками та
представниками підпри�
ємств, установ та органі�
зацій, громадсько�пол�
ітичних об’єднань та
партій нашого міста.

Відділ з питань внутрі�
шньої політики
Мукачівського

міськвиконкому
для газети «Мукачево»

Òâîð÷èé ä³àëîã ç îñ³ííþ...
НЕОЧIКУВАНИЙ  подарунок

осенi — золотий жовтень немов�
би  повертає нас у лагiдну бла�
годать “бабиного лiта”. У
природi панують  сонце, грибо�
ва теплiнь i незбагненна тиша.  А
безвiтряний падолист  додає
зворушливої романтики, щемно
тривожить i спонукає до твор�
чостi  схвильованi серця
художникiв.

 Можна зрозумiти, з яким за�
хопленням i радiстю сприйняли
любителi живопису з Мукачiв�
ського арт�клубу “Палiтр�
Спектр” iдею  i пропозицiю
керiвника клубу Оксани Мецгер
поспiлкуватися iз осiнню, як кажуть,— безпосередньо “на природi”.

 Такий  творчий дiалог любителiв пензля з осiнню позаминулих вихiдних вiдбувся  на
базi арт�садиби “Золота рибка” по дорозі на “Синяк”. Участь у ньому взяли  тринадцять
шанувальникiв художнього малярства — в гуртi професiйних художникiв i аматорiв.

 Особливiстю пленера було й те, що цього разу вiн носив своєрiдний сiмейний харак�
тер, бо разом з дорослими участь у ньому брали й дiти. Впродовж трьох днiв творчою
майстернею учасникiв пленера була оточуюча природа. Вони залюбки робили замальов�
ки прилеглих, а дехто  i досить вiддалених мальовничих куточкiв навколишнього ланшафту
— з потiчком, що струмоче поруч, лiсом i навiть романтичним дизайном самої арт�садиби.

 В процесi  етюдних вилазок художники охоче обмiнювалися професiйним досвiдом,
вчилися дружнiми порадами бiльш досвiдчених колег— Кiнги Кiзман, Антона Секереша,
Вiктора Грабаря... Своєрiдний майстер�клас малювання з дiтьми проводила Тiмея
Софiлканич.

 Приємним сюрпризом для
учасникiв пленера стало запрошен�
ня господарки “Золотої рибки”
Свiтлани Анатолiївни Шоф до
дегустацiї кращих сортiв  австрiй�
ських вин, яку вона особисто
високопрофесiйно провела.

 А на завершення пленеру його
учасники побували з пізнавальною
екскурсiєю в творчiй майстернi над�
звичайно цiкавого i своєрiдного ху�
дожника i скульптора Лаврента�Пав�
ла Бокотея, садиба якого розташо�
вана неподалiк.

 Впевнена, що у кожного з учасникiв
пленера назавжди залишаться не
лише добрi враження, але й глибока
вдячнiсть Оксанi Мецгер за
органiзацiю пленера, а також госпо�
дарям “Золотої рибки” Свiтланi
Анатолiївнi Шоф та її невтомнiй мамi
за щиру гостиннiсть, домашнiй за�
тишок, який вони створили учасни�
кам пленера у цi незабутнi три днi.
Велике їм спасибi.

Т. РИБАР,
 учасник пленера.

Ліцензія НБУ 177, від 07.08.2008 р.
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Âiñíèê Ìóêà÷iâñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æiíî÷îãî ïðàâîñëàâíîãî ìîíàñòèðÿ

Óòâåðäè, Áîæå, ñâÿòó ïðàâîñëàâíó âiðó,  ïðàâîñëàâíèõ  õðèñòèÿí âî âiêè âiêiâ!
10 (93) 31 æîâòíÿ 2013 ð. (Âèõîäèòü ùîìiñÿöÿ).

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333331 æîâòíÿ  2013  ð.

43 (994)43 (994)43 (994)43 (994)43 (994)

ñò.

Êîìó Öåðêîâü – íå Ìàòü, òîìó è Áîã – íå Îòåö. (Ñâò. Êèïðèàí Êàðôàãåíñêèé).

Àðõ³ñòðàòèã Ìèõàèë, ³ì’ÿ ÿêîãî â ïåðåêëàä³ ³ç
ºâðåéñüêî¿ îçíà÷àº «õòî ÿêî Áîã», º âîæäü íå-
áåñíèõ ñèë, òîìó ³ íàçèâàºòüñÿ ó Ñâÿùåííîìó
Ïèñüì³ àðõ³ñòðàòèãîì ñèëè Ãîñïîäíüî¿ (²³ñ. Íàâ.
5.14). Â öåðêîâíèõ ï³ñíåñï³âàõ â³í îñï³âóºòüñÿ ÿê
«àíãåëüñüêèõ ëèêîâ ÷èíîíî÷àëüíèê», «Òðèñîëíå÷-
íîãî Áîæåñòâà ïðåäñòàòåëü». Â öåé äåíü ñâ. Öåð-
êâà çãàäóº âñ³õ Àíãåëüñüêèõ ñèë áåçïëîòíèõ, ÷å-
ðåç ùî öåé ïðàçíèê íàçèâàºòüñÿ ñîáîðîì. Äëÿ
ñâÿòêóâàííÿ ñâÿòèì Àíãåëàì íå âèïàäêîâî âèá-
ðàíî ëèñòîïàä – äåâ’ÿòèé ì³ñÿöü â³ä áåðåçíÿ (ç
ÿêîãî ðàí³øå ðîçïî÷èíàâñÿ ð³ê) – ó â³äïîâ³äíîñò³
ç ÷èñëîì äåâ’ÿòè ÷èí³â àíãåëüñüêèõ.

Çà öåðêîâíèìè ïåðåêàçàìè àðõ³ñòðàòèã Ìèõà-
èë ïðèéìàâ ó÷àñòü ó áàãàòüîõ ñòàðîçàâ³òíèõ ïîä-
³ÿõ, ç äàâí³õ ÷àñ³â ïðîñëàâëåíèé ÷óäåñàìè. Ïðåä-
ñòàòåëüñòâà Ïðåñâÿòîþ Áîãîðîäèöåþ çä³éñíþ-
âàëèñü ¯¿ ÿâëåííÿìè ç Âî¿íñòâîì Íåáåñíèì ï³ä
ïðîâîäîì àðõ³ñòðàòèãà Ìèõàèëà.

Ó Êèºâ³, çðàçó ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ õðèñòèÿíñòâà, áóëî ñïîðóäæåíî Àðõàí-
ãåëüñüêèé õðàì ³ ìîíàñòèð. Íà Ðóñ³ íå áóëî ì³ñòà, äå á íå ³ñíóâàâ õðàì,
ïðèñâÿ÷åíèé àðõ³ñòðàòèãó Ìèõàèëó. Áàãàòî÷èñëåíí³ ³ ³êîíè ×èíîíà÷àëüíè-
êà Âèùèõ Ñèë ³ éîãî Ñîáîðó.

«Âåëè÷àåì âàñ, Àðõàíãåëè è Àíãåëè, è âñÿ âîèíñòâà, Õåðóâèìè è Ñåðà-
ôèìè, ñëàâÿùèÿ Ãîñïîäà».

Àðõ³ìàíäðèò ÌÀÐÒÈÍ²ÀÍ

Ñâÿòèé Àðõ³ñòðàòèã Ìèõàèë
(21 ëèñòîïàäà)

ÄÈÌÈÒÐ²ÂÑÜÊÀÄÈÌÈÒÐ²ÂÑÜÊÀÄÈÌÈÒÐ²ÂÑÜÊÀÄÈÌÈÒÐ²ÂÑÜÊÀÄÈÌÈÒÐ²ÂÑÜÊÀ
ÁÀÒÜÊ²ÂÑÜÊÀ ÑÓÁÎÒÀÁÀÒÜÊ²ÂÑÜÊÀ ÑÓÁÎÒÀÁÀÒÜÊ²ÂÑÜÊÀ ÑÓÁÎÒÀÁÀÒÜÊ²ÂÑÜÊÀ ÑÓÁÎÒÀÁÀÒÜÊ²ÂÑÜÊÀ ÑÓÁÎÒÀ

(2 ëèñòîïàäà)
Ïåðåìîãà â Êóëèêîâñüê³é áèòâ³ äîðî-

ãî ä³ñòàëàñÿ ðóñüêîìó íàðîäó: çàãèíó-
ëà ìàéæå á³ëüøà ÷àñòèíà â³éñüêà – ïðî-
ñòèõ âî¿í³â ³ êíÿç³â. Áàãàòî ðàòíèê³â
áóëè ïîõîðîíåí³ òóò æå, íà ïîë³ Êóëè-
êîâîìó. Çðàçó æ, ñèëàìè æèâèõ, áóëà
ïîáóäîâàíà êëàäîâèùåíñüêà öåðêâà,
ÿêó îñâÿòèëè íà ÷åñòü Ð³çäâà Áîãîðî-
äèö³.

Ïîâåðíóâøèñü äî Ìîñêâè, ñâÿòèé
áëàãîâ³ðíèé âåëèêèé êíÿçü Äèìèòð³é
Äîíñüêèé íåãàéíî â³äïðàâèâñÿ äî ïðå-
ïîäîáíîãî Ñåðã³ÿ. Â Òðî¿öüêîìó ìîíà-
ñòèð³ çà çàãèáëèìè âî¿íàìè ñëóæèëèñü
áàãàòî÷èñëåíí³ ïàíàõèäè. Áóâ âñòàíîâ-
ëåíèé äåíü ¿õ ùîð³÷íîãî ïîìèíàííÿ,
íàçâàíèé Äèìèòð³âñüêîþ ñóáîòîþ.
Ï³çí³øå â³í ñòàâ äíåì çàãàëüíîãî ïî-
ìèíàííÿ ïðåäê³â, áàòüê³âñüêèì äíåì.

Òàê áóëà óâ³êîâ³÷åíà â öåðêîâí³é ïà-
ì’ÿò³ Êóëèêîâñüêà áèòâà.

Ïðîòîäèÿêîí ÌÈÒÐÎÔÀÍ

4 ëèñòîïàäà – ïðàçíóâàííÿ
Êàçàíñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³

Ï²ÑÍÜ ÏÐÅÑÂßÒ²É
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²

Êî Òâîºé ñâÿòîé ³êîí³
Ïðèá³ãàºì ìû ãð³øíûè,
Çàñòóïíèöå âåëèÿ,
Ïðåñâÿòàÿ Ìàð³º.
Ñî âûñîòû íåáåñíûÿ
Ïðèçðè íà âîçäûõàíèÿ
Ðîäà Òåá³ â³ðíàãî
Íå îñòàâè á³äíîãî.
Îòâðàòè îò íàñ íàïàñòè,
Âîéíó, ãëàä è á³äíîñòè,
Íå äàé íàì ïîãèáíóòè,
Ñîõðàíè íàñ âñ³õ â³ä çëîñòè.
Âñþ íàä³þ ïîëàãàºì
Âî Òåá³ è îæèäàºì
Â³÷íîº ñïàñåí³º
×ðåç Òâîº ïðîøåíèº.
Íå èì³ºì áî ³ííóþ,
Òîêìî Òåáå ªäèíóþ
Íàøó Õîäàòàéèöó
Íåáà-çåìëè Öàðèöþ.
Óìîëè Ñèíà Ñâîºãî
Íà ëîí³ äåðæèìà
Âîéí³ ãëàäó ïðåñòàòè,
Ñìåðòü íàïðàñíó îòíÿòè.
Èç ãëóáèíû ñåðäå÷íûÿ
Ïðèéìè íàøà ìîëåíèÿ,
Çàñòóïíèöå âåëèÿ,
Ïðåñâÿòàÿ Ìàð³º.

Ñòàðîâèííà çàêàðïàòñüêà
ïðàâîñëàâíà ï³ñíÿ.

Çàïèñàëà Ì.².ØÓÒ²É,
ì. Ìóêà÷åâî

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

ÏÐÎ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÑÅÐÖß
Äëÿ ðîçâèòêó ñåðöÿ íåîáõ³äí³ ³ êîðèñí³

íàñòóïí³ ïðàâèëà:
- Â³äâ³äóâàííÿ ñâÿòèõ öåðêîâíèõ

ñëóæá.
-   Ìîëèòâà, Öåðêâîþ âèçíà÷åíà, - ïðà-

âèëî äîìàøíº.
-   Âèêîðèñòàííÿ ñâÿòîãî õðåñòà, ³êîí

òà ³íøèõ ñâÿòèõ ðå÷åé.
-  Äîòðèìàííÿ ñâÿùåííèõ çâè÷à¿â,

âñòàíîâëåíèõ Öåðêâîþ ³ çàâæäè íåþ ïðî-
ïîíîâàíèõ.

ÏÐÎ ÐÎÇÂÈÒÎÊ Ò²ËÀ
Ò³ëî, ïðèðîäíî, ÷èñòå. Òîìó íåîáõ³äíî

ò³ëüêè óñóíóòè â³ä éîãî ïîòðåá íåïðè-
ðîäíå ³ óêð³ïèòèñÿ â ïðèðîäíîìó äëÿ
íüîãî. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî íàñòóïíå:

- Çáåð³ãàòè âèòðèìêó ³ ìåíøå çàé-
ìàòèñÿ ïóñòèìè ðîçìîâàìè.

- Äîòðèìóâàòèñÿ ïîñòó, ì³ðè ñíó ³
ïèëüíîñò³.

- Çáåð³ãàòè ò³ëåñíó ÷èñòîòó.

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê

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

Çàïèòàííÿ: – ×îìó íå ìîæíà ¿ñòè ïåðåä áîãî-
ñëóæ³ííÿì?

Â³äïîâ³äü: – Ò³, ÿê³ éäóòü íà áîãîñëóæ³ííÿ ïî¿âøè,
– ïèøå ñâ. ²îàíí Êðîíøòàäòñüêèé, – äîáðîâ³ëüíî íà-
êëàäàþòü íà ñåáå íåïîòð³áíó ³ ïîãàíó âàæê³ñòü ³ çàç-
äàëåã³äü çàãëóøóþòü ñâîº ñåðöå äëÿ ìîëèòâè, ïåðå-
ãîðîäæóþ÷è äî íüîãî äîñòóï ñâÿòèõ ïîìèñë³â ³ ñâÿ-
òèõ â³ä÷óòò³â. Äóæå ñë³ä îáåð³ãàòèñÿ, ùîá íå ¿ñòè ïå-
ðåä áîãîñëóæ³ííÿì. Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî Öàðñòâî Áîæå
«íåñòü áðàøíî è ïèòèå» (Ðèì. 14.17), òîáòî íå ìîæå
öàðþâàòè Áîã â òîìó ñåðö³, ÿêå îáòÿæåíå ïåðå¿äàí-
íÿì ³ âèïèòòÿì.

Çàïèòàííÿ: – ×è ìîæíà çàïèñóâàòè íåâåëèê³
ãð³õè äëÿ ïîêàÿííÿ ïåðåä äóõ³âíèêîì?

Â³äïîâ³äü: – Îáîâ’ÿçêîâî ñë³ä çàïèñóâàòè âñÿêèé,
õî÷ ³ ìàëåíüêèé ãð³õ, ÿêèé çãàäàºòå, à ïîò³ì êàÿòèñÿ.

Çàïèòàííÿ: – ×è ò³ëüêè â ãð³õàõ ñë³ä êàÿòèñÿ?
Â³äïîâ³äü: – Í³, ñë³ä êàÿòèñÿ ³ â òîìó, ùî íå çðî-

áèâ îêðåìèõ äîáðèõ ñïðàâ ³ ùî òàê³ îêðåì³ äîáð³
ñïðàâè ÷åðåç òåáå íå çðîáèëè ³íø³. Ñâò. ²îàíí Çëàòî-
óñò â÷èòü íàñ: «Êàÿòèñÿ ñë³ä, ïî-ïåðøå, ó âëàñíèõ
ãð³õàõ; ïî-äðóãå, â ãð³õàõ, íà ÿê³ ìè íàâåëè áëèæ-
íüîãî ÷åðåç ñïîíóêàííÿ, ñïîêóñó àáî ïîãàíèé ïðè-
êëàä; ïî-òðåòº, â òèõ äîáðèõ ñïðàâàõ, ÿê³ ìîãëè á
çðîáèòè, àëå íå çðîáèëè; ïî-÷åòâåðòå, â òèõ äîáðèõ
ñïðàâàõ, â³ä ÿêèõ ìè â³äâåëè áëèæíüîãî…»

Çàïèòàííÿ: – ×è ìîæíà çðîáèòè çàóâàæåííÿ,
ÿêùî â õðàì³ õòîñü ðîçìîâàìè çàâàæàº ñëóõàòè
ñëóæáó àáî ñï³âàº ãîëîñíî ³ äóæå íåïðàâèëüíî?

Â³äïîâ³äü: – Ñâ. ²îàíí Çëàòîóñò êàæå, ùî ìîæíà
öå çðîáèòè íàâ³òü ìàëåíüêîìó õëîï÷èêó.

Çàïèòàííÿ: – ×è îáîâ’ÿçêîâî ö³ëóâàòè ×àøó
ï³ñëÿ Ïðè÷àñòÿ? Ùî öå îçíà÷àº?

Â³äïîâ³äü: – Ñâ. ×àøó ö³ëóþòü òàì, äå ìàëî ïðè-
÷àñíèê³â, îñê³ëüêè öå íå çàòðèìóº ñëóæáó. Ö³ëóâàí-
íÿ ×àø³ îçíà÷àº ö³ëóâàííÿ ðåáðà Ñïàñèòåëÿ (ðàíè
éîãî), ³ç ÿêîãî âèòåêëè êðîâ ³ âîäà.

     Çàïèòóºòå  – âiäïîâiäàºìî

Êîæåí ³ç íàñ õî÷å áóòè ùàñëè-
âèì. Àëå íå êîæåí çíàº, ÿê íåáà-
ãàòî äëÿ öüîãî òðåáà. Ðåêîìåíäóº-
ìî âàø³é óâàç³ âñüîãî ï’ÿòü ïðî-
ñòèõ ïðàâèë, ÿê³ äîïîìîæóòü ñòà-
òè ùàñëèâèì.

1. Íàâ÷³òüñÿ ïðîáà÷àòè ³
î÷èñò³òü ñâîº ñåðöå â³ä íåíà-
âèñò³.

Ùî öå çíà÷èòü? Öå çíà÷èòü, ùî
àáñîëþòíî íåïðàâèëüíî ³ ãð³øíî
òðèìàòè â ñâîºìó ñåðö³ îáðàçó ³
íåíàâèñòü. Ö³ ïî÷óòòÿ îòðóþþòü
íàøå æèòòÿ, çàáèðàþòü ó íàñ ñîí
³ ñïîê³é. Ìè ïîâèíí³ âèáà÷àòè âñ³
îáðàçè, íàíåñåí³ íàì. ßêùî ìè íå
áóäåìî ïðîáà÷àòè òèõ, õòî íàñ îá-
ðàçèâ, òî ³ Îòåöü íàø Íåáåñíèé
íå âèáà÷èòü íàì ïðîãð³õ³â íàøèõ.

2. Çâ³ëüí³òü ñâîº ñåðöå â³ä
õâèëþâàíü, àäæå á³ëüø³ñòü ç
íèõ äàðåìí³.

Íå ñë³ä äàðåìíî õâèëþâàòèñÿ ³
ïåðåæèâàòè. Ãîñïîäü âëàøòóº âñå
òàê, ÿê ñïàñèòåëüêî äëÿ íàñ, òîìó
ìè ò³ëüêè çàéâå íåðâóºìî ³ ïåðå-
æèâàºìî. Ïîãîäüòåñÿ, í³ òå, í³ ³íøå
íå äîäàº íàì ùàñòÿ.

3. Æèâ³òü ïðîñòèì æèòòÿì ³
ö³íóéòå òå, ùî ìàºòå.

Òå, ùî ìè æèâåìî, – öå âæå
ùàñòÿ, òîìó ùî, ÿêùî ìè áóäåìî
ëþáèòè Áîãà ³ âèêîíóâàòè Éîãî
çàïîâ³ä³, òî óñïàäêóºìî Æèòòÿ
Â³÷íå â Öàðñòâ³ Íåáåñíîìó. Õ³áà

     Äóõîâíà ñêàðáíèöÿ

öå íå º ùàñòÿ? Çíàòè, ùî ïîïðà-
öþâàâøè â çåìíîìó æèòò³, ìè áó-
äåìî â³÷íî ðàä³òè â Íåáåñíîìó
Öàðñòâ³ ç ñîíìîì àíãåë³â íåáåñ-
íèõ ³ ëèêîì ñâÿòèõ áóäåìî ëèöåç-
ð³òè Ãîñïîäà íàøîãî ²³ñóñà Õðèñ-
òà!

4. Â³ääàâàéòå á³ëüøå, í³æ çà-
áèðàºòå.

