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

       (Ò.: 2-33-95; 3-15-57; 3-15-34;
      3-15-36).

 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ ì³ñòà
³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñíèêà
ìàéíà.

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

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ äëÿ ä³¿
çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.
У всі дні, крім суботи й неділі з 8.30  до 17.30

год. і в інші дні та час за домовленістю з клієнтом.

Íà Âàøå ïðîõàííÿ ìè ïîâ³äîìèìî àäðåñè ³ êîíòàêòí³
òåëåôîíè áóäü-ÿêîãî äåðæàâíîãî â³äîìñòâà
÷è ñëóæáè Óêðà¿íè, à òàêîæ ïîñîëüñòâ ³íîçåì-
íèõ  äåðæàâ â Óêðà¿í³.

  Тел. 9�10�11; 232�46 (у робочий час).

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ  КОМЕРЦІЙНЕ
ПРИМІЩЕННЯ

по вул. Миру, 46�7 площею 130 кв. м.  під
магазин, кафе, офіс. Тел. 095 63 17 435.

СПОРТИВНА команда України на Паралімпійських
іграх у Лондоні   по кількості отриманих медалей та за�
гальній сумі очків посіла  четверте місце у світі.

10 УКРАЇНЦІВ разом з 50�ма колегами з 39�ти країн
узяли участь у міжнародній експедиції по дослідженню
найглибшої печери світу – Крубера�Вороняча на Кав�
казі і  в ході досліджень прожили під землею увесь сер�
пень.

У ІНДІЇ трапилася пожежа на заводі  феєрверків. За�
гинуло 34  людей, 70 поранено.

МУНІЦИПАЛІТЕТ Брюселя увів адмінпокарання за об�
разу  жінок у громадських місцям. Сума штрафів визна�
чена від 75 до 250 євро.

ЗА ПІДСУМКАМИ податкової служби  у  2011�му році
в  Києві зафіксовано 999 мільйонерів.

У СІЧНІ наступного року у  Австрії  відбудеться рефе�
рендум, на якому австрійці  будуть відповідати бути чи
не бути  у країні військовій повинності.

НА БЕРЕГ у американському  штаті Флорида викину�
лися на берег 22  морських кити. Врятувати вдалося
всього п'ять з них. Фахівці поки що не можуть дати чіткої
відповіді на причини такого явища.

ЯПОНСЬКІ тренери зробили сенсаційне відкриття:
на їхнє переконання, тренування  трикутним м'ячем знач�
но поліпшує  реакцію  гравців.

У ЧЕРНІВЦЯХ  на бульварі  Шевченка у центрі міста
знову зацвіли каштани.

52�РІЧНИЙ принц Ендрю – син англійської королеви
Єлизавети ІІ  вдався до екстриму. Він  спустився  по
мотузці   по стінці  лондонського хмарочоса  з останнь�
ого�87�го до 20�го поверху.

ЗА ОФІЦІЙНИМИ ДАНИМИ,  щороку в Україні  ро�
биться близько 200 тисяч абортів.
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ÍÀ ÏÎÁÀ×ÅÍÍß Ç
ÂÈÑÎÊÈÌ ÌÈÑÒÅÖÒÂÎÌ

20 вересня
ц.р. у міській
К а р т и н н і й
галереї від�
криється ви�
ставка обра�
з о т в о р ч и х
робіт відомої
в Україні му�
к а ч і в с ь к о ї
художниці ,
члена Націо�

нальної спілки художників України,
лауреата обласної премії ім. Д. Ва�
карова, премії Ерделі та Бокшая Ла�
риси Олександрівни Бровді. Налаш�
туйтеся на побачення з самобутнім,
справді високим мистецтвом.

НАДІЙШЛА
У ПРОДАЖ

нова поетична збірка мукачі�
вського журналіста і поета
Віктора Дворниченка «Уходя,
– оставьте свет». Придбати її
можна у газетних кіосках і
книжкових магазинах міста.
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Цілу низку земельних питань було розглянуто на початку
31�ї сесії Мукачівської міської ради 6 скликання. Відтак де�
путати розглянули питання про хід виконання Програми еко�
номічного та соціального розвитку Мукачева за 1�ше півріччя
2012 року й затвердили програму «Ромське населення Му�
качева на 2012�2015 роки».

Сесія затвердила на посаду першого заступника місько�
го голови Мукачева Нусера Ернеста Ернестовича, який до
цього працював начальником головного управління з пи�
тань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків
та туризму Закарпатської облдержадміністрації.

На звернення державного підприємства «Інформаційний
центр Міністерства юстиції України депутати підтвердили
існування в Мукачеві наступних вулиць та провулків: вул.  Івана
Франка, провулок Івана Франка, вул. Івана Франка�бічна.

Внесено зміни до бюджету Мукачева на 2012 рік, якими
передбачено, враховуючи додаткові поступлення дохідної
частини спеціального фонду міського бюджету, капітальні
ремонти вул. Д.Галицького та Пугачова й поповнено обігові
кошти ММКП «Мукачівводоканал».

Й саме наступним на порядку денному стояло питання

ЕРНЕСТ НУСЕР – ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МУКАЧЕВА

про затвердження плану досудової санації ММКП «Мукачі�
вводоканал». Під час обговорення міський голова Мукаче�
ва Золтан Ленд’єл зауважив, що підприємство працює
вкрай нерентабельно, тільки цього року на його утриман�
ня на плаву з міського бюджету було виділено понад
7 мільйонів гривень і в попередні роки водоканалу нада�
вались багатомільйонні дотації. А тим часом 65 відсотків
здобутої з надр води до споживача не доходить. І все зва�
лювати на проіржавілі водогони не варто. Робоча група
міськвиконкому виявила чимало таких недоліків, які мож�
на було за бажання давно усунути. На завершення Золтан
Золтанович запевнив, що міська влада не дасть підприє�
мству впасти, оскільки це стратегічний об’єкт, але і терп�
іти безгосподарності не буде. (Детальніше про санацію
Водоканалу читайте на стор. 2). В обговоренні цього пи�
тання взяли участь депутати Іван Колядка, Василь Швар�
дак та інші.

Насамкінець депутат Степан Чепак вручив міському го�
лові подяку дитячого футбольного клубу «Соколята» за ак�
тивну підтримку в організації першого обласного турніру
юних футболістів.

Виконавчий комітет Мукачівської
міської ради з метою одержання за�
уважень та пропозицій, доводить до
Вашого відома проект регуляторно�
го акта „Про    затвердження Поло�
ження про порядок розміщення те�
лекомунікаційних мереж,  мереж
зв’язку та  іншого слабкострумово�
го обладнання в житлових будинках,
будівлях та спорудах  комунальної
власності територіальної громади
міста Мукачево”

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ
Про    затвердження      Положення

про порядок розміщення телеко�
мунікаційних мереж, мереж зв’язку
та іншого  слабкострумового об�
ладнання в житлових будинках, бу�
дівлях та спорудах  комунальної
власності територіальної громади
міста Мукачево

Згідно зі ст. 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в
Україні», Законів України «Про те�

До уваги фізичних та юридичних осіб,
їх об’єднань!
лекомунікації», «Про житлово�кому�
нальні послуги», «Про радіочастот�
ний ресурс України», «Про засади
державної регуляторної політики в
сфері господарської діяльності», з
метою впорядкування та забезпе�
чення контролю за розміщенням
телекомунікаційних мереж, мереж
зв’язку та іншого слабкострумово�
го обладнання в житлових будинках
комунальної власності територі�
альної громади міста, враховуючи
рекомендації постійної депутатсь�
кої комісії з питань житлово�кому�
нального господарства, будівницт�
ва та архітектури Мукачівська
міська рада  вирішила:

1. Затвердити Положення про
порядок розміщення телекомуніка�
ційних мереж, мереж зв’язку та
іншого слабкострумового облад�
нання в житлових будинках кому�
нальної власності територіальної
громади міста Мукачево згідно з
додатком.

2. Управлінню міського господар�
ства виконавчого комітету  Мукачі�
вської міської ради забезпечити
контроль за виконанням вимог да�
ного Положення.

 З. ЛЕНД’ЄЛ,
Мукачівський міський голова.

Звертаємо увагу на те, що даний
проект регуляторного акта та
аналіз регуляторного впливу розм�
іщений в мережі інтернет на
сторінці http/www.mukachevo�
city.org.

Зауваження та пропозиції щодо
проекту регуляторного акта, проси�
мо надсилати на адресу розробни�
ка протягом місяця з дня його опуб�
лікування у письмовому вигляді або
електронною поштою.

Адреса розробника:
 вул. Пушкіна, 2, управління

міського господарства, каб. № 85,
 телефон 2�43�34, 2�30�48,
е�mail:umg@mukachevo.net.

Основним положенням про
умови та порядок надання
громадянам щомісячної ад�
ресної безготівкової суб�
сидії для відшкодування
витрат на оплату користу�
ванням житлом або його ут�
римання та комунальних по�
слуг (водо�, газопостачання,
електроенергія, вивезення
побутового сміття т.д.), а та�
кож один раз на рік субсидії
на придбання скрапленого
газу, твердого палива (коли
житлове приміщення не за�
безпечується електро� та
газопостачанням) – є Поста�
нова КМУ № 848 від
21.10.1995 року в редакції
Постанови № 1050 від
22.09.1997 року.

Право на отримання жит�
лової субсидії мають грома�
дян, які зареєстровані у жит�
ловому приміщенні.

Субсидія призначається з
розрахунку 21 м2. володіння
чи користування загальною
площею житла на людину і
кожного зареєстрованого у
житловому приміщенні (бу�
динку) та додатково 10,5 м2

на всіх зареєстрованих, а
для однокімнатних квартир
– на загальну площу неза�
лежно від розміру квартири.

Враховуючи зазначене, а

Потурбуйтеся про житлові субсидії

також те, що коли громадя�
нин перебуває у зареєстро�
ваному шлюбі, і його дружи�
на (чоловік) зареєстрована і
проживає окремо, субсидія
може бути призначена заяв�
нику лише на норму володі�
ння – 21 м2 (без врахування
додаткових 10,5 м2  на сім’ю).

Враховуючи матеріально�
побутові умови проживання
окремих сімей, можливість
їх сплати за житлово�кому�
нальні послуги згідно рішен�
ня Мукачівської міської ради
№ 207 від 22.09.2009 року
надано право призначити
субсидію сім’ям, які склада�
ються з непрацездатних
членів сім’ї (пенсіонерів) на

площу житла до 100 м2 .
Субсидія призначається

за наявності різниці між роз�
міром плати за ЖКП у межах
норм споживання з урахуван�
ням пільг, які надаються
відповідно до чинного зако�
нодавства і обсягом визна�
ченого Кабінетом Міністрів
України обов’язкового
відсотка платежу (10% для
пенсіонерів, 15% для інших
категорій).

Якщо сім’я економно спо�
живала газ в попередній пе�
ріод отримання субсидій, то
при наступному зверненні за
субсидією розмір її витрат
зменшиться на 2% за кожні
10% економії (тобто корис�

тувачі субсидій зменшать
витрати на оплату ЖКП до
9%, а сім’ї з пенсіонерів та
інших непрацездатних гро�
мадян, до складу яких вхо�
дять неповнолітні діти, інва�
ліди І та ІІ групи – до 4% сво�
го середньомісячного сукуп�
ного доходу).

З наближенням опалю�
вального періоду 2012�2013
р.р. для отримання житло�
вої субсидії на опалення не�
обхідно встановити індиві�
дуальне опалення  природ�
ним газом чи електроенер�
гією та зареєструвати відпо�
відно в Мукачівській філії
ПАТ «Закарпатгаз» чи в Му�
качівській МРЕМ «Закарпа�
тобленерго». Для цього не�
обхідно звернутися у відпо�
відну енергопостачальну
організацію, виконати
технічні умови на предмет
можливості опалення при�
родним газом чи електрое�
нергією.

Додаткову консультацію
можна отримати за телефо�
нами: 2?30?63, 2?12?63, 2?
13?82

Світлана ЧІЗМАР,
завідувач сектору з
прийому документів на усі
види державної  соціаль?
ної допомоги УПСЗН.

До уваги фізичних та
юридичних осіб, їх об’єднань!

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради з ме�
тою одержання зауважень та пропозицій, доводить до
Вашого відома проект регуляторного акта „Про    По�
рядок встановлення та обслуговування домофонів
(дверей з домофонами) в під’їздах багатоквартирних
житлових будинків м. Мукачево”

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ
Про   Порядок   встановлення  та обслуговування

домофонів (дверей з домофонами) в  під’їздах ба?
гатоквартирних житлових будинків    м. Мукачево

З метою врегулювання на території м. Мукачево по�
слуг зі встановлення та обслуговування домофонів у
багатоквартирних житлових будинках, які знаходять�
ся на утриманні та управлінні ММКП “ЖРЕП�3” ММКМ
“ЖРЕП�5”, ТОВ “І.Т.В Сервіс”, відповідно до Закону Ук�
раїни «Про місцеве самоврядування в Україні» від
21.05.1997 р. № 280/97�ВР, враховуючи рекомендації
постійної депутатської комісії з питань житлово�кому�
нального господарства, будівництва та архітектури
Мукачівська міська рада  вирішила:

1. Затвердити Порядок встановлення та обслугову�
вання домофонів у багатоквартирних житлових будин�
ках м. Мукачево.

     З.ЛЕНД’ЄЛ,міський голова.
Звертаємо увагу на те, що даний проект регу�

ляторного акта та аналіз регуляторного впливу
розміщений в мережі інтернет на сторінці http/
www.mukachevo�city.org.

Зауваження та пропозиції щодо проекту регу�
ляторного акта, просимо надсилати на адресу
розробника протягом місяця з дня його опубліку�
вання у письмовому вигляді або електронною по�
штою.

Адреса розробника: вул. Пушкіна, 2, управління
міського господарства, кабінет № 85, телефон
2�43�34, 2�30�48, е�mail:umg@mukachevo.net.

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ
ПЕРЕВИКОНАНО. КОШТИ ПІДУТЬ

НА БУДІВНИЦТВО ТРОТУАРІВ.
І НЕ ТІЛЬКИ…

Минулого вівторка в Мукачеві було скликано 32�у по�
зачергову сесію міської ради 6 скликання. На порядку
денному стояло одне питання: «Про внесення змін до
бюджету Мукачева на 2012 рік».

Справа в тому, що Мукачево перевиконало план над�
ходжень до бюджету розвитку і тепер має можливість
спрямувати частину залишку коштів спеціального фон�
ду на невідкладні заходи. Міський голова Золтан
Ленд’єл зазначив, що більшу частину коштів цього
фонду буде використано на капітальний ремонт та ре�
ставрацію будівлі колишнього Будинку офіцерів, най�
ближчим часом очікується оголошення переможця
тендеру на виконання цих робіт. Із більш як 2 000 000
гривень з цього фонду 300 тис. грн. буде спрямовано
на будівництво тротуарів на вул. Матросова, що веде
до центрального цвинтаря, адже на цій ділянці інтен�
сивний рух транспорту і великий потік громадян, що
прямують на цвинтар.

Окрім того 265 тис. грн. – видатки на проведення
робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг.   Значні
суми переказано комунальним підприємствам «Ком�
бінат благоустрою», «Ремонтно�будівельне управлін�
ня» та «Мукачівводоканал». Останнім – на покриття
боргів перед Пенсійним фондом.

Мукачівська ОДПІ повідомляє
Із набранням чинності наказу Міністерства

фінансів України від 07.07.12 № 817 «Про затверд�
ження Порядку заповнення документів на переказ
у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету,
здійснення бюджетного відшкодування податку на
додану вартість, повернення коштів, помилково
або надміру зарахованих до бюджету», (зареєст�
рованим у Міністерстві юстиції України 30.07.2012
за №1287/211599), у платіжних документах на спла�
ту податків необхідно обов’язково зазначати
відповідні коди сплати платежів до бюджету.

Список кодів видів сплати, які вказуються у пла�
тіжних документах в полі «Призначення платежу»,
наведено в додатку до цього Порядку.

У разі виникнення будь?яких питань за
довідками слід звертатися до Мукачівської

ОДПІ, або зателефонувати за номером
2?22?12, 4?24?69.

Ñåñ³ÿ. Çà ³íôîðìàö³éíîãî ñïðèÿííÿ “Ìóêà÷³âñüêî¿ Ðàòóø³”. Ñåñ³ÿ.
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Колись великий радянсь�
кий письменник Михайло
Шолохов у своєму романі
“Піднята цілина” спитав у
Макара Нагульного, чому він
не спить ночами. “Обдумы�
ваю жизнь”, – була коротка
відповідь.

Так і я, уже немолода вчи�
телька зі стажем роботи в 45
років. Що, здавалось би,
тебе тривожить тепер на
склоні літ? Так ні! Роздуми...

Про дітей, онуків, про най�
кращого на світі чоловіка, з
яким прожила мало не 50
років (Царство йому небес�
не), про учительську роботу,
а ще мучать питання: чому ми
втратили Державу, яку так
вистраждали наші батьки,
ми самі, виростили своїх
дітей, онуків? Настирно шу�
каю відповідь. Де причина?
Роздумуючи, сама собі
відповідаю, а може від того,
що нехватка економічних
глибоких знань, глибокої
грамотності у керівництва
держави, а може в тому, що
дуже щедро допомагали
країнам соціалістичного та�
бору, обмежуючи у всьому
свій нород?.. У чому?.. Чи
просто прогуляли?!..

А мали покоління, що йшло
у вогонь і воду заради Бать�
ківщини. Дух патріотизму був
присутній у житті кожної лю�
дини. Від Героїв Великої
Вітчизняної війни до Героїв
Соціалістичної праці. Ми
знали їх усіх, вони були у
серці кожного з нас.

Пригадую випадки із
своєї немалої педагогічної
практики. Влітку під час кан�
ікул окремі студентські гру�
пи виявляли бажання їзди�
ти по місцях бойової і тру�
дової слави.  Кожен новий
набір студентів  їздив, заку�
повуючи автобус “Ікарус” на
14 діб. Ми були у Бресті,
Мінську, Києві, Москві, Ле�
нінграді, Вільнюсі, Тольятті
— це влітку. А раз в 40�гра�
дусний мороз поїздом
відвідали Волгоград. Не
можна забути ті почуття, коли

РОБІМ ДОБРО ТЕПЕР!
РОЗДУМИ ВСЛУХ

ми на Холмі Слави дивили�
ся на величезну з чорного
мармуру стіну, де великими
буквами золотом викарбу�
вані імена тих, хто героїчно
загинув за Сталінград. 800
тисяч героїв... Ми бачили
Волгоградську ГЕС, ту велич
і силу на могутній Волзі. В
своїх записних книжечках
студенти занотували свої
враження від побаченого та
прочитаного.

Інший маршрут – це Київ,
Москва, Ленінград, країни
Прибалтики. Будучи в Лені�
нграді на Піскарьовскому
кладовищі, читали матеріа�
ли про блокадне героїчне
місто. Ось запис дівчинки 3
класу із її щоденника: “Умер�
ла бабушка, умерла мама,
умер братик Саша. Осталась
только я, Таня Савичева...”

Усе, що бачили мої студен�
ти, не могло позитивно не
відобразитися у їх серцях.

При традиційних зустрі�
чах через роки мої колишні
випускники кожен розказує
про себе: про свої досягнен�
ня і проблеми... Це учителі
часу перебудови: солідні,
розумні, зі стажем роботи у
30�35 років. Є чому радіти та
над чим задуматись.

І знову до роздумів: Чому?
Чому? Чому? Навіщо? З ви�
соти своїх років певна, що
людині небагато треба. Чому
гроші заполонили розум
людей?, скільки їх треба?
Ну нехай проживеш 80�90, 95.
То уже і не цікаво. Усе, що
було кращого, запам’ята�
лось. А більше уже і не оці�
нюється. До чого я веду? До
психології багатьох людей.
Як на мою думку, то кожній
людині потрібно мати дах
над головою, мати що їсти,
одягтися, а найбільше –
бути здоровим і мати душев�
ний спокій. А він буде тоді,
коли є мир і злагода у дітей.
Коли всі здорові, мають ро�
боту, люблять трудитися. Бо
коли діти повиростають у
надмірному достатку – їх не
буде цікавити ваш труд і самі

стануть трутнями.
Як на мене, то всім олігар�

хам треба зробити такий
крок: віддати присвоєне на�
родне добро тим, хто його
здобув. Наразі чому немає
тепер Терещенків та інших
благодійників? Відповідаю:
у наших олігархів відсутній
дух патріотизму. Турбота про
людей праці лише на словах.
Віддайте награбоване і бу�
дете мати честь у народу. І
за вами підуть усі. А найго�
ловніше – не буде гризні у
парламенті. Геть з парла�
менту Ляшків і йому под�
ібних!.. А то хизуються свої�
ми вихоленими пиками й
гарними костюмами. Хвала
Богу маємо уже усе, хоть гать
гати – і китайське, і японсь�
ке, і французьке... Закидали
усяким шматтям усю плане�
ту.

Я пам’ятаю час, коли ми,
молоді дівчата ледь не ціло�
добово стояли під сільським
магазином, бо почули, що бу�
дуть давати “крам” по два
метра на душу. Крам – це
ситець. А тепер!  Добавте ще
до 120 тисяч гривень на ди�
тину, бо багато грошей іде
на памперси. Люди добрі...
схаменіться! А ми вас, наших

дітей і онуків пеленали в пе�
люшках із старих сорочок чи
в кращому випадку зшитих
удвоє із марлі. І повироста�
ли, нівроку, наші діти, збу�
дували чудову країну, одер�
жали освіту, були активними
в роботі. А тепер давай пам�
перси... Цигани наплодять
дітей�циганчат – от тобі і
трудяги!.. А ми, колишні
мами, після родової відпус�
тки мали вийти на роботу
через 56 робочих днів. І куди
хоч дівай дитину!? Дякували
дитячим садочкам, що дава�
ли раду усім діточкам.

