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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).

ЗА ДАНИМИ Держкомстату, у серпнi в Українi зареє�
стровано 426,7 безробiтних – це 1,5 % працездатного
населення країни.

УЧИТИСЯ  нiколи не пiзно. Цю аксиому особисто
пiдтверджує 82�рiчний пенсiонер з Одеси Феофан До�
рошенко. Найстарiший за вiком в Українi студент нинi
отримує другу вищу освiту на факультетi журналiстики
у одному з одеських вузiв.

ГРАНДIОЗНИЙ макет Бородинської битви  недавно
виставлений  на огляд у Лондонi. Авторовi  роботи
Джеррi Уесту потрiбно було 40 рокiв, щоб зробити кол�
лаж iсторичної битви.

У ГIМАЛАЯХ лавина накрила альпiнiстський табiр.
Пiд снiгом загинуло 9 чоловiк – французи, нiмець,
iталiєць, iспанець.

ЯПОНЦI виготовили легковушку заввишки 45
сантиметрiв – найнижчу у свiтi. Їздить це диво транс�
порту на електробатареях i розраховане на невисоких
японцiв.

У СIМФЕРОПОЛI серед чотирьох заборон у поведiнцi
вiдвiдувачiв мiського парку ("Не курити, не пити, не ви�
гулювати собак") на першому мiсцi: "Не цiлуватися!" За
порушення штраф – 600 гривень.

КИТАЙСЬКА влада закупила близько 2�х тонн золота
у Пiвнiчної Кореї на  суму понад 100 млн. доларiв. Це –
рiчний видобуток золота у Кореї.

У ЦЬОМУ мiсяцi у Мужiєвi на Берегiвщинi втретє
вiдбудеться гастрономiчний Фестиваль "Золотий гуляш
– 2012"

ДОСЛIДЖЕННЯ, зробленi науковою експедицiєю до
бергiв Антарктиди  виявили у її водах загрозливий
рiвень забруднення  пластиковими вiдходами. За
пiдрахунками фахiвцiв, у водах Антарктики  на 1кв. км
припадає 40 тисяч фрагментiв рiзного пластикового
смiття.

18�РIЧНА ужгородська студентка  медфаку УжНУ
Анжелiка Лях представлятиме Україну на  Мiжнародному
конкурсi краси "Мiс Планета–2012", який вiдбудеться
на Кiпрi.

ìóäðó, òàëàíîâèòó ëþäèíó, ñòàð³éøèíó æóðíàë³ñòñüêîãî çàãàëó â Çàêàð-
ïàòò³, ÷ëåíà Íàö³îíàëüíî¿ Ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè

Ìèêîëó Ãåðìàíîâè÷à Ë²ÒÊÎÂÑÜÊÎÃÎ
ç 85-ð³÷÷ÿì ç Äíÿ íàðîäæåííÿ ³ 55-ð³÷÷ÿì æóðíàë³ñòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â
Ìóêà÷åâ³. Ó Âàø³é òâîð÷³é ñïàäùèí³, äîðîãèé þâ³ëÿðå, ïîòóæíèé çàðÿä
ëþáîâ³ äî ð³äíî¿ Áàòüê³âùèíè, íàøîãî êðàþ – Ñð³áíî¿ çåìë³, òîðæåñòâî
Ïåðåìîãè æèòòÿ, ïðîéíÿò³ í³æíîñò³, ÷óòëèâîñò³ äî êðàñè. Ó íèõ Âàøà
ïðèíöèïîâà ãðîìàäÿíñüêà ïîçèö³ÿ, ãëèáîêà â³ðà ó òâîð÷³ ñèëè ³ ñâ³òëèé
ðîçóì óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Ïðî ñåëî Âè ïèñàëè âèñîêîïðîôåñ³éíî, áî
Âè â÷åíèé àãðîíîì çà ôàõîì, ³ çä³áíèé æóðíàë³ñò çà ïîêëèêàííÿì. Ìè
øàíóºìî ³ ëþáèìî Âàñ, äîðîãèé Ìèêîëî Ãåðìàíîâè÷ó, çà Âàøó ñåðé-
îçí³ñòü ³ ìóæí³ñòü, ëþäÿí³ñòü ³ äîòåïí³ñòü. Êîëåêòèâè ðåäàêö³é «Ïðàïî-
ðà ïåðåìîãè» («Ïàíîðàìè»), «Ìóêà÷åâà», «Ìóêà÷³âñüêî¿ Ðàòóø³», «Çà-
êàðïàòñüêî¿ ïðàâäè» – òå ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå, ó ÿêîìó Âè çìóæí³ëè, ³
ÿêå îñü óæå 55 ë³ò æèâèòü Âàøó òâîð÷³ñòü ³ ôîðìóº òà ï³äòðèìóº Âàøó æèòòºâó ïîçèö³þ.