Çàâæäè â³ääàâàéòå á³ëüøå, í³æ
ñàì³ îòðèìóºòå. ßêùî îòðèìóºòå â
äàð íåáàãàòî, ñàì³ æ äàðóéòå âäâ³÷³
á³ëüøå. ßêùî âàì äàëè â áîðã íå-
áàãàòî, ñàì³ äàâàéòå âäâ³÷³
á³ëüøå. ßêùî ìàëî îòðèìóºòå â³ä
êîãîñü ëþáîâ³, ñàì³ æ ëþá³òü ç ïîä-
âîºíîþ ñèëîþ. Ïîñòóïàéòå ç ëþäü-
ìè òàê, ÿê âè õîò³ëè á, ùîá âîíè
ïîñòóïàëè ç âàìè.

5. Î÷³êóéòå ìåíøå ³ îòðèìàº-
òå íàâ³òü òå, ÷îãî íå ÷åêàºòå.

Áóäüòå ñêðîìí³ â ñâî¿õ  ïîáàæàí-
íÿõ. Ïðîñ³òü ñîá³ äóæå ìàëî, ³
ò³ëüêè ñàìå íåîáõ³äíå. Íå ñïîä³-
âàéòåñÿ îòðèìàòè â³ä ëþäåé áà-
ãàòî, ðèçèêóºòå ðîç÷àðóâàòèñÿ.
Áóäüòå ñìèðåíí³. Ââàæàéòå ñåáå
íåã³äíèìè ùåäðîò Ãîñïîäí³õ ïî
ãð³õàõ ñâî¿õ. ² òîä³ çáóäóòüñÿ íà âàñ
ñëîâà Ãîñïîäí³: «Áîã ãîðäåëèâèì
ïðîòèâèòüñÿ, à ñìèðåííèì äàº
áëàãîäàòü» (1 Ïåò. 5.5).

Æóðíàë «Ñïàñèòå íàøè
äóøè!», ¹ 9, 2013 ð.

Ï’ßÒÜ ÏÐÎÑÒÈÕ ÏÐÀÂÈË,
ÙÎÁ ÑÒÀÒÈ ÙÀÑËÈÂÈÌ

(ñêîðî÷åíî)

     Õðèñòèÿíñüêå áëàãî÷åñòÿ
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Âñåãäà áîäðòñâóéòå, íåïðåñòàííî ìîëèòåñü, çà âñå áëàãîäàðèòå Áîãà. (Àïîñòîë Ïàâåë).

ÃÎËÎÂÍI ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍI ÑÂßÒÀ
Ó ËÈÑÒÎÏÀÄ² 2013 ð.

2. (Ñá.) – Äèìèòð³¿âñüêà áàòüê³âñüêà ñóáîòà.
4. (Ïí.) –  Êàçàíñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³.
5. (Âò.) –  Àïîñòîëà ßêîâà, áðàòà Ãîñïîäíüîãî ïî ïëîò³.
6. (Ñð.) –  ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòå".
8. (Ïò.) –  Âì÷. Äèìèòð³ÿ Ñîëóíñüêîãî.
9. (Ñá.) –  Ïðïï. Íåñòîðà Ë³òîïèñöÿ ³ Íåñòîðà íåêíèæíî-

ãî, Ïå÷åðñüêèõ.
10. (Íä.) –  Âìö. Ïàðàñêåâè, íàðå÷åíî¿ Ï'ÿòíèöÿ. Ïðï. ²îâà,

³ãóìåíà Ïî÷à¿âñüêîãî. Ñâò. Äèìèòð³ÿ, ìèòð. Ðîñòîâñüêîãî.
18. (Ïí.) –  Ì÷÷. Ãàëàêò³îíà ³ ªïèñòèì³¿. Ñâò. Òèõîíà, ïàò-

ð³àðõà Ìîñêîâñüêîãî ³ âñ³º¿ Ðóñ³.
21. (×ò.) –  Ñîáîð Àðõ³ñòðàòèãà Ìèõàèëà òà ³íøèõ Íåáåñ-

íèõ Ñèë áåçïëîòíèõ. Àðõàíãåë³â Ãàâðèèëà, Ðàôàèëà, Óðèè-
ëà, Ñåëàôè¿ëà, ²ºãóäè¿ëà, Âàðàõè³ëà òà ²ºðåìè³ëà.
22. (Ïò.) –  ²êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Ñêîðîïîñëóøíèöà".
24. (Íä.) –  Ïðï. Ôåîäîðà Ñòóäèòà, ñïîâ.
26. (Âò.) –  Ñâò. ²îàííà Çëàòîóñòà, àðõ³ºï. Êîíñòàíòèíî-

ïîëüñüêîãî. Çàãîâèíè íà Ð³çäâÿíèé (Ôèëèï³â) ï³ñò.
27. (Ñð.) –  Àïîñòîëà Ôèëèïà.
28. (×ò.) –  Ïî÷àòîê Ð³çäâÿíîãî ïîñòó.
29. (Ïò.) –  Àïîñòîëà ³ ºâàíãåë³ñòà Ìàòôåÿ.

Ó Â À Ã À !
Ïðîñèìî «ÁËÀÃÎÂIÑÒ»  íå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ
ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. ßêùî âií âàì áiëüøå íå

ïîòðiáåí — ïîäàðóéòå éîãî iíøèì ëþäÿì.

Ñòàðøå ïîêîë³ííÿ ëþäåé
ùå ïàì’ÿòàº ñìàê ³ çàïàõ
õë³áà äîìàøíüî¿ âèï³÷êè íà
õìåëüîâèõ äð³æäæàõ. Òàêèé
õë³á äîáðå íàñè÷óâàâ, í³êî-
ëè íå ïîêðèâàâñÿ ïë³ñåííþ,
áóâ ïîâí³ñòþ ô³ç³îëîã³÷íèì.
Íà ïðîõàííÿ ÷èòà÷³â «Áëàãî-
â³ñòó» ïóáë³êóºìî ðåöåïòè, ÿê
ó äîìàøí³õ óìîâàõ ïðèãîòó-
âàòè äð³æäæ³ ³ç õìåëþ.

Çàïîâí³òü ñâ³æèì õìåëåì
âåëèêó åìàëüîâàíó êàñòðóëþ,
çàëèéòå ãàðÿ÷îþ âîäîþ ³,
íàêðèâøè êðèøêîþ, ïðî-
âàð³òü ïðîòÿãîì ãîäèíè.
Ïîò³ì â³äâàð ïðîö³ä³òü.

Ó 2 ë â³äâàðó äîáàâòå 2 ñò.
ëîæêè ñîë³, 1 ñêëÿíêó öóêðó ³
2 ñêëÿíêè áîðîøíà. Âñå
äóæå ðåòåëüíî ïåðåì³øàéòå,
ùîá íå áóëî ãðóäî÷îê, ³ ïî-
êëàä³òü â òåïëå ì³ñöå íà 36
ãîäèí. Ï³ñëÿ öüîãî äîáàâòå
ïàðó â³äâàðåíèõ ³ ïðîòåðòèõ

     Íà äîïîìîãó ïðàâîñëàâí³é ãîñïîäàðö³

ÄÐ²ÆÄÆ² ²Ç ÕÌÅËÞ
êàðòîïëèí, çíîâó äîáðå ïå-
ðåì³øàéòå ³ äàéòå íàñòîÿòè-
ñÿ ùå äåíü. Ãîòîâ³ äð³æäæ³
çàëèéòå ó ïëÿøêè, äîáðå
çàêðèéòå ³ çáåð³ãàéòå â õî-
ëîäíîìó ì³ñö³.

Ìîæíà ïðèãîòóâàòè
äð³æäæ³ ³ç ñóõîãî õìåëþ.
Äëÿ öüîãî áåðóòü 1 ÷àñòèíó
õìåëþ ³ äâ³ ÷àñòèíè ãàðÿ÷î¿
âîäè. Ñòàâëÿòü êàñòðóëþ íà
âîãîíü ³ êèï’ÿòÿòü ñóì³ø äî
òèõ ï³ð, ïîêè ê³ëüê³ñòü ð³äè-
íè íå çìåíøèòüñÿ âäâ³÷³.
Ï³ñëÿ öüîãî â³äâàð ïðîö³äæó-
þòü, òðîõè îõîëîäæóþòü. Â
òåïëèé â³äâàð äîäàþòü 1 ñò.
ëîæêó öóêðó ³ 0,5 ñêëÿíêè
ïøåíè÷íîãî áîðîøíà. Ñóì³ø
ðåòåëüíî ïåðåì³øóþòü, íà-
êðèâàþòü ³ çàëèøàþòü íà äâ³
äîáè ó òåïë³. Ãîòîâ³ äð³æäæ³
ðîçëèâàþòü ó ïëÿøêè, äîá-
ðå çàêóïîðþþòü. Òðèìàþòü
ó õîëîä³.

Íóæíî èìåòü âíèìàíèå ê ñâîåé âíóòðåííåé æèçíè –
òàê, ÷òîáû íå çàìå÷àòü, ÷òî äåëàåòñÿ âîêðóã òåáÿ.
Òîãäà îñóæäàòü äðóãèõ íå áóäåøü.

Êîãäà ÷óâñòâóåøü, ÷òî ïðåèñïîëíÿåøüñÿ ãîðäîñòüþ,
òî çíàé, ÷òî ýòî ïîõâàëû äðóãèõ òåáÿ íàäìåâàþò.

Íóæíî çàñòàâëÿòü ñåáÿ, õîòÿ è ïðîòèâ âîëè, äåëàòü
êàêîå-ëèáî äîáðî âðàãàì ñâîèì, à ãëàâíîå – íå ìñòèòü
èì è áûòü îñòîðîæíûì, ÷òîáû ñëó÷àéíî íå îáèäåòü
èõ âèäîì ïðåçðåíèÿ è óíè÷èæåíèÿ.

Êîãäà õâàëÿò, òî íà ýòî íàäî íå îáðàùàòü âíèìà-
íèÿ, íå îòâå÷àòü è íå ñïîðèòü. Ïóñòü õâàëÿò, à òîëüêî
ñàìîìó ñîçíàâàòü â ñåáå, ñòîèøü ëè òû ïîõâàëû èëè
íåò. Åñëè áóäåøü ïðîòèâîðå÷èòü, òî âûéäåò ëèöåìå-
ðèå; âåäü òîíêîå ÷óâñòâî óäîâîëüñòâèÿ îò ïîõâàëû âñå-
òàêè åñòü â òåáå; äà è òå, êîòîðûì òû áóäåøü ïðîòè-
âîðå÷èòü, íå ïîâåðÿò òåáå, ïîýòîìó, êîãäà ïîõâàëÿò,
íå ãîâîðè íè÷åãî, îïóñòè ãëàçà è ìîë÷è.

     Èç ïîó÷åíèé ïðï. Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî

²ñíóº áëàãî÷åñòèâà ïðàâî-
ñëàâíà òðàäèö³ÿ íàçèâàòè
íåìîâëÿò õðèñòèÿíñüêèìè
³ìåíàìè. Òîáòî ³ìåíàìè ñâÿ-
òèõ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè.

Òàêèì ÷èíîì, äèòèíà,
îêð³ì Àíãåëà Õðàíèòåëÿ, îò-
ðèìóº ñîá³ íåáåñíîãî ïîêðî-
âèòåëÿ ³ç ÷èñëà ñâÿòèõ. Äåíü
ïàì’ÿò³ öüîãî ñâÿòîãî íàçè-
âàþòü ³ìåíèíàìè, àáî Äíåì
Àíãåëà. Ïðè âèáîð³ ³ìåí³
Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà íå îá-
ìåæóº öèì áàòüê³â. Öå ìîæå
áóòè ³ì’ÿ ñâÿòîãî, ïàì’ÿòü
ÿêîãî Öåðêâà ñâÿòêóº â äåíü
íàðîäæåííÿ, àáî â äåíü õðå-
ùåííÿ äèòèíè. Ìîæíà òàêîæ
îáðàòè ³ì’ÿ îäíîãî ç ñâÿòèõ,
äåíü ïàì’ÿò³ ÿêîãî ïðèïàäàº
â ³íøèé äåíü ï³ñëÿ íàðîä-

ßê ïðàâèëüíî âèáðàòè ³ì’ÿ íîâîíàðîäæåíîìó?
æåííÿ äèòèíè. Öå ìîæå áóòè
³ ³ì’ÿ ñâÿòîãî, ÿêèé îñîáëè-
âî øàíóºòüñÿ ñ³ì’ºþ.

Ïèòàííÿ âèáîðó ³ìåí³ ìîæ-
íà âèð³øèòè ñàìèì, àáî
çâåðíóòèñÿ äî ñâÿùåíèêà
âàøîãî ïðàâîñëàâíîãî õðà-
ìó. Â öüîìó âèïàäêó ãîëîâ-
íèì º çáåðåæåííÿ õðèñòè-
ÿíñüêî¿ ëþáîâ³ ³ óíèêíåííÿ
ñóïåðå÷îê ³ íåïîðîçóì³íü ì³æ
áàòüêàìè.

ßêùî ³ì’ÿ, ï³ä ÿêèì óæå
äèòèíà çàðåºñòðîâàíà,
â³äñóòíº â ïðàâîñëàâíîìó
ì³ñÿöåñëîâ³, òî öå ùå íå îç-
íà÷àº, ùî ñë³ä ñï³øèòè
çì³íþâàòè ³ì’ÿ ïðè Õðå-
ùåíí³. Ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî
äèòèí³ äàíî ïðàâîñëàâíå
³ì’ÿ, àëå â çàõ³äíîºâðî-

ïåéñüê³é àáî ì³ñöåâ³é éîãî
ôîðì³. Â òàêîìó âèïàäêó ñë³ä
ïðîñòî ïåðåâåñòè éîãî â öåð-
êîâíîñëîâ’ÿíñüêó ôîðìó ³
õðåñòèòè ï³ä öèì ³ìåíåì.
Íàâîäèìî ïðèêëàä äåÿêèõ
³ìåí.

Àíæåëà – Àíãåë³íà; Æàííà,
ßíà – ²îàííà; Îêñàíà, Àêñè-
íÿ – Êñåí³ÿ; Ïîë³íà – Àïîë³-
íàð³ÿ; Ëóêåð³ÿ – Ãë³êåð³ÿ;
ªãîð, Æîðæ – Ãåîðã³é; Æàí,
ßí – ²îàíí; Îëåêñà – Àëåêñ³é;
Ìàòèàñ – Ìàòôåé; Ãàáð³åëü
– Ãàâðè³ë; Äåíèñ – Ä³îí³ñ³é;
Äîñÿ – Äîñ³ôåÿ; Ëþöèÿ –
Ëóê³ÿ; Ñþçàííà-Ñóñàííà;
Ñâ³òëàíà – Ôîòèíà; Ìàðòà –
Ìàðôà; Æåíÿ – ªâãåí³é;
Àêèì, ßõèì – ²îàêèì; Éîçåô,
Þçåô – ²îñèô; Êîðíåé –

Êîðíèë³é; Òåîäîð – Ôåîäîð;
Òåðåç³ÿ – Ôåîäîñ³ÿ; Òîìàñ –
Ôîìà; Þë³àííà – Þë³ÿ; Îëå-
ñÿ – Îëåêñàíäðà; Íåëÿ –
Íåîí³ëà; Îäàðêà – Äàð³ÿ ³ ò.
ä.

Çàâæäè ïîòð³áíî ïàì’ÿòà-
òè, ùî ³ì’ÿ êîæíîãî ç íàñ –
öå ³ì’ÿ îäíîãî ç õðèñòè-
ÿíñüêèõ ïîäâèæíèê³â. ² ìè
ïîâèíí³ áóòè ã³äíèìè òîãî
äóõîâíîãî ïîäâèãó ñâÿòîãî,
çàâäÿêè ÿêîìó éîãî ³ì’ÿ âïè-
ñàíå ó ïðàâîñëàâíèé êàëåí-
äàð. Òîä³ é ïî ìîëèòâàì íå-
áåñíîãî ïîêðîâèòåëÿ, ³ì’ÿ
ÿêîãî ìè íîñèìî, Ãîñïîäü
áóäå ÿâëÿòè ó íàø³é äîë³
Ñâîþ ìèë³ñòü, ëþáîâ ³ áëà-
ãîäàòü.

Ïðîòîäèÿêîí ÀÍÀÒÎË²É

ÖÅÐÊÂÀ —
ÑÊÀÐÁÍÈÖß
ÑÏÀÑ²ÍÍß!

Ìè ÷ëåíè ñâ. ïðàâîñëàâíî¿ öåðê-
âè, ÷ëåíè Ò³ëà Õðèñòîâîãî, Ãëàâîþ
ÿêîãî º — Ñàì Õðèñòîñ Áîã, à ïîîñ-
³áíî êîæíèé — òî ÷ëåí; Õðèñòîñ Ñâÿ-
òèé — Ãëàâà ò³ëà, òî ³ ÷ëåíè ìóñÿòü
áóòè ñâÿòèìè.

Õðèñòèÿíè — ÷ëåíè öåðêâè, à öåð-
êâà º Ò³ëîì Õðèñòîâèì ç Ãëàâîþ Ñà-
ìèì Õðèñòîì ³ Ïðîñâ³òèòåëåì Äóõîì
ñâÿòèí³. «Õðèñòîñ âîçëþáèâ Öåðêâó,
³ Ñåáå â³ääàâ çà Íå¿.... Ùîá ïðåä-
ñòàâèòè ¿¿ Ñîá³ ñëàâíîþ Öåðêâîþ, ùî
íåìàº ñêâåðíè, àáî ïîðîêó, àáî æ
ùîñü ïîä³áíå äî íèõ, àëå íåõàé áóäå
ñâÿòîþ ³ íåïîðî÷íîþ» (ªô. 5, 25-27).
Âè — ñâÿòå òà âèáðàíå ñòàäî, âè —
÷ëåíè ñâ. ñîáîðíî¿ ³ àïîñòîëüñüêî¿
öåðêâè. Ùî æ â³ä âàñ âèìàãàºòüñÿ?
ßêà ñâÿò³ñòü ÷è ïðàâäà! ßêà óâàãà äî
ñåáå! ßêå äóõîâíå ñïîãëÿäàííÿ ³ ïðà-
öÿ óòàéí³! ßêà ìîðàëü, ÷åñíîòè, ÿêà
â³ðà, ÿêå óïîâàííÿ, ÿêà ëþáîâ! ßêà
ñòðèìàí³ñòü, ìèëîñåðäÿ, òóðáîòà
îäèí ïðî îäíîãî, ïîäâèæíèöòâî îäèí
çà îäíîãî äî ÷åñíîòíîñò³!

Ñå. ²îàíí
ÊÐÎÍØÒÀÄÒÑÜÊÈÉ

ÏÎÆÅËÀÍÈß
ÈÃÓÌÅÍÈÈ

Äîðîãàÿ íàøà Ìàòóøêà,
Âû êàê ñîëíûøêî äëÿ íàñ
Îçàðÿåòå ìîëèòâîþ
Êàæäûé óòðà ðàííèé ÷àñ.

Òîëüêî ëèøü ðàññâåò ïîêàæåòñÿ,
Òî Âû ñ óòðåííåé çàðåé
Óìîëÿåòå Ïðå÷èñòóþ
Îá îáèòåëè ñâÿòîé.

Ìàòåðü Áîæèÿ ïîñëóøàåò
Âàøè ñëåçíûå ìîëüáû,
Ïîäàÿ Âàì ðàçóìåíèå
Íà òÿæåëûå òðóäû.

Äîáðîòîé ñâîåé è ëàñêîþ
È çàáîòîþ î íàñ
Áûëè Ìàòåðüþ Äóõîâíîþ
Â ñàìûé òðóäíûé æèçíè ÷àñ.

Âàøå ñåðäöå ìàòåðèíñêîå
Îá ëþáîé ñåñòðå áîëèò,
Ðîïîò è íåïîñëóøàíèå
Íàì íå ðàç îíî ïðîñòèò.

Ñêîëüêî ðàç ñâîèì ñìèðåíèåì
Ïîêàçàëè Âû ïðèìåð,
Òðóäîëþáèåì, òåðïåíèåì
Áûëè âûøå âñåõ ñåñòåð.

Ïóñòü Ãîñïîäü íà áëàãî íàøå
Ñîõðàíèò Âàñ îò íåâçãîä,
Æèçíü ïðîäëèò çåìíóþ Âàøó
È îò áåä óáåðåæåò.

Ñ óïîâàíèåì íàäååìñÿ,
×òî Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé
Â Æèçíè Âå÷íîé,
                      â Öàðñòâå Áîæèåì
Ñîáåðåò íàñ â ñâåòëûé ðàé!

Èíîêèíÿ Ê.,
Ìóêà÷åâñêèé ìîíàñòûðü

Õâàëè, äóøå ìîÿ,
Ãîñïîäà...

     ÑÂßÒÈÍ² ÏÐÀÂÎÑËÀÂ’ß. ²Ç ÏÀËÎÌÍÈÖÜÊÎ¯ ÏÎ¯ÇÄÊÈ

Î ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÁÎÐÜÁÅ ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÀ

1 2

3

1. Êàôåäðàëüíèé
ñîáîð ó Âëàäèìèð³.