Приходили молоді хлопці
з армії і через два тижні
йшли на роботу. А тепер блу�
кають по місту парубки: ку�
рево, пиво, наркотики і нічні
клуби, де напівголі дівчата
викручуються гузицями.
Молодь повинна працювати.
Згадаймо освоєння цілинних
земель, будівництво гідро�
електростанцій, Донбас,
Сибір... Ніхто не питав,
скільки будуть платить?
їхали за покликом серця. Оце
і є патріотизм. А тепер бать�
ки пороз’їжджалися по всьо�
му світу заробляти гроші,
щоб вивчити своїх дітей.
Вивчили. Ну а ділі? Заводів,
фабрик немає. Знову коруп�
ція. Треба влаштувати дити�
ну на роботу. Менше розва�
жальних заходів. Дайте ро�
боту молодим! Спорт – це
здоров’я! Тільки без телека�
налу «ТЕТ» — попівночі!  Тре�
ба віддати народу награб�
лене – єдиний вихід. Невже
таку велику радість�можна
одержати від світського
життя? То викликає лише
презирство. Там побачите
усіх: Кравчука, Кучму, Ющен�
ка, Тигіпка, Симоненка та
інших, що усіх достоїнств з
оних. М. Горбачов розвалив
велику державу і втік за кор�
дон читати лекції.

Вам по телевізору розка�
жуть і покажуть життя Алли
Пугачової, що мала сім чо�
ловіків, в іншій передачі роз�
кажуть де беруться діти... А

хіба до цих передач не на�
роджували дітей, та ще й
яких?!

Запитайте у своїх бабусь,
яких героїв вони виростили.
Ми освоїли космос. У нашо�
му Мукачівському районі
було сім Героїв Соціалістич�
ної праці, а Ганна Михайлів�
на Ладані – двічі Героїня.
Д. Ткалич, Г.Д.Пеца, С.М.
Мочкош, М.Козар, С.Русин�
ко – оце наша гордість і сла�
ва! Пам’ятаймо про них.
Вони не бачили передачі
“Світське життя”. Вони його
проживали в невтомній
праці. Лише на місяць вик�
ликали їх, депутатів, на засі�
дання Верховної Ради. І там
слухали їх короткий та
змістовний виступ про се�
лянське життя. Аплодували
їм стоячи. А тепер п’ять років
постійно працює Верховна
Рада, а ми дивимось і слу�
хаємо їх ругань, бійку. Оце, і
є демократія!..

А ще одна проблема, яка
тривожить мене. Проблема
чистих дворів, вулиць. Заки�
дали пакетами, пляшками
всю країну. Подивіться, як
цю проблему рішають в
інших країнах. А скільки ста�
рих�престарих квартир, об�
луплені стоять, пустують. Ре�
монт вимагає гроші, а їх
немає.

А ще мовне питання. Без�
заперечно в державі повин�
на бути одна державна мова.
Рішати це питання можливо
лише через дитячі садки та
школи. І помаленьку крок за
кроком будуть державною
мовою володіти всі. Треба
прикласти зусиль і будуть
говорити всі установи, пред�
ставники влади та ін.

Адже наш президент
Віктор Янукович навчився
говорити по�українськи,
бідний хлопчина, напівсиро�
та із російськомовного Дон�
басу... І добре, грамотно го�
ворить. Хоча ви всі “високо�
культурні” українці – депута�
ти все шукаєте в його мові
помилок. Побійтеся Бога!

Чому ми стали так “яростно”
вивчати англійську? Щоб
швидше махнути за кордон...

А то як кістку кидаєте мов�
не питання на сесії. Немає
інших питань? При розв’я�
занні цього питання Тягни�
бок може перерізати горло
всім, а за ним Кирилнка,
Соболєв та інші, подібні до
Нестора Шуфрича та Олега
Ляшка, що піднімає вила.
Жаль, що в одному ряду з
ними стоїть досвідчений
юрист Юрій Кармазин.

Ото ж думаймо, кого оби�
рати депутатами. Людей
розважених, совісних, пра�
цьовитих – їх треба шукати.

Пригадайте, як Поль Роб�
сон, чорний африканець
співав нашу пісню “Широка
страна моя родная”...
Скільки студентів із країн
Африки, Азії, Латинської
Америки, Японії покінчали
наш університет ім. Патри�
са Лумумби у Москві та у
ВУЗах Києва, Харкова,
Дніпропетровська, Одеси,
Львова – вивчили російську
мову і стали високоосвічени�
ми спеціалістами. А ми хо�
чемо відкинути її! Ганьба!

Великий письменник Іван
Тургенєв писав про російсь�
ку мову:

“Ты один мне поддержка и
опора, о великий, могучий,
правдивый и свободный
русский язык”, а ви рішили
активно вивчати інші мови,
а та, що рядом – відкинути.
Бога бійтесь!

Поділіть награблене доб�
ро з народом і враз вирі�
шаться всі проблеми. Так
думає кожен з людей, про
яких так піклуються крикуни.
Пам’ятаймо, що на той світ
ніхто нічого не забере.

Робім добро тепер!
Ми вибороли Неза�

лежність. Лишилось усім
дружно працювати, розбу�
довувати свою незалежну
державу.

Галина СЕРБИНА,
 м. Мукачево

Чергове засiдання мiської ради
Почесних громадян Мукачева на
пропозицiю одного з членiв ради
— гендиректора  СП “Фiшер�Му�
качево”  Василя Андрiйовича
РЯБИЧА вирiшено було провести у
Береговi на базi одного з ново�
створених тут  виробничих
пiдроздiлiв названого спiльного
українсько�австрiйського пiдпри�
ємства.

Добре вiдомо: СП “Фiшер�Мука�
чево”, що базується на фундамен�
тах  колишньої Мукачiвської лиж�
ної фабрики на сьогоднiшнiй день
є одним з найбiльших бюджетоут�
ворюючих пiдприємств не лише
мiста, але й областi. Так за 2011 рiк
до бюджетiв та фондiв  рiзних
рiвнiв пiдприємством сплачено
податкiв та внескiв на суму 78
мiльйонiв гривень.  На  фабрицi
працюють  1260 чоловiк, середня
заробiтна плата яких  становить
4200 грн на мiсяць, а отже i
вiдрахувань  до Пенсiйного фонду
сплачується  близько двох
мiльйонiв гривень за мiсяць.  Це
означає, що пiдприємство  своєю
дiяльнiстю  пiдтримує виплати

У НАС Є З ЧОГО I З КОГО БРАТИ ПРИКЛАД
значнiй кiлькостi  пенсiонерiв мiста.

Розповiдаючи про це, Василь
Андрiйович зробив акценти на
тому, що керiвництво пiдпри�
ємства, його трудовий колектив
прагне не лише зберегти
досягнутi результати, але й робить
наступнi кроки  до подальшого їх
зростання.

На СП постiйно й цiлеспрямо�
вано взято курс на розширення
асортименту й покращення  харак�
теристик i якостi продукцiї. З цiєю
метою пiдприємство щорiчно вит�
рачає на закупку  новiтнього облад�
нання, вдосконалення вже iснуючих
технологiчних процесiв  близько
2,5 мiльйонiв євро. З метою роз�
ширення асортименту продукцiї у
минулому роцi  було прийнято
рiшення про створення пiдроздiлу
по пошиву внутрiшнього черевика
для гiрськолижного взуття.

Створити таке виробництво
вирiшено було у Береговi, для чого
було викуплено  будiвлю  колиш�
ньої мiсцевої меблевої фабрики,
проведено ремонтнi роботи з дот�
риманням  всiх необхiдних
технiчних вимог, закуплено
найновiтнiше на сьогоднi у Європi

виробниче обладнання. У жовтнi
2011 року новий цех видав першу
продукцiю.

Василь Андрiйович не без задо�
волення показав шановним  учас�
никам поїздки  новостворений цех,
вiдзначив, що в мiстi з високим
дефiцитом робочих мiсць коштом
пiдприємства  опанували професiї
i  отримали роботу  60 чоловiк. Для
працiвникiв тут створено всi
необхiднi умови для  комфортної
працi. Затишнi цеховi примiщення

з якiсним освiтленням та при�
ємною температурою, роздягальнi,
сучаснi  душовi кiмнати, затишнi i
укомплектованi всiма необхiдними
побутовими приладами й мебля�
ми кiмнати прийому їжi — все за
європейськими стандартами.  За
неповний  рiк роботи цех вийшов
на прибутковi показники, а
керiвництво СП вже виношує пла�
ни розширення нового виробниц�
тва. До кiнця року  на вiльних  пло�
щах територiї буде збудовано

2�гу чергу цього виробництва i ро�
боту отримають ще близько 40
чоловiк. —У наших намiрах, —
дiлиться планами В.А.Рябич,—на�
лагодити закiнчений  цикл вироб�
ництва взуття для гiрських та
бiгових лиж.

Пiсля такого нетрадицiйного по�
чатку  продовжилося i приємно
нетрадицiйне засiдання ради По�
чесних громадян, розповiдь про
яке читайте у наступному номерi
газети.
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Н А К А З
Військового комісара Мукачівського об’єднано�

го міського військового комісаріату

1. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу» та Указу Президента України від 31.10.11
№ 1009/2011 «Про строки проведення чергових призовів,
чергові призови громадян України на строкову військову
службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2012
році» з 1 жовтня по 30 листопада 2012 року проводиться
призов громадян на строкову військову службу.

2.   Явці на призовну комісію м. Мукачево і Мукачівського
району для призову на строкову військову службу підляга&
ють усі громадяни чоловічої статі 1994 року народження,
яким в період чергового призову виповниться 18 років і які
не мають права на відстрочку, та громадяни, які народи&
лись в   1987&1993 роках, у яких закінчилась відстрочка від
призову, або які не призвані раніше на строкову військову
службу з різних причин.

3.  Усі громадяни, які підлягають призову на строкову
військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільни&
цю Мукачівського об’єднаного міського військового комі&
саріату за адресою: м. Мукачево, вул. Духновича 89 в заз&
начений час з документами, що вказані в особистих по&
вістках. Громадяни, які не отримали особистих   повісток
для   призову  на   строкову   військову   службу,   зобов’язані
прибути  у  військовий  комісаріат до   10  жовтня  2012  року,
маючи   при   собі документи, які засвідчують особу.

4.   Усі   особи   призовного   віку,   які   підлягають
призову   на   строкову військову   службу   і   тимчасово
перебувають   на   території   м.   Мукачево   і Мукачівського
району,  зобов’язані  негайно повернутися  до  місця  пост&
ійного проживання та з’явитися у військовий комісаріат для
проходження призовної комісії.

5.   На підставі Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу» керівники підприємств, установ, орган&
ізацій, в тому числі навчальних закладів,   незалежно   від  їх
підпорядкування   і   форми   власності,   зобов’язані відкли&
кати призовників з відряджень для забезпечення своєчас&
ного прибуття їх на призовну дільницю.

6.  Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являють&
ся за повісткою до військового комісаріату, несуть відпові&
дальність згідно з законодавством.

Підполковник  О. МОШКОВСЬКИЙ,
Військовий комісар Мукачівського об’єднаного

міського військового комісаріату.

Хвиля обурення після
подій 29 серпня ниніш�
нього року, коли Вищий
спеціалізований суд не
задовольнив касаційну
скаргу Юлії Тимошенко,
не стихає. Навпаки, на�
бирає нових обертів.
Світові лідери видають
все нові і нові заяви з
критикою політично
вмотивованого "право�
суддя" по�українськ.
Щоправда, "винувати�
ця" подій закликає
світову спільноту не
вводити санкцій проти
цілої країни. Адже тоді
будуть покарані прості
люди, а не керівництво
держави.

Наталя Чередниченко

Як відомо, відхилення ка&
сації у справі Тимошенко
викликало негативну реак&
цію більшості міжнародних
структур та світових лідерів.
Останніми днями до обу&
рення Євросоюзу приєдна&
лися США й Канада. "Кана&
да глибоко розчарована
рішенням Вищого спеціалі&
зованого суду України з ци&
вільних і кримінальних
справ про підтвердження
вироку Юлію Тимошенко.
Проведення судових про&
цесів, які призвели до та&
ких переслідувань, викли&
кає серйозні побоювання із
приводу прихильності Ук&
раїни до міжнародних виз&
наних норм справедливості,
прозорості і належної пра&
вової процедури", – зазна&
чив міністр закордонних
справ Джон Беірд. І закли&
кав українську владу пере&
глянути ставлення до націо&
нальної судової системи.

У Сполучених Штатах Аме&
рики теж обурені рішенням
суду. Хоча іншого вердикту,
з огляду на судове безчин&
ство в Україні, там і не очіку&
вали.  Про це заявила реч&

Ñâ³ò ðîç÷àðîâàíèé
ðåæèìîì ßíóêîâè÷à

ниця Державного департа&
менту США Вікторія Нуланд.
Вона зазначила, що Амери&
ка дуже стурбована "пол&
ітично мотивованими" кри&
мінальними справами в Ук&
раїні.

Швеція стосовно рішення
Вищого спецсуду ще катего&
ричніша. Скандинавська
країна вважає це продов&
женням курсу політичних
репресій. Про це у себе на
Твіттері написав глава МЗС
Швеції Карл Більдт: "Влада
України, здається, схильна і
далі продовжувати свій курс
репресій".

Французький МЗС теж не
полишає надії достукатись
до нинішньої української вла&
ди і повторно висловив стур&
бованість розвитком пол&
ітичної ситуації в Україні. У
зверненні – заклик поважа&
ти свої зобов'язання з дот&
римання основних прав і
свобод. Без таких цінностей
Україна може залишитися на
узбіччі Європи і на певний
час забути про перспективи
підписання угоди про асоці&
ацію з ЄС.

Демократичні сили світу
переконані, що небажання
Віктора Януковича припини&
ти судове свавілля заплано&
ване як політичний крок на&
передодні виборів до пар&
ламенту. І все ж сподівають&
ся, що Президент під тиском

міжнародної спільноти сха&
менеться.

Практично усі міжнародні
лідери стурбовані позицією
гаранта Конституції, котрий
вперто не бажає втрутитися
у перебіг подій довкола Юлії
Тимошенко. Це, на переко&
нання експертів, зайвий раз
свідчить, що судове свавіл&
ля стає нормою українсько&
го правосуддя. Парламен&
тська асамблея Ради Євро&
пи черговий раз закликала
президента Віктора Януко&
вича вирішити питання ци&
вілізовано і не перетворюва&
ти його у своєрідну політич&
ну помсту головному конку&
ренту. Європарламентарі
схвильовані, що відбуваєть&
ся  це за кілька місяців до
парламентських виборів. А
значить, сподіватися на їх
справедливе проведення
дуже мало підстав.

Заступник голови партії
"Батьківщина" Григорій Не&
миря прокоментував  гостру
дискусію в Європарламенті
з приводу подій в Україні і
висловив стурбованість, що
"на кону, серед іншого,
стоїть майбутнє стосунків
України і ЄС":

"В той час, як оновлена
політика Східного партнер&
ства говорить про глибоку
демократію, в Україні ми
маємо автократію, що по&
глиблюється. З цієї точки

зору частина дискусії повер&
талася у бік ЄС – наскільки
ефективні інструменти
Східного партнерства, ін&
струменти традиційної дип&
ломатії в здатності вирішу&
вати проблеми, які зараз
очевидні в Україні. Порушу&
валося питання, не вперше,
про застосування інших
інструментів, ретельно від&
каліброваних обмежуваль&
них заходів, включаючи
санкції, починаючи з най&
більш одіозних представ&
ників режиму виконавців
політичної вендети прези&
дента Януковича".

Між тим, у міжнародної
спільноти з'явилася мож&
ливість почути думку самої
Юлії Тимошенко. Нещодавно
вона дала інтерв'ю автори&
тетному польському видан&
ню "Newsweek". Червоною
ниткою через бесіду прохо&
дить слушне побоювання
екс&прем'єра про можливі
фальсифікації парламентсь&
ких виборів Януковичем.
"Якщо він досягне успіху в
своїх планах фальсифікува&
ти вибори, Президент і його
політичні поплічники ство&
рять конституційну біль&
шість, і таким чином буде
забитий останній цвях у тру&
ну української демократії на
десятиліття вперед", – вва&
жає прем'єр.

Колишній прем'єр благає
про допомогу з боку демок&
ратичного світу, але
підкреслює, що йдеться про
моральну підтримку. Адже
вводити санкції проти краї&
ни – на думку прем'єра, оз&
начає двічі покарати ук&
раїнців.

"Як може бути країна по&
карана двічі? Усередині &
диктатурою, а зовні & санкц&
іями?", – задає Тимошенко
риторичне питання. На її
думку, світ має переглянути
свої відносини з українським
керівництвом і винайти та&
ких механізм впливу на них,
який би не шкодив усій дер&
жаві.

Доводимо до Вашого відома, що до 1�жовтня поточ&
ного року, згідно п. 4.2. ПКЕЕ Вам необхідно надати відо&
мості про розмір очікуваного споживання електричної
енергії на 2013 рік з помісячним розподілом для кожної
площадки вимірювання.  Для полегшення подачі даних відо&
мостей пропонуємо подавати їх у формі додатку 1.1 до До&
говору про постачання електричної енергії в двох примірни&
ках. Бланки для оформлення додатків 1.1 до договору про
постачання електричної енергії можна отримати звернув&
шись до відповідного РЕМ з яким укладено договір про
постачання електричної енергії.

У разі не надання відомостей про розмір очікуваного спо&
живання електричної енергії на 2013 рік У ТЕРМІН ДО
01.10.2012 РОКУ обсяг споживання електричної енергії
для таких споживачів на 2013 рік будуть встановлені за фак&
тичними обсягами споживання у відповідних періодах 2012
року, що минули, та у відповідних періодах 2011 року, які відпо&
відають аналогічним періодам 2012 року, на рівні, що не пе&
ревищують величини електричної енергії, які б споживач
споживав на рівні дозволеної потужності цілодобово.

В зв’язку з чим переконливо рекомендуємо юридичним
особам та фізичним особам підприємцям у термін до 3&го
жовтня 2012 року надати відомості про обсяги очікуваного
споживання в 2013 році. Так як на підставі поданих (або не
поданих) відомостей в майбутньому будуть виставлятися
рахунки на попередню оплату та/або рахунки на здійснення
авансових платежів.

В той же час, з метою недопущення виникнення в май&
бутньому непорозумінь між споживачами,та товариством,
в частині встановлення обсягів споживання електричної
енергії в наступному році, вважаємо за необхідне звернути
увагу на наступні вимоги Правил та інших актів цивільного
законодавства.

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ!
(ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ)

1. Заява про встановлення обсягів споживання електрич&
ної енергії в наступному році повинна бути поданою у відпо&
відний (МРЕМ) або центральний офіс товариства до 1 жов�
тня поточного року.

2. Заява підписується та подається особисто підприєм&
цем, керівником юридичної особи або іншою, уповноваже&
ною споживачем, згідно норм чинного в Україні законодав&
ства особою (на підставі довіреності, статуту тощо).

3. За умови подання заяви юридичною особою, підпис її
керівника (уповноваженої особи) обов’язково скріплюєть&
ся печаткою.

4.   У  разі відхилення від обсягів фактичного споживання
за минулий  рік на 15% обсяги очікуваного споживання елек&
тричної енергії обґрунтовуються споживачем та даними ЇЙ
планованої до використання потужності та режиму роботи
електроустановок відповідно до умов договору.

На думну  НКРЕ, такими обґрунтуваннями  може бути
довідка споживача  з переліком  його струмоприймачів,  їх
встановленою потужністю та з орієнтованим графіком ро&
боти (лист НКРЕ від 29.12.2011 року за № 171/11/47&11).

5. Підписання додаткової угоди до договору  про поста&
чання електричної енергій розробленої  товариством за
наслідками розгляду заяви споживача.

6. Для забезпечення більш оперативного та об’єктивно&
го розгляду заяв, бажано подавати заяву по формі бланку
розробленого товариством для цих цілей.

Також повідомляємо, що у випадку необхідності зміни
заявленого або встановленого обсягу споживання елект&
ричної енергії, споживач згідно 4.4 ПКЕЕ. мас право протя&
гом розрахункового періоду звернутися до постачальника
електричної енергії за регульованим тарифом із заявою
шодо коригування договірної величини споживання елект&
ричної енергії на цей розрахунковий період. Умовою такого
коригування є виконання споживачем зобов’язань щодо
оплати електричної енергії та забезпечення отримання по&
стачальником відповідної заяви щодо коригування догові&
рної величини у термін не менше ніж п’ять робочих днів
до закінчення розрахункового періоду

За додатковою інформацією та роз’ясненнями ре�
комендуємо звертатися в відповідний РЕМ,

у відділ розподілу та контролю за режимами споживання енергозбуту ПАТ «Закарпаттяобленерго» тел. (0312) 63&87&92,
або до інформаційно&консультаційного центру (0312) 61&98&82.

Дирекція енергозбуту ПАТ «Закарпаттяобленерго»

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН
20 вересня 2012 року з 11:00 по 13:00.

(за київським часом) в приміщенні Мукачівського об&
’єднаного міського військового комісаріату за адресою:
м. Мукачево, вул., Духновича, буд. 89 , заступником
військового комісара Закарпатського обласного військо&
вого комісаріату буде проведено особистий прийом
громадян.

Під час особистого прийому, всі бажаючі мешканці
міста Мукачево та Мукачівського району, зможуть в усній
чи письмовій формі подати свої пропозиції, заяви чи
скарги, та отримати відповіді на звернення, що входять
до компетенції військових комісаріатів.

З повагою ТВО військового комісара
Мукачівського об’єднаного міського військово�

го комісаріату майор М.МАКАРОВ
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Прочитав і перечитав
нову збірку поезій Віктора
Дворниченка «Уходя, –
оставьте свет». І вражений
тою добротою, приязню,
щирістю до людей, приро!
ди, які звучать і між ряд!
ками. Поет насолоджуєть!