Øàíîâíèé Ìèêîëî Ãåðìàíîâè÷ó! Âè – îñîáèñò³ñòü ç áàãàòîãðàííèìè òàëàíòàìè, ëþäèíà ñëîâà ³
ä³ëà, ùåäðî¿ äóø³, âèñîêîïîðÿäíèé, äîáðèé, ³íòåë³ãåíòíèé, ïðåêðàñíèé æóðíàë³ñò ³ òóðáîòëèâèé êå-
ð³âíèê Ñï³ëêè â’ÿçí³â – æåðòâ íàöèçìó. Ñåðäå÷íî áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà óñ³õ çåìíèõ
ùåäðîò. Ãîñòðîãî Âàì ïåðà, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó,  ùå íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿  ë³òà, ëþáèé íàø þâ³ëÿðå!

Âàø³ íàéêðàù³ òîâàðèø³-æóðíàë³ñòè, ð³äí³, äðóç³…

На Україну насувається епіде�
мія грипу. Міністерство охорони
здоров’я закликає щепитися
групі ризику: військовослужбов�
цям, будівельникам, працівни�
кам ДАІ і МВС, медичним праці�
вникам, дітям (з шестимісячно�
го віку), жінкам, які планують
вагітність, вагітним, людям по�
хилого віку (після 60 років) та
тим, хто працює у колективах.
Тобто фактично всім.

“Цього року будемо мати справу
зі “старим” вірусом грипу А(НЗМЗ),
новим штамом Вікторія А(НЗN2) і
новим штамом вірусу типу В
(вісконсін). Можливо, циркулювати�

ме вірус грипу Каліфорнія А(Н1N1),
але очікувати від нього неприємно�
стей не варто”, – повідомив заступ�
ник міністра охорони здоров’я
Олександр Толстанов.

У МОЗі прогнозують, що епідемія
гри –1 жовтня. Очікуються спалахи
грипу А/Каліфорнія/Н1N1 (штам
2009 року), А/Вікторія/Н3N2 (штам
2011 року) та В/Вісконсін (штам 2010
року). Єдиним ефективним методом
захисту від грипу медики назива�
ють вакцинацію. На території Украї�
ни дозволено реалізовувати чотири
вакцини: дві французького вироб�
ництва, одну – голландського і одну
– німецького.

Наталія ДРУЖБЛЯК

Óêðà¿íó íàêðèº åï³äåì³ÿ ãðèïó
“Масово хворіти люди почнуть з 1 жовтня”, –

прогнозують медики

Ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç þâ³ëåºì

ØÀÍÎÂÍ²
ÂÎËÎÄÀÐ²
ÊÍÈÆÎÊ

òà êíèæêîâèõ ïîëèöü, ïîêðî-
âèòåë³ êàòàëîã³â òà êàðòîòåê,
çàðó÷íèêè ïåð³îäè÷íèõ âè-
äàíü!

Â³òàþ âàñ ç ñâÿòîì — Âñåóê-
ðà¿íñüêèì äíåì á³áë³îòåê. Áà-
æàþ ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ ÿêíàéá³ëü-
øå âäÿ÷íèõ ÷èòà÷³â.