2. ×îëîâ³÷èé ìîíà-
ñòèð ó Ñàíàêñàðàõ
(Ìîðäîâ³ÿ)

3. ×îëîâ³÷èé ìîíà-
ñòèð ó Ðà³ô³ (Òàòàð-
ñòàí)



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555531 æîâòíÿ 2013 ð.

¹ 43 (994)¹ 43 (994)¹ 43 (994)¹ 43 (994)¹ 43 (994)

ñò.

Ñîñòðàäàíèå åñòü çàêîí âå÷íîé ãàðìîíèè, çàêîí âå÷íîé ëþáâè.
(Áðàìåíñêàÿ ìóäðîñòü).

Äîðîã³  âåòåðàíè!
Ñåðäå÷íî â³òàºìî âàñ ç Äíåì âåòåðàí³â ïîäàòêî-

âî¿ ñëóæáè!!!
Áàæàºìî âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëàãîïî-

ëó÷÷ÿ, ðîäèííîãî òåïëà, äîñòàòêó, ðàäîù³â, äîâãèõ
ðîê³â æèòòÿ òà âñ³õ çåìíèõ áëàã.

Ç âåëèêîþ øàíîþ òà ïîâàãîþ,
Ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñöåâîãî îñåðåäêó Àñî-

ö³àö³¿ âåòåðàí³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè
Ìàð³ÿ ØÅËÅËÜÎ,

Ãîëîâà ÌÌÎ ÂÃÎ «Àñîö³àö³¿ ïëàòíèê³â
ïîäàòê³â Óêðà¿íè» Þë³ÿ Ê²ËÀÐÓ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Мукачівський місцевий осередок ВГО «Асоціація

платників податків України» ЗАПРОШУЄ НА СЕМІНАР
на тему: «Практика застосування змін до Податкового
кодексу України. Зміни в податковому обліку. Єдиний
соціальний внесок»

Лектор: Голова Закарпатського ТВ АППУ – Волощук
М.Г.

Консультанти члени АППУ:
0 Мойшевич Е.Я., Лукачина М.М.
В рубриці питання – відповіді приймуть участь:
0 Голова ЗТВ ВПГО «Спілка аудиторів України» – Юлія

Кілару
0 Директор ТОВ “АК «Закарпат0Бізнес0Консалтинг»

–Ярослав Голубко
0 Директор ТОВ «БухСервіс» 0 Олена Голенко
Семінар відбудеться 7 листопада 2013 року, початок

о 1100 год. за адресою: м. Мукачево, вул. Горького, 21, в
приміщенні райдержадміністрації (малий зал).

Семінар платний.
Звертайтеся за тел. 5041016, 4049091, 0500317095091

З повагою, Голова Мукачівського місцевого
осередку ВГО «Асоціації платників податків

України» Юлія КІЛАРУ

Ì³íäîõîä³â äî 30 ëèñòîïàäà àíóëþº
ðåºñòðàö³þ ìîäåëåé êàñîâèõ àïàðàò³â, ùî

íå âõîäÿòü äî îíîâëåíîãî Äåðæðåºñòðó ÐÐÎ
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ çâåðòàº óâàãó,

ùî ç 1 æîâòíÿ 2013 ðîêó ³ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèëó÷åíî
ìîäåë³ ÐÐÎ, ÿê³ íå çàáåçïå÷óþòü ïåðåäà÷ó êîíòðîëüíî-çâ³òíî¿
³íôîðìàö³¿ äî îðãàí³â Ì³íäîõîä³â â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³
â³äïîâ³äíî äî âèìîã, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Ì³íô³íó Óêðà¿íè
â³ä 08.10.2012 ð. ¹ 1057.

Ðåºñòðàö³þ êàñîâèõ àïàðàò³â, ìîäåë³ ÿêèõ íå âõîäÿòü äî
îíîâëåíîãî Äåðæðåºñòðó ÐÐÎ, äî 30 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó
áóäå ñêàñîâàíî. Óñ³ ñóá’ºêòè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ÿêèõ
êàñîâà òåõí³êà íå â³äïîâ³äàº íîâèì âèìîãàì, îòðèìàþòü
â³äïîâ³äí³ ïîâ³äîìëåííÿ äî 1 ëèñòîïàäà öüîãî ðîêó.

Îòæå, ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ äî îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî-
ãî ïîïåðåäæåííÿ â³ä îðãàíó Ì³íäîõîä³â ³ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ
ï³ñëÿ éîãî îòðèìàííÿ ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòîâóâà-
òè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é íàÿâíó êàñî-
âó òåõí³êó òà çä³éñíèòè çàõîäè ùîäî ¿¿ äîîïðàöþâàííÿ ç ìå-
òîþ âèêîíàííÿ íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Çàóâàæòå: çàñòîñóâàííÿ øòðàôíèõ ñàíêö³é çà íåïîäàííÿ äî
îðãàí³â Ì³íäîõîä³â êîíòðîëüíî-çâ³òíî¿ ³íôîðìàö³¿ ÐÐÎ â³äïî-
â³äíî äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà íàñòàº ç 1 ñ³÷íÿ 2014
ðîêó.

Çà ³íôîðìàö³ºþ îô³ö³éíîãî ïîðòàëó ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì.
Êèºâ³

Ï³äïðèºìñòâà îòðèìàëè íîâ³ ïîðÿäêè
ðåºñòðàö³¿ òà çàñòîñóâàííÿ ÐÐÎ òà ÊÎÐÎ
Ì³í³ñòåðñòâî äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè îíîâèëî ïîðÿäêè ç

ðåºñòðàö³¿ òà çàñòîñóâàííÿ ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïå-
ðàö³é (äàë³ — ÐÐÎ) òà êíèã îáë³êó ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é
(äàë³ — ÊÎÐÎ):

1. Ïîðÿäîê ðåºñòðàö³¿ òà çàñòîñóâàííÿ ÐÐÎ, ùî çàñòîñîâó-
þòüñÿ äëÿ ðåºñòðàö³¿ ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é çà òîâàðè (ïî-
ñëóãè), ÿêèì çàòâåðäæåíî ôîðìè:

- çàÿâè ïðî ðåºñòðàö³þ ÐÐÎ;
- ðåºñòðàö³éíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ;
- äîâ³äêè ïðî ðåçåðâóâàííÿ ô³ñêàëüíîãî íîìåðà ÐÐÎ;
- çàÿâè ïðî ñêàñóâàííÿ ðåºñòðàö³¿ ÐÐÎ;
- ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ ðåºñòðàö³¿ ÐÐÎ;
äîâ³äêè ïðî ñêàñóâàííÿ ðåºñòðàö³¿ ÐÐÎ.
2. Ïîðÿäîê ðåºñòðàö³¿ òà çàñòîñóâàííÿ ÐÐÎ, ùî çàñòîñîâó-

þòüñÿ äëÿ ðåºñòðàö³¿ îïåðàö³é ç êóï³âë³-ïðîäàæó ³íîçåìíî¿
âàëþòè, ÿêèé âèçíà÷àº ôîðìè:

- çàÿâè ïðî ðåºñòðàö³þ ÐÐÎ ç êóï³âë³-ïðîäàæó ³íîçåì-
íî¿ âàëþòè;

- äîâ³äêè ïðî ðåçåðâóâàííÿ ô³ñêàëüíîãî íîìåðà ÐÐÎ ç
êóï³âë³-ïðîäàæó ³íîçåìíî¿ âàëþòè;

- ðåºñòðàö³éíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ ÐÐÎ ç êóï³âë³-ïðîäàæó
³íîçåìíî¿ âàëþòè;

- çàÿâè ïðî ñêàñóâàííÿ ðåºñòðàö³¿ ÐÐÎ ç êóï³âë³-ïðîäà-
æó ³íîçåìíî¿ âàëþòè;

- äîâ³äêè ïðî ñêàñóâàííÿ ðåºñòðàö³¿ ÐÐÎ ç êóï³âë³-ïðî-
äàæó ³íîçåìíî¿ âàëþòè;

- ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ ðåºñòðàö³¿ ÐÐÎ ç êóï³âë³-ïðî-
äàæó ³íîçåìíî¿ âàëþòè;

- çàÿâè ïðî ðåºñòðàö³þ æóðíàëó âèêîðèñòàííÿ ÐÐÎ ç
êóï³âë³-ïðîäàæó ³íîçåìíî¿ âàëþòè;

- æóðíàëó âèêîðèñòàííÿ ÐÐÎ ç êóï³âë³-ïðîäàæó ³íîçåì-
íî¿ âàëþòè.

3. Ïîðÿäîê ðåºñòðàö³¿ òà âåäåííÿ ðîçðàõóíêîâèõ êíèæîê,
ÊÎÐÎ, ÿêèé âñòàíîâëþº ôîðìè:

- ÊÎÐÎ íà ÐÐÎ;
- ÊÎÐÎ íà ãîñïîäàðñüêó îäèíèöþ;
- çàÿâè ïðî ðåºñòðàö³þ ÊÎÐÎ òà/àáî ðîçðàõóíêîâî¿

êíèæêè;
- çàÿâè ïðî ñêàñóâàííÿ ðåºñòðàö³¿ ÊÎÐÎ;
- ð³øåííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ ðåºñòðàö³¿ ÊÎÐÎ;
- ðåºñòðàö³éíî¿ ñòîð³íêè ðîçðàõóíêîâî¿ êíèæêè.
4. Ïîðÿäîê îïëîìáóâàííÿ ÐÐÎ, ÿêèì, çîêðåìà, âèçíà÷å-

íî ôîðìè äîâ³äêè ïðî îïëîìáóâàííÿ ÐÐÎ òà çâ³òó ïðî âèêî-
ðèñòàííÿ çàñîá³â êîíòðîëþ.

Îêð³ì òîãî, çàëèøàþòüñÿ ÷èííèìè Ïîëîæåííÿ ïðî ôîðìó
òà çì³ñò ðîçðàõóíêîâèõ äîêóìåíò³â, ôîðìà ¹ ÇÂÐ-1 «Çâ³ò
ïðî âèêîðèñòàííÿ ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é (ðîç-
ðàõóíêîâèõ êíèæîê)» òà Ïîðÿäîê ïîäàííÿ çâ³òíîñò³, ïîâ’ÿçà-
íî¿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é
àáî âèêîðèñòàííÿì ðîçðàõóíêîâèõ êíèæîê, çàòâåðäæåí³ íà-
êàçîì ÄÏÀ â³ä 01.02.2000 ð. ¹ 614.

Íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè «Ïðî çàò-
âåðäæåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ùîäî çàñòî-
ñóâàííÿ ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é òà êíèã îá-
ë³êó ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é» â³ä 28.08.2013 ð. ¹ 417.

Íàáèðàº ÷èííîñò³ ç 18.10.2013ð.

Çà â³äìîâó â îïëàò³ êàðòêîþ ä³º øòðàô
Â³äìîâà ñïîæèâà÷ó â ìîæëèâîñò³ ðîçðàõóâàòèñÿ çà òîâàðè

÷è ïîñëóãè åëåêòðîííèìè çàñîáàìè ïëàòåæó îá³éäåòüñÿ ïðî-
äàâöþ ó 8500 ãðí øòðàôó. Òîáòî âæå ç 17.10.2013 ð. ñïîæè-
âà÷³ ìîæóòü çâåðòàòèñÿ ç³ ñêàðãàìè íà òîðãîâö³â äî Äåðæàâ-
íî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â. Ï³ñëÿ
÷îãî ìàº áóòè ïåðåâ³ðêà é óæå íà ¿¿ ï³äñòàâ³ ñêëàäåíî àêò ïðî
ïîðóøåííÿ (ï. 4 Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê íàêëàäåííÿ òà ñòÿã-
íåííÿ øòðàô³â çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò ïðàâ
ñïîæèâà÷³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 17.08.2002
ð. ¹ 1177).

Íàãàäàºìî: ïðåäñòàâíèêè Ì³íäîõîä³â çà íåçàáåçïå÷åííÿ
ìîæëèâîñò³ ðîçðàõóâàòèñÿ êàðòêîþ ìàþòü ïðàâî çàñòîñóâà-
òè äî ï³äïðèºìñòâ ÷è ï³äïðèºìöÿ àäì³íøòðàô ó ðîçì³ð³ â³ä
100 äî 200 ÍÌÄÃ (1700–3400 ãðí), çà àíàëîã³÷í³ ä³¿, ó÷èíåí³
îñîáîþ, ÿêó ïðîòÿãîì ðîêó âæå ï³ääàâàëè àäì³íñòÿãíåííþ
çà çãàäàíîþ ñòàòòåþ, ñàíêö³ÿ çá³ëüøóºòüñÿ â³ä 500 äî 1000
ÍÌÄÃ (8500–17000 ãðí) (ñò. 16315 ÊïÀÏ).

Ïîñòàíîâà ÊÌÓ «Ïðî âíåñåííÿ çì³íè äî ïóíêòó 2 Ïî-
ëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê íàêëàäåííÿ òà ñòÿãíåííÿ øòðàô³â
çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â»
â³ä 02.10.2013 ð. ¹ 727.

Íàáðàëà ÷èííîñò³ 17.10.2013 ð.

Ç 18 æîâòíÿ ó çàãàëüíîñèñòåìíèê³â
ç’ÿâèòüñÿ íîâà ôîðìà Êíèãè îáë³êó

äîõîä³â ³ âèòðàò
Íà çàãàëüíîñèñòåìíèê³â òà îñ³á, ùî ïðîâàäÿòü íåçà-

ëåæíó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, î÷³êóþòü ñóòòºâ³ çì³íè: ç
18.10.2013 ð. ïîâèííà íàáðàòè ÷èííîñò³ íîâà ôîðìà Êíè-
ãè îáë³êó äîõîä³â ³ âèòðàò. À â³äòàê ñàìîçàéíÿò³ îñîáè
ìàþòü ïîïðîùàòèñÿ ³ç ñòàðîþ Êíèãîþ, çàòâåðäæåíîþ

íàêàçîì ÄÏÀÓ â³ä 24.12.2010 ð. ¹ 1025. Çàì³ñòü íå¿ âæå ç
18.10.2013 ð. âîíè âåñòèìóòü íîâó Êíèãó çà ôîðìîþ, çàò-
âåðäæåíîþ íàêàçîì Ì³íäîõîä³â â³ä 16.09.2013 ð. ¹ 481.

Íàêàç Ì³íäîõîä³â «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ôîðìè Êíèãè
îáë³êó äîõîä³â ³ âèòðàò, ÿêó âåäóòü ô³çè÷í³ îñîáè —
ï³äïðèºìö³, êð³ì îñ³á, ùî îáðàëè ñïðîùåíó ñèñòåìó îïî-
äàòêóâàííÿ, ³ ô³çè÷í³ îñîáè, ÿê³ ïðîâàäÿòü íåçàëåæíó ïðî-
ôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, òà Ïîðÿäêó ¿¿ âåäåííÿ» â³ä 16.09.2013
ð. ¹ 481. Íàáèðàº ÷èííîñò³ ç 18.10.2013ð.

Àäì³íîñêàðæåííÿ âèìîã ïðî ñïëàòó
íåäî¿ìêè ç ªÑÂ, ïðî íàðàõóâàííÿ ïåí³

òà øòðàô³â: òåïåð
çà Ì³íäîõîä³âñüêèì Ïîðÿäêîì.

Íàêàç Ì³íäîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè â³ä 09.09.13 ð. ¹ 452
Çàêîí ¹ 406-VII ñóòòºâî çì³íèâ ïðîöåäóðó àäì³í³ñòðà-

òèâíîãî îñêàðæåííÿ âèìîã ïðî ñïëàòó íåäî¿ìêè ç ªÑÂ.
Öå áóëî âðàõîâàíî ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè Ïîðÿäêó ðîçãëÿäó
îðãàíàìè äîõîä³â ³ çáîð³â ñêàðã íà âèìîãè ïðî ñïëàòó íåäî-
¿ìêè ç³ ñïëàòè ªÑÂ ³ íà ð³øåííÿ ïðî íàðàõóâàííÿ ïåí³ òà
íàêëàäåííÿ øòðàôó, ÿêèé ïðèéøîâ íà çì³íó ÏÔóøíîìó Ïî-
ðÿäêó â³ä 08.10.10ð. ¹ 22-7.

Òàê ñàìî ÿê ³ â Çàêîí³ ¹ 406-VII Ïîðÿäêîì ïåðåäáà÷åíî
äâîð³âíåâó ñèñòåìó àäì³íîñêàðæåííÿ. Ñòðîê äëÿ ïîäàí-
íÿ ïåðâèííî¿ ñêàðãè ñêîðî÷åíî ³ ñòàíîâèòü 10 êàëåíäàð-
íèõ äí³â (ðàí³øå äëÿ ïîäàííÿ ñêàðãè â³äâîäèëîñÿ 10 ðîáî-
÷èõ äí³â). Ñêàðãà ïîäàºòüñÿ îäðàçó äî «ñòàðøîãî» îðãàíó
Ì³í äîõîä³â ç îäíî÷àñíèì ïîâ³äîìëåííÿì îðãàíó, ÿêèé
ïðèéíÿâ îñêàðæóâàí³ âèìîãó àáî ð³øåííÿ.

Äî ñêàðãè íåîáõ³äíî äîäàòè äîêóìåíòè, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî
íåïðàâèëüí³ñòü âèçíà÷åííÿ ñóìè íåäî¿ìêè àáî ïðèéíÿò-
òÿ ð³øåííÿ ïðî íàêëàäåííÿ øòðàôó òà íàðàõóâàííÿ ïåí³.

Îðãàí äîõîä³â ³ çáîð³â çîáîâ’ÿçàíèé ïðèéíÿòè ð³øåííÿ çà
ñêàðãîþ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â.

Ó ðàç³ íåçãîäè ³ç çàçíà÷åíèì ð³øåííÿì ïëàòíèê ìàº
ïðàâî:

- îäðàçó, îìèíóâøè Ì³í äîõîä³â, çâåðíóòèñÿ äî ñóäó;
- àáî ùå ðàç âäàòèñÿ äî ïðîöåäóðè àäì³íîñêàðæåííÿ

øëÿõîì ïîäàííÿ ïîâòîðíî¿ ñêàðãè öüîãî ðàçó âæå áåçïî-
ñåðåäíüî äî Ì³í äîõîä³â ç ïîâ³äîìëåííÿì «íèæ÷îãî» îðãà-
íó äîõîä³â ³ çáîð³â. Ñêàðãà ïîäàºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåí-
äàðíèõ äí³â ðàçîì ³ç íåîáõ³äíèìè äîêóìåíòàìè ³ ìàòåð³àëàìè
ðîçãëÿäó ïåðâèííî¿ ñêàðãè. Îòðèìàíå ó 30-äåííèé ñòðîê
ð³øåííÿ Ì³í äîõîä³â ìîæíà îñêàðæèòè â ñóäîâîìó ïîðÿäêó.

Ïîäàíà ñêàðãà ïðèçóïèíÿº ñòðîêè ñïëàòè ô³íñàíêö³é,
øòðàô³â ³ ïåí³ äî âèíåñåííÿ ð³øåííÿ îðãàíîì äîõîä³â ³
çáîð³â âèùîãî ð³âíÿ àáî äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ ð³øåííÿ
ñóäó.

Óçãîäæåíà âèìîãà (ð³øåííÿ) ï³äëÿãàº îïëàò³ ïðîòÿãîì
10 êàëåíäàðíèõ äí³â.

Íàáóâ ÷èííîñò³: 01.10.13 ð.

Увага приватних підприємців!!!
Нові книги обліку доходів і витрат для загально0

системників можливо придбати за адресою:
пл. Миру, 19/1 тел. 4049091, 5041061

Ïèòàííÿ-â³äïîâ³ä³
1.×è ìîæå ï³äïðèºìåöü–ºäèíîïîäàòíèê ãðóïè 2

(ä³ÿëüí³ñòü – êàôå) ïðîäàòè ñòðàâè þðîñîá³–çàãàëü-
íîñèñòåìíèêó ç îïëàòîþ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê?

Â³äïîâ³äü: Òàê, ìîæå. Êàôå º îäíèì ³ç çàêëàä³â ðåñòî-
ðàííîãî ãîñïîäàðñòâà. Ó ñâîþ ÷åðãó, ï. 291.4 ÏÊÓ äîçâî-
ëÿº ï³äïðèºìöÿì-ºäèíîïîäàòíèêàì ãðóïè 2 ïðîâà-
äèòè ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà
áåç îáìåæåíü ùîäî ñòàòóñó ïîêóïö³â (çàãàëüíîñèñ-
òåìíèìè ÷è ºäèíî ïîäàòíèêè).

Âèçíàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðèéìàííÿ çàìîâëåíü â³ä
þðîñ³á-çàãàëüíîñèñòåìíèê³â íà îáñëóãîâóâàííÿ ñâÿò,
áàíêåò³â, ³íøèõ ñïåöçàìîâëåíü ï³äïðèºìöåì-ºäèíî-
ïîäàòíèêîì ãðóïè 2 ³ ïîäàòê³âö³, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü êîí-
ñóëüòàö³ÿ â ðîçä³ë³ 107.03  ºäèíî¿ áàçè ïîäàòêîâèõ çíàíü.
Ùîïðàâäà, ¿õ àðãóìåíòàö³ÿ äåùî â³äð³çíÿºòüñÿ. Âîíè ââà-
æàþòü, ùî ïëàòíèê ªÏ ãðóïè 2, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü
ó ñôåð ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà, çä³éñíþº ïðîäàæ
òà îðãàí³çàö³þ ñïîæèâàííÿ ïðîäóêö³¿ âëàñíîãî âè-
ðîáíèöòâà òà êóï³âåëüíèõ òîâàð³â. À ïðîäàâàòè òî-
âàðè ªÏ ãðóïè 2 ìîæíà áóäü-ÿêèì ãîñïñóá’ºêòàì íå-
çàëåæíî â³ä ñèñòåìè îïîäàòêóâàííÿ.



ßçèêîì âèõàòè – íå ö³ïîì ìàõàòè. (íàðîäíà ïîãîâ³ðêà).ßçèêîì âèõàòè – íå ö³ïîì ìàõàòè. (íàðîäíà ïîãîâ³ðêà).ßçèêîì âèõàòè – íå ö³ïîì ìàõàòè. (íàðîäíà ïîãîâ³ðêà).ßçèêîì âèõàòè – íå ö³ïîì ìàõàòè. (íàðîäíà ïîãîâ³ðêà).ßçèêîì âèõàòè – íå ö³ïîì ìàõàòè. (íàðîäíà ïîãîâ³ðêà). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 31  æîâòíÿ 2013 ð.

¹ 43 (993)¹ 43 (993)¹ 43 (993)¹ 43 (993)¹ 43 (993)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

1.Рокіцан Валерій  Федорович –1955 р.н.
2.Вигнан Марта Федорівна –1935 р.н.
3.Йовнаш Катерина Олександрівна – 1977 р.н.
4.Химинець  Лариса  Іванівна –1953 р.н.
5.Бакулін Іван Кирилович – 1928 р.н.
6.Молнар Магдалина Михайлівна – 1934 р.н.
7.Карнакова  Лідія Кирилівна – 1930 р.н.
8.Кость Ірма Іванівна –1925 р.н.
9.Сірмай Йосип Йосипович – 1950 р.н.
10.Ференці Дюлане  – 1926 р.н.
11.Кіраль Балінт Мартонович – 1940 р.н.
12.Бабійчук Марія Минівна – 1928 р.н.
13.Гомокі Ференц Степанович – 1955 р.н.
14.Попп Ференц Мігальович – 1944 р.н.
15.Тайпс  Емеріх Іванович – 1946 р.н.

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 21.10.2013 р.  по  27.10.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ  КОНКУРС!
Виконавчий комітет Мукачівської міської

ради оголошує конкурс із залучення  підприє�
мства (організації )  незалежно  від  форми
власності для організації забезпечення і
підготовки матеріалів для проведення засі�
дань конкурсного  комітету з  проведення  кон�
курсів на  перевезення  пасажирів автобуса�
ми на міських  маршрутах загального корис�
тування (робочого органу).

Організатор конкурсу – виконавчий комі�
тет Мукачівської міської ради.

Метою проведення конкурсу � є розвиток
конкуренції, обмеження монополізму на рин�
ку пасажирських перевезень та вибір на кон�
курсних засадах підприємства (організації )
– робочого органу � незалежно  від  форми
власності для організації забезпечення і
підготовки матеріалів для проведення засі�
дань конкурсного  комітету з  проведення  кон�
курсів на  перевезення  пасажирів автобуса�
ми на міських  маршрутах загального корис�
тування .

Об’єкт конкурсу �  діяльність претендента �
підприємства (організації )  незалежно  від
форми власності що забезпечить належне
організаційне забезпечення і підготовку ма�
теріалів для проведення засідань конкурсно�
го  комітету з  проведення  конкурсів на  пере�
везення  пасажирів автобусами на міських
маршрутах загального користування, прий�
мання документів на конкурс, перевірки дос�
товірності одержаної від перевізника�претен�
дента інформації, їх аналізу та оцінки відпов�
ідності конкурсних пропозицій перевізника�
претендента умовам конкурсу, підготовки пас�

Äî óâàãè ïåðåâ³çíèê³â: îãîëîøóºòüñÿ êîíêóðñ
До уваги суб’єктів
підприємницької

діяльності!
З рішенням виконавчого комітету Мукачі�

вської міської ради від 29.10.2013 року №200
«Про порядок проведення конкурсу із залу�
чення  підприємства (організації)  незалеж�
но  від  форми власності для організації за�
безпечення і підготовки матеріалів для про�
ведення засідань конкурсного  комітету з
проведення  конкурсів на  перевезення  паса�
жирів автобусами на міських  маршрутах за�
гального користування» так званого «робо�
чого органу» в повному обсязі можна ознайо�
митися на інтернет�сайті Мукачівської міської
ради http://www.mukachevo�city.org.ua,
розділ  «Регуляторна діяльність», папка «Діючі
регуляторні акти», а також у відділі економіки
виконавчого комітету Мукачівської міської
ради за адресою: м.Мукачево, вул.Пушкіна,2,
тел.2�20�27, каб.44.

С. ВАСІЛЬЦЮН, – начальник
відділу економіки

Мукачівського міськвиконкому

портів автобусних маршрутів та матеріалів
для подальшого встановлення  відносин між
організатором та автомобільним перевізни�
ком � переможцем конкурсу, договорів з пе�
реможцями конкурсу та інших необхідних ма�
теріалів.

Умови конкурсу:
1) досвід роботи претендента з питань

організації пасажирських перевезень пови�
нен становити не менше трьох років;

2) у штаті претендента повинні бути фахівці
з профільною освітою, які мають стаж робо�
ти в галузі автомобільного транспорту не
менше трьох років;

3) підприємство повинно мати на своєму
балансі оргтехніку (комп”ютери, принтери,
копіювальні апарати, тощо);

4) претендент не може надавати послуги з
перевезень, діяти на ринку транспортних по�
слуг, представляли інтереси окремих пере�
візників або груп перевізників чи контролю�
ватися зазначеними суб”єктами;

5) працівники претендента повинні мати
знання законодавчих та інших нормативно�
правових документів, які регламентують сферу
пасажирських автомобільних перевезень.

6) наявність власного (орендованого) в ус�
тановленому порядку приміщення для орган�
ізації роботи (виконання функцій робочого
органу).

Не допускаються до участі
в конкурсі :

� підприємства (організації), які надають
послуги з перевезень, провадять діяльність
на ринку транспортних послуг, пов»язану з на�
данням послуг з перевезень, представляють
інтереси окремих автомобільних пере�
візників;

� визнані банкрутами або щодо яких пору�
шено справу про банкрутство чи ліквідацію
як суб’єкта підприємницької діяльності;

� подали для участі у конкурсі неправильно
оформлені документи або такі, що містять не�
достовірну інформацію;

� мають заборгованість перед бюджетом,
із виплати заробітної плати та до єдиного соц�
іального внеску.

Подання документів для участі у конкурсі:
Для участі у конкурсі претендент подає ок�

ремо заяву  і такі документи:
� копію свідоцтва про державну реєстра�

цію;
� витяг з єдиного державного реєстру юри�

дичних осіб та фізичних осіб�підприємців;
� копію статуту (положення);
� довідки з податкової інспекції про

відсутність заборгованості з податкових пла�
тежів та відрахувань до єдиного соціального
внеску;

� довідку про стан заборгованості із вип�
лати заробітної плати;

� копію договору оренди чи свідоцтва на
право власності на приміщення;

� довідку про наявність матеріально�техні�
чного забезпечення;

� документ, що підтверджує досвід роботи
претендента не менше трьох років з питань
організації пасажирських перевезень;

� довідку про наявність у штаті претенден�
та фахівців з профільною освітою, які мають
стаж роботи в галузі автомобільного транс�
порту не менше трьох років ;

� довідку про відсутність (наявність) ліцензії
на право надання послуг з перевезення паса�
жирів претендентом�підприємством (устано�
вою) та його працівниками;

� довідку з питань банкрутства щодо відсут�
ності рішень господарського суду про пору�
шення справи про банкрутство.

Всі вищевказані копії документів завіря�
ються печаткою підприємства, установи,
організації, яка їх видала, та підписуються
відповідальною посадовою особою.

Документи подаються у конверті, на якому
зазначається повне найменування претен�
дента, його місцезнаходження (юридична та
фактична адреси) з поміткою “Заява на
участь у конкурсі  на визначення підприє�
мства(організації) незалежно від форм
власності, що буде залучене для органі�
зації забезпечення і підготовки матері�
алів для проведення засідань міського
конкурсного комітету з проведення кон�
курсів на перевезення пасажирів автобу�
сами на міських маршрутах загального
користування» .

Документи приймаються з 1 (першого) ли�
стопада 2013 року по 2 (друге) грудня 2013
року  за адресою :м. Мукачево, вул. Пушкі�
на,2, каб.44, відділ економіки, т.2�20�27 з 09.00
до 18.00 год. щодня, крім суботи та неділі,
обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.

Форму заяви можна отримати за цією ж
адресою.

Документи, які надійшли до організатора
після встановленого терміну або подані в не�
повному обсязі, не розглядаються, про що за�
явнику надсилається повідомлення із зазна�
ченням причин не розгляду документів.

Проведення конкурсу відбудеться 17
(сімнадцятого) грудня 2013 року о 10.00 год у
малому залі Мукачівської міської ради (2 по�
верх, вул. Пушкіна, 2).

Телефон для довідок з питань проведення
конкурсу:

За роз’ясненнями щодо оформлення доку�
ментів для участі в конкурсі або умов прове�
дення конкурсу претендент має право звер�
татися до виконкому міської ради або кон�
курсного комітету (м. Мукачево, вул. Пушкі�
на,2, відділ економіки, т.2�20�27),

eKmail: ekonom@mukachevo.net

О.ГАЛАЙ, заступник міського голови,
керуючий справами

Після тривалої хвороби
на 83Kму році життя  пішов
від нас  у  вічність

Михайло
Кирилович
ДИКАНЬ –

добре знана  й шанована  у
місті людина, Почесний
громадянин м.Мукачева.

Міська рада Почесних
громадян м. Мукачева  глиK
боко сумує з приводу тяжкої втрати — смерті
свого шанованого колеги, щиро співчуває і розK
діляє біль непоправного горя  з родиною поK
кійного. Земля тобі пухом, наш друже, і ЦарK
ство небесне душі твоїй.

На 86Kм году ушел из жизни прекрасный
офицер, талантливый воспитатель, подполK
ковник

Иван Кириллович БАКУЛИН.
Он был для нас, сослуживцев по 60Kй отдельK

ной дорожней строительной бригаде старшим
товарищем, учителем, наставником, другом.
Воплощал в себе открытость и мудрость, щедK
ро дарил любовь и уважение подчиненным. Для
всех в самые трудные дни он был надежной опоK
рой. Иван Кириллович был специалистом выK
сокого класса. Его трудолюбие и честное отноK
шение к делу служили нам примером. И вот теK
перь его не стало. Невозможно словами переK
дать горечь утраты. Выражаем соболезнование
родным и близким, скорбим вместе с ними.

  От имени сослуживцев –
Михаил Маничев.

Ì³é ëþáèé äðóæå, Âëàäèêó, Âîëîäüêà,
Â³òàþ ç Äíåì íàðîäæåííÿ  Òåáå,
Áàæàþ ùàñòÿ, ðàäîñò³, çäîðîâ’ÿ,
Æèòòÿ õàé áóäå Òâîº – çîëîòå,

Ùîá çàâæäè ñîíöå ðàäîñò³ ñ³ÿëî,
² â³ðí³ äðóç³ ïîðó÷ âñå áóëè,
Ùîá äîáðîòà Òåáå íå ïîêèäàëà,
², â ùàñò³ é ðàäîñò³ ðîêè Òâî¿ ïëèëè.

Â³ä äðóãà Áîãäàíà.

ÄÎÐÎÃÎÃÎ
ÄÐÓÃÀ
ÂÎËÎÄÞ
Â²ÒÀÞ
Ç ÄÍÅÌ
ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß

ÄÎÐÎÃÓ  Â²ÐÎ×ÊÓ
Â²ÒÀÞ  Ç  ÞÂ²ËÅªÌ

Â³òàþ, Òåáå,  Â³ðî÷êî, ³ç ñâÿòîì,
Áàæàþ ùàñòÿ, ðàäîñò³ é äîáðà,
², ùîá â æèòò³, çàâæäè áóëè ìè ðàçîì,
², ùîá ç³ ìíîþ, âñå æèòòÿ  ñâîº ïðîéøëà.

², ùîá ëþáèì³ Òâî¿ ä³òè ³ îíóêè,
Çàâæäè äàðèëè ðàä³ñòü ³ òåïëî,
², ùîá í³êîëè Òè íå ïëàêàëà â³ä ñêóêè,
À, ñîíöå ùàñòÿ, ùîá ñâ³òèëî ÿê ìîãëî.

Ó Òîá³ ñêðèòèé ùàñòÿ çâóê,
² äîáðîòà Òâîÿ áåçìåæíà,
Áóäü ñâÿòà ñëàá³ñòü Òâî¿õ ðóê,
Äàðóé íàì ðàäîñò³ áëàæåíñòâà.

Çà âñ³ Òâî¿ ïðåêðàñí³ äí³ ³ íî÷³,
Çà ëàñêó, ùî äàðóºø Òè ìåí³,
Âêëîíèòèñü íèçüêî, ëþáà, Òîá³ õî÷ó,
Õàé Áîã áëàãîñëîâèòü âñ³ Òâî¿ äí³.

Ëþáèì³é Â³ð³
â³ä ÷îëîâ³êà Áîãäàíà.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777731  æîâòíÿ 2013 ð.

¹ 43 (994)¹ 43 (994)¹ 43 (994)¹ 43 (994)¹ 43 (994)

ñò.

×îëîâ³ê ó äîì³ – ãîëîâà, à æ³íêà – äóøà. (Íàðîäíà ïîãîâ³ðêà).

Ç ÕÂÈËÞÞ×ÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!

Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ Â²ÊÓ!

25 жовтня, напередодні святкування визво�
лення міста Мукачева від німецько�фашистсь�
ких загарбників для обдарованих та учнів
пільгових категорій 10�11 класів загально�
освітніх шкіл міста, за сприяння директора
КМЦ “Барва” Шубця Володимира Омелянови�
ча, було проведено перегляд воєнної драми
режисера Федора Бондарчука “Сталінград”  у
форматі 3D.

Від виконавчого комітету Мукачівської
міської ради велика подяка дирекції кінотеат�
ру за надану можливість перегляду картини
для учнів, за допомогою якої вони мали змогу
ознайомитись з реальними подіями, що відбу�
валися  у період Великої Вітчизняної війни з
1941 по 1945 років.

Відділ з питань внутрішньої політики
Мукачівського міськвиконкому

ÁÐÀÂÎ! ÌÈÊÎËÎ
ÌÈÊÎËÀÉÎÂÈ×Ó!

Öüîãîð³÷íî¿ ñîíÿ÷íî-çîëîòà-
âî¿ îñåí³  ó äîáðîìó íàñòðî¿
çóñòð³â ñâ³é 60-ð³÷íèé þâ³ëåé  çà-
â³äóþ÷èé ïñèõî-íåâðîëîã³÷íîãî
äèñïàíñåðà Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷

ÊÐÈËÎÂ
(ìîëîäøèé)

Ïðîôåñ³þ ë³êàðÿ óñïàäêóâàâ  â³ä áàòüêà, ÿêèé ó ñâî¿
ìîëîä³ ðîêè, áóäó÷è ãîëîâíèì ë³êàðåì, áóâ áåçïîñåðåä-
íüî ïðè÷åòíèé äî áóä³âíèöòâà ó Ìóêà÷åâ³ ë³êàðñüêîãî
ì³ñòå÷êà, áóâ âç³ðöåì  òóðáîòëèâîãî ñòàâëåííÿ äî õâî-
ðèõ. Öåé áàòüê³âñüêèé  ïðèêëàä ïîâíîþ ì³ðîþ  óñïàäêó-
âàâ ³ êð³çü óñ³  ñâî¿ ðîêè äîñòîéíî ïðîí³ñ ñèí – òàêîæ
Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ Êðèëîâ.

 Íåï³äêóïíà ëþäñüêà ñêðîìí³ñòü, ÷óéí³ñòü ³ ïîâàãà äî
ïàö³ºíò³â, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, ùî ïðèòàìàíí³ ë³êà-
ðåâ³ äîïîìîãëè éîìó çäîáóòè ãëèáîêó øàíó  ³ ñåðåä êîëåã
³ îñîáëèâî ñåðåä ëþäåé, ÿêèì äîâåëîñÿ ë³êóâàòèñÿ  ó íüî-
ãî.

Ìóêà÷³âö³ áàæàþòü  ïðîäîâæóâà÷ó  ë³êàðñüêî¿ äèíàñò³¿
Êðèëîâèõ – Ìèêîë³ Ìèêîëàéîâè÷ó (ìîëîäøîìó)  ïîâòî-
ðèòè íà "Áðàâî!" ïðîæèò³ ðîêè ó äîáðîìó çäîðîâ’¿ ³ ïðè-
ìíîæåíí³ ïðîôåñ³éíèõ óñï³õ³â.

Õàé Âàñ, øàíîâíèé þâ³ëÿðå, îòî÷óþòü â³ðí³ äðóç³, Âñå-
âèøí³é áëàãîñëîâëÿº íà äîáð³ ä³ëÿ, à Áîæà Ìàòè áóäå
çàñòóïíèöåþ ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ!

Çà äîðó÷åííÿì øàíóþ÷èõ Âàñ ìóêà÷³âö³â
³ âäÿ÷íèõ ïàö³ºíò³â æóðíàë³ñò ç Ìóêà÷åâà

 ²âàí ÊÎÏ×À.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Ó ö³ äí³ óðî÷èñòî â³äçíà÷àº ñâ³é

60-ð³÷íèé þâ³ëåé  ëþáèé ÷îëîâ³ê,
ìèëèé  òàòóñü, äîáðèé ä³äóñü äî-
ðîãà íàì ëþäèíà –

Ñòåïàí ²âàíîâè÷
ØÈÐÎÊÀÉ

Âàø³ ðîêè – òî Âàø ñêàðá,
¯ì ö³íè íåìàº,
Êîæåí ð³ê áàãàòî âàðò,
Âñ³ ïðî öå ìè çíàºì.
Âàøó ìóäð³ñòü çíàºì ìè,
Ö³íèìî Âàø äîñâ³ä,
Øàíà â Âàñ ïîì³æ ëþäüìè
²  ïîâàãè äîñèòü.
Òîæ ïðèéì³òü  óêë³í â³ä íàñ,
Ùèð³ ñëîâà øàíè,
Âñÿêèé äåíü ³ âñÿêèé ÷àñ
Ïèøàºìîñü ìè Âàìè.

Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè äðóæèíà
Ëþäìèëà, ä³òè òà îíóêè!

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÂÀÌ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà çó-
ñòð³÷àº ñâ³é 70-ð³÷íèé þâ³-
ëåé

ÊÂÀÊ
Ãàííà Þð³¿âíà.

Çà ñïèíîþ øàíîâàíî¿ þâ³-
ëÿðêè íàïîâíåíå  òâîð÷îþ,
ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íîþ  ðî-
áîòîþ æèòòÿ. Äâàíàäöÿòü
ðîê³â – ó ²ðøàâñüêîìó ³ Áåðåã³âñüêîìó ðàéêîìàõ
êîìñîìîëó, çãîäîì 15 ðîê³â íà êîï³òê³é ³ â³äïîâ-
³äàëüí³é  ïàðò³éí³é ðîáîò³, à  ç 1988-ãî ðîêó äî
âèõîäó íà ïåíñ³þ – íà ïåäàãîã³÷í³é ðîáîò³, ó òîìó
÷èñë³ – äèðåêòîðîì Âåðõíüîêîðîïåöüêî¿ ÇÎØ,
³íñïåêòîðîì ðàéâíî.

Øàíîâíà Ãàííî Þð³¿âíî, Âàì  º ùî
çãàäàòè ³ º ÷èì ÷åñíî ïèøàòèñÿ. Ìè
áàæàºìî, ùîá áàãàòî ðîê³â ó ìàé-
áóòíüîìó áóëè äëÿ Âàñ ïë³äíèìè ³
ïðåêðàñíèìè, ùîá Âè íå çíàëè í³
ñìóòêó, àí³ á³ä. Õàé ñâ³òëà, ðàä³ñ-
íà äîðîãà  ùàñëèâî Âàì ñòåëèòüñÿ
ó æèòò³, à çîçóëåíüêà ùîë³òà êóº Âàì
ìíîãàÿ, ìíîãàÿ, ìíîãàÿ ë³òà!

Ð³äí³, çíàéîì³, êîëåãè ïî ðîáîò³.