ся життям, цінує кожну
його мить. Із збірки явно
проступає кредо Віктора
Васильовича про те, що
людина повинна нести у
світ мир, злагоду, любов,
радість... І я впевнився,
що його моральні орієн!
тири, звернені до читачів,
залишаться прийдешньо!
му поколінню у спадок, бо
так багато є у віршах
світла, любові, хазяй!
ського ока у ставленні до
природи. У моєму уяв!
ленні Віктор Дворниченко
постав Орфеєм фауни і
флори, співцем людини!
творця, друга, дбайливо!
го хазяїна для всього не!
повторного, красивого,
вічного, що оточує нас, а
не царя природи. Ми вже
навчені гірким досвідом,
коли царі природи не жа!
дали чекати милостей від
неї, а бралися перекрою!
вати все на свій лад, по!
вертати ріки, вирубувати
сотні, тисячі гектарів лісу,
не посадивши натомість
ні кущика ні деревцяти.
До таких бездумних «ша!
нувальників» природи
звернуті зароджені в збо!
лілому серці тривожні
слова, що на весь світ во!
лають про злочин, що його
чинять губителі природи:
Зверей для мехов

 и деревья для дров,
И рыбу,

и пресную воду –
Берем у природы

так много «даров»,
Что вовсе

разденем природу.
Не станет ни рек,

 ни лесов, ни зверей,

Не станет ни рыбы,
ни птицы.

Хоть фиговый
листик остался бы ей –
От срама

немного прикрыться.
Так міг написати тільки

залюблений у природу її

Хоч би скільки літ минуло з того часу
як  перший раз прийшов у перший клас,
якої б подальшої освіти не здобув, але
незгасною залишається любов будь!
якого суспільства до Вчителя. Бо він:
«Із покоління в покоління – дитячих душ
хранитель. Зоря любові і добра, що має
ймення Вчитель». Про них, таланови!
тих, закоханих у навчальний процес,
орачів освітньої ниви, сіячів доброго,
розумного, вічного найбільше йдеться
у кожній школі (сільській чи міській) Пер!
шого вересня, у День знань.

Здавалося що всі дороги у той день у
Паланку, розташованому у підніжжі
древньої фортеці – Мукачівського зам!
ку, вели до ЗОШ № 7. І у більшості шко!
лярів та їх батьків були пишні букети
осінніх квітів, цієї традиційної данини
дорогим вчителям, педагогам за їх
мужність, самовідданість, самопожер!
тву.  Інакше й не скажеш про людей, які
за своєю роллю в суспільстві мали б
бути підтримані й захищені державою,
а вони, на жаль залишаються належно
не поцінованими: без достойної зароб!
ітної плати, в селах без належних побу!
тових умов, без інших важливих соціаль!
них гарантій. І попри всі негаразди вони
чесно й самовіддано виконують своє

ДИТЯЧИХ  ДУШ  ХРАНИТЕЛІ
призначення – навчають, виховують на!
ших дітей, майбутнє України.

Святкову лінійку у сьомій загально!
освітній школі з нагоди свята Першо!
вересня  за традицією першокласникам
та учням інших класів готують випуск!
ники. Цього разу постаралися учні 11!
го класу (класний керівник О.А.Кенийз).
Не обійшлося без досвіду в організації
свят педагога!організатора Світлани
Михайлівни Молнар. Свято видалося
справді урочистим, пам’ятним,
змістовним…

Про початок свята сповістив дзвінко!
голосий Дзвінок. Ним калатала пер!
шокласниця Даніела Поп, яку ніс на
плечі випускник Ігор Рєзнік.  І на май!
данчик де вишикувалися учні старших
класів, першокласників крізь квітами
прибрану Арку Знань,   вивели завт!
рашні випускники. Вони, усі в прекрас!
но випрасуваній учнівській формі уособ!
лювали саму урочистість, а першоклас!
ники довірилися випускникам, бо для
них це були дорослими братами й сес!
трами.

Із словами щирих побажань міцного
здоров’я, відмінних успіхів у навчанні до
учнів звернулися  директор навчально!
го закладу Л.В.Василинка, заступник

директора з виховної роботи О.С.То!
маш, класний керівник 11!го класу
О.А.Кенийз, заступник директора з на!
вчально!виховної роботи М.І.Футько,
учасниця Великої Вітчизняної війни, а у
повоєнні роки вчителька, працівниця
міського відділу освіти, відмінник осві!
ти України Г.Ю.Плахотник!Головко, ме!
тодист методичного кабінету управлін!
ня освіти міськвиконкому Н.Ф.Бабуняк.

Відтак стрічку у Країну знань пере!
різали класоводи перших класів Т.І.Пон!
зель,  Т.О.Шпеник  та О.А.Кенийз. А де!
сять першокласників дзвінко, чисто і з
піднесенням, зовсім не боязко,  вірши!
ками вітали присутніх. Не лишилися в
боргу й випускники. Вони подарували
першокласникам шкільні значки та інші
пам’ятні дарунки і заспівали свою
пісню, складену саме до цього Дня. А
вихованці студії сучасних танців «Арт!
лайн» виконали запальний танок «Хто в
домі господар».

Свято Знань вдалося. Бо в школі бай!
дужих немає ні серед вчителів, ні серед
учнів. Хай вам щастить навчати і вчи!
тись.

Артур КОВАЧ,
студент факультету журналістики

Львівського національного
університету імені Івана Франка.

вірний син! Ми всі – діти
природи, ми – її листя. А
природа різноманітна,
багата, прекрасна. І
Віктор Дворниченко у
своїх поезіях переконує
нас, що не треба прагну!
ти бути її царственним
господарем. Треба бути
другом її. Душа у нього –
глибока і мудра. А тому
має своє ставлення до
всього, що нас оточує, бо
закоханий у природу, в
життя людей, їх важку,
натхненну, творчу працю.
Про його глибоко грома!
дянське, вразливо по!
етичне відчуття і ставлен!
ня до природи, щиру за!
коханість в оточуючий світ
рідного краю свідчать
навіть назви  його  віршів
"Весна в Мукачеве", "Жу!
равли", "Октябрь", "Брожу
не спеша…", "Сирень",
"Первый снег", "Я в речку
летнюю одет" та багато
інших .

Віктор Васильович вкло!
няється хлібові святому
на столі, шанує землю,
яка родить хліб, він шанує
селянські руки, що оброб!
ляють землю!годувальни!
цю, сіють і збирають зер!
но напоєне вологою і

зігріте жарким сонцем, не
забуваючи й про пекаря
Василя Лушпина, який ви!
пікає для мукачівців
хліб... У віршах поета
найяскравіше виявляєть!
ся зв’язок, спадкоємність
моральних традицій по!
колінь, нерозривна
єдність людини з її году!
вальницею !природою,
землею. Його вірші про
природу випромінюють
світло, красу, бо присутнє
у них сяйво поетичного
натхнення. А тому дар
його творчості слугує про!
будженню в душах читачів,
слухачів пісень на його
вірші , робить нас кращи!
ми – і це вже означає над!
звичайну цінність, бо на!
писане ним є автографом

людини зітканої з любові
до всього, що нас оточує.
Доброта, щирість, мило!
сердя звучать і між рядка!
ми його поезій. Бо поет
насолоджується життям,
цінує кожну його мить.

Через усю збірку поезій

«Уходя, – оставьте свет»
проходить звернення до
читача – неодмінно люби!
ти! Навіть тепер, коли
люди почали соромитися
своїх почуттів і зізнань у
любові. Бо нав’язана на!
шому, споконвічно при!
хильному до цнотливості,
народу сексуальна рево!
люція любові не визнає.
Навіщо кохання, упадан!
ня, признання коли є
гроші? І Віктор Дворни!
ченко дає смертельний
бій всьому ницьому. Він не
соромиться ! і оспівує, (і
буде оспівувати до остан!
нього подиху) свою коха!
ну все життя, присвятив!
ши Ганні Юрик перші по!
етичні рядки уже наступ!
ного після їх знайомства

дня. Чи ж багато маємо
прикладів такої, справді
незрадливої любові, яка
все життя окрилювала по!
ета і досі дає силі його
добрій Музі. Один тільки
спомин про невтомну бе!
региню родини Дворни!

ченків –  Ганну Федорівну
досі живе в його гарячому
серці і творить! Хіба не
взірець такі високі почут!
тя душі і серця для всіх,
хто прагне справжньої
любові? Так, Віктор Двор!
ниченко Орфей фауни і
флори, співець людини!
творця, невмирущих по!
чуттів, які і роблять нас
дбайливими господаря!
ми, природолюбами,
зразковими сім’янинами.
І сьогодні струни його сер!
ця напружені, чутливі, на!
строєні на спів гімну усь!
ому живому. І тому не ви!
падково, а закономірно,
що нова книга поезій
Віктора Васильовича – це
оаза, споруджена з
світла, добра і любові.

Є у збірнику вірші й про
таких, у кого ні в одному
оці совість не ночувала. Як
добра людина, сповнений
християнських заповідей.
Віктор Дворниченко не
таїть зла на тих, хто їх чи!
нив йому чи його товари!
шам. Прощає багатьом.
Але не має прощення
«іудиному плем’ю» куди
відносить «стукачей»,
«ханжей», «жлобов», «хри!
стопродавцев», «демаго!
гов!болтунов», «зависни!
ков!лгунов»... Він їм воз!
дає «хвалу» за «то, что за!
каляют плоть мою, и дух
мой держат, как бойца на
страже...». А тому: «Я ни!
когда не буду их любить, я
бил всегда их, б’ю и буду
бить!». Досі в своєму
архіві зберігаю «Прапор
перемоги», де Віктор
Дворниченко надрукував

сповнену святої нена!
висті до лжегероя, який
привласнив собі високе
звання «добровольця»
Червоної Армії, і в глибоко
документованій дослід!
ницькій праці «Руки геть
від святого вогню» розвін!

чав самозванця.
Кожному літераторові,

перш за все поетові, пись!
менникові, журналістові
необхідне літературне,
поетичне обдарування. Та
ще й знати і любити своїх
героїв. У Віктора Василь!
овича є і те, і друге. А тому
без труднощів прокладає
шлях до сердець вдячних
читачів. Пієтетом особли!
вої щирості він згадує тих,
хто його народив, по!бать!
ківськи мудро наставив,
тих з ким поруч трудив!
ся... У нього все оспіване
найкращими словами:
жінка, сім’я, щастя мате!
ринства, юність і мудра
старість. Він роздумує
своїм очищеним від бур’!
яну, викалібруваним зер!
нословом про наступність
поколінь, про дитинство,
зрілість і природну
старість. У його віршах
легкий душевний смуток
переплівся з радістю, бо
таке життя.

...Як би не розповідав
про Віктора Васильовича,
але перечитавши його
книгу заново, бачиш, що
розповів про нього одно!
боко, бо він людина!тво!
рець, який дуже  по!своє!
му  відчуває дійсність.  Він
має рідкісний  дар  у  про!
стому листочку, позоло!
ченому ранньою осінню
побачити просте, мудре,
вічне талановито донести
побачене до читача.

Хай вам щастить, Вікто!
ре Васильовичу, у новому
поході за віршами!

Михайло ТОВТИН,
краєзнавець, Чинадієво

ØÊÎËÀ

КАДРОВИЙ
КОНКУРС

Головне управління юстиції у Закар!
патській області оголошує конкурс на
заміщення тимчасово вакантної поса!
ди головного спеціаліста відділу дер!
жавної реєстрації речових прав на не!
рухоме майно реєстраційної служби
Мукачівського міськрайонного управ!
ління юстиції на період відпустки по
догляду за дитиною основного праців!
ника.  Вимоги:  вища  юридична освіта
за освітньо!кваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста за напрямом
підготовки «Право», стаж роботи за фа!
хом у державній службі не нижче поса!
ди провідного спеціаліста не менше як
2 роки, або стаж роботи за фахом в
інших сферах управління не менше 3
років, навики роботи на комп’ютері.
Термін прийняття документів протя!
гом 30 календарних днів з дня оголо!
шення про проведення конкурсу. До!
даткова інформація надається кадро!
вою службою.

За довідками  звертатися: м. Уж4
город, Головне управління юстиції
у Закарпатській області, пл. Народ4
на, 4, 64ий поверх, відділ кадрової
роботи та державної служби, тел.
(222) 3442453.
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ПЕНОПЛАСТ (ПС),лег�
кий и теплый на ощупь
материал,  широко ис�
пользуется в строитель�
стве как утеплитель.
Дома утепленные пено�
пластом гордо называют
«ТЕРМОДОМ»

Для пропаганды ис�
пользования ПЕНОПО�
ЛИСТИРОЛа в строи�
тельстве, и естесствен�
но получения финансовой
прибыли, производители
присваивают ему множе�
ство мифов.

Миф первый: Высо�
кие теплоизоляцион�
ные свойства

Вспененым пластмас�
сам присуще водопогло�
щение.  Зафиксированы
случаи когда плиты ППС
при эксплуатации  приоб�
ретает влажность до
900%. При таком количе�
стве поглощенной воды,
ни о каком тепле  и речи
быть не может.

В течении часа человек
выделяет 100 г влаги.
Если это жилое помеще�
ние, то к этому колличе�
ству необходимо доба�
вить влагу, появляющую�
ся при приготовлении
пищи, стирке и т. д. Вре�
зультате влажность уве�
личивается многократно.
ПОЭТОМУ ДЛЯ СОЗДА�
НИЯ КОМФОРТНОГО И
НОРМАЛЬНОГО МИКРО�
КЛИМАТА НАРУЖНЫЕ
СТЕНЫ ДОЛЖНЫ ДЫ�
ШАТЬ, ПРОПУСКАТЬ
ПАР. Однако паропрони�
цаемость абсолютно всех
вспененных утеплитель�
ных материалов на поря�
док меньше, чем у осталь�
ных.Например коэффи�
циент паропроницаемос�
ти ППС равен приблизи�
тельно 0,04 мг/мчПа, в то
время как у минеральных
изделий – 0,4�0,6 мг/
мчПа. Поэтому, примене�
ние в качестве утепления
ППС� плит уменьшает
диффузию водяного пара
через наружные стены в
среднем на 55 – 57%

Миф второй: Долго�
вечный материал.

После вскрытия покры�
тия подземного торгово�
го комплекса на Манеж�
ной площади в Москве,
построенного несколько

ÏÅÍÎÏËÀÑÒ. ÀÍÀËÈÇ.
ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß.

лет назад, профессором
Ананьевым А.И. было
проведено исследование
ППС на долговечность.
При вскрытии покрытия
находящегося в эксплуа�
тации всего два года,
было обнаружено значи�
тельное разрушение ПЕ�
НОПОЛИСТИРОЛьных

плит.В результате дест�
руктивных процессов
толщина некоторых плит
уменьшилась на 80 – 14
мм, при этом плотность
ПЕНОПОЛИСТИРОЛа в
зоне самой тонкой части
увеличилась более чем в
четыре раза – до 120 кг/
м3.Приведенное сопро�
тивление теплопередаче
т е п л о и з о л я ц и о н н о г о
слоя покрытия в зоне
чрезмерной деструкции
ППС стало составлять
0,32 кв. м*С/Вт при нор�
маьтвном 2,7 кв. м*С/Вт.
Причина заключалась в
нарушении технологии
производства работ и от�
сутствии учета ряда фи�
зических и химических
особенностей ППС при
проектировании. Этой же
лабораторией были про�
ведены исследования
беспрессовогоПЕНОПО�
ЛИСТИРОЛа, эксплуати�
ровавшегося в наружных
стенах сданий как утепли�
тель. Результаты показа�
ли довольно существен�
ное увеличение (0,047 –
0,05 Вт/м*С)) его тепло�
проводности.

Практика показывает,
что за семь – десять лет
эксплуатации конструк�
ций втрое снижается спо�
собность ПЕНОПОЛИС�
ТИРОЛадержать тепло.
Это происходит потому,
что кроме процесса ес�
тесственного разруше�
ния, действуют и другие
факторы. Например ре�

монт квартир, неосторож�
ное обращение жильцов с
бытовой химией. Плохо
переносит ПЕНОПОЛИ�
СТИРОЛ и летучие угле�
водородные соединения.
Они появляются когда
фасад красят или покры�
вают гидроизоляцией.

Доказанно, что в тече�

нии 10 лет ПЕНОПОЛИС�
ТИРОЛ неминуемо поста�
реет. Ухудшаться его теп�
лозащитные свойства. А
значит тепла для обогре�
ва домов понадобится
вдвое больше.

Миф третий: Эколо�
гичный материал.

  Материалы на основе
ПС выделяют вредные ве�
щества. Дело в том, что
100%�ая полимеризация
происходит только теоре�
тически. На самом деле
процесс полимеризации
происходит на 97 – 98%.
Кроме того  процесс по�
лимеризации обратим и
полимеры постоянно раз�
лагаются под влиянием
света, кислорода, озона,
воды, механических и
ионизирующих воздей�
ствий, и особенно под
влиянием тепла. Образо�
вывающийся таким обра�
зом  свободный стирол
проникает в помещения,
и люди длительное время

живут в обстановке, когда
в жилой атмосфере есть
стирол. От этих микро�
доз стирола страдает
сердце, особые пробле�
мы возникают у женщин.
Стирол оказывает силь�
ное воздействие на пе�
чень, вызывая среди про�
чего и токсический гепе�

тит.Так же отмечено его
отрицательное воздей�
ствие на кровь человека,
что провоцирует лейкоз.�
Особая опасность СТИ�
РОЛА состоит в том, что
он обладает эмбрио�
генным действием. При
длительном воздей�
ствии на женский орга�
низм он вызывает урод�
ство эмбриона в чреве
матери (см. работы
профессора БОКОВА А.
Н. в трудах кафедры ги�
гиены и токсикологии
полимерных материа�
лов Ростовского ме�
динститута).

Известный факт!!!
Большинство молодых
женщин, живших на БАМе
в передвижных домиках (а
их утепляли ПЕНОПОЛИ�
СТИРОЛом), потеряли
способность к рождению
детей. Так же замечено,
что в домах с аналогич�
ным утеплителем дети до
14 лет болеют в 5 – 6 раз

чаще чем в обычных до�
мах.

Кроме того, стирол об�
ладает еще одним опас�
нейшим свойством – вы�
соким коэффициентом
кумулятивности (накап�
ливаемости ). То есть вы�
раженной способностью
накапливаться в организ�

ме человека. В доказа�
тельство приведем спи�
соккоэффициэнтовкуму�
лятивности ряда вредных
веществ выделяющихся
из полимерных строи�
тельных материалов. Ок�
сид углерода�0,1195. Ди�
оксид азота�0,1760. Фе�
нол�0,2815. Формальде�
гид�0,5750. Бензол�
0,6330.СТИРОЛ�0,7005.

Исследования показа�
ли, что даже при комнат�
ной температуре, поряд�
ка 20*С, традиционные,
дешевые системы утеп�
ления ПЕНОПЛАСТом,
исторгают недопустимо
много стирола. Превы�
шение ПДК (предельно
допустимая концентра�
ция) в 3,7 – 10,1 раза. А
при 80*С  (до такой тем�
пературы способны ле�
том нагреваться наруж�
ные стены)  зафиксирова�
но 169 – кратное превы�
шение нормы. А взятый,
ничем не обработанный,
образец пенопласта при
тех же 80 градусах  пре�
высил выделение стиро�
ла в 525 раз относитель�
но  ПДК.

Но это еще не все. При
окислении стирола кис�
лородом воздуха образу�
ется  бензальдегид и фор�
мальдегид. При высоких
температурах (от 160С0 и
выше) ПЕНОПОЛИСТИ�
РОЛ подвергается интен�
сивной термоокислитель�
ной деструкции разлага�
ясь в основной до высо�
котоксичного стирола,

Багато сучасних батьків на
початку  нового навчального
року задаються запитанням:
“куди віддати свою дитину,
щоб вона займалась
спортом?” Звичайно, є знач�
на кількість альтернатив.
Тому і рішення дається не
легко. Так, когось не влашто�
вує, що спорт навантажує
дитину, когось ризик травм.
І врешті багато батьків про�
сто вважають, що в школі є
урок фізичної культури.

Однак, ми запитали думку
про користь додаткових
спортивних занять у фахів�
ця – провідного тренера За�
карпатської федерації кара�
те�до Шотокан, майстра
спорту України з карате
Маслигана Романа Михай�
ловича:

На що, Роман Михайлович
зазначив: – «Дітям необхід�
но займатись спортом і до�

ÑÏÎÐÒ  ²  Ä²ÒÈ
ÀÊÒÓÀËÜÍÅ ²ÍÒÅÐÂ’Þ

датково, і на звичайних уро�
ках фізичної культури! Зав�
дяки тренуванням фор�
мується м’язовий корсет,
розвивається дихальна си�
стема і витривалість. Діти не
тільки стають фізично силь�
нішими – фізичні вправи
привчають малюків досяга�
ти поставленої мети та пе�
ремагати або з гідністю
програвати сильнішим, ра�
ціонально планувати свій
час. Крім того, заняття
спортом сприяють адаптації
дитини у суспільстві.

Часто у процесі вибору
батьки вагаються, який вид
спорту кращий для їхньої
дитини – командний, що
сприяє розвитку навичок
спілкування та командного
духу (футбол, волейбол, бас�
кетбол)? Чи особистий, що
сприяє формуванню витри�
валості та цілеспрямованості

(боротьба, шахи, важка ат�
летика)? І досить небагато з
існуючих нині видів спорту
об’єднують і те і інше. Од�
нак, досить вдалим буде
вибір на корить легкої атле�
тики, плавання, велоспорту
чи карате…».

– Романе Михайловичу,
а, що Ви можете сказати
про саме карате? Яким
чином у цьому виді спорту
поєднуються командний
та особистий напрямки?

– «В карате є особисті і ко�
мандні змагання. Крім того,
це вид єдиноборства де
б’ються руками та ногами.
Тому тренування сприяє гар�
монійному розвитку та
зміненню всіх частин тіла.
Карате вчить емоційних
дітей тримати себе в руках,
а нерішучих та соромливих
робити вибір та ризикувати
(що у повсякденному житті їм

важко дається). Крім того,
ввічливість та повага до суп�
ротивника це манера пове�
дінки яку виховує карате.
Перед початком двобоїв ка�
ратисти вітають глядачів,
суддів, один одного поясним
поклоном, а після поєдинку
обов’язково потискають руку
один одному. Карате – це
творчий вид спорту. В ньо�
му нема готових мелодій, од�
нак є тільки ноти, а музику
створює сам каратист».

– Романе Михайловичу,
часто по телебаченню
чути, що той чи інший
спортсмен не мав мож$
ливості виступити на зма$
ганнях внаслідок травми.
Як поводитись батькам в
таких випадках, адже
вони переживають за
своїх дітей?

– «… Перш за все потрібно
розмежувати спорт профес�

ійний і дитячий. Дітей ніко�
ли не навантажують на тре�
нуванні, як дорослого спорт�
смена. А травми майже зав�
жди є наслідком сильного
перенавантаження, або після
тривалої перерви між трену�
ваннями.  Однак, високий
емоційний фон тренування

дозволяє дітям легко перено�
сити фізичні навантаження ..»

Отже, вибір залишається
за нами, і тільки від нас
батьків залежить в якій мірі
фізично та психологічно бу�
дуть розвиватись наші діти.

Інф.служба ЗОФКШ
karate.ucoz.ua

сильнейшим образом от�
равляя окружающую сре�
ду и людей, что имеет ме�
сто при пожарах в здани�
ях утепленных ППС. По�
мимо этого при пожарах
ППС плавится и выделя�
ет кроме стирола зорин,
фенол и некоторые дру�
гие опасные газы. Су�
ществует эффект тре�
тьего вдоха, когда у че�
ловека трижды вдох�
нувшего смесь этих го�
зов наступает параличь
дыхательных путей, что
приводит к 100%, неми�
нуемой потери созна�
ния и смерти от удушь�
я.ПлавППС горит, а тем�
пература достигает
1100*С, что приводит к
разрушению даже мощь�
ных металлических кон�
струкций. Именно из – за
высокой температуры го�
рения ППС его использу�
ют как основной компо�
нент в напалмовых бом�
бах, в том числе для унич�
тожения бронетехники
противника!!!

Вывод:        Таким обра�
зом, применение ПЕНО�
ПОЛИСТИРОЛА в строи�
тельстве жилых домов�
несет угрозу нашему здо�
ровью.      Конструкции с
применение ПЕНОПОЛИ�
СТИРОЛа являются на�
стоящими «газовыми ка�
мерами» для людей и
представляют исключи�
тельно высокуюпожароо�
пасность.      В заверше�
нии приведу выражение
бывшего киевского мэра
Владимира Гусева: « Чем
больше мы строим па�
нельных домов с при�
менением в строитель�
стве ПЕНОПОЛИСТИРО�
лов, тем больше нам
прийдется строить
больниц».P. S.Стирол
имеет сладковатый за�
пах к которому люди
очень быстро привыка�
ют и не чувствуют его.
Именно за это качество
пенополистирол так
любят мыши, которые
живут в утеплительных
слоях.

В. КРИВОРУЧКО,
специалист по

теплоизоляции.
Тел. 0505013003,

0675413003
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Виконком Лалівської сільради глибоко
сумує з приводу смерті ветерана війни

СВЕРДЛОВОЇ  Любові Павлівни
 і  висловлює щирі співчуття рідним і близь'
ким покійної.

Глибоко сумуємо з приводу смерті колиш'
ньої працівниці магазину «Вільнюс»

КАНЧІЙ Ганни Василівни
та висловлюємо щирі співчуття рідним і
близьким покійної.

Адміністрація, колектив ТзОВ «Базис».

Äî æ³íêè ãàðíî¿, ìèëî¿, ÷àð³âíî¿, ðîçóìíî¿, ³íòåë³ãåíò-
íî¿, òàëàíîâèòî¿ , ïðèâ³òíî¿ õàçÿéêè,  áàãàòîä³òíî¿ ìàòåð³,
íàéêðàùî¿ ó ñâ³ò³ êóìè

Ìàð'ÿíè Þð³¿âíè ËÓÃÀÍÑÜÊÎ¯
ïðèéøîâ Äåíü íàðîäæåííÿ. Ó öåé äåíü ñâÿòêîâèé  – íàø
áóêåò ïîøàíè ³ ëþáîâ³. Õàé äîëÿ äàðóº äîâ-
ãîãî â³êó, ùàñòÿ-ðàäîñò³ áåç ë³êó, ì³öíîãî
çäîðîâ'ÿ, äîáðî¿ æ³íî÷î¿ äîë³ ³  êðàñè, õàé
ùåäð³ñòü ³ äîáðî áóäóòü çàâæäè, Ìè ïî-
ñèëàºì ö³ âäÿ÷í³ ñëîâà, à Ìàòè Áîæà ç íå-
áåñ  õàé ùåäðî äàðóº Âàì, íàøà äîðîãåíü-
êà,   ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ –  êóìîâå Íàòàë³ÿ ³ Âàñèëü
Ìàøèêè, õðåñíèöÿ Àí³÷êà, ð³äí³, äðóç³…

Çàâòðà â³äçíà÷àº Äåíü íàðîäæåííÿ þðèñò ÄÏ «Çàêàð-
ïàòãåîäåçöåíòð» òàëàíîâèòèé ïðàâîçíàâåöü, äîáðà, ïîðÿä-
íà ëþäèíà, ùèðèé òîâàðèø

Âàñèëü Âàñèëüîâè÷
ÍÎÂÀÊÎÂÑÜÊÈÉ

Çè÷èìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîâãîë³òòÿ, ðîçóì³ííÿ ³
ï³äòðèìêè êîëåã, âäÿ÷íîñò³ â³ä ï³äîï³÷íèõ, øàíè â³ä ð³äíèõ.
Áàæàºìî íåâè÷åðïíî¿ ñèëè äóõó ³ îïòèì³çìó, ùîá íå âòðà-
÷àëè ìóæíîñò³  òà ñò³éêîñò³ â íåïðîñòèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³-
ÿõ. Äîáðà Âàì, ëþáîâ³ ³ ùàñòÿ íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

Íàñòóïíîãî ïîíåä³ëêà ãàðíèé þâ³ëåéíèé, 45-é Äåíü íà-
ðîäæåííÿ, ïðèéäå äî äóæå ïîðÿäíîãî, ÷åñíîãî, ðîçóìíî-
ãî, äáàéëèâîãî, ëþäÿíîãî äèðåêòîðà ÒÎÂ ÃÒÇ «Ñåðâ³ñ»

Îëåêñàíäðà ²âàíîâè÷à
ÏÎÏÎÂÈ×À

Äîðîãèé þâ³ëÿðå! Ìè äóæå ïèøàºìîñÿ Âàìè, Õàé íå
ò³ëüêè ó þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ, à é çàâæäè íà Âàøó
àäðåñó çâó÷àòü íàéïðèºìí³ø³, íàéøèðø³ ñëîâà, ùîá Âè
çíàëè ³ â³ä÷óâàëè ÿê Âàñ ëþáëÿòü ³ øàíóþòü. Íåõàé Ãîñ-
ïîäü ç íåáà äàðóº Âàì ò³ëüêè ùàñëèâ³ ìèò³ òà âò³ëþº óñå
çàäóìàíå, Ì³öíîãî Âàì çäîðîâ’ÿ ³ äîâãîãî òà ïë³äíîãî íà
äîáð³ ñïðàâè â³êó ï³ä Áîæèì ³ ëþäñüêèì áëàãîñëîâåííÿì!

Íàñòóïíî¿ ñåðåäè Äåíü íàðîäæåííÿ çàâ³òàº äî êåð³âíè-
êà ùèðîñåðäíîãî, ðîçóìíîãî, äáàéëèâîãî, äîáðîãî íà÷àëü-
íèêà ³íæåíåðíèõ âèøóêóâàíü

Äåíèñà Âîëîäèìèðîâè÷à
ÑÀªÍÊÀ

Áàæàºìî ³ìåíèííèêó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, ãàðàçä³â,
Ãîñïîäíüî¿ ïðèõèëüíîñò³ íà äîâã³-äîâã³ ðîêè. Íåõàé éîãî
ë³òà áóäóòü ùåäðèìè, áåçõìàðíèìè ³ ïîâíÿòüñÿ ïî â³íöÿ
íîâèìè íàáóòêàìè äåíü ó äåíü, ë³ò äî ñòà.

Äóæå øàíó÷èé âàñ, äîðîã³ þâ³ëÿðè òà ³ìåíèí-
íèêè êîëåêòèâ ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð»

ÏÎËÊÎÂÍÈÊÓ “ØÈÏÊÈ”
ÀÍÒÎÍÓ ÒÐÎÕÈÌ×ÓÊÓ – 70!

Íà äåðæàâíi ñâÿòà ïîëêîâíèê ìiëiöi¿ ó âiäñòàâöi
 Àíòîí Îëåêñàíäðîâè÷ ÒÐÎÕÈÌ×ÓÊ
îäÿãàº ñâié âèõiäíèé êiòåëü, íà ÿêîìó ñðiáíèìè çiðêàìè
âèáëèñêóþòü ïîãîíè, à íà ãðóäÿõ — ÷èñëåííi äåðæàâíi
íàãîðîäè çà âiðíiñòü Ïðèñÿçi i äîáëåñíó ñëóæáó
Áàòüêiâùèíi.

33 ðîêè ñâîãî æèòòÿ  âiääàâ Àíòîí Îëåêñàíäðîâè÷
ñëóæái ó òðàíñïîðòíié ìiëiöi¿ íà ñòàíöiÿõ Ìóêà÷åâà, ×îïà
i Ëüâîâà. Îñòàííi ïÿòü ðîêiâ î÷îëþâàâàâ âiääië, ÿêèé áóâ
ïiäïîðÿäêîâàíèé ñëóæái íà âiéñüêîâîìó îá’ºêòi “Øèïêà”.

Çàâæäè áóâ ç ëþäüìè, çàõèùàâ ¿õ ÷åñòü, ïðàâà i ãiäíiñòü,
÷åñíî i âèñîêîïðîôåñiéíî âèêîíóâàâ ñëóæáîâèé îáîâ’ÿ-
çîê.

Âiòàºìî Âàñ, ïîëêîâíèêó, ç Âàøèì 70-ði÷÷ÿì i áàæàºìî
ùàñëèâîãî äîâãîëiòòÿ.

Ðàäà âåòåðàíiâ Ìóêà÷iâñüêî¿ ìiëiöi¿,
êîëèøíi êîëåãè ïî ñëóæái.

Є така споконвiчна, але не
старiюча iстина: “Хто рано
встає — тому Бог  дає”...

Михайло Михайлович
Машiка ще з шкiльних рокiв
у жнивну i сiнокiсну  пору
призвичаївся  зустрiчати
вранiшнi свiтанки у полi.
Батьки брали його з собою
як надiйного помiчника: чи
волiв напасе, чи водички
свiженької з холодка по$
дасть... Одним словом,
змалку  “вкусив” робочого
заквасу.

Так у щоденнiй працi ра$
зом з сином Вiталiєм, дру$
жиною Iриною та за помочи
батькiв i родичiв склалися
до купи й викупили  на вулицi
Возз’єднання у Мукачевi  не$
величке примiщення з вихо$
дом на тротуар, у якому й
згосподарювали продуктову
крамницю, головним това$
ром якої ї м’ясопродукти. Так
простий лалiвський  селянин
завдяки родинним, а зде$
бiльшого особистим зусил$
лям поступово став успiш$
ним пiдприємцем. Але i в цiй
iпостасi головним людським
принципом Михайла Михай$
ловича було й залишається
прислужитися й допомогти
ближньому. До його продук$
тової лавки  приходять за
здешевленими  м’ясними
продуктами  старенькi оди$
нокi бабусi, багатодiтнi
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матусi, ветерани i ... цигани.
Для кожного щирий госпо$
дар знаходить частку щед$
рого милосердя.

Приватний пiдприємець
пiдтримує  тiснi дiловi зв’яз$
ки з селянами навколишнiх
сiл. Вони  нерiдко самi при$
ходять до М.Машiки  й про$
понують до закупiвлi моло$
дих бичкiв, свиней, баранiв,
iншу  вирощену в домашнь$
ому господарствi живнiсть i
впевненi, що завжди знай$
дуть спiльну мову. Господар
лавки  власним автотранс$
портом  приїжджає  до
клiєнта, а вiрнiше – партне$
ра, сам, звiльняючи його вiд
додаткових клопотiв, достав$
ляє закуплену  м’ясну сиро$
вину. Тому, як уже перекона$
лися покупцi, тут завжди на
прилавку  справжня свiжина
– з колiс. Крiм рiзновидiв
м’яса, у “Машiковiй” лавцi
рiзносортнi свiжi ковбаси,
домашнi пiкницi, гурки,
шойти, а у сусiднiй холо$
дильнiй камерi – свiжомо$
рожена риба, рiзноманiтнi
соки, тонiзуючi напої, й
мiнералка”, всiлякi спецiї,
якими справжнi господарки
присмачують при готуваннi
домашнiй м’ясних чи риб$
них страв. До речi, на про$
хання покупця вам тут же у
вашiй присутностi  зi знан$
ням справи замаринують
придбаний вами шашлик,
“складуть” фiрмовий харчо$
вий  рецепт для приготуван$
ня бограча на природi. Слiд
сказати, що в данiй справi
Михайло Михайлович
справдi визнаний досвiд$
чений  майстер.Свої високi
кулiнарнi здiбностi вiн не
один раз засвiдчував на зи$
мових фестивалях  вина у
Мукачевi або на святкових
рибальсько$мисливських
зiбраннях “на природi” за
що й користується заслуже$

ним авторитетом серед чис$
ленних друзiв та поважних
гостей нашого краю.

Господар лавки роками по$
ставляє  свiжу м’ясну  про$
дукцiю у дитсадки та школи
на деякi пiдприємтва за ук$
ладеними з ним договора$
ми. I за весь цей час – жод$
ного зауваження вiд спожи$
вача!

А ще Михайло Михайлович
– справжнiй друг  дiтвори.
На новорiчнi та  Великоднi
свята, на  св.Миколая$чудот$
ворця, а часто i у буденнi днi
вiн iде  до малечi з солодки$
ми подарунками. Тодi вiн
перевтiлюється  у “Дiда Мо$
роза” – мецената. Особли$
во ж любить Михайло Ми$
хайлович  своїх наймилiших
онучат – другокласника
Вiкторчика та  першоклас$
ниць Iрочку та Емiлiю.

Якось я запитав  у онукiв,
якi прийшли навiдати дiдуся
на роботi:

– Чи любите дiда?
– Наш дiдико – солодкий!

– ось яка мила вiдповiдь.
А Михайло Михайлович

тут же зробив менi заува$
ження: – У нашiй родинi не
iснує слiв”дiдо”, “баба”,
“мама”, “няньо”... У лексиконi
онукiв у вжитку лише знiженi
слова: “дiдико”, “бабка”,
“мамочка”, “татусь”...

Ось такий дiдусевий урок
родинної взаємоповаги.

Аби щось мати – потрiбно
щодня усердно трудитися. Цi
слова  пiдприєця чи не
найвлучнiше  характеризу$
ють життєвi краєвиди Ми$
хайла Машiки. Свого часу вiн
“пiднiмав” цiлину, “гасив”
Чорнобиль, працював шофе$
ром $”далекобiйником”... Вiн
нiколи i нi вiд кого не випро$
шував чи позичав сторонньої
помочi – все до чого брався,
прагнув здiйснити самотуж$
ки. Тому добре знає справ$

жню цiну працi, i цiєю
мiркою цiнує й оточуючих.

Поважний до людей,
Машiка – дбайливий  до
природи. Вiн у душi – затя$
тий мисливець. Але вважає,
що “не той мисливець, хто
носить рушницю, а – той, хто
повнить лiсову годiвницю”.
З цiєю метою новостворене
за iнiцiативи Машiки  мис$
ливське Лалiвське товари$
ство “Майорня”  взялося  за
вiдновлення мiсцевої фауни.
Аби припасти на зиму для
лiсових мешканцi кормiв
було розкорчовано  два гек$
тари лiсових угiдь, на яких
власними силами посадже$
но плантацiю кукурудзи.
Виплеканий урожай пiде на
пiдгодiвлю диких кабанiв,
лiсового птаства.

...Однiєї серпневої суботи
було вiдкрито цьогорiчний
полювальний сезон на пер$
нату  дичину. Михайло
Машiка, аби не чути мис$
ливських пострiлiв пiшов у
вiдпустку i “вiдкрив” мис$
ливський сезон ... на лиманi
Чорного моря в Одесi.

У день його 55$рiчного
ювiлею, який Михайло Ми$
хайлович Машiка вiдзнача$
тиме у скромному родинно$
му колi, я щиросердно про$
ситиму Господа, щоб  вiн да$
рував  цiй скромнiй i
високопоряднiй людинi
крицевого здоров’я, трудо$
вого натхнення i щасливої
долi . I обов’язково щоб впро$
довж всього життя його суп$
роводжували його любимi
рiднi люди та шануючi його
колеги та друзi. А вiд iменi
Ваших колег$мисливців з
“Майорні”, усiх поважаючих
Вас мукачiвцiв, шановний
Михайло Михайловичу:
”Будьте щасливi!”

Iван КОПЧА,
член Нацiональної спiлки
журналiстiв України.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!
Êîëåêòèâ ÒçÎÂ «Áàçèñ» ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâëÿº ç

äíåì íàðîäæåííÿ  ùèðó, ÷àð³âíó, äîáðîçè÷ëèâó äî
ïîêóïö³â, êîëåã ïî ðîáîò³ çàâ³äóþ÷ó ìàãàçèíîì  «Âîã-
íèê»

Ç²ÍÈ× Ìàð³þ Âàñèë³âíó.
Øàíîâíà ³ìåíèííèöå! Ç íàãîäè òàêî¿ ïðåêðàñíî¿

ïîä³¿ ïðèéì³òü  â³ä íàñ ïîáàæàííÿ ì³öíîãî Âàì çäîðî-
â’ÿ, ùîäåííèõ óñï³õ³â íà ðîáîò³ ³ ðîäèííîãî áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ òà çàòèøêó âäîìà, ³ çâè÷àéíî æ,
îñîáèñòîãî æ³íî÷îãî ùàñòÿ.

Äî öèõ òåïëèõ â³òàíü ³ ïîáàæàíü
ðàäî  ïðèºäíóºòüñÿ âäÿ÷íà Âàì,

äîðîãà Ìàð³º Âàñèë³âíî, ðåäàêö³ÿ
ãàçåòè  “Ìóêà÷åâî”.

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!

ÏÐÈÉÌ²ÒÜ ÏÐÈÂ²ÒÀÍÍß!

Весілля – радісна і незабутня подія. Особливо, для
молодих! А от весілля Суворова Сашка та Крістінки ста$
ло незабутнім і дивним, мабуть для всіх гостей цих чу$
дових молодих людей.

Як розповів нам Сашко, на прохання молодих, гості не
дарували чудові дорогі букети квітів, а кидали в скриньку
гроші, які були б витрачені на придбання цих букетів. І
всім було дивно – порушення традиції, кому ці кошти? А
Сашко і Крістінка вирішили всі ці кошти подарувати
діткам з Чинадіївського дитячого будинку. Порадив$
шись, вирішили витратити ці кошти на придбання
танцювальних пінеток та носочків для танцювального ко$
лективу «Росинка» Чинадіївського дитячого будинку, який
успішно демонструє свої таланти в районі та області.
Скільки радості було у дітей, що у них є новеньке танцю$
вальне взуття для виступів на районних, обласних та
всеукраїнських конкурсах.

От вам і висновок –  гості дивувались, а дітки раділи!
Звичайно, цей дивний випадок не стане традицією в
нашому місті. А шкода! Адже радість молодих людей
стала частинкою радості дітей$сиріт.

Нехай благословить Господь ваш союз, ваше бажан$
ня стати сім’єю Сашку і Крістінко!

І діти, і працівники дитячого будинку вражені вашою
щирою вдачею і бажають вам, дорогі молодята, любові
і щастя, терпеливості і довіри один одному Нехай ваша
родина і ваші діти будуть щасливими.

З повагою С.СОФІЛКАНИЧ,
директор Чинадіївського дитячого будинку.

Диво для гостей —
радість для дітей



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

 Т.: 099�274�52�36.
     земельна дiлянка  13 сотин пiд за�

будову  у зручному мiсцi в с. Кленовець
поблизу Мукачева. Є комунальнi
комунiкацiї. Зверт.: 095�200�97�09.
     Продається участок 15 соток під

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

38 сотин пiд забудову (всi вiдповiднi
приватизацiйнi документи).

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

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

Тел.: 095 200 97 09.
     Продається земельна ділянка  пл.

06004 га для садівництва або під забу�
дову в районі  вул. Великогірної  (неда�
леко від дороги та комунікацій).

 Зверт. 095�8610797.

     Продається  дачна ділянка 4 сотки
в районі  вул. Північна (кооператив “Ав�
томобіліст”)
Подробиці по тел.: 066 150 14 18.
     продається приватизована зе�

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

 Тел. 095�3283911, 0502739597

     Продається  земельна ділянка пыд
будівництво з фундаментом  під  9 со�
тин в “Паланку” (р�н вул. Тімірязєва).
Ст. ціна  – 16 тис. ум.од.

Тел.: 063 802 48 88, 4�26�02

     Продається  будинок у Ракошині на
вул. Леніна, 6. Є господарські будівлі,
20 соток землі, колодязь, газове опа�
лення. Ціна 12 тис. у. о.