СПОРТ. ТЕНІС

27 жовтня Мукачівська
громадська організація з ве�
ликого тенісу «Корт», якою
керує  В. СЛІПЕНЬКИЙ
відзначила  чотири роки
свого заснування. З такої на�
годи  свій День  народжен�
ня «Корт» відзначив змаган�
нями  юних тенісистів  віком
до 12 років на кортах Мукач�
івської міської гімназії.

Приємними особливостя�
ми цих змагань було те, що

У ДРУЖНІЙ І ДОБРОЗИЧЛИВІЙ АТМОСФЕРІ

участь у них разом з дітьми
брали й дорослі члени їх ро�
дин, що додало  тенісним по�
єдинкам додаткового  спор�
тивного азарту , а самим зма�
ганням –дружньої і добро�
зичливої атмосфери.

До першої трійки серед
учасників змагання віком до
12 років увійшли відповідно
за місцями Маріанна Мас�
лей, Володимир Фуєраш та
Ірина Шабаковська. Призе�

рами змагань серед  юних
тенісистів віком до 10 років
стали Едвін Когут, Микола
Фуєраш, Василь Маслей.

Не менш  видовищними і
напруженими  були тенісні
поєдинки дорослих учас�
ників змагань. Переможця�
ми тут від першого до треть�
ого місць стали Василь Ва�
сильович Орбан, Олег Івано�
вич Когут і Анатолій Григо�
рович Люлькін.

Äëÿ ó÷í³â ÇÎØ ì³ñòà Ìóêà÷åâà áóëî îðãàí³çîâàíî
áåçêîøòîâíèé ïåðåãëÿä õóäîæíüîãî  ô³ëüìó “Ñòàë³íãðàä”

Мукачівська міська організація
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

 провела 174ту Конференцію
29 жовтня відбулася 17�та чергова Конференція Мукачів�

ської міської організації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. Захід пройшов у залі
обласного  державного російського драматичного театру  у
Мукачеві, кількість учасників перевищувала 100 осіб.

На конференції,  яку  відкрив Голова мукачівської міської
організації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ  В’ячеслав Шутко було проаналі�
зовано роботу осередку за 10 місяців 2013  року. Підсумки ро�
боти первинного осередку партії в Мукачеві озвучив заступ�
ник голови Мукачівської парторганізації Іван Чубирко. При�
ємно зазначити, що Мукачівська міська організація визнана
кращою серед  інших організацій ПАРТІЇ РЕГІОНІВ у Закар�
патській області. Приємним моментом на Конференції було й
вручення партійних квитків новим членам парторганізації та
нагородження кращих з кращих, що відбулося з нагоди віздна�
чення 16�тої річниці з дня утворення ПАРТІЇ РЕГІОНІВ.  Почес�
ну грамоту за підписом Голови ПАРТІЇ РЕГІОНІВ Азарова М.Я.
отримали Катерина Іванчо та Володимир Кунак.

На завершення Конференції  голова Мукачівської міської
організації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ  В’ячеслав ШУТКО  підкреслив, що
сновний  пріоритет Мукачівської ПАРТІЇ РЕГІОНІВ залишаєть�
ся незмінним: допомагати громаді міста  у вирішенні повсяк�
денних проблем, захищати  інтереси кожного мукачівця на всіх
рівнях, використовуючи важелі, передбачені чинним законо�
давством.

Прес4служба Мукачівської міської
організації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ

Íàñòóïíî¿ ñóáîòè ãàðíèé þâ³ëåéíèé Äåíü
íàðîäæåííÿ ïðèëèíå äî æ³íêè ìèëî¿, ãàðíî¿,
äîáðî¿, ùèðî¿ ñåðöåì, ä³ëîâî¿, æèòòºðàä³ñíî¿
³ äóæå ìèëîñåðäíî¿ äî çíåäîëåíèõ, òàëàíî-

âèòî¿ êåð³âíèö³, ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà
ÒÎÂ «Þðèòì³êñ» áàãàòîð³÷íîãî âîëîí-
òåðà ×åðâîíîãî Õðåñòà

Îëüãè Ìèõàéë³âíè
ÑÀÁÎÂ.

Â³òàþ÷è þâ³ëÿðêó êàæåìî: íåõàé Ãîñ-
ïîäü íàãîðîäèòü Âàñ ì³öíèì çäîðîâ’ÿì íà

áàãàòî ðîê³â æèòòÿ, ðîäèííå ùàñòÿ é äîáðîáóò íå ïîêèäàþòü
Âàñ í³ íà ìèòü. Õàé çä³éñíÿòüñÿ óñ³ Âàø³ çàäóìè òà ìð³¿ çà-
ïîâ³òí³. Íåõàé îìèíàþòü Âàñ æèòòºâ³ íåãàðàçäè ³ áóäå ùàñ-
ëèâèì ³ ðàä³ñíèì êîæåí ïðîæèòèé äåíü. Áàæàºì ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ðàäîñò³. Áóäüòå çàâæäè æèòòºðàä³ñíà, âåñåëà,
åíåðã³éíà. Ùî íàéêðàùå â ñåðö³ ìàºì, ó öåé Äåíü ìè Âàì
áàæàºì, ùîá ð³êîþ ùàñòÿ ëèëîñü, à â ðîäèí³ äîáðå æèëîñü,
ùîá Áîãà ùåäðàÿ ðóêà äàðóâàëà Âàì ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

       Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ – êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî-
ãî ì³ñüêîãî Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà

Çàâòðà þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ ç
âðàí³øí³ì ñîíÿ÷íèì ïðîì³í÷èêîì çàãëÿíå ó
â³êîíöå äî æ³íêè ìèëî¿, ÷àð³âíî¿, äîáðî¿,

ïîðÿäíî¿, êðàñèâî¿, òóðáîòëèâî¿ ìàòåð³,
í³æíî¿, ëàñêàâî¿ áàáóñ³, òàëàíîâèòî¿ ïðà-
ö³âíèö³ ïðèëàâêà

Ãàííè Âàñèë³âíè
ÊÐÀÂ×ÓÊ-Ì²ËÜ×ÅÍÊÎ

³ç Êîëü÷èíà.
Íàøà ñëàâíà ³ ð³äíà, íàéêðàùà ó ñâ³ò³, ç Òîáîþ íàì çàâæäè

çàòèøíî ³ ñâ³òëî, Òè ãàðíà õàçÿéêà ³ ìàìà ÷óäîâà, äàðóºø
òóðáîòó ³ ìîðå ëþáîâ³. Ñïàñèá³ çà ëàñêó, çà ðóêè óì³ë³, ùî
âì³ºø ï³äòðèìàòè ñëîâîì ³ ä³ëîì, ùî â ð³äíîìó äîì³ íàä³éíî
³ ùèðî. Æèâè ë³ò äî ñòà íàì ó ì³öíîìó çäîðîâ’¿, ùàñò³ òà
ìèð³. Õàé Ãîñïîäü Áîã Òåáå áëàãîñëîâëÿº, Ìàòè Áîæà â³ä
çëà îáåð³ãàº, ²ñóñ Õðèñòîñ ñèëè ïîñèëàº íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ
ë³òà!

   Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – äîíüêè Îêñàíà, Òåòÿíà, çÿò³
²âàí, Îëåêñàíäð, âíóêè ²âàí, Îëåã, Ñàøêî, ²ãîð÷èê,
ïîäðóãà Ëþáîâ Ö³öåé, êîëåãè ïî ðîáîò³, ð³äí³, äðóç³…



     Продається будинок з 1�кімн квартирю
38,9 кв. м. у Росвигові поряд з університе�
том. Є земельна ділянка. Сад. Зверт. 093�
2436832.
     Продається добротний будинок з гара�

жем та господарськими прибудовами в
Нижньому Коропці по вул. Горького, 25 со�
тин землі, всі комунікації. Зверт. 095�
3376450 (Оксана).
     Продається  2�поверх.  будинок в

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

     Продается 3�єтажній котедж общ.
площадью 450 кв. м. , расположенный в
г. Хусте на приватизированном земель�
ном участе пл. 10 соток. Имеются все
комунальные коммуникации. Цена дого�
ворная.

Обращ. 099�37�72542.

     Продам, або здам у найм  умеб�
льований будинок в с. Ключарки
сімейній парі на договірних умовах.
Звертатися 050�2733765.

     В селі Обава на центральній вулиці про�
дається приватизована земельна ділянка
0,25 га під забудову. Довідки тел.: 095�840�
40�13.

     На околиці Мукачева(3 км.)  в Ст. Да�
видкові, у  500 метрах від траси Київ�Чоп
2 спарених ділянки (20 сотин). Одна ділян�
ка  забудована, друга – для перспектив�
ного будівництва. У будинку – 3 окремі
кімнати, дві кухні, ванна, комора, веран�
да, підвал, у дворі – колодязь, каналіза�
ція, електрика, газ, великий сад, ловгош,
виноградник. Ціна – договірна.

Зверт .050 17 17 572.

     Продається двохкімнатний будинок  з
присадибною ділянкою в с. Кольчино. Тел.:
7�10�32.
     Продається недобудований  2�поверхо�

вий будинок (156 кв. м) у смт. Кольчино по
вул. Шелестівській. Із земельною ділянкою
20 сотин, виноградник, сад. Стартова ціна
30 тис у.о.
Звертатися по тел. 066�00�46�326.
     Продається земельна ділянка  на Ло�

вачці (5,5 сотин), є сад, виноградник, недо�
будований підвал.

Зверт. 2�34�80.
     Продається  ДЕШЕВО(!) житловий

будинок в урочищi Ловачка; 0,03 га при�
ватизованої дiлянки, виноградник,
фруктовий сад.

 Т.: 050�6714841.
     Продається у Лісарні  земельна ділянка

41 сот. І нежилий будинок. Поряд струмок,
водоймище. Ціна 33 тис у.о. Дзвонити 4�26�
02.
     Продається приватизована  земельна

ділянка 0,25 га під будівництво по вул. Чер�
вона Гора., с. Лавки.  Тел. 050�5530508.
     Продається земельна ділянка  пл. 0,6 га

для садівництва або під забудову в районі
вул. Великогірної  (недалеко від дороги та
комунікацій).   Зверт. 095�8610797.
     продається приватизована земельна

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

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

забудову у селі Ракошино. Комунікації по�
ряд. Тел. 050�1010969.
     земельна ділянка під забудову 10 сотин

в районі Паланку, "нульовий" фундамент. Всі
дозвільні документи. Ст. ціна 11 тис. у.о.

Звертатися 4�26�02, 063�8024888.

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

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

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в новобудові
у центрі міста  на вул. Парканія,  2
усіма зручностями, умебльована і
з побутовою технікою. Зверт. 050�
2158654.

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

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

ня  до 25 кв.м. площею з ремонтом.
Зверт. 098�1508076.
     Здається в оренду під комерційну

діяльність 22 кв. м на вул. Яр Мудро�
го,15�6.

Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мукачеві

на вул. Духновича та в старому Пасажі
з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здаються в оренду приміщення під

склад 100 кв.м по вул. Крилова, 15�А,
біля елеватора.
Тел.: 050 671 3737.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  торго�

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

Продається окремий промис�
ловий об’єкт  в Мукачеві, (неза�
вершене будівництво).

    Тел. 095 484 58 82.

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.

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

Здається в оренду магазин по
вул. Пархоменка 47 кв. м.

Тел: 3�24�00, 067�312�37�15
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  Êîìåðö³ÿ

     Продается 2�х комнатная квартира в 4�
х квартирном кирпичном доме  по ул. 26 ок�
тября. Застекленный балкон, подвал, мес�
то для гаража.

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

ка  на 4�му поверсі 5�ти поврехового будин�
ку, 41 кв. м., два балкони, нове планування,
вставлені вікна, двері, нова електропровод�
ка.

 Тел.: 066 024 25 24. (15 тис. у.о.).
     Розміняю 2�кімн. квартиру з усіма ко�

мунальними зручностями  у центральній
межі міста з городом і палісадником на 1�
кімнатну  з усіма зручностями (крім вул.
Франка) з незначною доплатою. Звертати�
ся 050�9141031
     Продається 2�кімнатна квартира  в Му�

качеві на вул. Одеській (ДОС) пл. 43 кв.м., 2
балкона, євроремонт, автон. опалення.
Дзвонити 050�9444185.
     Продається  2�кімн. квартира (54 кв.м.)

у цегляному будинку  на вул. К.Карого у за�
тишному місці. Євроремонт, автоном. опа�
лення, паркет, роздільні кімнати, балкон,
велика лоджія – все засклене. Дзвонити
0502313973.
     Терміново продам 2�кімнатну квартиру

на 4 поверсі 5�поверхового цегляного будин�
ку на вул. Чернишевського в Мукачеві, р�н
Паланок. Вартість � 23 тис. у.о. Кімнати ок�
ремі, два балкони, лоджія, є кладовка. Ван�
на та туалет окремо. Великий коридор.

Переваги: квартира тепла, розташована
у зеленому районі міста. Поруч садочок та
вищий навчальний заклад. Є кілька мага�
зинів. Від кінцевої зупинки автобуса � 5 хв.
Хороші сусіди. Із балконів квартири видно
замок «Паланок».

Стан квартири: потрібен ремонт, цент�
ральне опалення відімкнене.

Тел. 0506001388 Альона.

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

Зверт.  0663800128.

     Продається 2�кімнатна квартира  50 в.
м. на 5�му поверсі 9�поверхового будинку  в
районі педінституту.  Вікна – на тиху зелену
зону.       В квартирі – паркет, кахель, домо�
фон. Ціна 26 тис. у.о.  Дзвонити 099 946 37
90
     Продається  2�кімнатна квартира 120

кв. м. у 4�квартирному будинку на вул. 26
Жовтня (тераса,  засклений балкон, підвал,
місце для гаража. Тел. 2�47�92 у будь�який
час.
      Продається  2�кімн. квартира  у цегля�

ному будинку на 3�му поверсі, космет. Ре�
монт. Тел. 050�7626384.
     Продається  квартира– 37 кв. м. на дру�

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

     Продається 2�кімн . квартира
(58 кв. м.) на другому поверсі  цег�
ляного будинку  у  центрі міста  на
вул.Яр.Мудрого. Ціна договірна.

Т. 095�4604332, 0954751346.

     Продається  2�кімнатна квартира  в Му�
качеві  на вул. Одеській, 4�й, 2 поверх 4�по�
верхового будинку. Дах надійно критий. Ав�
тономне опалення, металопластикові вікна
і нові двері. Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.

     Продається або розмінюється
на 2�х кімнатну квартиру  будинок у
с.Дiлок на вул. Гагарiна,98, плюс зе�
мельна дiлянка площею 1 га, госпо�
дарськi будiвлi, сад.

Зверт. по тел.  096 442 17 35.

     Продається недорого невеликий буди�
ночок у Мукачеві.

Дзвонити 095�137�70�56.
     Продається  3�кімнатна квартира  50

кв.м. на 5�му поверсі у цегляному будинку
на вул. Сеченова . Є автономне опалення .
Ціна договірна. Звертатися 095�3552378.
095�5672745.  0663550495.
     продається у Мукачеві будинок по вул.

Л. Шевцової, площа 75 кв. м., усі комунікації,
літня кухня, гараж, господарські прибудови,
зем. ділянка 5  сотин. Ціна по домовленості.

Зверт 099�3094492.
     Продається особняк у центральній час�

тині м. Свалява – двоповерховий спарений
будинок  на два входи (загальна площа 270
кв.м., житлова�128 кв.м., 2 холи, літня кух�
ня, зимовий сад, зем. ділянка 4,3 сотки. Т.
0507224512
     будинок в центрі Мукачева загальною

пл. 230 кв.м. і житловою�170  кв.м., земель�
на ділянка 4 сотини, є гараж, господарські
приміщення. Стартова ціна 190 тис . у.о.  Тел.
099�34�62800
     Продається особняк 10 м на 10 м, 3�

кімнатний з усіма комунальними зручнос�
тями по вул. Л. Шевцової,3. Плюс – літня кух�
ня з кімнатою, 7сотин землі. Тел.066�
4670618. 3�94�72.
     Продається добротний будинок з

гаражем та прибудовами в с. Нижній
Коропець по вул. Горького. 25 сотин
землі, всі комунікації. Тел.: 095 337 64
50.

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

  Îðåíäà

     ВЕЛОТРЕНАЖЕР.  Звертатися за
тел 3�54�37. 050�8215529.
     Продаються два кольорові теле�

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

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

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

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099�3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

     Продається «Хюндай Матрікс»,
2008 р. в хорошому технічному стані.�
Сріблясто�сірого кольору, повна ком�
плектація. Ціна договірна

 Тел. 0509509873
     Продається  "Москвич"�2140  з ст.

ціною 500 у.о.  с. Н. Давидково, вул.
Набережна, 36.  Зверт. 0509710433.

  Продаються 2 крісла б/к у хорошому
стані “ракушка” темнокоричневого
кольору).  Тел.: 099 059 18 84
      Металева плита «Алма�Ата» на

рідкому паливі, та плита «Перемога».
Тел. 4�10�09.
     Для любителів собак пропонують�

ся цуценята. Зверт 066�034 30 33.
     продається  НЕДОРОГО  диван�

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

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

     Продаються  кімнатні квіти  «Мо�
нетне дерево» висотою понад 1 м.,
кактус — до 1 м. Кущовий фікус.

Зверт. 0990537823.
     Если вы мечтаете иметь домаш�

нюю собаку, предлагаем безплатно
подростковіх щенков.  Обращаться по
тел. 050�75�13�610.
     Продаються кімнатні квіти («те�

щин язик»), 15 шт. висотою 1 м і більше.
Зверт. 3�54�96.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
НА РОБОТУ ЕКСПЕРТ

З ВИДАЧІ БЕЗЗАСТАВНИХ
КРЕДИТІВ. З/п від 1700

грн. + бонуси.
Тел.: 050 654 23 58

(VАBБанк)

     2�х, 3�х кімнатну квартиру. Дзво�
нити 0673126837.
     1�2�кімн. квартиру у центрі

міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

  Ðîáîòà

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
 По догляду за одинокими та

престарілими людьми, які меш�
кають у власному житлі.

Зверт. 066�0343033.

  Продаються  дві дійні кози і
дві козочки. Дзвонити 0992175426.

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
по прибиранню приватного

житла та догляду за
кімнатними рослинами.
Дзвонити 0993755221.

Продаются промышленные
двохигольчатые роликовые
швейные машины Minerva в
хорошем состоянии.

 Тел.: 050 101 38 96;
063 848 63 10

     Продається дача в районі вул..
Північної. Сад, виноградник. Є коло�
дязь. Поряд світло, газ.

Дзвонити 4�23�16.
     Продається  недорого садова

ділянка 5, 5 сотини у районі Ловачки
(одна з кращих міських околиць Мука�
чева) До автобусної зупинки 200�300
грн. Є підвал, виноградник, фруктовий
сад.

 Звертатися м.Мукачево, вул. Миру,
65 кв 5. Алмаші М.
     Продається будинок в Мукачеві

на  вул.  Л. Шевцової , пл75 кв. м. госпо�
дарські  прибудови, всі комунальні ко�
мунікації. Гараж, літня кухня, 5 сотин
землі. Ціна по домовленості.

Зверт 099�3094492.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБО�
ТУ В ТАКСІ ВОДІЇІВ НА

ВЛАСНОМУ ТРАНСПОРТІ
тел. 050�989�24�44

Продається діючий бізнес
– кафе�бар, організоване в

приміщенні ресторану
“Виноград”

по вул. Маргітича, 16/2.
Тел.: 050 978 56 47

     Продається бібліотека «Ми�
ровая библиотека для детей»—50
томів. Дзвонити 0502186363.

Даю уроки математики
для учнів  4�9 класів.

Тел. 5�49�64. 066�9513691.

     Продаються: сталь литова
1,55х1,44х1,5 мм; труба газова
3х50х4 мм (1 шт); 3,50х50х4мм
(1 шт); 4х40х5 мм (2 шт);
4х32х3мм (1 шт); блоки бетонні
75х20х11 см (10 шт) плитка бе�
тонна 20х20х2 см (90 шт) піч
“Перемога” (цегляна топка, ба�
чок, духовка). Т.: 066 142 26 29.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
 ВАНТАЖУ

МІКРОАВТОБУСОМ
по Мукачеву, оласті та Україні.

Недорого.

Зверт. 066�53�55870.

Продается дом. Срочно!
Недалеко от центра. После ка�

питального ремонта (новая штука�
турка/шпаклевка/покраска из�
нутри и с наружи, новое отопле�
ние, утеплен снаружи пеноплас�
том, армопояса, пластиковые
окна, вентиляция), мансардный
этаж и новая крыша построены в
2011г. 2 ванны, комнат: 9,жилых
этажей: 2, площадь дома: 260 м2,
участок: 5 соток. Стены: кирпич
саманный.

Гараж, двор вымощен тротуар�
ной плиткой. Хороший район, ря�
дом парк, автоб.остановка 100м.
школа – 50 м., до центра 1.5 км.

тел. (050) 688�72�24 � Игорь

ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ
Офіціантів та досвідченого
повара  в кафе�нічний клуб.