Дзвонити 050�82�99�200
     Продається  пів �будинку  в Мука�

чеві по вул. Сільвая біля залізничного
вокзалу з прибудинковою земельною
ділянкою і гаражем.
Дзвонити 067�2233112. 0664594000.
     Продається  цегляний будинок в

смт. Кольчино по вул. Корятовича,
з євроремонтом – 4 кімнати, велика
кухня, пральня, дві великі комори,
гараж, город, всі комунікації, влас!
на вода. Т. 050!2709006. (Тетяна).
     Продається добротний будинок з

гаражем та господарськими прибудо�
вами в  Нижньому Коропці по вул. Горь�
кого, 25 сотин землі, всі комунікації.
Зверт. 095�3376450 (Оксана).
     Продається цегляний  2�поверхо�

вий будинок (близько 200 кв. м.) в с.
Клячаново. 0934874755.
     Продається терміново дача – бу�

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

нок  з присадибною ділянкою в с. Коль�
чино. Тел.: 7�10�32.

     Продається   недобудова    в
с. Березинка, при дорозі, 1�й по�
верх без перекриття. Плюс 20 соток
землі, всі комунікації.
 Тел.: 050 105 48 96, 095 482 91 35

     Продається  2�поверхова  недобу�
дова  (з дахом, поштукатурена) у се�
лищі Кольчино на вул. Шелестівська ,
17, 5 сотин землі , сад. Ціна 35 тис у.о.
Зверт. 066�0047327
     Продається недобудований  2�по�

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

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

Зверт. 050�1717572.

      Продається велика земельна ділян�
ка в с. Станові. За довідками звертати�
ся  с. Станово, 65 (Піняшко Наталія),
Тел. 0992627040.
     Продається приватизована ділян�

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

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

  Т.: 050!6714841.

     Терміново продається дачний
участок  5 сотин на Чернечій горі, 1�
й ряд, р�н  вул. Північна. Присадиб�
ний будинок, світло, вода, газ поряд.
Ціна договірна.

Тел.: 050 432 17 97 (Андрій).

     Продається приватизована  зе�
мельна ділянка 0,25 га під будівництво
по вул. Червона Гора., с. Лавки. Тел.
050�5530508.
     Продається земельна ділянка  15

сотин під забудову у с. Лавки.  Асфаль�
тована  дорога, поряд ліс. Всі кому�
нальні   комунікації.
Звертатися  по тел. 09515103746, або
в Мукачеві на вул. Миру, 23. Черничко
     Продається в Клячановi земельна

     Продається трактор колісни “Бе�
ларусь — МТЗ�52” з переднім приво�
дом (з документами. Тех. Оглядом). До
трактора є плуг, диски, одноосний
причеп. Звертатися 0668893368.
     Автомобіль  ВАЗ�2107, 1989 р.в.,

бежевий колір  у хорошому стані.
Старт. Ціна 1700 у.о.

Зверт. 0955621600 ( Славик).
     автомобіль "Славута" – (люкс�ва�

ріант), 2005 р.в.  пробіг�34 тис км.
Тел. 0668081410  (Іван Васильович).
     Продається автомобіль "ВАЗ�

ЛАДА�КАЛИНА" , 2006 р.в. пробіг 100
тис . км.  Ціна договірна. Дзвонити 095�
8789800.
     Продается "Волга" ГАЗ�24 (1979

р.в.) требует мелкого ремонта. Об�
ращ. По тел..

4�95�13. 0992251611.
     Продається автомобіль «ЗАЗ  СЛА�

ВУТА» —2003 р.в. Ціна 1800  у. о.  Звер�
татися : 050�8027116
     Продається волгіський гараж. Ціна

договірна. Тел.: 099 233 66 76.
     Продаються: автомобіль «Волга»

ГАЗ�24 та добротні смерекові двері. Усе
в хорошому стані. Тел. для довідок:
050!537!63!64.
     Продається металевий розбір!

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

ний гараж в кооперативі біля ринку
"ГІД". Можлива розбірка.

Тел.: 050 105 45 46.
     Продається металевий гараж , з

ямою в кооперативі  "Північний". Тел.
5�45�92 (після 18.00). Ціна договірна.
     Продаю автомобіль ГАЗ�2108 по

запчастиах. Тел.: 099 775 22 92; 050
523 27 45.
     Продам САК з  новим «волговсь!

ким» двигуном. Т.095!002!53!40.
     ïðîäàì òåðìiíîâî ñòàöiîíàðíèé

ãàðàæ ç ïiäâàëüíèì ïðèìiùåííÿì ïî
âóë. ×åðâîíîãiðíié,90-á. Öiíà
äîãîâiðíà.  Ò.: 5-92-51; 095-8613194.
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Òîâàðè òà ïîñëóãè  Ðîáîòà

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

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

     примiщення  на вул. Росвигiв�
ськiй,20�А. – 20 кв. м. пiд офiс, перукар�
ню, стоматкабiнет тощо.

 Зверт.: 050�2661886.

     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ
äîðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà
Iòàëiÿ). Öiíà äîãîâiðíà.

Çâåðò.: 0955338189.

ПРОДАЄТЬСЯ
ПАРКЕТ.

Тел. 0505986472.

     Продається 2�кімнатна кварти�
ра  50 в. м. на 5�му поверсі 9�повер�
хового будинку  в районі педінсти�
туту.  Вікна – на тиху зелену зону. В
квартирі – паркет, кахель,домо�
фон. Ціна 26 тис. у.о. Дзвонити
0505377572

     Продається  квартира– 37 кв.
м. на другому поверсі цегляного
будинку в районі "Пентагона".

Тел. 050�9847337.
     Продається 1�кімн. квартира  в

цегляному будинку на 2�му поверсі в
районі “Пентагон”,  площею 36,9 кв. м.
Ціна договірна. Т.: 050 984 73 37.
     Продається 2�кімн. квартира  на 4�

му поверсі  у престижній центральній
частині міста.Без ремонту.  Ціна дого�
вірна. Тел. 098�5968346.
     Продається 1�кімн. квартира  на 1�

му поверсі  5�поверх. цегляного будин�
ку з ремонтом на вул. Закарпатській.
Ціна 16 тис. у. о.  Тел. 066�0542196.
     Продається квартира з євроремон�

том на пл. Миру, 28�9. Ціна договірна.
Дзвонити 099�21�60�900.

     Продається  2�кімнатна квартира у
п'ятиповерховому будинку на вул.
Індустріальній (на 1�му поверсі). Звер�
татися 050�265�95�71 (Сергій).
     Продається 2�кімн . квартира  (58

кв. м.) на другому поверсі  цегляного
будинку  у  центрі міста  на вул.Яр.Муд�
рого. Ціна договірна. Зверт. 095�
4604332, 0954751346.
     КУПЛЮ 2�х. або 3�кімнатну квар�

тиру  у Мукачеві. Дзвонити 0673126837
(Ігор).
     Продається 2�кімн. квартира на вул.

Закарпатській в середньому стані. Є
втономне опалення

 Зверт. 066 800 36 74.

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

Зверт. по тел. 096 442 17 35.

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

на вул. Одеській. На 2�му поверсі з інди�
відуальним  опаленням. Зверт. По тел.
066�247�9497.
     Продається земельний участок з

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

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

Тел: 050�936�95�06
     Продається будинок в с. Клячанові

�72 кв. м. , є газ, опалення,  вода, при�
будова  надвірна, гараж цегляний
(зверху  кімната)  і гараж шиферний,
виноградник, сад, огород, 50 сотин
землі. Ціна договірна.Т. 0508598987.
     Продається будинок в Мукачеві на

вул. Тимірязєва, 36. Біля будинку 16
сотин землі, гараж, сад, город.

Тел. 050�0630296.
     В Мукачеві продається  2!повер!

ховий цегляний садовий будинок
(120 кв. м.) з 10 сотинами земель!
ної ділянки в урочищі "Попова гора"
у 500!х метрах  від ринку "ГІД". Є
підвал,гараж, світло, вода, огоро!
жа, сад6 виноград!ловгош. Можли!
вий обмін на квартиру в Мукачеві.
Ціна договірна. Без посередників.

Тел. 095!145!06!32.
     Продається або розмінюється на

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

     Продаються кози різного віку. Зверт.
099�7293358. (з19.00 до 20.00�Марія
Михайлівна).

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
кирпич (400 шт.),уголок разной
длины и размера, трубы разной
длины и диаметра.

Тел.: 066 142 26 29

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

     Продам комплект меблів (новий) з
натурального ротангу. В комплекті—
двомісний диван, 2 крісла. Круглий сто�
лик зі  склом. До меблевого комплекту
–набір подушок. Ціна –2200 грн. Звер�
татися  по тел. 050�66�05022.

ШУКАЄМО ДЛЯ ЗЛУЧКИ
сучку породи Алабай.
Кобель (Алабай), вік 1,5 р. вага 90

кг., розкраска – білий із світло�ко�
ричневими грудьми. Голова ведме�
жа.                              Т.: 050 692 05 50.

     Продаються терміново і дуже де�
шево меблі  —гостинна «стінка» з чо�
тирьох шаф, світлого кольору.

Зверт. 0953428391.

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

  Îðåíäà

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

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

Продаються металеві клітки для
кролів, для голубів (сім шт.)

розміром 100х50х50. Ціна
договірна. Звертатися�2�20�08

(Марія Василівна).

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

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

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

    Тел. 095 484 58 82.

ПРОДАЄТЬСЯ
20!тонний контейнер

на ринку “ГІД” (Торговиця).
Тел.: 050 537 75 76;

050 598 64 72

     Здається в найм 1�кімн. квартира в
чеському будинку по вул. Окружній,
частково мебльована на тривалий
термін. тел.: 050 764 87 57.
     Терміново винаймемо квартиру для

молодого подружжя з комунальними
зручностями (бажано у Росвигові).
Звертатися 0999�331076 .
     Винайму 1�2� кімнатну умебльова�

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

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

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

     Продається  аккордеон  марки
«Страдеія» , Італія. Ціна договірна.
Зверт. 095�77�96�752.
     Продам тахту розміром 2 х0,8 м з

матрацом і видвижними шухлядами
для білизни.  Зверт 050�372�21�04.

Пр
шива
та го

     Здається в оренду  приміщення
по вул. Возз’єднання, 1 ( 141, 2 кв.
м.) під офіс або  іншу діяльність.  Тел.
095!3345417.
     Здається в оренду приміщення

по вул.Возз’єднання, 3 під офіс або
інше.  Тел. 095!334!54!17.
     Здається в оренду  приміщення

по вул. Габермана,3 (29,2 кв. м.) під
магазин або офіс.

Тел. 095!3345417.

     ПРОДАМ кольоровий теле�
візор SAMSUNG у хорошому
стані. Ціна договірна. Т. 2�21�92.

     Продам пух –перо (б�у) у ве�
ликій кількості. Т. 0997334667.

ДИСТРИБУЦІЙНА
КОМПАНІЯ ПРИЙМНЕ

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВ!

НИКІВ З ВЛАСНИМ АВТО
в м. Мукачево.

З/п від 2500 грн.
Тел.: 050 9973935

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
В КАФЕ (м. Мукачево)

досвідченого кухаря (жінка до
45 років), помічника кухаря
(жінка до 40 років), офіціанта
(дівчина до 30 років). Графік
роботи з 8.30 до 22.30.

Тел.: 095 429 38 08

     Продається  газова колон!
ка Junkers та 2 газові конвек!
тори у хорошому стані. Сума
2000 грн. Тел.: 095 341 96 91

     Продається  нова морозильна ка�
мера  «Атлант». Тел. 4�71�46.
     Продається меблева «стінка»  б�у ,

румунського виробництва  у хорошо�
му стані.Ціна по домовленості. Недо�
рого.     Тел. 095�334�54�17.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³ òà Ðîñ³¿

ТЕРМІНОВО:
Набираємо будівельників,зва�
рювальників, працівників на
фабрики та заводи, швачок,
столярів, робітників на с/гос�
подарство. Допомога в отри�
манії польських шен ген та ро�
бочих віз, реєстрації в кон�
сульстві. Ліцензія МПСП №АВ
389098.
м.Мукачево вул.Недецеї,  2

Тел. 0975500127,
0501357373

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
Офіціантів у кафе на вул. Му�

зичній, 2�Б (мовна школа «Студія
лінгвістики»—напроти поліклініки).

Зверт. 050!9007500.

Системний банк
з іноземними інвестиціями

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
На заміщення вакантних посад
1. Начальник відділення
2 . Менеджер з продажу
3. Касир

Резюме відправляти
на  e�mail:

vitalii.sup@ideabank.com.ua

      Продаються меблі—м’яка ча�
стина ( диван і два крісла—«ракуш�
ка»)  б�у, у хорошому стані. Недо�
рого.  Зверт. 099�059�1884.
      Продається 2 нові електро�

конвектори потужністю 1,2 і 2,5 квт.
Зверт. по тел. 066�176�63�70.

АНСАМБЛЬ
«РЕТРО!ЕКСПРЕС»
НАДАЄ  ПОСЛУГИ

по обслуговуванню «живою» музи�
кою на Днях народження, банке�
тах, весіллях, урочистостях та
інших корпоративних святах.
Тел. 050!9587697 (Валерій)



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

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÍÀÄÌÎÃÈËÜÍÈÕ
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊIÂ

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

8�050�9569242.

Ìè íå áóëè ïåðøèìè, çàòå ñòàëè êðàùèìè!

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999913  âåðåñíÿ  2012 ð.

¹ 37 (937)¹ 37 (937)¹ 37 (937)¹ 37 (937)¹ 37 (937)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

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 10.09.2012 р.  по  16.09.2012 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1. Рипич Павліна Іванівна – 1929 р.н.
2. Кобас Гізела Йосипівна – 1932 р.н.
3. Ласло Ганна Іллівна – 1937 р.н.
4. Шевчук Оксана Петрівна – 1967 р.н.
5. Бунецька Марія Василівна – 1943 р.н.
6. Бабійчук Григорій Іванович – 1926 р.н.
7. Яковлєв Валерій Степанович – 1947 р.н.
8. Бєлов Володимир Миколайович�1958 р.н.
9. Фогел Іван Янович – 1957 р.н.
10.Тихий Олександр Іпшюшіч – 1940 р.н.
11. Чегіль Іван Васильович – 1947 р.н.
12. Цогла Віталій Іванович – 1981 р.н.

ВАТ «Мукачівському заводу ЗБВіК»
терміново потрібні на роботу:

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

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

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

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

Адміністрація.

ÀËËÎ-²ÍÔÎ (ÁÅÇÏËÀÒÍÀ ÒÅËÅÔÎÍÍÀ ÄÎÂ²ÄÊÀ)...
9-10-11, 2-32-46, 095-362-52-52

ÀÂÅ-ÌÓÊÀ×ÅÂÎ (âèâ³ç ñì³òòÿ)............2-22-69, 3-19-75
ÏÎÆÅÆÍÀ ÎÕÎÐÎÍÀ ……….....…….....………………101
Ì²Ë²Ö²ß……………………................................…..102
ØÂÈÄÊÀ ÌÅÄÈ×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ…...............………103
ÃÀÇÎÂÀ ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ……......................…..104
ÃÀÇÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ....…............2-22-70, 2-25-69
ÐÅÌÎÍÒÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÒÅËÅÔÎÍÍÈÕ Ë²Í²É…..…...…1508
ÄÎÂ²ÄÊÈ ÏÐÎ ÄÎÑÒÀÂÊÓ ÒÅËÅÃÐÀÌ ……....….....1066
Ì²ÆÌ²ÑÜÊ² ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÈ..…...........................8-1-91
ÖÐË ………..................................................5-50-28
ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë…........................…….2-14-05
ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ……………..................................2-20-31
ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ………….........................2-34-26
Â²ÉÑÜÊÎÂÈÉ ØÏÈÒÀËÜ.....….2-21-86, 2-34-57, 2-13-72
ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÃÎ ØÏÈÒÀËß.......…...4-14-86
ÀÂÀÐ²ÉÍÎ- ÐßÒÓÂÀËÜÍÀ ÑËÓÆÁÀ  ÌÍÑ (ÌÂÑ )..5-47-67
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÅËÅÊÒÐÎÌÅÐÅÆ²
ÇÎÂÍ²ØÍÜÎÃÎ ÎÑÂ²ÒËÅÍÍß................…......…2-30-41
ÄÎÂ²ÄÊÀ ÇÀË²ÇÍÈ×ÍÎÃÎ ÂÎÊÇÀËÓ…..….......…2-20-52
ÄÎÂ²ÄÊÀ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÓ.................…2-14-71, 2-14-92
Ì²ÑÜÊ² ÌÀÐØÐÓÒÊÈ……….............................2-22-63
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÂÎÄÎÏÐÎÂ²ÄÍÈÕ ²
ÊÀÍÀË²ÇÀÖ²ÉÍÈÕ ÌÅÐÅÆ …..…...........…….….3-20-24
ÂÎÄÎÊÀÍÀË…..............................…2-12-85, 2-43-91
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ Ë²ÔÒ²Â…...............…………5-91-14
ÑËÓÆÁÀ ÄÎÐ²Ã……….....................................2-35-55
ÄÀ²………....................................................2-31-16
ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂ²ÐÈ  ÓÌÂÑ…..........….....…...…..2-31-51
ÒÎ×ÍÈÉ ×ÀÑ………..................................…..8-1-410
ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² Ì²ÑÜÊÈÉ ……..........…......3-81-82
ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² ÐÀÉÎÍÍÈÉ. …..........……...2-34-35
Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ………........................................2-10-30
Ê²ÍÎÒÅÀÒÐ………..........................................3-19-43
ÁÓÄÈÍÎÊ ÊÓËÜÒÓÐÈ……….............................2-20-33
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ…..............................................2-30-12

ÊÎÐÈÑÍ² ÒÅËÅÔÎÍÈ ì.ÌÓÊÀ×ÅÂÀ

К У П Л Ю
задвижки, насосы, электродвигатели, электропри�
воды на задвижки, сальниковые компенсаторы, зат�
воры, фланцы, отводы, тэльферы, погрузчики, ре�
дукторы, компрессоры, газодувки, подшибниковые
шарики, зубчатые муфты.

Тел.  0676384875

1КІМНАТНІ
Терміново! 1�х кімн. квартира по вул. Я. Мудрого, 2 вікна на

вулицю, є сарай, підвал, 4,2 м висота стелі, можливо під бізнес.
Ціна 19000у.о. Тел.050�763�31�66

1�х кімн. квартира в центрі міста Мукачево, з повним євро�
ремонтом, є парковка для машини. За дод. інформ. по тел.
050�763�31�66

2 КІМНАТНІ
Терміново! 2�х кімн. квартира на 2�му поверсі по вул. Фур�

манова. Ціна 17000 у.о. Тел.050�763�31�66
2 кімнатна квартира в центральній частині міста, пов. 2 (2),

цегла, високі стелі, можливо добудування мансардного при�
міщення 32000 у.о. 095�421�63�65

3 КІМНАТНІ
3�х кімнатна квартира по вул. Д.Галицького в цегляному бу�

динку 2008р., в престижному районі міста повністю з євроре�
монтом, автономне опалення (у ванній, кухні та коридорі підло�
га з підігрівом), кондиціонер, джакузі, авторський дизайн, є
гараж, дуже гарний вид з вікна, поряд школа, магазини, рес�
торани, стоянка. Ціна 72000 у.о. Тел: 050�763�31—66

3�х кімн.кварт. в старочешскому будинку в центральній час�
тині заг. Площа 120 кв.м всі кімнати роздільні, можливо добу�
дови мансандрового приміщення. Ціна 70000 у.о. Тел: 050�763�
31�66

РОБОТА
Терміново потрібні на роботу автомийники та бармен�офі�

ціант на діючу автомийку по вул. Берегівська�бічна. Тел:050�
517�12�06

ОГОЛОШЕННЯ

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     Втрачений студентський квиток, виданий Мукачівським
державним університетом  у 2011�му році студентці Фургалі
Ориславі Володимирівні, вважати недійсним.
     Втрачене  посвідчення  дитини з багатодітної сім’ї, вида�

не  на  ім’я  Філіппов Руслан Олександрович 10.07.1997 р., вва�
жати недійсним.
     Втрачений студентський квиток виданий Ужгородським

національним університетом студентці  Білак Єві Василівні у
2008�му році, вважати недійсним.

ПРОДАЮТЬСЯ:
2�кімнатна квартира над Латорицею (46,6 кв.м.), са�

рай, гараж.  Ціна по домовленості.
Офісне приміщення в центрі міста (13 кв. м.), � над�

дверні козирки, �двері смерекові, �пральна машинка
«В’ятка» нова, �користована шафа�холодильник.

Довідки тел.. 050�234�58�67.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

37 (937)37 (937)37 (937)37 (937)37 (937)
 10 10 10 10 10 13 âåðåñíÿ 2012 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Åñëè íåëüçÿ, íî î÷åíü õî÷åòñÿ, òî íóæíî îáÿçàòåëüíî! (NN).Åñëè íåëüçÿ, íî î÷åíü õî÷åòñÿ, òî íóæíî îáÿçàòåëüíî! (NN).Åñëè íåëüçÿ, íî î÷åíü õî÷åòñÿ, òî íóæíî îáÿçàòåëüíî! (NN).Åñëè íåëüçÿ, íî î÷åíü õî÷åòñÿ, òî íóæíî îáÿçàòåëüíî! (NN).Åñëè íåëüçÿ, íî î÷åíü õî÷åòñÿ, òî íóæíî îáÿçàòåëüíî! (NN).

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 17 ÂÅÐÅÑÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.25 ÒåõíîÅðà. 07.30 Åðà á³çíåñó.
08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
09.35 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.45 Òî÷-
êà çîðó. 10.05 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè
æ³íêîþ". 10.50 Ïðî ãîëîâíå. 11.10
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 12.35 Ïðàâî íà çàõèñò.
12.55 Òåìíèé ñèëóåò. 13.10 Õ/ô "Äî-
ðîãîþ äî Áåðë³íà " (1). 14.40 Â³êíî
â Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.30 Ïîãîäà. 15.35 Õ/ô "Çàðàäè
äåê³ëüêîõ ðÿäê³â" (1). 16.45 Õ/ô
"Ïðîôåñ³ÿ - ñë³ä÷èé" 1ñ. (1). 18.00
Ñâîáîäà âèáîðó. Ðåàëüíå æèòòÿ.
18.10 Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.30 Àãðî-News. 18.45 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.00 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâè-
áîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ
Âñåóêðà¿íñüêå îá'ºäíàííÿ.  "Áàòü-
ê³âùèíà". 19.30 Ñâîáîäà âèáîðó.
20.00 Ñ³ëüðàäà. 20.20 Âèáîðè-
2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë-
³òè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íñüêà Íàö³îíàëü-
íà Àñàìáëåÿ. 20.55 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
Ïëþñ-ì³íóñ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.35 Êðà¿íó - íàðîäîâ³!. 21.50
Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé. 22.15
Îñ³íí³é æàðò ç Ã.Âºòðîâèì. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 23.45 Õ/ô "Åïîõà ÷åñò³". 25
ñ. 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè.

Êàíàë «1+1»
10.00 "6 êàäð³â". 10.40, 11.25, 04.00
Ò/ñ "Ñë³äàêè". 11.50 "Çí³ì³òü öå íå-
ãàéíî". 12.55, 04.55 "²ëþç³ÿ áåçïå-
êè". 14.05 "Ïåêåëüíà êóõíÿ - 2".
15.15 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
16.40, 01.30 "Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ
ëþáîâå". 17.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
18.25 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé". 20.15
"Áàãàò³ òåæ ïëà÷óòü". 21.30 Õ/ô
"Ï³ðàòè Êàðèáñüêîãî ìîðÿ 3: Íà
êðàþ Çåìë³". 02.25 Õ/ô "Ïðèíö
çëîä³¿â" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.55, 05.05 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10 "Äåòåêòèâè". 10.00, 12.15,
21.00 Ò/ñ "ß ïðèéäó ñàìà". 14.15
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè..." 15.10 "Ïðà-
âî íà çóñòð³÷". 16.15 "Æäè ìåíÿ".
18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1). 19.05
"Ïðî æèòòÿ". 20.00, 04.25 "Ïîäðî-
áèö³". 20.45, 04.55 "Ïîäðîáèö³. Íå-
ôîðìàò". 23.00 Ò/ñ "Ñìåðø" (2).
02.55 Õ/ô "Ãðîø³ âèð³øóþòü óñå" (2).

 ICTV
06.35, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ôàêòè òèæíÿ.
08.45, 12.45, 02.05 Ôàêòè. 09.35,
19.30, 01.05 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.40 Õ/ô "Ì³ñòåð Íÿíÿ". 12.35 Àíåê-
äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 13.00 Õ/ô "Ïðî-
ôåñ³îíàë". 15.25 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 16.40 Ò/ñ "Îïåðè".
18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 20.15 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 22.40 Ôàêòè.
Ï³äñóìêè äíÿ. 22.55, 02.35 Ñâîáî-
äà ñëîâà.

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.45
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.20, 01.55 Ò/ñ "Ñåðöå
Ìàð³¿". 13.25 "×àñ îá³äàòè!". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Àáðàêàäàáðà".
15.15 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.45
Ò/ñ "Ôóðöåâà". 16.55 "Ñ³ëüñüêà ìà-
ã³ÿ". 18.40, 03.05 "Äàâàé îäðóæè-
ìîñÿ!". 19.45, 01.00 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30, 04.05 Ò/ñ
"ªäèíèé ì³é ãð³õ". 22.35 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.10 Ò/ñ "Âèïåðåäæàþ÷è
ïîñòð³ë". 00.15 Í³÷í³ íîâèíè. 00.30
"Áåç ñâ³äê³â".

ÑÒÁ
06.10, 00.40 Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ"(1).
06.55, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!".
09.00, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 10.40 Õ/ô "Ìàìî÷êà
ìîÿ"(1). 14.50 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.05 "Êóá - 3". 22.40 "Äåòåê-
òîð áðåõí³ - 2". 23.45 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ"(2). 02.20 "Âiêíà-Ñïîðò". 02.30
Õ/ô "Äí³ Òóðá³íèõ"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Õ/ô "Ìå-
õàí³ê" (1). 12.00 Òîê-øîó "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ
.16.00 Ïðàâî íà çàõèñò. 17.00,
19.00, 03.20 Ïîä³¿. 17.15 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (1).
19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êðà¿íà 03" (1).
22.00 Õ/ô "Ãëàä³àòîð" (2). 01.10 Õ/ô
"×åðâîíèé Äðàêîí" (3). 04.20 Ò/ñ
"Äîðîæí³é ïàòðóëü - 9" (1).

Ò Å Ò
07.35 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1). 08.45, 14.35 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.50 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.50 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 11.50, 19.00 Áîãèíÿ øîï³íãó.
12.15 ÁÀãèíÿ øîï³íãó. Áåç öåíçóðè.
12.55 Îäíà çà âñ³õ. 13.35 Ò/ñ "Ìàð-
ãîøà" (1). 15.40, 00.25 Ó ÒÅÒà òàòî!.
16.05 Êîðîëåâà áàëó 2. 17.15 Ìàøà
òà ìîäåë³ 2. 17.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñ-
íà íÿíÿ" (1). 19.25, 00.55 ÁàðÄàê.
20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 20.25 Ò/ñ
"Çàéöåâ +1" (2). 21.00 Êà$òà. 22.00
Ò/ñ "Áàðâèõà - 2" (1). 23.00 Äóðíºâ
+ 1. 23.25 Ñëàâà ç³ Ñëàâºêîì Ñëà-
â³íèì. 23.35 Ì/ñ "Ìàñÿíÿ" (2). 00.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 01.20 Äî
ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
10:30 - "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.15 - Ò/
ñ. 12:30 - "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - Êîí-
öåðò . 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ. 16.30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - Ä/ô. 17.50 - Ì/
ô. 18.15 - Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ".
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 19.50 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 20.00 -
"Äóõîâíå äæåðåëî".  20.45-  Ä/ñ.
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ.
22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 01.20 Ðåïîð-
òåð. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷-
êè". 13.30, 14.35 Kids Time. 13.35
Ì/ñ "Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà". 14.50,
15.45 Teen Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³".

19.25, 01.10 Ñïîðò. 06.55 Ò/ñ "Ëå-
ñÿ+Ðîìà". 07.40 Ñòîï-10. 09.35,
19.30, 01.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.35, 16.35 Ò/ñ "Îïåðè". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00, 20.15 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 15.20, 22.40 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 23.55 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ.
00.10 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³-3". 02.15 Ò/
ñ "Ðóá³êîí".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.45
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.20, 02.00 Ò/ñ "Ñåðöå
Ìàð³¿". 13.25 "×àñ îá³äàòè!". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Àáðàêàäàáðà".
15.15 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.45
Ò/ñ "Ôóðöåâà". 16.55 "Íàðîäíà ìå-
äèöèíà". 18.40, 03.05 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 19.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
21.00 "×àñ". 21.30, 04.05 Ò/ñ "ªäè-
íèé ì³é ãð³õ". 22.35 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.10 Ò/ñ "Âèïåðåäæàþ÷è
ïîñòð³ë". 00.15 Í³÷í³ íîâèíè. 00.30
"Áåç ñâ³äê³â". 01.00 Ò/ñ "Îáèòåëü
íåïðàâäè". 01.30 Ò/ñ "Êàë³ôðåí³ÿ".
Íîâ³ ñåð³¿.

ÑÒÁ
06.05, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.50,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.15 "Êóá - 3". 11.05 Õ/ô
"Ïðèâ³ò, ê³íäåð!". 13.45 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00 "Ôåðìåð øóêàº äðó-
æèíó - 2". 22.40 "Âàã³òíà ó 16". 23.45
"Äîíüêè-ìàòåð³". 00.45 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ"(2). 01.35 Ò/ñ "Êîì³ñàð
Ðåêñ"(1). 03.05 "Âiêíà-Ñïîðò".

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/
ñ "Êðà¿íà 03" (1). 11.00, 22.15 Ò/ñ
"Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ" (1). 12.10,
04.30 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Ïðàâî íà çàõèñò. 17.00, 19.00,
03.30 Ïîä³¿. 17.10, 19.15, 03.45 Ïîä³¿
Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "Äæàìàéêà" (1). 19.20, 03.50 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 00.15 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 01.15 Õ/ô "Ãëàä³à-
òîð" (2).

Ò Å Ò
07.25 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1). 08.45, 14.35 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.50 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.50 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 11.50, 19.00 Áîãèíÿ øîï³íãó.
12.30 Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (1). 12.55 Îäíà
çà âñ³õ. 13.35 Ò/ñ "Ìàðãîøà" (1).
15.40, 00.25 Ó ÒÅÒà òàòî!. 16.05
Êîðîëåâà áàëó 2. 17.15 Ìàøà òà
ìîäåë³ 2. 17.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 19.25, 00.55 ÁàðÄàê. 20.00
Äàéîø ìîëîäüîæ! 20.25 Ò/ñ "Çàé-
öåâ +1" (2). 21.00 Ò/ñ "Ä³ôô÷àòêà"
(2). 21.25 Êà$òà. 22.00 Ò/ñ "Áàðâè-
õà - 2" (1). 23.00 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³"
(3). 00.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òó-
á'à. 01.20 Äî ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
11:05 -  Ò/ñ. 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð).
14:00 -  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ. 16:30 - Íî-

15.50, 23.10 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 17.55,
22.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.30, 01.35
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿.
20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà". 21.05 Ò/
ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 00.15 Ò/ñ "Êî-
ðîòêèé êóðñ ùàñëèâîãî æèòòÿ" (3).
01.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.50
Ò/ñ "ßñíîâèäåöü" (2). 02.35 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é àêîðä". 03.20 Çîíà íî÷³ Êóëü-
òóðà. 03.25 Æèòòÿ â îá³éìàõ êâ³ò³â.
03.40 Ñîí Àë³íè Êîñòîìàðîâî¿.
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08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ.  09.25 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
09.35 Ñâ³òëî. 10.00 Òîê-øîó "Ëåãêî
áóòè æ³íêîþ". 10.35 Êóáîê ñâ³òó ç
ôóòáîëó 2014. Ùîäåííèê Ô²ÔÀ.
11.05 Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 11.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè.
12.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.10 Õàé ùàñ-
òèòü. 12.30 Õ/ô "×åòâåðòà âèñîòà"
(1). 13.35 Õ/ô "Çóñòð³÷ ïåðåä ðîç-
ëóêîþ" (1). 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.10 Euronews. 15.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.25 Õ/
ô "Ï'ÿòü õâèëèí ñòðàõó" (1). 16.50
Õ/ô "Ïðîôåñ³ÿ - ñë³ä÷èé" 2ñ. (1).
18.00 Ñâîáîäà âèáîðó. Ðåàëüíå
æèòòÿ. 18.10 Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 Âèáîðè-
2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ.
Ïàðò³ÿ Ïåíñ³îíåð³â Óêðà¿íè. 19.30
Ñâîáîäà âèáîðó. 20.20 Âèáîðè-
2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë-
³òè÷íà ïàðò³ÿ "ÍÎÂÀ ÏÎË²ÒÈÊÀ".
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.25 Ñîö³àëüíå øîó "Àäðåíàë³í".
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 23.45 Õ/ô "Åïîõà ÷åñò³". 26
ñ. 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ôåñòèâàëü "Ïîêðîâ". "²êîíà.Â³êíî ó
â³÷í³ñòü 2÷.

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 10.00 "6 êàäð³â". 10.40,
11.25, 04.00 Ò/ñ "Ñë³äàêè". 11.50
"Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 12.55, 04.50
"²ëþç³ÿ áåçïåêè". 14.05 "Ïåêåëüíà
êóõíÿ - 2". 15.20 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 16.45, 23.30 "Ïðîáà÷ ìåí³,
ìîÿ ëþáîâå". 17.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 18.25 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé".
20.15 "Ìàìî, ÿ îäðóæóþñü?". 21.30
"Ì³íÿþ æ³íêó 6". 00.30 Õ/ô "Ñêàðá
Âåëèêîãî êàíüéîíó" (3). 02.10 Õ/ô
"Ïðèíö çëîä³¿â"(2).

IÍÒÅÐ
09.10 "Äåòåêòèâè". 09.55 Ò/ñ "Òàº-
ìíèö³ ñë³äñòâà - 10". 12.30, 05.00
"Çíàê ÿêîñò³". 13.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè...". 14.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.50 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
9". 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1).
19.05 "Ïðî æèòòÿ". 20.00 Ïîäðîáèö³.
20.45 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò. 21.00
Ò/ñ "ß ïðèéäó ñàìà". 23.00 Ò/ñ "
Ï³ä ïðèêðèòòÿì" (2). 01.15 Õ/ô "Ñâà-
â³ëëÿ â ñåðåäí³é øêîë³" (3). 02.40
"Ïîäðîáèö³". 03.10 "Ïîäðîáèö³.
Íåôîðìàò". 03.20 "Ñïîðò ó Ïîäðî-
áèöÿõ". 03.25 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé".

 ICTV
05.35, 04.15 Ñâ³òàíîê. 06.35, 07.30
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.50, 09.30, 12.55,

êåðáóä". 18.40, 03.05 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 19.45, 01.00 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30, 04.05
Ò/ñ "ªäèíèé ì³é ãð³õ". 22.35 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.10 Ò/ñ "Âèïåðåäæàþ÷è
ïîñòð³ë". 00.15 Í³÷í³ íîâèíè. 00.30
"Áåç ñâ³äê³â".

ÑÒÁ
06.20, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.05,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.45 "Ôåðìåð øóêàº äðó-
æèíó - 2". 11.40 Õ/ô "Êîõàííÿ ï³ä
íàãëÿäîì". 13.45 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô - 2".
00.40 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(2). 01.30 Ò/
ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ"(1). 03.00 "Âiêíà-
Ñïîðò". 03.10 Õ/ô "Äí³ Òóðá³íèõ"(1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/
ñ "Êðà¿íà 03" (1). 11.00 Ò/ñ "Ãëóõàð.
Ïîâåðíåííÿ" (1). 12.10, 04.30 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35, 03.10
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî
íà çàõèñò. 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
17.10, 19.15, 03.45 Ïîä³¿ Ñïîðò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 21.30 Ôóòáîë. Ë³ãà
×åìï³îí³â ÓªÔÀ. "Øàõòàð" (Äî-
íåöüê) - "Íîðäøåëëàíä" (Ôàðóì).
23.50 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 00.50 Õ/ô
"Ì³ñòåð Á³í íà â³äïî÷èíêó" (1). 02.25
Ò/ñ "Ó ïîë³ çîðó. Òðåò³é ñåçîí" (2).

Ò Å Ò
07.25 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1). 08.45, 14.35 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.50 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.50 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 11.50, 19.00 Áîãèíÿ øîï³í-
ãó. 12.30 Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (1). 12.55
Ò/ñ "Ä³ôô÷àòêà" (1). 13.35 Ò/ñ "Ìàð-
ãîøà" (1). 15.40, 00.25 Ó ÒÅÒà òàòî!.
16.05 Êîðîëåâà áàëó 2. 17.15 Ìàøà
òà ìîäåë³ 2. 17.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 19.25, 00.55 Áàð-
Äàê. 20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 20.25
Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (2). 21.00 Ò/ñ
"Ä³ôô÷àòêà" (2). 21.25 Êà$òà. 22.00
Ò/ñ "Áàðâèõà - 2" (1). 23.00 Ò/ñ "Õî-
äÿ÷³ ìåðö³" (3). 00.00 Íàäòî ãðóáî
äëÿ Þ-òóá'à. 01.20 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
11:05 - Ò/ñ. 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Òåñò æèòòÿ" (ïîâòîð).
14:00 -  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ. 16:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - Ä/ñ. 17.50 -
Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
- "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð).
20.45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
- "Ãðà â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ. 22.50 -
Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåä-
í³øå. 06.40, 07.05, 07.40, 08.45
Ï³äéîì. 07.30, 08.30, 19.00, 01.25
Ðåïîðòåð. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðî-
äèñü âðîäëèâà". 09.55 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè". 13.30, 14.35 Kids Time.
13.35 Ì/ñ "Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà".
14.45, 15.45 Teen Time. 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.50, 23.10 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 17.55, 22.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
19.30, 01.40 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40
Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà".
21.05 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 00.15 Ò/
ñ "Øêîëà" (2). 01.50 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 01.55 Ò/ñ "ßñíîâèäåöü"
(2). 02.40 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä".  03.25
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 03.30 Êíÿãèíÿ
Îëüãà. 03.45 Ïòàõè ãí³çäà Ìàð³¿.

×ÅÒÂÅÐ, 20 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.25 ÒåõíîÅðà. 07.30 Åðà á³çíåñó.
08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³
ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.30 Êíèãà.ua.
09.55 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè æ³íêîþ".
11.05 Çäîðîâ'ÿ. 11.55 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.25 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À
äî ß. 12.50 Êðîê äî ç³ðîê. ªâðîáà-
÷åííÿ. 13.30 Õ/ô "Äåíü ³ âñå æèò-
òÿ"(1). 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.10 Euronews. 15.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.25 Õ/
ô "Ë³òíÿ ïî¿çäêà äî ìîðÿ"(1). 16.50
Õ/ô "Ïðîôåñ³ÿ - ñë³ä÷èé" 4ñ. 1÷. (1).
18.00 Ñâîáîäà âèáîðó. Ðåàëüíå
æèòòÿ. 18.10 Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 Âèáîðè-
2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ.
Ïàðò³ÿ Ïîë³òè÷íå îá'ºäíàííÿ "Ð³äíà
Â³ò÷èçíà". 19.30 Ñâîáîäà âèáîðó.
20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà
àã³òàö³ÿ. Ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿-
íè. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15 Ïëþñ-ì³íóñ.
21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Äîñâ³ä.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 23.45 Ä/ô ôåñòèâàëþ "Ïî-
êðîâ" "Äîðîãà ñåðöþ îáèòåëü".
00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâè-

âèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - Ä/ñ. 17.50 -
Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
-  "Òåñò æèòòÿ" (ïðÿìèé åô³ð). 20.45
- Ò/ñ. 21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.00 -
Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 Ðåïîð-
òåð. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷-
êè". 13.30, 14.35 Kids Time. 13.35
Ì/ñ "Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà". 14.50,
15.45 Teen Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³".
15.50, 23.10 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 17.55,
22.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.30, 01.40
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿.
20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà". 21.00 Ò/
ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 00.15 Ò/ñ "Øêî-
ëà" (2). 01.50 Ò/ñ "ßñíîâèäåöü" (2).
02.35 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä". 03.25
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 03.30 Òàê í³õòî
íå êîõàâ. 03.50, 04.45, 05.10 Çîíà
íî÷³. 03.55 Çàãóáëåíèé ðàé. 04.50
Ñê³ôè.

ÑÅÐÅÄÀ, 19 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.20 Êðà¿íà on line. 07.25 ÒåõíîÅ-
ðà. 07.30 Åðà á³çíåñó. 08.20 Ïîì³æ
ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.15 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.30 Óðÿä íà çâ"ÿçêó ç
ãðîìàäÿíàìè. 10.00 Òîê-øîó "Ëåãêî
áóòè æ³íêîþ". 11.05 Â ãîñòÿõ ó Ä.
Ãîðäîíà. 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.30 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæ-
äåíü. 13.20 Õ/ô "Ì³é äðóã ²âàí Ëàï-
øèí"(1). 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.10 Euronews. 15.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.20 Õ/
ô "ß âàñ äî÷åêàþñü" (1). 16.25 Õ/ô
"Ïðîôåñ³ÿ - ñë³ä÷èé" 3ñ.(1). 17.35
Êðà¿íó - íàðîäîâ³! 18.00 Ñâîáîäà
âèáîðó. Ðåàëüíå æèòòÿ. 18.10
Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà. 18.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.00 Âèáîðè-2012. Ïå-
ðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà
ïàðò³ÿ "ÓÄÀÐ (Óêðà¿íñüêèé Äåìîê-
ðàòè÷íèé Àëüÿíñ çà Ðåôîðìè) Â³òà-
ë³ÿ Êëè÷êà". 19.30 Ñâîáîäà âèáî-
ðó. 20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâè-
áîðíà àã³òàö³ÿ. Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â.
20.50 Ìåãàëîò.  20.55 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15
Ïëþñ-ì³íóñ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.35 Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé.
22.00 Çìîâà ïðîòè ªâðî. 22.50
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 23.45 Ä/ô ôåñòèâàëþ "Ïî-
êðîâ" "Ëóêà. Àðõ³ºïèñêîï Òàìáîâñü-
êèé". 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ôåñòèâàëü "Ïîêðîâ". "²êîíà.Â³êíî ó
â³÷í³ñòü 3÷.. 03.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»

06.45, 07.10, 08.05, 09.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 10.00 "6 êàäð³â". 10.40,
11.25 Ò/ñ "Ñë³äàêè". 11.50 "Çí³ì³òü
öå íåãàéíî". 12.55, 04.55 "²ëþç³ÿ
áåçïåêè". 14.05 "Ïåêåëüíà êóõíÿ -
2". 15.20 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
16.45, 00.15 "Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþ-
áîâå". 17.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
18.25 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé". 20.15
"Íà íîæàõ". 21.30 "Òåðèòîð³ÿ îáìà-
íó". 22.50 "Ãðîø³". 01.20 Õ/ô "Ìåðë³í
òà Êíèãà ÷óäîâèñüê" (2). 03.25 Õ/ô
"Ñêàðá Âåëèêîãî êàíüéîíó" (3).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.55, 03.50 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10 "Äåòåêòèâè". 09.55 Ò/ñ "Òàº-
ìíèö³ ñë³äñòâà - 10". 12.30, 04.45
"Çíàê ÿêîñò³". 13.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè..." 14.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.50 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
9". 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1).
19.05 "Ïðî æèòòÿ". 20.00, 03.10 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.45, 03.40 "Ïîäðîáèö³.
Íåôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "ß ïðèéäó
ñàìà". 23.00 Ò/ñ "Ï³ä ïðèêðèòòÿì".
01.15 "Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³î-
äó". 01.40 Ìóçè÷íèé ô³ëüì "Ñò³íà".