Додаткова інформація по тел.

050�1543622.

  Êóïëþ

     Продається магазин на ав�
тостанції. Т. 0508598852 (На�
талія)

Òîâàðè òà ïîñëóãè
     Продается  виноград цьогоріч�

ного урожаю сорту «Ізабелла» близь�
ко 200 кг по договірній  ціні.

Зверт. 099�3094492.
     продається ручний прес для ви�

нограду у хорошому стані (майже но�
вий). Зверт. 066�052�9276.
     Продаються щенки  (3�месячн.)

породі Чи�хуа�хуа, ціна за домовленіст.
Дзвонити: 099�3422037.

     Продається холодильник «Снай�
га» у хорошому стані, морозильна ка�
мера �154 л. ,посудний сервант

Зверт. 095�20�555�31.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
НА РОБОТУ

Кур’єр для розношення
 журналів та газет по місту .

Оплата  договірна.
Тел. для довідок 5�41�16, 4�49�91

ПРОДАЁТСЯ
ВСПУЧЕННЫЙ

ПЕРЛИТ
(штукатурный и сельс�

кохозяйственный).
Тел.: 050 501 30 03, 050

372 99 86, 067 541 30 03)

В РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО
ПОТРІБЕН  НА ПОСТІЙНУ

РОБОТУ МЕНЕДЖЕР.
Тел.: 050 372 51 55; 2�13�57.

Підприємство шукає працівника
на виробництво.

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

працювати руками.
Звертатись: 050 281 60 26

 з 9.00 до 18.00.

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

Новая элитная улица за преде�
лами села Коропец., 2км до г.Му�
качева. Возможен торг.

Тел.0506887224

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

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

Тел. 0975500127,
0501357373

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ
ТОРГОВИХ АГЕНТІВ, в

компанію “Сарма�Трейд”
бажано з досвідом роботи з
власним транспортом для

роботи по області. Офіційне
працевлаштування, кар’єр�

ний зріст.
Тел.: 050 338 59 50 (Євген)

     Продається земельна ділянка з дачним
будинком  в районі урочища "Ловачка" (по�
ряд з пекарнею). Ціна договірна . Звертати�
ся тел. 2�32�95, 0�95�8413436.
     Продається приватизована дачна ділян�

ка у районі  вул. Північної (кооператив "Авто�
мобіліст") , 4 сотини, є будка з верандою,
сад, виноградник, світло, балонний газ.
Зверт. 066�150�14�18.
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WWW.OLCOM.BIZ

Управляюча компанія
ТОВ "І.Т.В. Сервіс Плюс"

прийме на роботу працівників
на наступні посади :

� СЛЮСАР�САНТЕХНІК;
� ЕЛЕКТРИК;
� КОМІРНИК;

Звертатися по суботах з 10.00 год. по 12.00
год. до заступника директора за адресою :

м.Мукачево, вул.Ужгородська, 17.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     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.

1) Терміново продається  2 кім. квартира 2 поверх в
районі «Пентагон», автономне опалення, металопласти�
кові вікна, хороший стан. 0661543416

2) Терміново продається  земельна ділянка 10 сот в
Павшино біля траси Мукачево�Берегово. Стартова ціна
12000 у.од. 0661543416

3) Продається або здається в оренду шостиграник
пл. 32 кв.м. на ринку «ГІД» ст.ціна 20000 у.од., тогр.
0661543416

4) Продається або здається в оренду офісне при�
міщення пл. 105 кв.м. по вул. Миру, ціна договірна.
0661543416

5) Терміново продається 3 км. Квартира, 5 поверх вул.
Закарпатська, без ремонту, ст. ціна 22000 у.од., торг.
0661543416

6) Грошові позики під заставу, без довідки про дохо�
ди 0661543416

7) Здається в оренду офісне приміщення пл.. 48 кв.м.,
по вул. Пушкіна, пішохідна зона. Телефон, Wi�Fi, можлива
оренда половини приміщення. 0661543416

8) Продається земельна ділянка 7 сот по вул. Черво�
ноармійська, заїзд з боку 7 училища, ст. ціна 23000 у.од.
0661543416

9) Продається будинок пл. 120кв.м., по вул. Кубансь�
ка, потребує ремонту, ст. ціна 45000 у.од.  0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

     Втрачене посвідчення учня Львівського державно�
го ліцею ім. Героїв Крут № 122530, виданий ліцеїсту Сем�
чуку Миколі Миколайовичу 14.10.2012 р., вважати не�
дійсним.

     Втрачені бланки полісів “Зелена Картка”, серія UA/
144 № 9235556, 9493154, вважати недійсними.

     Втрачені документи: Свідоцтво на спадщину за
заповітом, видане Мукачіським міським приватним но�
таріусом Герцузскі�Торжаш В.Л.за № 3236 від 27.07.2013
р. на ім’я Карнаухова Світлана Юріївна, вважати не�
дійсним.

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

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

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

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

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

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

3�х кімн. квартира по вул. П. Набережна на 7�му поверсі,
пласт. вікна. паркет,   нормальний стан. Ціна 238 тис.грн. Тел.
095�421�63�65

3 кімн.квартира по вул.Осипенка на 5 поверсі, рік побудо�
ви1996, площа 87 кв.м., цегла,  без ремонту, нове плануван�
ня, велика кухня, 2 балкони. Ціна 245тис.грн.    Тел: 0954216365

Приватне підприємство “Гранд � Пак”, яке займається ви�
робництвом кутника картонного (виробничий майданчик зна�
ходиться за адресою: м. Мукачево, вул. Крилова, 96/6), має
намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферу від стаціонарних джерел. Всі заяви, скарги та про�
позиції від громадян чи громадянських організацій приймають�
ся Мукачівським міськвиконкомом (м. Мукачево, вул. Пушкіна,
2) протягом одного місяця з дня опублікування даного повідом�
лення.

Публічне акціонерне товариство “Гарант�Груп”, яке зай�
мається зберіганням та заготівлею окремих видів відходів як
вторинної сировини та знаходиться за адресою: м. Мукачево,
вул. Крилова, 15), має намір отримати дозвіл на викиди заб�
руднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел. Всі
заяви, скарги та пропозиції від громадян чи громадянських
організацій приймаються Мукачівським міськвиконкомом (м.
Мукачево, вул. Пушкіна, 2) протягом одного місяця з дня опуб�
лікування даного повідомлення.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Експрес транс�
порт і логістика”, яке займається транспортними перевезен�
нями (виробничий майданчик знаходиться за адресою: Мука�
чівський р�н, с. Клячаново, вул. Мукачівська, 13), має намір
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос�
феру від стаціонарних джерел. Всі заяви, скарги та пропозиції
від громадян чи громадянських організацій приймаються Му�
качівською РДА (м. Мукачево, вул. Горького, 21) протягом од�
ного місяця з дня опублікування даного повідомлення..



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

43 (994)43 (994)43 (994)43 (994)43 (994)
 10 10 10 10 10 31 æîâòíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

×èíîâíèê – ýòî ëèöî ñïèíû. (NN)×èíîâíèê – ýòî ëèöî ñïèíû. (NN)×èíîâíèê – ýòî ëèöî ñïèíû. (NN)×èíîâíèê – ýòî ëèöî ñïèíû. (NN)×èíîâíèê – ýòî ëèöî ñïèíû. (NN)

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

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

   Äîäàòêîâ³ âíåñêè  äîïóñêàþòüñÿ.
% ñïëà÷óþòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî Ïðè äîñòðîêîâîìó ðîç³ðâàíí³ äîãîâîðó % íå íàðàõîâóþòüñÿ.
Ì³í³ìàëüíà ñóìà âêëàäó 1 000,00 ãðèâåíü. Ì³í³ìàëüíà ñóìà ïîïîâíåííÿ 500,00 ãðèâåíü.

ÄÅÏÎÇÈÒÍ² ÂÊËÀÄÈ
ÍÀÑÅËÅÍÍß

ÀÊÖ²ß!!!

ÀÊÖ²ß!!!

Ó ÃÐÈÂÍ² – 18,5 % Ð²×ÍÈÕ
Ó ÄÎËÀÐÀÕ ÑØÀ – äî 8 % Ð²×ÍÈÕ

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

âà. 01.20 Õ/ô "Ïðîïàù³ õëîïö³.
Ñïðàãà" (2). 02.45 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
05.40 Õ/ô "Êóáàíñüê³ êîçàêè".
07.40, 09.10 Õ/ô "Ìîñêâà ñëüîçàì
íå â³ðèòü". 11.15 "Ðîìàíîâè". 12.20
Õ/ô "Îô³öåðè". 14.50 Ñâÿòêîâèé
êîíöåðò. 16.45 "Ëüîäîâèêîâèé ïå-
ð³îä". 20.00 "×àñ". 21.00 "Íàäáàí-
íÿ Ðåñïóáë³êè: Ìàðê Áåðíåñ".
23.05 Õ/ô "Øàíóâàëüíèöÿ". 01.05
Õ/ô "Íåçðèìèé ìàíäð³âíèê". 02.40
Õ/ô "¯õàëè â òðàìâà¿ ²ëüô ³ Ïåò-
ðîâ".

ÑÒÁ
06.25, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!"
08.10, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.45 "Ìîÿ ïðàâ-
äà. Õàÿë Àëåêïåðîâ. Êàâêàçü-
êèé ïîëîíåíèé". 10.45, 01.05 Õ/
ô "Òåðì³íîâî, øóêàþ ÷îëîâ³-
êà"(1). 12.45 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè æ³íîê".
15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Êóá - 4". 22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³
- 4". 23.55 "Îäèí çà âñ³õ". 02.45
Õ/ô "Ùèò ³ ìå÷"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10
Ò/ñ "×óæà æ³íêà" (1). 13.10 Ëþá-
ëþ! ×åêàþ!. 14.10, 17.20, 22.30
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 16.00, 03.30 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïî-
ö³ëóé! Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20,
04.15 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí
äðóãèé" (1). 22.00, 03.00 Ïîä³¿
äíÿ. 23.20 Õ/ô "Çì³íþþ÷è ðå-
àëüí³ñòü" (2). 01.30 Õ/ô "Ëþäè-
íà ï³òüìè" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.55, 21.05 Êðà¿íà Ó.
11.00, 00.30 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó
êàçö³" (1). 12.55 Ïðèíöåñà òóò ß!.
13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Ìà-
ëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 18.00 Ìîäó
íàðîäó. 20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2).
22.10 Â³òàëüêà. 23.10 Äóðíºâ+1.
23.50 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.20
Òåîð³ÿ çðàäè. 02.05 Òâîþ ìàìó!
02.30 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 14.30  - ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ. 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ .15:40 -
Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16.40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ô.
17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ. 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19.25 -  "Ñïîðò ×àñ".
19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷-
³ðíÿ êàçêà . 20.00 - Õ/ô. 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 21.55 - " Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ.
22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.55, 00.35 Ïîãîäà. 09.00 Õ/
ô "Ïîö³ëóíîê íà ùàñòÿ". 11.05, 17.55

Õ/ô "Âòå÷à ç Àëüêàòðàñó" (2).

 ICTV
05.05 Ñâ³òàíîê. 06.05, 07.30 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.15 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.25 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.35 Ãîëîâíà ïðîãðàììà.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00, 16.40
Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.00, 13.00, 22.20
Ò/ñ "Ïàñòêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.30, 20.10 Ò/ñ "Áðàòñòâî äåñàí-
òó". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 00.10 Õ/ô
"Çì³¿ íà áîðòó ë³òàêà" (2). 02.10
Íàâ÷³òü íàñ æèòèè. 02.55 Õ/ô "Ìî-
òèâè" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 00.40 Ò/ñ "Äîìðîá³ò-
íèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 14.55 "Ó íàø
÷àñ". 15.55 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40, 01.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Êðèê ñîâè". 22.45 "Í³ìåöüêà
ãîëîâîëîìêà".

ÑÒÁ
06.35, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.20,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.55 Õ/ô "Äîâãîî÷³êóâàíå
êîõàííÿ"(1). 11.55 Õ/ô "Êîõàþ, òîìó
ùî êîõàþ"(1). 13.55 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â ". 15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.25 "Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2".
23.25 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00 Ïîä³¿. 07.30,
15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/
ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10, 13.10, 17.20
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Êàð-
ïîâ. Ñåçîí äðóãèé" (1). 12.00, 05.10
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 16.00,
03.45 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-
Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.00,
22.00, 03.15 Ïîä³¿ äíÿ. 19.20, 04.30
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.30
Òàºìíèé êîä çëàìàíî. Ìîëîä³ñòü.
23.30 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ 5" (2). 01.30
Õ/ô "Çì³íþþ÷è ðåàëüí³ñòü" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).  07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.55, 21.05 Êðà¿íà Ó.
11.00, 00.30 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó
êàçö³" (1). 12.55 Ïðèíöåñà òóò ß!.
13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Ìà-
ëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 18.00 Ìîäó
íàðîäó. 20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2).
22.10 Â³òàëüêà. 23.25 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 01.20 Òåîð³ÿ çðàäè. 02.05
Òâîþ ìàìó! 02.30 Äî ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 10:55 -
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11.05- Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30

íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.40
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 00.40 Ò/ñ "Äîìðîá³ò-
íèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.00 "Ó íàø
÷àñ". 16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40, 01.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Êðèê ñîâè". 22.45 "Í³ìåöüêà
ãîëîâîëîìêà".

ÑÒÁ
06.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.25,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Îáå-
ðåæíî - àëüôîíñè!". 10.55 "Âðÿòóé-
òå íàøó ñ³ì'þ - 2". 13.55 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 15.00 "Çâàíà âå÷å-
ðÿ" .18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô - 3". 01.20
Õ/ô "Êîõàþ, òîìó ùî êîõàþ"(1).
02.55 Õ/ô "Ùèò ³ ìå÷"(1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10,
13.10, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí äðóãèé" (1). 12.00,
04.50 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
16.00, 03.25 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1).
19.20, 04.10 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëà-
âà òðåòÿ" (1). 22.00, 02.55 Ïîä³¿ äíÿ.
22.30 Òàºìíèé êîä çëàìàíî. Ñîí.
23.30 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ 5" (2). 01.30
Ò/ñ "Ôîðñ-ìàæîðè" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.55, 21.05 Êðà¿íà Ó.
11.00, 00.30 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó
êàçö³" (1). 12.55 Ïðèíöåñà òóò ß!
13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Ìà-
ëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 18.00 Ìîäó
íàðîäó. 20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2).
22.10 Â³òàëüêà. 23.25 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 01.20 Òåîð³ÿ çðàäè. 02.05
Òâîþ ìàìó!

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

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.55, 00.10 Ïîãîäà. 09.00,
20.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàíäà".
10.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00,
17.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20, 14.30
Kids Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55
Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà-2". 16.50,
00.15 Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé â³ê".
19.00, 00.05 Ðåïîðòåð. 19.20 Àá-
çàö!. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 22.00 Ò/ñ
"Äî ñìåðò³ ãàðíà". 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 01.10 Ò/ñ "Òðåòÿ ïëàíåòà
â³ä ñîíöÿ". 02.40 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 02.45, 03.40 Çîíà íî÷³. 02.50
Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ çà÷èíàºòüñÿ î
18.00. 03.05 ß, ìèë³ñòþ Áîæîþ, ïàí
âîçíèé. 03.30 Óêðà¿íñüêèé Ñîëî-
ìîí, àáî Óêðà¿íñüêà ïðàâäà ³ çà-
êîí.

×ÅÒÂÅÐ, 7 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.25 Êðà¿íà on line. 07.35 Åðà
á³çíåñó. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè.
08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.15 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 09.40 Êíèãà.ua. 10.00 Ïðÿìå
âêëþ÷åííÿ ç Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè. 10.15 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòà-
ðîãî ìîñòó" 23ñ.(1). 11.00 Ò/ñ "Àãåíò
îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ" 11ñ.
11.45 Ôîðìóëà çàõèñòó. 12.00 Íî-
âèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15
Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß. 12.35
Ñâ³òëî. 12.55 Õ/ô "Âèçâîëåííÿ"
3,4ñ.(1). 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.25 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 16.20 Ò/ñ

Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20, 14.30 Kids
Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00 Ò/ñ
"Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà-2". 16.55,
00.40 Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé â³ê".
19.00, 00.30 Ðåïîðòåð. 19.20 Àá-
çàö!. 20.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàí-
äà". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 22.00 Ò/ñ "Äî
ñìåðò³ ãàðíà". 23.00 Ñï³âàé, ÿêùî
çìîæåø. 01.40 Ò/ñ "Òðåòÿ ïëàíåòà
â³ä ñîíöÿ". 03.05 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 03.10, 04.10 Çîíà íî÷³.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 5 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25 Êðà¿-
íà on line. 07.35 Åðà á³çíåñó. 08.35
Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.35 Ò/
ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 22ñ.(1).
10.20 Ò/ñ "Àãåíò îñîáëèâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ" 9ñ. 11.05 Êîíòðîëüíà ðîáî-
òà. 11.30 Ïðåì'ºðà. Äî 70-¿ ð³÷íèö³
âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä í³ìåöüêî-
ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â Ä/ô
"Äâîá³é íà Äí³ïð³". 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Øåô-êó-
õàð êðà¿íè. 13.15 Êîðäîí äåðæàâè.
13.30 Õ/ô "Âèçâîëåííÿ" 1ñ. (1).
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.35 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó" 21,22ñ. 17.10 Ò/ñ
"Â³÷íèé ïîêëèê" 13ñ. (1). 18.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.55 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.15 Îñòàííº ïîïåðåä-
æåííÿ. 19.35 Ôîðìóëà çàõèñòó.
19.50 Ïðî ãîëîâíå. 20.15 Íàðêîìà-
í³ÿ âèë³êîâíà. 20.55 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Ïîäâèãîì Âà-
øèì æèâåì" 2÷. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.25 Íà ñëóõó. 23.50 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 00.15 Ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Óìîðà". 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå.
02.05 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.45, 04.00 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêî-
íîì³÷íà ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Òèñÿ-
÷à ³ îäíà í³÷" (1). 11.25 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 12.30, 13.30, 01.45
Ò/ñ "Ïèëüíà ðîáîòà". 14.30, 15.40,
20.15 Ò/ñ "Óáèòè Ñòàë³íà". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ëþ-
áîâ òà ïîêàðàííÿ" (1). 21.30 Ôóò-
áîë. Ë³ãà ÷åìï³îí³â. "Øàõòàð" (Äî-
íåöüê) - "Áàéºð" (Ëåâåðêóçåí).
00.00, 04.15 Õ/ô "Àãåíò Ãàì³ëüòîí:
Âèêðàäåíà" (3).

IÍÒÅÐ
06.15, 22.25 Ò/ñ "×åðâîí³ ãîðè".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Îäíîëþáè". 11.20, 12.20,
02.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 13.45 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.50 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ".
18.00, 04.50 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 20.00, 02.20 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "Áåðåãè ìîº¿ ìð³¿". 00.35

-Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï
õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ  . 17.50
-  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
-  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30 -
Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/
ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00, 20.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàí-
äà". 10.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
11.00, 17.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20,
14.30 Kids Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³".
15.55 Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà-
2". 16.50, 00.25 Ò/ñ "Áàëüçàê³âñü-
êèé â³ê". 19.00, 00.15 Ðåïîðòåð.
19.20 Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ".
22.00 Ò/ñ "Äî ñìåðò³ ãàðíà". 23.00
Çíàéòè êðàéíüîãî. 01.25 Ò/ñ "Òðåòÿ
ïëàíåòà â³ä ñîíöÿ". 02.55, 03.55
Çîíà íî÷³. 03.00 Íàéêðàù³... Ñåðåä
ïîâèòóõ. 03.15 Çåìö³. 03.30 ×è ïî-
âåðíåòüñÿ ë³êàð? 03.45 Áëàãîä³éíà
ìåäèöèíà.

ÑÅÐÅÄÀ, 6 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
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07.20 Òåìà äíÿ. 07.25 Êðà¿íà
on line. 07.35 Åðà á³çíåñó.
08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.25 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 09.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðî-
ìàäÿíàìè.10.00 Óðî÷èñòå ïî-
êëàäàííÿ êâ³ò³â äî Ìåìîð³àëó
Â³÷íî¿ Ñëàâè íà ìîãèë³ Íåâ³äî-
ìîãî ñîëäàòà. 10.15 Ò/ñ "Àãåíò
îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ" 10ñ.
11.00 Êîíöåðò äî 70-¿ ð³÷íèö³
âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä í³ìåöü-
êî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â.
12.30 Óðî÷èñò³ çàõîäè äî 70-¿
ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä
í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðá-
íèê³â. 13.30 Õ/ô "Âèçâîëåííÿ"
2ñ. (1). 15.00 ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÜÊ²
ÑËÓÕÀÍÍß Ó ÂÅÐÕÎÂÍ²É ÐÀÄ²
ÓÊÐÀ¯ÍÈ. 18.00 Ïðî ãîëîâíå.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 18.35 Ô³íàíñîâà ïåðñïåê-
òèâà. 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10
Êîíöåðò äî 70-¿ ð³÷íèö³ âèçâî-
ëåííÿ Êèºâà â³ä í³ìåöüêî-ôà-
øèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. 20.50
Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Êîíöåðò ç
Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³ äî 70-¿
ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä
í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðá-
íèê³â. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.25 Íà ñëóõó. 23.50 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 00.15 Ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Óìîðà". 01.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäå-
ì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.50 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷-
íà ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà
í³÷" (1). 11.35 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 12.40, 13.40, 14.40, 02.25
Ò/ñ "Ïèëüíà ðîáîòà". 15.40, 20.15,
21.25 Ò/ñ "Óáèòè Ñòàë³íà". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ëþ-
áîâ òà ïîêàðàííÿ" (1). 22.30, 04.50
"Òåðèòîð³ÿ îáìàíó". 00.05 "Òà÷êè -
2". 00.30, 03.10 Õ/ô "Ï³ä ïðèö³ëîì"
(2).