 ICTV
06.40, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ïðîâîêàòîð.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.35, 19.30,
01.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.35,
16.30 Ò/ñ "Îïåðè". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.00, 20.15 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äè-
ÿâîëè". 15.20, 22.40 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 23.55 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ.
00.10 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³-3". 02.15 Ò/
ñ "Ðóá³êîí".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.45
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.20, 01.55 Ò/ñ "Ñåðöå
Ìàð³¿". 13.25 "×àñ îá³äàòè!". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Àáðàêàäàáðà".
15.15 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.45
Ò/ñ "Ôóðöåâà". 16.55 Ñåðåäîâèùå
ïðîæèâàííÿ. "Ó âñüîìó âèíóâàòèé
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37 (937)37 (937)37 (937)37 (937)37 (937)

ñò.

    (íà  17.09.2012 - 23.09.2012 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ÑÓÁÎÒÀ, 22 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.00 Åðà çäîðîâ'ÿ. 07.25 Êîðèñí³
ïîðàäè. 07.40 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê.
08.00 Øóñòåð-Live. 09.30 Øêîëà
þíîãî ñóïåðàãåíòà. 11.25 "Ñåêðåòè
óñï³õó" ç Íàòàëåþ Ãîðîäåíñüêîþ.
11.55 Õ/ô "Áðèçêè øàìïàíñüêîãî" (1).

13.30 Çåëåíèé êîðèäîð. 13.45 Ñëî-
â'ÿíñüêèé áàçàð ó Â³òåáñüêó 2012.
Â³äêðèòòÿ. 17.00 Ñâ³ò àòîìà. 17.20
Çîëîòèé ãóñàê. 17.45 Ïîãîäà. 17.50
Ë³òí³é æàðò ç ².Õðèñòåíêî. 18.25
Ñëîâ'ÿíñüêèé áàçàð ó Â³òåáñüêó
2012. Ïåðøèé êîíêóðñíèé äåíü.
20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Çâîðîòíèé
çâ'ÿçîê. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30
Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 21.45 Ñì³øíèé
òà ùå ñì³øí³øèé. 22.10 Óêðà¿íñüêà
ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.00 Òâ³é ãîëîñ. 23.35 Åðà
çäîðîâ'ÿ. 00.00 Ä/ô ôåñòèâàëþ
"Ïîêðîâ" "Ùèðà ðîçìîâà". 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 01.55 Êàáì³í: ïîä³ÿ
òèæíÿ. 02.05 Ôåñòèâàëü "Ïîêðîâ".-
"Â÷èòåëü ïîêàÿííÿ" 2÷. 02.45 Ñâ³ò
àòîìà.

Êàíàë «1+1»
07.00 "Ñïðàâæí³ ë³êàð³ - 2". 08.00
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî òàì?".
10.15, 10.40 Ì/ñ "Ò³ìîí ³ Ïóìáà".
11.05 Õ/ô "Öèãàíî÷êà ç âèõîäîì".
19.30 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 20.15 "Îïåðàö³ÿ êðàñà - 2".
22.00 Õ/ô "Øóêàþ òåáå". 00.00 Õ/ô
"Çëîä³¿ â çàêîí³" (2). 01.55 Õ/ô "Âîâ-
êîäàâ ç ðîäó Ñ³ðèõ ïñ³â" (2). 04.10
Õ/ô "Àìàçîíêè òà ãëàä³àòîðè" (2).

IÍÒÅÐ
08.00 "Ïîçàî÷è". 09.05 "Îðåë òà
Ðåøêà". 10.05 "Óêðà¿íî, âñòàâàé!".
11.00 Ò/ñ "Ïîäàðóíîê äîë³" 1-6 ññ.
17.55 "Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãó-
ìîðó "Þðìàëà 2011"". 20.00, 03.45
Ïîäðîáèö³. 20.30 "Ìàéäàí's 2012".
23.00 Õ/ô "Íàñòîÿòåëü" (2). 01.05
"Áèòâà êîìïîçèòîð³â". 02.20 Õ/ô
"Æîðñòîê³ ³ãðè 2" (2).

ICTV
06.25 Êîçèðíå æèòòÿ. 07.10, 03.25
Ì/ô "Ñêóá³ Äó ³ Ìå÷ ñàìóðàÿ".
08.45 Ç³ðêà YouTube. 10.00 Äà÷à.
10.30 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.30
Ñòîï-10. 12.50 Ïðîâîêàòîð. 13.10
Òâ³é ðàõóíîê. 14.15 Äèâèòèñÿ âñ³ì!.
15.15 Õ/ô "Êëþ÷ ñàëàìàíäðè". 17.45
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Â³äñòàâíèê". 21.00
Õ/ô "Êîìóíàëêà" (2). 23.05 Íàøà
Russia. 00.00 Ãîë³ òà ñì³øí³. 01.00
Õ/ô "Ï³ðàÌÌÌ³äà" (2). 02.55 Ïðî-
Ö³êàâå.

ÎÐÒ
06.10 "Íó, ïîñòðèâàé!" 06.25 "Îëåê-
ñàíäð Ïîðîõîâùèêîâ. Íàì íå æèòè
äðóã áåç äðóãà". 07.25 Õ/ô "Äî ×îð-
íîãî ìîðÿ". 08.40 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä". 08.55 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëå-
íà!". 09.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 10.10
"Ñìàê". 10.55 "Ñåðã³é Áîäðîâ. Äå
òè, áðàòå?". 12.15 "Àáðàêàäàáðà".
18.15 "Òàê äîáðå!". 18.50 "Ëþäèíà ³
çàêîí". 20.00 "Êàðìàäîí. 10 ðîê³â
ïî òîìó". 21.00 "×àñ". 21.20 "Ñüî-
ãîäí³ ââå÷åð³". 23.05 Õ/ô "Àíòîí îòóò
ïîðó÷". 02.10 Õ/ô "Çà ñ³ðíèêàìè".

ÑÒÁ
06.20, 01.40 Õ/ô "Êàðíàâàëüíà
í³÷"(1). 07.45 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".

íà". 15.45 Õ/ô "Áóìåðàíã". 17.50 Ò/
ñ "Äîðîãà â ïîðîæíå÷ó" (2). 20.00,
02.50 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 21.00 Ò/ñ
"Äîðîãà â ïîðîæíå÷ó" (2). 23.10
"Ùî? Äå? Êîëè?". 00.25 Õ/ô "²ìïå-
ð³ÿ âîâê³â" (2). 03.30 Ä/ñ
"Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
06.00 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 06.45
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 07.15
Äà÷à. 07.45 Òâ³é ðàõóíîê. 08.45
Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 09.50 Îë³ìï³Ëÿïè.
11.00 . îçèðíå æèòòÿ. 12.00 ²íøèé
ôóòáîë. 12.30 Ñïîðò. 12.35 Óêðà¿íö³
Àô³ãåíí³. 13.10 Íàøà Russia. 14.00
Õ/ô "Çàã³í "Ìîðñüê³ êîòèêè". 16.40 Õ/
ô "Â³äñòàâíèê". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ.
19.30 Õ/ô "Â³äñòàâíèê-2: Ñâî¿õ íå
êèäàºìî". 21.50 Õ/ô "Â³äñòàâíèê-3".
23.55 Õ/ô "Ï³ðàÌÌÌ³äà" (2). 02.05
²íòåðàêòèâ. Òèæíåâèê. 02.20 Õ/ô
"Ïðîêëÿòèé "Þíàéòåä" (2).

ÎÐÒ
06.25 Õ/ô "Âàñèëü Ñóðèêîâ". 08.05
"Àðì³éñüêèé ìàãàçèí". 08.40 "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä". 08.50 "Çäîðîâ'ÿ".
10.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 10.35 "Äîêè
âñ³ âäîìà". 11.30 "Ôàçåíäà". 12.15
"Îëåêñàíäð Áåëÿâñüêèé. Ï³òè, íå
ïðîùàþ÷èñü". 13.15 Ò/ñ "Âèïåðåä-
æàþ÷è ïîñòð³ë". 17.10 "Âåëèê³ ïå-
ðåãîíè. Áðàòåðñòâî ê³ëåöü". 19.05
"Âåëèêà ð³çíèöÿ" â Îäåñ³. Ôåñòè-
âàëü ïàðîä³é. 21.00 Íåä³ëüíèé
"×àñ". 22.00 Õ/ô "Íåéìîâ³ðí³ ïðèãî-
äè ³òàë³éö³â ó Ðîñ³¿". 23.50 Õ/ô "Âåð-
áóâàëüíèê". 01.30 Õ/ô "Æ³íêà äëÿ
âñ³õ".

ÑÒÁ
06.40, 01.15 Õ/ô "Íåïîïðàâíèé áðå-
õóí, àáî Êàçêà ç õîðîøèì ê³íöåì"
(1). 08.25 "Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöü-
êîþ". 08.35 "¯ìî âäîìà". 09.45, 00.15
"Íåéìîâ³ðí³ ³ñòîð³¿ êîõàííÿ". 10.45
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.45 "Ìàñ-
òåðØåô - 2". 15.45 "Õ-Ôàêòîð - 3".
19.00 "Åêñòðàñåíñè âåäóòü ðîçñë³-
äóâàííÿ". 20.05 Õ/ô "Çíàê ³ñòèííî-
ãî øëÿõó"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

06.50 Õ/ô "Äæóí³îð" (1). 09.00 Ëàñ-
êàâî ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿ åêðàíó.
11.00, 04.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü
- 9" (1). 13.00 Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå ðîç-
êðèòî" (1). 15.00, 21.20 Ò/ñ "²íòåð-
íè" (1). 16.00 Ò/ñ "Á³ãëü" (1). 18.00
Ò/ñ "Çàñ³á â³ä ñìåðò³" (1). 19.00,
03.40 Ïîä³¿ òèæíÿ. 19.25 Ôóòáîë.
Êóáîê Óêðà¿íè. "Øàõòàð" (Äîíåöüê)
- "Äèíàìî" (Êè¿â). 22.30 Òîê-øîó
"Âåëèêèé ôóòáîë". 00.30 Ò/ñ "Ìåí-
òîâñüê³ â³éíè - 5" (2). 02.10 Õ/ô "Ïî-
ìñòà áåç ïðàâà ïåðåäà÷³" (1).

Ò Å Ò
07.15 Ì/ñ "Ëóíò³ê" (1). 07.35 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëåïóçèêè. 08.35
Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³-
êîì. 09.35 Ì/ñ "×îðíèé ïëàù" (1).
10.35 Ì/ô "Íåçíàéêà íà Ì³ñÿö³" (1).
10.45 Ì/ô "Êîòÿ÷à âäÿ÷í³ñòü" (1).
12.15 Õ/ô "Àãåíò Êîä³ Áåíêñ" (1).
14.15 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
14.55 Õ/ô "Îïòîì äåøåâøå" (1).
16.55 Õ/ô "Ôàíòàñòè÷íà ÷åòâ³ðêà"
(1). 19.00 Ì³ñòåð Òðîëîëî. 19.50 Õ/
ô "Äåííà âàðòà" (2). 22.40 Ñëàâà ç³
Ñëàâºêîì Ñëàâ³íèì. 22.45 FAQ. ßê
çíÿòè ä³â÷èíó ³ ò.ä.. 23.00 Ò/ñ "Õî-
äÿ÷³ ìåðö³" (3). 00.50 Äóðíºâ + 1.
01.15 Õ/ô "Áóì 2" (1). 02.55 Äî
ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8.00 - Ä/ñ "Âîäà-ë³í³ÿ æèòòÿ". 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:05 - Ìóçè÷íà ïðî-
ãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè
"×àñ". 11.00 - Õ/ô. 12.30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 13.00 - Ïðîãðàìà "Äó-
õîâíå äæåðåëî" (ïîâòîð). 13.45 -
Ì/ô. 14.30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15.00 - Äèòÿ÷èé ñåð³àë. 16.30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:10 - Ì/ô. 18.30
- Õ/ô. 20.00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.20 -
"7 äí³â". 21.10 - Õ/ô. 22:35 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 00.20 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00 Çà-
ïèòàéòå â ë³êàðÿ. 09.15 Ì/ñ "Êóíã-
ôó Ïàíäà: Äèâí³ ëåãåíäè". 09.55
Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó".
10.15 ËÎË. 11.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðà-
çîì". 17.00 Ì/ô "Òðè áîãàòèð³ ³ Øà-
ìàõàíñüêà öàðèöÿ". 18.45 Õ/ô
"Ðæåâñüêèé ïðîòè Íàïîëåîíà" (2).
20.35 Õ/ô "Äèêèé, äèêèé Âåñò" (2).
22.30 Õ/ô "Âáèòè Á³ëëà 2" (2). 01.10
Ñïîðòðåïîðòåð. 01.15 Õ/ô "Íåùàñ-
ëèâ³". 02.50 Ò/ñ "ßñíîâèäåöü" (2).
03.30 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 03.35
Îáîæíþâàíà. 03.55, 04.30 Çîíà
íî÷³.

08.50 "Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöü-
êîþ". 09.00 "¯ìî âäîìà". 10.45 "Çâà-
æåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 15.15 "Íàö³î-
íàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-
5". 19.00 "Õ-Ôàêòîð - 3". 22.10 Õ/ô
"Ëþáîâ ³ ãîëóáè"(1). 00.45 "Äåòåê-
òîð áðåõí³ - 2". 02.50 Õ/ô "Ñêðèíüêà
Ìàð³¿ Ìåä³÷è"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.00,

11.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é êîð-
äîí" (1). 10.00 Äîäîìó íà
ñâÿòà. 12.10, 04.20 Ò/ñ
"Äîðîæí³é ïàòðóëü - 9" (1).
14.10 Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå
ðîçêðèòî" (1). 16.10 Õ/ô
"Òå÷å ð³êà Âîëãà" (1). 18.10,
19.20 Ò/ñ "Çàñ³á â³ä
ñìåðò³" (1). 19.00, 04.00
Ïîä³¿. 22.30 Õ/ô "Ïîìñòà
áåç ïðàâà ïåðåäà÷³" (1).
00.30 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³
â³éíè - 5" (2). 02.20 Õ/ô
"Âåëèêèé Ëåáîâñê³" (2).

Ò Å Ò
07.15 Ì/ñ "Ëóíò³ê" (1).
07.35 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà.
07.55 Òåëåïóçèêè. 08.35
Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê
ç Ëóíò³êîì. 09.35 Ì/ñ "×îð-
íèé ïëàù" (1). 10.35 Äèê³
òà ñì³øí³. 11.00 Ò/ñ "Õòî ó
äîì³ ãîñïîäàð?" (1). 11.35,
13.15 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 12.40 ÒÅÒ. 14.20
Õ/ô "Àãåíò Êîä³ Áåíêñ" (1).
16.20 Ì³ñòåð Òðîëîëî.
17.05 Õ/ô "Îïòîì äåøåâ-
øå" (1). 19.05 Õ/ô "Ôàíòà-

ñòè÷íà ÷åòâ³ðêà" (1). 21.10 ÁàðÄàê.
22.45 Ñëàâà ç³ Ñëàâºêîì Ñëàâ³íèì.
22.50 FAQ. ßê çíÿòè ä³â÷èíó ³ ò.ä..
23.00 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3). 00.50
Õ/ô "6 äðóæèí Ãåíð³ Ëàôåÿ" (2).
02.20 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8.00 - ä/ñ "Âîäà-ë³í³ÿ æèòòÿ". 8.30 -
Íîâèíè "×àñ". 9.05 - Ì/ô. 10.30 -
Íîâèíè "×àñ". 11.05 - Ïðîãðàìà "Òî÷-
êà çîðó". 12 00 - Ä/ñ. 12.30 -  Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 13.00 - Õ/ô. 14.30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15.00 -  Äèòÿ-
÷èé ñåð³àë. 16.30 - Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 17:00 - Õ/ô. 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
07.15 Ñâ³òë³ ãîëîâè. 09.00 Ì/ñ "Êóíã-
ôó Ïàíäà: Äèâí³ ëåãåíäè". 09.35
Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó". 10.00
Ãîòóé. 11.00 Ï³êí³ê. 11.55 Íîâèé
ïîãëÿä. 12.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 17.05
Õ/ô "Íåùàñëèâ³". 19.00 Ì/ô "Òðè
áîãàòèð³ ³ Øàìàõàíñüêà öàðèöÿ".
20.40 Õ/ô "Ðæåâñüêèé ïðîòè Íàïî-
ëåîíà" (2). 22.30 Õ/ô "Âáèòè Á³ëëà"
(2). 00.40 Ñïîðòðåïîðòåð. 00.45 Õ/
ô "Ùî òðàïèëîñÿ ìèíóëîþ í³÷÷þ"
(2). 03.00 Ò/ñ "ßñíîâèäåöü" (2).
03.40 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 03.45
²âàí Ôðàíêî. 04.35, 05.10 Çîíà íî÷³.
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07.05 Ä/ô ôåñòèâàëþ "Ïîêðîâ" "×àñ
äîù³â". 07.35 Ñ³ëüñüêèé ÷àñ. 08.00
Óêðàâòîêîíòèíåíò. 08.20 Êîðèñí³
ïîðàäè. 08.30 Ñàìáî Óêðà¿íè. 09.05
Àðì³ÿ. 09.15 Ñì³øíèé òà ùå
ñì³øí³øèé. 09.40 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?
10.00 Êðîê äî ç³ðîê. ªâðîáà÷åííÿ.
10.40 Êðà¿íó - íàðîäîâ³. 11.00 Áëèæ-
÷å äî íàðîäó. 11.30 Êàðàîêå äëÿ
äîðîñëèõ. 12.25 Øåô-êóõàð êðà¿íè.
13.15 ßê öå?. 13.40 Ðàïòîâà ñëà-
âà. 14.10 Õ/ô "Òðàâíåâ³ çîð³" (1).
15.45 Çîëîòèé ãóñàê. 16.10 Ïîãîäà.
16.15 "10 ðîê³â â åô³ð³! Åðà Fm.
16.50 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 17.35
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 18.10 Îô³ö-
³éíà õðîí³êà. 18.20 Ãîëîâíèé àðãó-
ìåíò. 18.35 Êîíöåðò äî 60-ð³÷÷ÿ
óêðà¿íñüêîãî òåëåáà÷åííÿ. 20.00
Êîíöåðò "Æèâè â Óêðà¿í³". 21.00
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.15 Êîíöåðò
"Æèâè â Óêðà¿í³". 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00 Êîíöåðò "Æèâè â
Óêðà¿í³". 23.20 Åðà á³çíåñó. Ï³äñóì-
êè. 23.55 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê.
00.10 Ä/ô ôåñòèâàëþ "Ïîêðîâ"
"Ñïðàâà Ðîñ³¿". 01.20 Ï³äñóìêè òèæ-
íÿ. 01.35 Ôåñòèâàëü "Ïîêðîâ"."Çà
ìîº ³ì'ÿ". 02.00 Õ/ô "Òðàâíåâ³ çîð³"
(1).

 Êàíàë «1+1»
07.45 Ìóëüòô³ëüì. 08.05 "Ðåìîíò +".
09.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 10.20,
10.45 Ì/ñ "Ò³ìîí ³ Ïóìáà". 11.10
"Êóë³íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöü-
êà". 11.35 "×îòèðè âåñ³ëëÿ 2". 13.10
Õ/ô "Âåñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 15.35
Õ/ô "Øóêàþ òåáå". 17.35 Õ/ô "Òàêñ³
2". 19.30, 23.25 "ÒÑÍ-òèæäåíü".
20.15 "Ì³é çìîæå 2". 22.10 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 00.10 Õ/ô "Çàëèøàéñÿ ç³
ìíîþ" (2). 02.20 Õ/ô "Òåùà". 03.25
Õ/ô "Çëîä³¿ â çàêîí³" (2). 04.55 "Òå-
ðèòîð³ÿ îáìàíó".

IÍÒÅÐ
08.20 "Ãëÿíåöü". 09.25 "Øêîëà äîê-
òîðà Êîìàðîâñüêîãî". 10.00 "ÍÅ-
Ä²Ëß Ç "ÊÂÀÐÒÀËÎÌ"". 11.00 "Ñâà-
òè á³ëÿ ïëèòè". 11.30 Õ/ô "Ä³àìàíòî-
âà ðóêà" (1). 13.50 Õ/ô "Ìàëàõîëü-

ÑÒÁ
06.50 Õ/ô "Êîõàííÿ ï³ä íàãëÿäîì".
08.55 Õ/ô "Êàòåðèíà. Ïîâåðíåííÿ
êîõàííÿ"(1). 17.30, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 17.40 Õ/ô "Ëþáîâ ³ ãîëó-
áè"(1). 20.00, 22.40 "Íàö³îíàëüíå
òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5". 00.10
"ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 01.10 Õ/ô "²íøå
îáëè÷÷ÿ"(1). 02.50 "Âiêíà-Ñïîðò".
03.00 Õ/ô "×îðíèé ïðèíö"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/
ñ "Êðà¿íà 03" (1). 11.00, 21.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 12.10, 04.40 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò.
17.00, 19.00, 03.45 Ïîä³¿. 17.10,
19.15, 04.00 Ïîä³¿ Ñïîðò. 17.15 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà"
(1). 19.20, 04.05 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 22.15 Õ/ô "Òð³øêè âàã³òíà"
(2). 01.00 Õ/ô "ªëèçàâåòà: Çîëîòà
äîáà" (2). 03.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî.

Ò Å Ò
07.25 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1). 08.45, 14.35 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.50 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.50 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 11.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.30
Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (1). 12.55 Ò/ñ
"Ä³ôô÷àòêà" (1). 13.35 Ò/ñ "Ìàðãî-
øà" (1). 15.40, 00.25 Ó ÒÅÒà òàòî!.
16.05 Êîðîëåâà áàëó. 17.15 Ìàøà
òà ìîäåë³ 2. 17.55, 20.00 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 19.00, 00.55
ÁàðÄàê. 21.00 Ò/ñ "Ä³ôô÷àòêà" (2).
21.25 ×îðòèö³ â ñï³äíèöÿõ. 22.00 Ò/
ñ "Áàðâèõà - 2" (1). 23.00 Ò/ñ "Õî-
äÿ÷³ ìåðö³" (3). 00.00 Äóðíºâ + 1.
01.20 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
11.05 - Õ/ô. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ"
(ïîâòîð). 13.45 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:10
-  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45
-  Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17.00 - Ä/ñ. 17.50 - Ì/
ô. 18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ".
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -"Òî÷êà
çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêó-
þ÷å â³äåî. 06.40, 07.05, 07.40, 08.45
Ï³äéîì. 07.30, 08.30, 19.00, 01.20
Ðåïîðòåð. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðî-
äèñü âðîäëèâà". 09.55 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè". 13.30, 14.35 Kids Time.
13.35 Ì/ñ "Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà".
14.50, 15.45 Teen Time. 14.55 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.50, 23.10 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 17.55, 22.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
19.30, 01.35 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40
Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà".
21.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 00.10 Ò/
ñ "Øêîëà" (2). 01.45 Ò/ñ "ßñíîâè-
äåöü" (2). 02.30 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä".
03.20 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 03.25
Íåâãàìîâíèé Ïàíòåëåéìîí. 03.50,
04.45, 05.45 Çîíà íî÷³.

òàð³â. 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

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå.
07.30, 08.30, 19.00, 01.20 Ðåïîð-
òåð. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷-
êè". 13.30, 14.35
Kids Time. 13.35 Ì/
ñ "Ïðèãîäè Äæåê³
×àíà". 14.45, 15.45
Teen Time. 14.50 Ò/
ñ "Äðóç³". 15.50,
23.10 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 17.55, 22.05
Ò/ñ "Âîðîí³íè".
19.30, 01.40
Ñïîðòðåïîðòåð.
19.40 Ï³ðàíü¿.
20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà". 21.05 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì".
00.15 Ò/ñ "Øêîëà"
(2). 01.50 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé.
01.55 Ò/ñ "ßñíîâè-
äåöü" (2). 02.40 Ò/ñ
"Îñòàíí³é àêîðä".
03.25 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 03.30 Àõ
íå ãîâîð³òü ìåí³
ïðî ëþáîâ...
04.10, 05.05 Çîíà
íî÷³.

Ï’ßÒÍÈÖß, 21 ÂÅÐÅÑÍß
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07.20 ÒåõíîÅðà. 07.30 Åðà á³çíåñó.
07.40 Ãëàñ íàðîäó. 08.20 Ïîì³æ
ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.30 Ïðåì"ºðà. Ä/ô
"Âåæà ³ç ñëîíîâî¿ ê³ñòêè" (³ç öèêëó
Êè¿âñüêà ñòàðîâèíà. Ñâ³ò ìèñòåöò-
âà). 10.05 221. Åêñòðåíèé âèêëèê.
Òèæäåíü. 11.05 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 11.55 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.20 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáà-
òþê. 12.50 Îêîëèöÿ. 13.25 Õ/ô "Â
îñòàííþ ÷åðãó" (1). 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.25 Õ/ô "Òðîº ó ÷îâí³,
íå ðàõóþ÷è ñîáàêè" (1). 17.40 Õ/ô
"Ïðîôåñ³ÿ - ñë³ä÷èé" 4ñ. 2÷. (1).
18.40 Øëÿõàìè Óêðà¿íè. 19.05 Êîí-
öåðò Ê.Íîâ³êîâî¿. 20.40 After Live
(Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live).
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.15 Øóñòåð-Live. 22.45
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 22.50
Øóñòåð-Live. 00.00 Ï³äñóìêè. 00.20
Ä/ô ôåñòèâàëþ "Ïîêðîâ" "Ìîíàõè-
íÿ ²ðèíà (Äåíèñîâà)". 01.20 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 01.30 Ôåñòèâàëü "Ïîêðîâ"-
."Â÷èòåëü ïîêàÿííÿ" 1÷.

   Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 10.00 "6 êàäð³â". 10.45,
11.30 Ò/ñ "Ñë³äàêè". 11.55 "Çí³ì³òü
öå íåãàéíî". 13.00, 05.30 "²ëþç³ÿ
áåçïåêè". 14.10 "Ïåêåëüíà êóõíÿ -
2". 15.20 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
16.40 "Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå".
17.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 18.25 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé". 20.15 "Äîáðèé
âå÷³ð 2". 21.20 Õ/ô "Ó÷åíü ÷àêëó-
íà". 23.50 Õ/ô "Âîâêîäàâ ç ðîäó
Ñ³ðèõ ïñ³â" (2). 02.30 Õ/ô "Àìàçîí-
êè òà ãëàä³àòîðè" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.55, 04.40 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10 "Äåòåêòèâè". 10.00 Ò/ñ "Òàºì-
íèö³ ñë³äñòâà - 10". 12.30 "Çíàê
ÿêîñò³". 13.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè...". 14.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.55 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
9". 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1). 19.05
"Ïðî æèòòÿ". 20.00, 04.00 "Ïîäðî-
áèö³". 20.45, 04.30 "Ïîäðîáèö³. Íå-
ôîðìàò". 21.00 "Âåëèêà Ð³çíèöÿ".
23.00 "Âåëèêà ïîë³òèêà". 02.30 Õ/ô
Îêî çà îêî (2).

 ICTV
06.35, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.50 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ñòîï-10.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.35, 19.30
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.  10.35, 16.35
Ò/ñ "Îïåðè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00, 20.15 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè".
15.20, 22.40 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.55
Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 00.10 Õ/ô "Êî-
ìóíàëêà" (2). 02.15 Ãîë³ òà ñì³øí³.

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.45
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.20 Ò/ñ "Ñåðöå Ìàð³¿".
13.25 "×àñ îá³äàòè!". 14.00 ²íø³ íî-
âèíè. 14.20 "Àáðàêàäàáðà". 15.15
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 16.00
"ÆÊÕ". 17.00 "×åêàé íà ìåíå". 18.40
"Ïîëå ÷óäåñ". 19.45 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 "Êëóá Âå-
ñåëèõ ³ Êì³òëèâèõ". Ë³òí³é êóáîê ó
Ñî÷³. 23.50 "Áåç ñâ³äê³â". 00.25 Õ/ô
"Íåæäàííî-íåãàäàííî". 01.50 Õ/ô
"Âñóïåðå÷ âñüîìó".

íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45 Ôå-
ñòèâàëü "Ïîêðîâ". "²êîíà.Â³êíî ó
â³÷í³ñòü 4÷..

     Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 10.00 "6 êàäð³â". 10.40,
11.25, 04.00 Ò/ñ "Ñë³äàêè". 11.50
"Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 12.55, 04.50
"²ëþç³ÿ áåçïåêè". 14.05 "Ïåêåëüíà
êóõíÿ - 2". 15.20 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 16.40, 23.20 "Ïðîáà÷ ìåí³,
ìîÿ ëþáîâå". 17.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 18.25 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé".
20.15 "Äàâàé, äî ïîáà÷åííÿ". 21.30
"×îòèðè âåñ³ëëÿ 2". 00.25 Õ/ô "Öèê-
ëîïè" (3). 02.05 Õ/ô "Ìåðë³í òà Êíè-
ãà ÷óäîâèñüê"(2).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.55, 04.50 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10 "Äåòåêòèâè". 10.00 Ò/ñ "Òàºì-
íèö³ ñë³äñòâà - 10". 12.30, 04.55
"Çíàê ÿêîñò³". 13.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè..." 14.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.50 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
9". 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1). 19.05
"Ïðî æèòòÿ". 20.00, 04.15 "Ïîäðî-
áèö³". 20.45 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò".
21.00 Ò/ñ "ß ïðèéäó ñàìà". 23.00 Ò/
ñ "Ñîëî íà ì³ííîìó ïîë³" 1-4 ññ (2).
02.25 Õ/ô "Êîêà¿í" (2).

 ICTV
05.20, 02.55 Ôàêòè. 05.35, 04.15
Ñâ³òàíîê. 06.35, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàê-
òè. 06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.35, 19.30, 01.15 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.35, 16.35 Ò/ñ "Îïå-
ðè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00, 20.15
Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 15.20, 22.40
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.55 Ôàêòè.
Ï³äñóìêè äíÿ. 00.10 Ò/ñ "Êîäåêñ
÷åñò³-3". 02.10 Ò/ñ "Ðóá³êîí".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.45
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.20, 01.55 Ò/ñ "Ñåðöå
Ìàð³¿". 13.25 "×àñ îá³äàòè!". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Àáðàêàäàáðà".
15.15 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.45
Ò/ñ "Ôóðöåâà". 16.55 "Êàðìàäîí. 10
ðîê³â ïî òîìó". 18.40, 03.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!". 19.45, 01.00
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ".
21.30, 04.05 Ò/ñ "ªäèíèé ì³é ãð³õ".
22.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.10 Ò/ñ
"Âèïåðåäæàþ÷è ïîñòð³ë". 00.15
Í³÷í³ íîâèíè. 00.30 "Áåç ñâ³äê³â".

ÑÒÁ
06.05, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.50,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.30 "Âàã³òíà ó 16". 10.30
"Äîíüêè-ìàòåð³". 11.35 Õ/ô "²íøå
îáëè÷÷ÿ"(1). 13.45 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.00, 22.40 "Çâàæåí³ òà ùàñ-
ëèâ³ - 2". 01.15 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(2).
02.05 Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/
ñ "Êðà¿íà 03" (1). 11.00, 22.15 Ò/ñ
"Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ" (1). 12.10,
04.35 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Ïðàâî íà çàõèñò. 17.00, 19.00,
03.40 Ïîä³¿. 17.10, 19.15, 03.55 Ïîä³¿
Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "Äæàìàéêà" (1). 19.20, 04.00 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 00.30 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 01.30 Õ/ô "Ì³ñòåð
Á³í" (1). 03.00 Ò/ñ "Ó ïîë³ çîðó. Òðåò³é
ñåçîí" (2).

Ò Å Ò
07.25 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1). 08.45, 14.35 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.50 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.50 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 11.50, 19.00 Áîãèíÿ øîï³íãó.
12.30 Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (1). 12.55 Ò/ñ
"Ä³ôô÷àòêà" (1). 13.35 Ò/ñ "Ìàðãî-
øà" (1). 15.40 Êîðîëåâà áàëó 2.
17.15 Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 17.55 Ò/ñ
"Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 19.25,
00.55 ÁàðÄàê. 20.00 Äàéîø ìîëî-
äüîæ! 20.25 Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (2).
21.00 Ò/ñ "Ä³ôô÷àòêà" (2). 21.25 Êà$-
òà. 22.00 Ò/ñ "Áàðâèõà - 2" (1). 23.00
Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3). 00.00 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 00.25 Ó ÒÅÒà
òàòî!. 01.20 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
11.05 - Ò/ñ. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà"
(ïîâòîð). 13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ.
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. - Ä/ñ.
17.50 - Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
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Òåë.: 2-13-19;
 050-5407667.

Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü
ÒçÎÂ “Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

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

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 17.09.12 – 23.09.2012

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 32
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 19
     äiâ÷àòîê – 13
     îäðóæèëîñÿ –

32 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè;
ïîìåðëî – 12 îñ³á.

À.ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ОВЕН. Тиждень у ціло�
му обіцяє бути спри�
ятливим. Не відмахуй�
теся від дружніх по�

рад, вони будуть більшою
частиною розумні. Гарний
період для проведення мир�
них переговорів.

ТЕЛЕЦЬ. Гарний
тиждень для реалі�
зації найнеймовірні�
ших планів та ідей.

Тільки не варто голосно про�
голошувати ваші щирі на�
міри. Не витрачайте час на
порожні розмови, інакше ви
можете не встигнути розіб�
ратися з нагромадженням
справ.

БЛИЗНЮКИ. Бажа�
но реалістично оці�
нити свої сили і мож�
ливості, тому що
збільшення обсягу

роботи може негативно по�
значитися на вашому здо�
ров'ї. Своєчасна допомога
друзів дозволить вам легко
впоратися з виниклою про�
блемою.

РАК. Приділяйте на�
лежну увагу дрібни�
цям і не забувайте про
пунктуальність. По�
вністю уникнути ма�

теріальних втрат навряд чи
вдасться. Ваше завдання –
зберегти досягнуте, уникай�

те різких змін.
ЛЕВ. Ви можете
опинитися в епі�
центрі подій і будете

затребувані всюди – як на
роботі, так і в колі родини.
Вами може опанувати безліч
ідей, не полінуйтеся їх сфор�
мулювати і обміркувати.
Можна досягти багато чого,
просто перебуваючи в стані
спокою і очікування.

ДІВА. Ваші плани мо�
жуть істотно змінити�
ся, важливими ста�
нуть відносини з на�
чальником або під�

леглими. Нові знайомства
можуть перерости у міцну і
надійну дружбу, але не
більше того.

ТЕРЕЗИ. На роботі
вас може закрутити
вихор невідкладних
справ. Важливі зус�

трічі та серйозні переговори
можуть принести очікувані
результати. Існує гарна
можливість налагодити сто�
сунки з діловими партнера�
ми і колегами.

СКОРПІОН. Поста�
райтеся об'єктивно
оцінити себе, не за�
нижуйте свою само�

оцінку. Виявіть свою ре�
тельність, і доробіть не�
обхідні та значимі справи.

СТРІЛЕЦЬ. Вам не�
обхідно бути уваж�
ним і обережним. Не
вплутуйтеся ні в які,
навіть необразливі

зовні авантюри. Сприятлива
винахідницька діяльність,
можлива поява нових ідей.
Вихідні проведіть у колі роди�
ни.

КОЗЕРІГ. Не бійтеся
виявити відкритість,
прийдеться розгля�
нути і прийняти не

зовсім традиційну точку зору.
Ні до яких негативних на�
слідках це не приведе.

ВОДОЛІЙ. Не відкла�
дайте справи на
потім, тому що ви мо�
жете з ними чудово

впоратися. Сприятливе
спілкування з впливовими
людьми, а також з безпосе�
реднім начальством.

РИБИ. Сформована
ситуація може спро�
вокувати конфлікт із
колегами по роботі,

постарайтеся філософськи
поставитися до нього і  пе�
ретворити суперечку в за�
хоплюючу бесіду. Зараз вам
необхідні плідні зустрічі з
друзями і повноцінний відпо�
чинок.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Íàøëà õàðàêòåðèñòèêó
ìóæà ñ äåòñêîãî ñàäà:
"Ðåáåíîê îáùèòåëåí, õî-
ðîøî êóøàåò, ñïèò è èã-
ðàåò"... 30 ëåò ïðîøëî –
íè÷åãî íå èçìåíèëîñü.

Ìóæèê ó ëþáîâíèöû ïîñ-
ëå "äåëà" íà êóõíå ÷àé
ïüåò.

– Ïîòî÷è íîæè, à òî
ìóæó  íåêîãäà...

– Ñòîï, à ó ÌÅÍß äîìà
êòî íîæè òî÷èò?!

Îò ñ÷àñòüÿ îíà áûëà íà
ñåäüìîì ìåñÿöå.

– Ìîÿ äåâóøêà ðàíüøå
âñå âðåìÿ äóìàëà, ÷òî ÿ
åé èçìåíÿþ. Ïîøëà ê áàá-
êå. Ïðèâîðîæèëà ìåíÿ. È
òåïåðü äóìàåò, ÷òî ÿ åé
íå èçìåíÿþ.

Æåíà ïðèõîäèò äîìîé
çàñòàåò  ìóæà  â ïîñòå-
ëè ñ êàêîé-òî æåíùèíîé.

Ñïðàøèâàåò:
– Êòî ýòî?
– Äîðîãàÿ, ýòî  ìîé äîê-

òîð îò òâîåé ãîëîâíîé
áîëè.

– Ïàïà, à òåáÿ áèëà
òâîÿ ìàìà?

– Íåò, òîëüêî òâîÿ.

Êîãäà èçáà íå ãîðèò, à
êîíü ñïîêîéíî ñòîèò â
êîíþøíå, ðóññêîé æåíùè-
íå  ñòàíîâèòñÿ íåìíîãî
íå ïî ñåáå.

– Äîêòîð, à ïðàâäà, ÷òî
çäîðîâüå íå êóïèøü íè çà
êàêèå äåíüãè?

– Äà áîã ñ âàìè! Êòî âàì
òàêóþ ãëóïîñòü ñêàçàë?

Çà ÷òî  ÿ ëþáëþ êîøåê
áîëüøå, ÷åì ëþäåé? Îíè
åñëè è ãàäÿò, òî íå â
äóøó.

☺ ☺ ☺

У МУКАЧІВСЬКОМУ
ДРАМТЕАТРІ

16 âåðåñíÿ î 12.00
â³äáóäåòüñÿ âèñòàâà äëÿ ä³òåé

«Çîëîòå êóð÷à»
Ëàñêàâî ïðîñèìî!

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

ÇÀËÅÆÍÎÑÒÅÉ ² ÇÀÉÂÎ¯ ÂÀÃÈ
До нас знову приїдуть вiдомі лiкарі, які вже багать�

ом  закарпатцям повернули  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ,  23 ВЕРЕСНЯ, о 13�й год. в приміщенні
Мукачівської міської центральної бібліотеки (біля
Центральної аптеки); (тел. 096�435�37�33; 067�422�
54�74; того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст, (готель
“Хуст”)   (тел. 4�31�53, 096�435�37�33; 067�422�
54�74)  лiкарі�наркологи вищої категорії

В. М. СЕМЕНОВ і В.І. АНТОНЕНКОВ
çîâñiì áåçáîëiñíî, àíîíiìíî é iíäèâiäóàëüíî  ïîçáàâ-
ëÿòü Âàñ àëêîãîëüíî¿, íiêîòèíîâî¿, ³ãðîâî¿ çàëåæíîñ-
òåé òà çàéâî¿ âàãè. Çà áàæàííÿì ïàöiºíòà ëiêàð³ ïðîâî-
äÿòü ïñèõîôàðìîáëîêóâàííÿ.
Ïåðåä ñåàíñîì  áàæàíî äâi-òðè äîáè íå âèïèâàòè ñïèð-
òíîãî, êóðöÿì — îäíó äîáó íå êóðèòè, áàæàþ÷èì ñõóä-
íóòè òðåáà ïðèõîäèòè íàòîùàê.

Òiëüêè îäíà çóñòði÷ ç âèñîêîêâàëiôiêîâàíèì
ëiêàðåì  – i äî Âàñ ïîâåðíåòüñÿ ðàäiñòü æèòòÿ.

ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

90�РIЧНИЙ
ПАРАШУТИСТ

90�рiчний дiдусь з Донба�
су вирiшив згадати моло�
дiсть i скочити з неба вниз
на парашутi. У польотi
смiливий старий читав
вiршi, а сам скачок присвя�
тив миру у всьому свiтi.

НА КАБЛУКАХ –
ДО ВИГРАШУ

У Одесi вiдбувся жiночий
забiг на шпильках. За умо�

вою конкурсу стометровку
дами  бiгли на 9�сантимет�
рових каблуках.Чоловiки
дрижали вiд жаху, коли кон�
курсантки тикали  шпилька�
ми тiла "полеглих" у забiгу
конкуренток. Адже головний
приз за перемогу –
автомобiль.

ЗАКАРПАТСЬКИЙ
МИШКО

ЗАВАГIТНIВ
На нашивках форменних

сорочок  закарпатських
мiлiцiонерiв  з’явилася
невiдома тваринка з пив�
ним черевцем. Всi, хто її
бачив, пробують догадати�
ся: чупакабра, бегемотик,
вагiтна мавпочка... Але аж
нiяк – не добродушний
мишко із закарпатського
герба.

З ЛИСТIВ ЧИТАЧIВ
ДО ГАЗЕТИ

“МОЯ СЕМЬЯ”
Я недели три назад на

свадьбе гуляла, приехала
ночью к себе на дачу, хоро�
шая до невозможности. И
вляпалась  своей причес�
кой  в эту ленту от мух. Сижу,
значит, угрюмая такая, а на
голове эта фигня с трупи�
ками. Не помню, как стащи�
ла ленту  с себя, но весь
следующий день промыва�
ла голову шампунем и  мух
дохлых доставала.

*   *   *
Начались у меня пробле�

мы с давлением – то очень
высокое,то очень низкое.
Решила сходить к врачу
п р о к о н с у л ьт и р о в ат ь с я .
Прихожу, объясняю в чем
дело. И тут врач  выдает:"А

кому  сейчас легко? Что вы
хотите, в стране кризис."
На этом мое  лечение  за�
кончилось.

*   *   *
Как ни пытался найти

свою вторую половинку ,
находил только обгрызен�
ные, червивые сердца.

*   *   *
Открываешь глаза, а пе�

ред тобой стоит он, небри�
тый, полусонный, в трусах
и носках... В руках поднос,
на подносе – толстенный
ломоть хлеба, на хлебе –
криво нарезанная колбаса
с оболочкой, а между  ними
– слой  масла, которого
хватило бы  на завтрак  не�
большой европейской
стране.  Чай�кофе – слиш�
ком горячий или слишком
холодный... Это и есть
романтика завтрака в по�
стель?

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ПАСАЖИРСЬКІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Комфортним  мікроавто�

бусом Мерседес до 8 чо�
ловік до Німеччини на 28
вересня. Оплата договірна.

Тел. 050�7517702.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Мукачівський об’єднаний спортив�

но�технічний клуб ТСО України
здійснює навчання водінню авто�
транспортних засобів категорій:
«Аі», «А», «В», «С», «Д», «Е».

Запис на курси здійснюється що�
денно з 9.00 по 18.00 години за адре�
сою м. Мукачево, пл. Миру, 30 (тел.
(03131) 2�30�69).