IÍÒÅÐ
06.15 Ò/ñ "×åðâîí³ ãîðè". 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10,
20.30 Ò/ñ "Áåðåãè ìîº¿ ìð³¿". 11.10,
12.20, 03.05 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.40 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.50 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ".
18.00, 04.50 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 20.00, 02.35 "Ïîäðîáèö³".
22.25 Ò/ñ "×åðâîí³ ãîðè". 00.30 Õ/ô
"Âèêëèê" (2).

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.45 Ò/ñ
"Òàêñ³". 07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ïðîâîêàòîð. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.00, 16.35 Ò/ñ "Ë³òºéíèé".
12.00, 13.00, 22.20 Ò/ñ "Ïàñòêà".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 14.25, 20.10 Ò/
ñ "Áðàòñòâî äåñàíòó". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 00.10 Õ/ô "Âò³êà÷" (2).
02.35 Êðèì³íàëüíèé îáëîì. 03.05
Õ/ô "Çì³¿ íà áîðòó ë³òàêà" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîä-
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07.20 Òåìà äíÿ. 07.25 Êðà¿íà on line.
07.35 Åðà á³çíåñó. 08.35 Ðàíêîâ³
ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 09.50 Ïîë-
³òòåàòð. 10.10 Áåç öåíçóðè. 10.35
Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 21ñ.
(1). 11.15 Íåõàé Âàì áóäå êîëüî-
ðîâî! 11.50 Êîíöåðò Í.Êðóòîâî¿-
Øåñòàê. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15
Ôîëüê-music. 13.20 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í? 13.40 ßê öå? 14.10 Ïðàâî íà
çàõèñò. 14.30 Òåìíèé ñèëóåò. 14.40
Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.10
Euronews. 15.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.20 Æèòòÿ íà ð³âíèõ.
15.40 Ðîÿëü â êóùàõ. 16.15 Ò/ñ
"Â³÷íèé ïîêëèê" 12ñ.(1). 17.40 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 18.05 Àãðî-News. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
18.50 Ñ³ëüðàäà .19.10 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà "Îô³öåðñüêà ÷åñòü". 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò
ñïîðòó. 21.45 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
"Ïîäâèãîì Âàøèì æèâåì" 1÷. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëóõó
.23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.15 Ôå-
ñòèâàëü ãóìîðó "Óìîðà". 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêà-
äåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "ÒÑÍ-Òèæäåíü".06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.50 "ÒÑÍ". 08.05
"Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Òè-
ñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 11.00 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 12.05 Õ/ô "Òàêñ³ 2".
13.55 Õ/ô "Ìåòðî". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå" .17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ òà
ïîêàðàííÿ" (1). 20.15, 21.25 Ò/ñ
"Óáèòè Ñòàë³íà". 22.30, 05.00
"Ãðîø³". 00.05 Õ/ô "Ñîðîì" (3). 01.55
Õ/ô "²ðîí³ÿ äîë³, àáî Ç ëåãêîþ ïà-
ðîþ!" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Õ/ô "Îñ³íí³é ëèñò". 11.10,
12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì". 13.40 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.45 "Æäè ìåíÿ". 18.00, 04.50 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/
ñ "Ïàñ³÷íèê". 20.00, 02.45 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 Ò/ñ "Îäíîëþáè". 23.40
Ò/ñ "×åðâîí³ ãîðè". 00.35 Õ/ô "Ñó-
êóïí³ñòü áðåõí³" (2).

 ICTV
06.20, 07.30 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.25
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.35 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.35 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè. 10.10, 13.00 Àíåêäîòè
ïî-óêðà¿íñüêè. 10.20 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.10 Ò/ñ "Ìàéñòåð ³ Ìàðãà-
ðèòà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 20.10 Ò/ñ
"Áðàòñòâî äåñàíòó". 22.20 Ò/ñ "Ïà-
ñòêà". 23.20, 03.00 Ñâîáîäà ñëî-
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

15.00 Õ/ô "Âîëîøêè äëÿ Âàñèëèíè"
(1). 17.00, 19.20 Ò/ñ "Â³äáèòîê ëþ-
áîâ³" (1). 23.20 Õòî ã³äíèé á³ëüøî-
ãî?. 00.20 Õ/ô "Êðèëà ÿíãîëà" (2).

Ò Å Ò
07.10 Ì/ñ "Åñê³ìîñêà" (1). 07.35
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçè-

êè. 08.35 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä"
(1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40
Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/
ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Õ/ô "²ãîðü" (1). 12.10 Ò/ñ "Êñåíà -
ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 15.50 Õ/ô "Øà-
ëåí³ ïåðåãîíè" (1). 17.50 Õ/ô "Í³÷ ó
ìóçå¿" (1). 19.55 Êðà¿íà Ó. 21.00
Â³òàëüêà. 22.00 Âåëèêà ð³çíèöÿ.
00.10 Õ/ô "Çåìëÿ âàìï³ð³â" (3).
02.00 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 10:55 -
"Ñïîðò ×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -
"Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 -
Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 -  Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Õ/ô. 18.30 - "Æèòòºâèé
ïðîñò³ð". 19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:30
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Ò/ñ. 21:30 -
Íîâèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô . 01:20 - Í³÷
ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
07.45 Çíàéäè Êðàéíüîãî. 08.55 Ì'ÿ-
ñîðÓÏêà. 10.00 Â³éíà ñâ³ò³â. Ðåâ³-
çîð ïðîòè Øåôà. 12.05 Øóðî÷êà.
13.25 Ðóä³. 14.15 Äîðîñë³, ÿê ä³òè.
15.25 Âæå êîòðèé äåíü. 16.30 Ïðî
ùî ãîâîðÿòü òâàðèíè. 17.30 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 18.00 Ì/ô "Äîáðèíÿ Íèêè-
òè÷ ³ Çì³é Ãîðèíè÷". 19.10 Õ/ô "Ãàðð³
Ïîòòåð ³ Òàºìíà ê³ìíàòà". 22.25 Õ/ô
"Ç³ðâèãîëîâà" (2). 00.45 Õ/ô "Çì³ÿ â
ò³í³ îðëà" (2). 02.40, 03.40 Çîíà íî÷³.
02.45 Ñ.Ïàðàäæàíîâ. Â³äêëàäåíà
ïðåì'ºðà. 03.00 Äðàìà íà äâ³ ä³¿.
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07.05 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 07.30
Òîê-øîó "Äðóæèíà". 08.50 Ïîãî-
äà.  09.00 Øåô-êóõàð êðà¿íè.
09.50 Îêîëèöÿ. 10.25 Ïîäîðîæóé
ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ. 10.50 Áëèæ-
÷å äî íàðîäó ç Â³ëë³ Òîêàðåâèì
2÷. 11.20 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãî-
ðîäåíñüêîþ. 11.55 ßê Âàøå çäî-
ðîâ'ÿ?. 12.55 Êðîê äî ç³ðîê. 13.50
Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 14.45 Â
ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 15.40 Çîëî-
òèé ãóñàê. 16.05 Êàðàîêå äëÿ äî-
ðîñëèõ. 17.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæ-
äåíü. 17.30 Ä/ô "Ïðèðå÷åíèé íà
ëþáîâ". 18.10 Äåíü çíàíü ÊÍÓÊ³Ì.
20.30 Ìè õî÷åìî, ùîá âè çíàëè.
20.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 20.50
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.55 Ïîë³òòåàòð. 22.20 Ôå-
ñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35 Îë³ìï-
³éñüêèé âèêëèê. 23.55 Òîê-øîó
."Äðóæèíà". 01.20 Ï³äñóìêè òèæ-
íÿ. 02.10 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãî-
ðîäåíñüêîþ. 02.40 Ä/ô "Ïîøóê
Ìàçåïè".

 Êàíàë «1+1»
06.05 Õ/ô "Ó ïîøóêàõ íÿí³" (1). 07.50
Ìóëüòô³ëüì. 08.25 "ÒÑÍ". 09.00
"Ëîòî-çàáàâà". 10.00 "Ñóïåðãåðî¿".
10.35, 03.30 "Ñìàêóºìî". 11.10 Õ/ô
"Ãþëü÷àòàé" (1). 19.30 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 20.15 "Áèòâà õîð³â".
22.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.05 "Ùî?
Äå? Êîëè? 2". 00.10 Õ/ô "Áóäèíîê ç
áàøòî÷êîþ" (1). 01.55 Õ/ô
"Íåâèäèìèé äîòèê" (1). 03.55
"Îïåðàö³ÿ Êðàñà - 2". 05.05 "×îòèðè
âåñ³ëëÿ - 1".

ÑÒÁ
06.35 Õ/ô "Âàíå÷êà"(1). 08.40, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
10.05, 15.45 Õ/ô "Ñ³ìåéíèé ä³ì"(1).
14.45 "Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.40 "Íàö³îíàëü-
íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-6".
22.00 Â³êíà íîâèíè. 00.10 "Êóá - 4".

01.55 Õ/ô "Ïðîùàëüíà ãàñòðîëü "Àð-
òèñòà"(1). 03.15 Õ/ô "Ùèò ³ ìå÷"(1).
04.25 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00 Ïîä³¿. 07.30,
15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/
ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10, 13.10,
17.20, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
21.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëàâà òðå-
òÿ" (1). 12.00 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1).
19.00, 22.00, 02.45 Ïîä³¿ äíÿ. 19.20,
03.15 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
23.20, 04.40 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ 5"
(2). 01.20 Ò/ñ "Ôîðñ-ìàæîðè" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 09.55 Êðà¿íà Ó. 11.00,
00.30 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðè-
âèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó
êàçö³" (1). 12.55 Ëþáîâ ç ìàéáóò-
íüîãî. 13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00
Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 18.00
²êîíà ñòèëþ. 20.30 Õ/ô "Í³÷ ó ìóçå¿"
(1). 22.40 Òóç³ê & Áàðáîñ øîó. 23.25
Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.20 Òåîð³ÿ
çðàäè. 02.05 Òâîþ ìàìó! 02.30 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.00 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
- Ì/ô. 14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/ñ. 15:40
- Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîê/ñ. 17.50 - Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ.
19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -
"Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21:55 - "Ñïîðò ×àñ". 22:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.15, 13.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30, 08.30,
19.55, 00.15 Ïîãîäà. 09.00, 20.00
Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàíäà". 10.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00, 17.55 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.25 Kids Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Äâ³
ä³â÷èíè áåç ãðîøà-2". 16.50 Ò/ñ "Ùî-
äåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿". 19.00,
00.10 Ðåïîðòåð. 19.20 Àáçàö!. 21.00
Ò/ñ "Êóõíÿ". 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 00.20 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà"
(2). 01.15 Ò/ñ "Òðåòÿ ïëàíåòà â³ä
ñîíöÿ". 02.40, 03.35, 04.25 Çîíà
íî÷³. 02.45 Äå òè, Óêðà¿íà?
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07.05 Óí³âåðñèòåò ç³ðîê. 08.00 ªâðî³-
íòåãðàö³ÿ. 08.15 Îë³ìï³éñüêèé âèê-
ëèê. 08.30 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 09.05
Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 09.15 Àðì³ÿ. 09.30
Ïðàâîñëàâíèé â³ñíèê. 09.55 Ìî-
ìåíòè æèòòÿ. 10.55 Äîðîñë³ ³ãðè.
12.10 Õ/ô "Âèçâîëåííÿ" 6ñ (1). 13.30

"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 23ñ. (1).
17.05 Ò/ñ "Â³÷íèé ïîêëèê" 14ñ. (1)..
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòè-
âà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10 Îñ-
òàííº ïîïåðåäæåííÿ. 19.30 Ïðî
ãîëîâíå. 19.50 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò.
Ùåðáàòþê. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà "Âåëèêèé äåíü
Ïåðåìîãè".  22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.25 Íà ñëóõó. 23.50 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 00.15 Ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Óìîðà". 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 23.50,
03.20 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà
í³÷" (1). 11.25 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðà-
ìè". 12.30, 13.30, 02.35 Ò/ñ "Ïèëü-
íà ðîáîòà". 14.30, 15.40, 20.15,
21.25, 22.30 Ò/ñ "Óáèòè Ñòàë³íà".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1). 19.30 "Òå-
ëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí". 00.05,
03.35 Õ/ô "Øîêîëàä" (1).

IÍÒÅÐ
06.15 Ò/ñ "×åðâîí³ ãîðè". 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10,
20.30 Ò/ñ "Áåðåãè ìîº¿ ìð³¿". 11.10,
12.20, 03.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.40 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.50 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ".
18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 20.00, 02.00 "Ïîäðîáèö³". 22.25
Ò/ñ "Í³ìèé". 02.30 Ä/ô "Þð³é Ãàãàð³í.
Ñìåðòü áåç ïðàâà ïåðåïèñêè".

 ICTV
05.20 Ñâ³òàíîê. 06.20, 07.30 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.30 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.40 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.40 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00, 16.35
Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.05, 13.00, 22.15
Ò/ñ "Ïàñòêà" .12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.30, 20.10 Ò/ñ "Áðàòñòâî äåñàí-
òó". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 00.10 Õ/ô
"Ñëóæèòåë³ çàêîíó" (2). 02.35 Õ/ô
"Âò³êà÷" (2).

ÎÐÒ
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîäíèé âèðîê".
11.15 "×àñ îá³äàòè!". 11.55 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20,
00.40 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ". 14.15
"Ñë³ä". 15.00 "Ó íàø ÷àñ". 16.00 "Íà-
îäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâè-
íè. 17.40, 01.05 "Äàâàé  îäðóæè-
ìîñÿ!" 18.55, 02.05 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Êðèê
ñîâè". 22.45 "Í³ìåöüêà ãîëîâîëîì-
êà".

ÑÒÁ
05.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 06.40,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 08.05 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 13.55 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.40 "Çâàæåí³ òà
ùàñëèâ³ - 3". 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè".
01.00 Õ/ô "Ï³ä ïðèö³ëîì êîõàííÿ"(1).
02.50 Õ/ô "Ùèò ³ ìå÷"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10,
13.10, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí äðóãèé" (1). 12.00,
04.50 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
16.00, 03.25 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1).
19.20, 04.10 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëà-
âà òðåòÿ" (1). 22.00, 02.55 Ïîä³¿ äíÿ.
22.30 Òàºìíèé êîä çëàìàíî. Ñìåðòü.
23.30 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ 5" (2). 01.30
Ò/ñ "Ôîðñ-ìàæîðè" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.55, 21.05 Êðà¿íà Ó.
11.00, 00.30 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó
êàçö³" (1). 12.55 Ïðèíöåñà òóò ß!
13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Ìà-
ëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 18.00 Ìîäó
íàðîäó. 20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2).
22.10 Â³òàëüêà. 23.25 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 01.20 Òåîð³ÿ çðàäè. 02.05
Òâîþ ìàìó!. 02.30 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 10.55 -
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ìàºø ïðà-
âî". 13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ"
(ïîâòîð). 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâè-

Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 14.25 Â ãîñòÿõ
ó Ä.Ãîðäîíà. 15.25 Ñï³âàº Î.Ïå-
êóí. 17.25 Ïîãîäà. 17.30 Çîëîòèé
ãóñàê. 17.55 Óêðà¿íñüêèé àêöåíò.
18.25 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè.
Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Ãîâåðëà" (Óæãîðîä)-
"Øàõòàð" (Äîíåöüê). 20.25 Êðîêè íà
Çàõ³ä. 20.45 Ñëîâî ðåã³îíàì. 20.55

Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Áåç öåíçóðè. 22.00 Óêðà¿íñüêà
ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.10 Êîíöåðò ªâãåíà Ìàðãó-
ë³ñà "Ëèñòè". 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ.
01.45 Ñëîâî ðåã³îíàì. 01.55 Õ³ò-
ïàðàä "Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.05 Äîêè áàòü-
êè ñïëÿòü. Ìóëüòô³ëüì.

Êàíàë «1+1»
06.10 Õ/ô "Íåâèäèìèé äîòèê" (1).
08.15, 19.30, 05.35 "ÒÑÍ". 09.00 "Õòî
òàì?". 10.00 Ì/ô "Åíãð³ áåðäñ".
10.05 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 11.15 "×î-
òèðè âåñ³ëëÿ - 1". 12.40 "Îïåðàö³ÿ
Êðàñà - 2". 14.15 "Ì³íÿþ æ³íêó - 5".
15.30 Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1). 15.40
"Ñóïåðãåðî¿ ". 16.25 "Âå÷³ðí³é êâàð-
òàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà - 4".
20.00 "Âèøêà". 22.20 Õ/ô "Òàêñ³ - 3"
(1). 00.15, 03.45 Õ/ô "Ëàá³ðèíò Ôàâ-
íà" (3). 02.20 Õ/ô "Ñìàê æèòòÿ" (2).

IÍÒÅÐ
09.30 "Âñå äëÿ ìàìè". 10.00 Ä/ô
"Áèòâà çà Êè¿â". 11.00 Õ/ô "Ëþáèòè
ïî-ðîñ³éñê³". 12.55 Õ/ô "Òàðèô "Ùàñ-
ëèâà ñ³ì'ÿ". 15.00 "Þðìàëà 2012".
18.00, 20.30 Ò/ñ "Äâà ²âàíè". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 22.25 Âåëèêèé áîêñ.
Îëåêñàíäð Óñèê vs. Ôåë³ïå Ðîìå-
ðî, Â'ÿ÷åñëàâ Óçºëêîâ vs. Äæåé-
äîí Êîäð³íãòîí. 00.00 "Ì³ñ Âñåñâ³ò
2013". 02.15 Ò/ñ "Í³ìèé".

ICTV
07.10 Õ/ô "Ïåðåìîæåöü óðàãàí³â".
08.55 Ç³ðêà YouTube. 10.05 Äà÷à.
10.50 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.50 Çà
êåðìîì. 12.10 ÏóÒÜÎâà êðà¿íà.
12.30 Íàøà Russia. 13.35 Õ/ô "²íä³à-
íà Äæîíñ. Ó ïîøóêàõ âòðà÷åíîãî
êîâ÷åãà". 16.10 Õ/ô "²íä³àíà Äæîíñ
³ Õðàì Äîë³". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 19.55 Õ/ô "²íä³àíà Äæîíñ ³ îñ-
òàíí³é õðåñòîâèé ïîõ³ä". 22.40 Õ/ô
"²íä³àíà Äæîíñ ³ êîðîë³âñòâî êðèø-
òàëåâîãî ÷åðåïà". 01.05 Õ/ô "Ñëó-
æèòåë³ çàêîíó" (2). 03.10 Õ/ô "Ãóðê³ò
ãðîìó" (2).

ÎÐÒ
05.35 Õ/ô "Íåáåñíèé òèõîõ³ä". 06.55
"Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!" 07.40
"Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè". 07.55
"Ðîçóìíèö³ é ðîçóìíèêè". 08.40 "Ñëî-
âî ïàñòèðÿ". 09.15 "Ñìàê". 09.55
"Ì³ñ Âñåñâ³ò. Ðåïîðòàæ ç-çà ëàø-
òóíê³â". 11.15 "²äåàëüíèé ðåìîíò".
12.15 Õ/ô "Ïåòð³âêà, 38". 14.10 "Âå-
ñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 15.25 "Æèòòÿ
ÿê ñåíñàö³ÿ". 16.40, 17.10 "Ëüîäî-
âèêîâèé ïåð³îä". 17.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 20.00 "×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³
ââå÷åð³". 22.10 "Ùî? Äå? Êîëè?"
23.30 Õ/ô "Áåç³ìåííà ç³ðêà". 01.55
Õ/ô "Òþòþíîâèé êàï³òàí". 03.20 Õ/ô
"Âîíè áóëè àêòîðàìè".

ÑÒÁ
07.00 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 07.55
"¯ìî âäîìà". 09.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 10.55 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³
- 3". 15.10 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 19.00 "Õ-Ôàêòîð
- 4". 22.00 "Ìîÿ ïðàâäà. Àíäð³é
²ñêîðíºâ. Õîëîñòÿê ç êðèæàíèì
ñåðöåì". 23.15 "Õ-Ôàêòîð - 4
Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ". 00.40
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 4". 01.50 Õ/ô "Íå
ãîðþé"(1). 03.20 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 02.25 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô
"Ñåðæàíò Á³ëêî" (1). 09.00, 10.00,
21.20, 22.20 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 11.00
1 çà 100 ãîäèí. 12.00 ßê äâ³ êðàïë³.

IÍÒÅÐ
Îëåêñàíäð Óñèê vs. Ôåë³ïå Ðîìå-
ðî. 06.35 "Þðìàëà 2012". 09.25
"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî".
10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Íàçàä ó
ÑÐÑÐ". 11.00 "Îñ³ííÿ êóõíÿ". 12.00
Ò/ñ "Äâà ²âàíè". 16.00 Õ/ô "Ñóñ³äè
çà ðîçëó÷åííÿì". 18.00 Øîó "Îäíà
ðîäèíà". 20.00, 03.50 "Ïîäðîáèö³
òèæíÿ". 21.00 Ò/ñ "Âèð ÷óæèõ áà-
æàíü". 00.55 Õ/ô "Ó Áîãà ñâî¿ ïëà-
íè". 02.25 Õ/ô "Ëþáèòè ïî-ðîñ³éñê³".
04.35 Ä/ô "Áèòâà çà Êè¿â".

 ICTV
07.10 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 08.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.20
Äà÷à. 09.05 Õ/ô "Ïåðåìîæåöü óðà-
ãàí³â". 11.00 Êîçèðíå æèòòÿ. 11.30
Ìàøèíà ÷àñó. Òåëåïîðò-øîó. 13.25
Õ/ô "²íä³àíà Äæîíñ ³ îñòàíí³é õðåñ-
òîâèé ïîõ³ä". 16.10 Õ/ô "²íä³àíà
Äæîíñ ³ êîðîë³âñòâî êðèøòàëåâîãî
÷åðåïà". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.55
Íàøà Russia. 20.40 ÏóÒÜÎâà êðà¿-
íà. 21.00 Ãîëîâíà ïðîãðàììà. 22.05
Õ/ô "×åðâîíèé Êàïåëþøîê" (2).
00.25 Õ/ô "Âî¿íè ñâ³òëà" (2). 02.00
Õ/ô "Çóïèíêà-2. Íå îçèðàéñÿ!" (2).
03.25 Ò/ñ "Íåéìîâ³ðíà ³ñòîð³ÿ".

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 11.00 Íîâèíè. 05.10
"Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 05.35 Õ/ô "Îãàðüî-
âà, 6". 07.00 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!" 07.35
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 09.10 "Íåïóòÿù³ íîòàòêè".
09.35 "Äîêè âñ³ âäîìà". 10.30 "Ôà-
çåíäà". 11.20 "Ðîìàíîâè". 12.55 Õ/
ô "Ïðîöåñ". 17.15 Êîíöåðò äî Äíÿ
ñï³âðîá³òíèêà îðãàí³â âíóòð³øí³õ
ñïðàâ. 20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 21.00
Øîó "Ïîâòîðè! 23.30 Õ/ô "Îäíî-
êëàñíèêè". 01.25 Õ/ô "Âàð³àíò
"Çîìá³". 02.50 Õ/ô "Êåïñüêèé àíåê-
äîò".

ÑÒÁ
06.20 "¯ìî âäîìà". 07.10, 10.55 "Ìà-
ñòåðØåô - 3". 09.00 "Âñå áóäå ñìà÷-
íî!". 09.55 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
14.00 "Õ-Ôàêòîð - 4". 19.00 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè
æ³íîê". 21.15 "Îäèí çà âñ³õ". 22.30
Õ/ô "Ìàìà ìèìîâîë³"(1). 01.10 Õ/ô
"Âàíå÷êà"(1). 03.00 Õ/ô "Âñå ïî÷è-
íàºòüñÿ ç äîðîãè"(1). 04.25 Í³÷íèé
åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Õ/ô "Âîëîøêè äëÿ Âàñèëèíè"
(1). 09.00 Ñâ³ò íà ñìàê. 10.00, 11.00
Òàºìíèö³ ç³ðîê. 12.00, 14.00 Ò/ñ
"Òðîº â Êîì³" (1). 14.50, 17.00, 18.00
Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 19.00, 02.40 Ïîä³¿
òèæíÿ. 20.00 ßê äâ³ êðàïë³. 23.30
Âåëèêèé ôóòáîë. 01.15 Õ/ô "×îðíèé
ë³ñ" (3). 03.25 Õ/ô "Ùå îäíà ç ðîäó
Áîëåéí" (2). 05.10 Ñð³áíèé
àïåëüñèí. 05.10 Õ/ô "Êðèëà ÿíãîëà"
(2).

Ò Å Ò
07.35 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä" (1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1). 10.40 Ì/ô "Ìàðêî-Ìàêàêî" (1).
12.00 Õ/ô "Øàëåí³ ïåðåãîíè" (1).
14.05 Õ/ô "Âóëè÷í³ òàíö³" (1). 16.05
Õ/ô "Âóëè÷í³ òàíö³ 2" (1). 18.00 Çó-
ïèí³òü, ÿ çàêîõàëàñü! 20.00 Êðà¿íà
Ó. 21.05 Â³òàëüêà. 22.05 ²Íàðîäíèé
àðòèñò. 00.05 Îäíà çà âñ³õ. 01.00
Ïðîô³ëàêòèêà.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
"Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ" .
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Õ/ô. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè 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". 21.15
- ïðîãðàìà "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
22:00 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35
- Õ/ô . 01.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00 Ì/ô
"Àñòåðèêñ ³ â³ê³íãè". 09.30 Ñï³âàé,
ÿêùî çìîæåø. 11.15 Ìà÷î íå ïëà-
÷óòü. 11.55 Áîæåâ³ëüíèé àâòî-
ñòîï. 12.55 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³
Òàºìíà ê³ìíàòà". 16.05 Ì/ô "Äîá-
ðèíÿ Íèêèòè÷ ³ Çì³é Ãîðèíè÷".
17.25 Ò/ñ "Êóõíÿ". 19.30 Â³éíà
ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð ïðîòè Øåôà. 21.20
Õ/ô "×óìîâà ï'ÿòíèöÿ". 23.15 Õ/ô
"Îñë³ïëåíèé áàæàííÿìè" (2). 01.10
Õ/ô "ßê ïî ìàñëó" (3). 02.50, 03.55
Çîíà íî÷³. 02.55 Áëàãîñëîâëÿþ ³
ìîëþñÿ. 03.25 Ìèòðîïîëèò Äìèò-
ðî Ìîãèëà. 04.00 Ìîÿ àäðåñà -
Ñîëîâêè. Íå âäàðòå æ³íêó íàâ³òü
êâ³òêîþ.

íè "×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50
- Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
-Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ. 22:50 -
Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.55, 00.10 Ïî-
ãîäà. 09.00, 20.00 Ò/ñ "Ìîëîä-
³æíà êîìàíäà". 10.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.00, 17.55 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.30 Kids
Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55
Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà-2".
16.50, 00.15 Ò/ñ "Áàëüçàê³âñü-
êèé â³ê". 19.00, 00.05 Ðåïîð-
òåð. 19.20 Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ
"Êóõíÿ". 22.00 Ò/ñ "Äî ñìåðò³
ãàðíà". 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 01.15 Ò/ñ "Òðåòÿ ïëàíåòà
â³ä ñîíöÿ". 02.40 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 02.45, 03.45 Çîíà
íî÷³. 02.50 Äæåðåëà Â³ò÷èçíè.
03.00 Áðàò³º ³ äðóæèíà.

Ï’ßÒÍÈÖß, 8 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
07.35 Åðà á³çíåñó. 07.45

Òåìà äíÿ. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðà-
äè. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.35 Îô-
³ö³éíà õðîí³êà. 09.40 Ò/ñ "Òàº-
ìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 24ñ. (1).
10.20 Ò/ñ "Àãåíò îñîáëèâîãî
ïðèçíà÷åííÿ" 12ñ. 11.20 Íå-
õàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!.
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.20 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 13.10  Óêðà¿-
íñüêîãî ðîäó. 13.40 Õ/ô "Âèç-
âîëåííÿ" 5ñ. (1). 15.00 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.40 Êðîê äî
ç³ðîê. 16.20 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòà-
ðîãî ìîñòó" 24ñ. (1). 17.05 Ò/
ñ "Â³÷íèé ïîêëèê" 15ñ.(1).
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåð-
ñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.15 Êîíöåðò "Ì³ñòó-ãåðîþ
Êèºâó ïðèñâÿ÷óºòüñÿ..." 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Ôîëüê-music. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20
Íà ñëóõó. 23.50 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 00.15 Ôåñòèâàëü ãóìî-
ðó "Óìîðà". 01.20 Íàðêîìàí³ÿ
âèë³êîâíà. 01.50 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.10 Òå-
ëåÀêàäåì³ÿ.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
"ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷"
(1). 11.20, 03.30 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 12.20, 02.45 Ò/ñ "Ïèëüíà
ðîáîòà". 13.20, 14.30, 15.40 Ò/ñ
"Óáèòè Ñòàë³íà". 16.45, 04.20
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ëþ-
áîâ òà ïîêàðàííÿ" (1).  20.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 22.10 "Ñóïåð-
ãåðî¿ ". 23.15 Õ/ô "Ñìàê æèòòÿ" (2).
01.10 Õ/ô "Ó ïîøóêàõ íÿí³" (1).
04.45 "Òà÷êè - 2 ".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Áåðåãè ìîº¿ ìð³¿". 11.10,
12.30, 04.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.40 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.50 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ".
18.05 Õ/ô "Òàðèô "Ùàñëèâà ñ³ì'ÿ".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30 "Øóñòåð
Live". 00.40 Õ/ô "Ïðåñòèæ" (2). 03.00
Ä/ô "Ïðåçèäåíò Âñåÿ Ðóñ³".

 ICTV
06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.35 Ç³ðêà
YouTube. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.00,
16.35 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.00, 13.00,
21.55 Ò/ñ "Ïàñòêà". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 14.25 Ò/ñ "Áðàòñòâî äåñàí-
òó". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.00 Ìà-
øèíà ÷àñó. Òåëåïîðò-øîó. 23.55
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 00.20 Õ/ô "Çó-
ïèíêà-2. Íå îçèðàéñÿ!" (2). 02.05 Õ/
ô "Çîëîòî Ìàêêåíè" (2).

ÎÐÒ
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15
"×àñ îá³äàòè!". 11.55 "Äîáðîãî çäî-
ðîâ'ÿ÷êà!" 12.40 "²ñòèíà äåñü ïî-
ðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20 Ò/ñ
"Äîìðîá³òíèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 14.55
"Ó íàø ÷àñ". 15.55 "×åêàé íà ìåíå".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40 "Ëþäè-
íà ³ çàêîí". 18.55 "Ïîëå ÷óäåñ". 20.00
"×àñ". 20.30 "Óí³âåðñàëüíèé àð-
òèñò". 22.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.40
Õ/ô "Äóåíüÿ". 01.20 Õ/ô "Ïðîáà÷
ìåí³, Àëüîøî". 02.50 Õ/ô "Êîðîë³-
âñüêà ðåãàòà". 04.15 "Äîêè âñ³ âäî-
ìà".
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ОВЕН (21.03�20.04).
Проявляйте ініціативу
всюди, де це тільки
можливо зробити без
шкоди для власного

положення. Можуть розкри�
тися розбіжності, пов'язані з
партнерськими відносина�
ми, імовірний відкритий
конфлікт з опонентами.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Вам необхід�
но здраво підійти до
рішення сформова�

ної ситуації, у цей момент вам
можуть перешкодити тільки
емоції. Плани на роботі мо�
жуть мінятися з точністю до
навпаки, тільки не лякайте�
ся завчасно.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Вівторок � до�
сить удалий день для
реалізації ваших за�
думів і початку про�

ектів. Розшириться коло
спілкування, що зробить
сприятливий вплив на ваш
настрій, відкриються нові
можливості.

РАК  (22.06�23.07).
Виявіть більше терпі�
ння і м'якості в спілку�
ванні з навколишніми,

намагайтеся не дратуватися
і не відповідати брутальністю
на  брутальність.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Звертайте пильну
увагу на події навко�
ло вас. Вам прида�

сться більше впевненості у
власних силах і більше дові�
ряйте своєї інтуїції. Поста�
райтеся виявити терпіння і не
квапити події, що відбува�
ються.

ДІВА (24.08�23.09).
Активність і оптимізм
дозволять домогтися
бажаного успіху. На�

магайтеся уникати підвище�
ної уваги з боку керівництва,
інакше ви можете одержати
не зовсім приємне доручення.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Усі ваші лиха �
від утоми, що нагро�
мадилася. Імовірні

конфлікти і затяжні з'я�
сування відносин на роботі.
Може загостритися питання
про грошову компенсацію і
про кар'єрний ріст.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). На роботі по�
старайтеся бути не�
помітним і не привер�

тати до себе уваги. Поста�
райтеся зайвий раз не попа�
датися на очі начальству.
Стежте за тим, кому і що го�
ворите. Побоюйтеся обману
і зваб. Поринаючи в пробле�
ми на роботі, не забувайте
про родину.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Вам необхід�
но бути уважним і
обережним, стежити
за своєю мовою.

Може виникнути ситуація,
коли вам доведеться швидко
опанувати нові знання і про�
фесійні навички.

КОЗЕРІГ (22.12�20.
01). Реалізація на�
мічених планів вия�
виться набагато

ефективніше, якщо ви з
розумом використаєте влас�
ні ділові зв'язки і заступницт�
во впливових знайомих, але
без зловживання.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Постарайтеся
раціонально розпод�
ілити сили. Вам може
супроводжувати успіх

у пошуках роботи. Тиждень
може стати міцним фунда�
ментом для кар'єрного зльо�
ту, але будьте поступовими.

РИБИ (20.02�20.03).
Вам необхідно стра�
тегічно правильно ви�
будувати свої відноси�

ни з партнерами по роботі, і
тоді багато проблем вирі�
шаться самі собою. Почуття
такту і чарівність дозволять
вам  розв'язати поставлені
завдання.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 04.11.13 – 10.11.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 18
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 9
     äiâ÷àòîê – 9
     îäðóæèëîñÿ –

24 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 4 ïàðè;
ïîìåðëî – 13 îñ³á.

Â. ÏÅÒÊÀÍÈ×,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

Ïðî÷ëà íåäàâíî: "Â  Êè-
òàå ïðèíÿòî  ÷àâêàòü â
ãîñòÿõ, èíà÷å âû ðèñêóå-
òå îñêîðáèòü õîçÿåâ. Íå
çàáóäüòå  òàêæå òùà-
òåëüíî  èñïà÷êàòü  ñêà-
òåðòü  ñîóñàìè è íàïèò-
êàìè."

Òåïåðü ñòàëî ñîâåð-
øåííî î÷åâèäíî, ÷òî ìîé
ìóæ – êèòàåö â ãîñòÿõ.

Ïðàâåäíèê – ýòî ãðåø-
íèê, êîòîðîìó  óæå çäîðî-
âüå íå ïîçâîëÿåò.

Êàê òàì òâîé àëêàø?
Îïÿòü ïî íî÷àì  äåíüãè
ïî êàçèíî è ðåñòîðàíàì
ïðîñàæèâàåò?

– Íåò. ß ñ íèì ñåðüåçíî
ïîãîâîðèëà, è îí òåïåðü
íå ïüåò, íå êóðèò, ïî ðå-
ñòîðàíàì íå õîäèò. Ëå-
æèò ñåáå òèõîíå÷êî â
ðåàíèìàöèè.

Èäåò ñåìåéíàÿ ïàðà  ïî
óëèöå, ïðîõîäÿò ìèìî
þâåëèðíîãî ìàãàçèíà.

Îíà: – Ìèëûé, òåáå íå
ñòûäíî,  ÷òî ÿ  óæå ãîä  â
îäíèõ ñåðåæêàõ õîæó.

– Äîðîãàÿ, òåáå ïîêà-
çàòü ñâîè íîñêè?

– Ìíå õî÷åòñÿ âñåõ
óáèòü!

– Ñõîäè ê ïñèõîëîãó!
– Ïñèõîëîãîâ ÿ óæå  óáè-

âàë, íå ïîìîãàåò!

Õî÷åøü óçíàòü ìóæ÷è-
íó – íàïîè. Õî÷åøü óçíàòü
æåíùèíó – ðàçîçëè!

Îòåö ñïðàøèâàåò  ìà-
ëåíüêóþ äî÷êó:

– Òû ïî÷åìó òàêàÿ ãðó-
ñòíàÿ?

– Ó ìåíÿ òîëüêî ÷òî
áûë íåïðèÿòíûé ðàçãî-
âîð  ñ òâîåé æåíîé!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

 Двічі на рік, ми переводимо
стрілки годинника на літній чи
зимовий час. Цей період є до�
сить важким для людей, так як
у кожного є свій вироблений
внутрішній біогодинник.

Уже в ніч з 26 на 27 жовтня
нам доведеться переводити
годинникову стрілку  на годину
назад, що, безперечно, впли�
не на стан нашого організму. З
метою кращої підготовки до
цього періоду ми звернулися за
роз’ясненнями з даного питан�
ня до лікаря�кардіолога Мука�
чівської центральної районної
лікарні Жанни Тегзи.

Жанна Юріївна розповіла,
що до цього переходу потрібно
віднестись відповідально і хоча

ÏÅÐÅÕÎÄÈÌÎ ÍÀ ÇÈÌÎÂÈÉ ×ÀÑÏÅÐÅÕÎÄÈÌÎ ÍÀ ÇÈÌÎÂÈÉ ×ÀÑÏÅÐÅÕÎÄÈÌÎ ÍÀ ÇÈÌÎÂÈÉ ×ÀÑÏÅÐÅÕÎÄÈÌÎ ÍÀ ÇÈÌÎÂÈÉ ×ÀÑÏÅÐÅÕÎÄÈÌÎ ÍÀ ÇÈÌÎÂÈÉ ×ÀÑ
б за тиждень починати готува�
ти свій організм до його змін,
адаптаційний період якого
триває 7�10 днів. Тож, протя�
гом цього часу, бажано по�
можливості, не планувати
важливих справ, проявляти
терпіння, спокійніше реагува�
ти на ті чи інші проблеми по�
всякденного життя. Все це до�
поможе зменшити ризик заго�
стрення хвороб організму лю�
дини.

Окрему пораду лікар нада�
ла тим, хто приймає ліки. “Ви�
ходячи з того, що медикамен�
тозне лікування є дуже важли�
вим, і прийом ліків відбуваєть�

ся в один і той же період часу,
то із зміною години, потрібно
поступово змінювати прийом
ліків починаючи з 20 хвилин.
А ось батькам стосовно своїх
дітей потрібно бути ще більш
уважними до них, адже дітям
та підліткам у цей час також
дуже потрібна їхня допомога:
проявити терпіння, бути
більше на свіжому повітрі ра�
зом із дітьми, перед сном по�
грати з ними у спокійні ігри чи
почитати книгу”. Було б дуже
добре, якби підлітки у вечірній
час змогли утриматися від
комп’ютерних ігор”, –
підкреслила на завершення

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²

3 ëèñòîïàäà 2013 ð  î 12.00 âèñòàâà äëÿ
ä³òåé Í.Ïîíàìàðåíêà  ³ ß. Êàì³íñüêî¿

«Âåñåëà êâàìïàí³ÿ»
Òîãî æ äíÿ  î 17.00—âèñòàâà äëÿ äîðîñëèõ

Ã. Ãàíóøêî «Âñå ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ».

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
У зв’язку з відкриттям  у місті  но�
вого масажного кабінету, з
дійснюється попередній запис
пацієнтів  на такі види масажу
�ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
�ЛІКУВАЛЬНО�ОЗДОРОВЧИЙ
�РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ�КЛАСИЧНИЙ
�АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ

Звертатися:  м. Мукачево,
вул. Пушкіна, 44, приміщення�2.

(біля ЗОШ№1) Тел. 099�775�14�05.
Руслан Борисович                     Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ПОГОДА  У ЛИСТОПАДІ
За даними Українського гідрометцентра,  1 листо�

пада в Україну прийде більш холодна повітряна маса.
Але це ще не зимовий  характер похолодання. Зміни
температури будуть лише на 2�3 градуси.  У більшості
регіонів України денна температура  знизиться  до 9�1
градусів тепла, а у столиці – до плюс 10�12. Але навіть
такий температурний режим, за твердженням мете�
реологів, є дещо вищим  за норму для даного періоду
осені.

нашої бесіди лікар�кардіолог
Мукачівської ЦРЛ  Жанна Тегза.

Від себе додамо: слухайте
гарну музику і більше посміхай�
теся. Якщо є така можливість,
то свої денні маршрути
здійснюйте пішки. Адже над�
ворі  — справжня золота осінь!
Насолоджуйтесь цим при�
роднім даром і все у вас буде
добре. Здоров’я вам і гарного
настрою.

Ірина ПЕТРУС — головний
спеціаліст відділу

з питань внутрішньої
політики

Мукачівського
міськвиконкому

/для газети “Мукачево”/


	11-STR
	2-str
	3-str
	4-str
	5-str
	6-STR
	7-STR
	8-STR
	9-STR