Ç ïîâàãîþ á³áë³îòåêàð á³áë³î-
òåêè ñ. Â³ëüõîâèöÿ Ìóêà÷³â-
ñüêî¿ ÖÁÑ Í.ª. ÃËÓØÊÎ.
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Ó×ÈÒÅËÞ!
ÏÅÐÅÄ ²ÌÅÍÅÌ ÒÂÎ¯Ì…

Ìàáóòü, óñ³ ìî¿ îäíîêóðñíèêè – ÷èìîñü ñõîæ³ ç³
ìíîþ. Áî æîäåí íå çàáóäå, çãàäàº ó öåé âåëèêèé,
ïåðøèé íåä³ëüíèé  æîâòíåâèé   Äåíü ïðî íàøèõ
ëþáèõ âèêëàäà÷³â âåòåðèíàðíîãî â³ää³ëåííÿ Ìó-
êà÷³âñüêîãî àãðàðíîãî êîëåäæó. ² íå ò³ëüêè â³ää³ëåí-
íÿ. Áî òèõ, õòî äóøó âêëàäàâ ó ñâ³é ïðåäìåò, â÷èâ
íàñ äîñêîíàëî, ùèðî, ç³ çíàííÿì ñïðàâè – áàãàòî.

Òîä³ í³, à ñüîãîäí³ çàäóìóþñÿ, ÿê ¿ì íàøèì íà-
ñòàâíèêàì âäàâàëîñÿ ùîðàçó çíàõîäèòè äî íàñ îòîé
íå çàâæäè íàìè âëîâèìèé ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä,
ÿê âîíè âèòðèìóâàëè íàñ, òàêèõ ð³çíèõ – áåøêåò-
ëèâèõ, íåñëóõíÿíèõ, ÷àñîì ë³íüêóâàòèõ. Äå áðàëè
òåðï³ííÿ Íàòàë³ÿ Ïàâë³âíà Ãðèãà, Òåòÿíà Ìèõàéë-
³âíà Äóðäèíåöü, Áîãäàí Ïàâëîâè÷ Áîãäàí, Âàñèëü
Ìèõàéëîâè÷ Áîãóò, Ëåñÿ Þð³¿âíà Êèðèëåíêî, äå çà-
ïàñàëèñÿ íàñíàãîþ, äå çíàõîäèëè ñèëè ³ ÷àñ, ùîá
çàëèøèòè ï³ñëÿ ïàð òèõ, õòî íå âñòèãàº, áàæàº ïå-
ðåçäàòè çàë³ê, äëÿ äîäàòêîâèõ çàíÿòü – ³ òî – áåç-
ïëàòíî! ßê âîíè çíàõîäèëè ÷àñ íà ïîçàêëàñíó ðî-
áîòó – äëÿ åêñêóðñ³é, ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â, â³êòî-
ðèí… À ãóðòêîâà ðîáîòà!

² ¿õ ñòàðàííÿ, ¿õ íàòõíåííà ïðàöÿ, ¿õ çóñèëëÿ íå
ëèøèëèñÿ ìàðíèìè: ìè, ìàéáóòí³ ôåëüäøåðè âå-
òåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè ïðàãíóëè â÷èòèñÿ, «âèéòè â
ëþäè», çäîáóòè îñâ³òó, íàáðàòèñÿ ïðàêòè÷íèõ ôà-
õîâèõ íàâè÷îê. À õ³áà çàáóäåø òàêîãî ÷óäîâîãî âèê-
ëàäà÷à ÿê ãâàðä³¿ ïîëêîâíèêà ó â³äñòàâö³  Âàñèëü
Îëåêñ³éîâè÷ Îá’ºäêîâ! Éîãî ïàðè ìè ïðàãíóëè íå
ïðîïóñêàòè. Áî òå, ÿê â³í óì³â, ³ âì³º ³ äîñ³, âèõîâó-
âàòè ó ìîëîä³ ïàòð³îòè÷í³ ïî÷óòòÿ, ãîðä³ñòü çà ñâ³é
íàðîä-ïåðåìîæåöü ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³, ãî-
òîâí³ñòü êîæíî¿ ìèò³ ñòàòè íà çàõèñò ð³äíî¿ Â³ò÷èç-
íè, íå ïîëèøèòü í³êîëè íàñ,  àæ äî ãëèáîêî¿ ñòà-
ðîñò³.

Â³òàþ âàñ, äîðîã³ âèêëàäà÷³ ³ ïåäàãîãè Ìóêà÷³-
âñüêîãî àãðàðíîãî êîëåäæó ³ç Äíåì ó÷èòåëÿ. Áà-
æàþ âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, íàñíàãè ³ íà-
ëåæíî¿ ïîâàãè â³ä ñòóäåíò³â. Ç ñâÿòîì âàñ!

Þð³é ÁÎËÄÈÆÀÐ,  âåòåðèíàðíèé
ôåëüäøåð ×îï³âñüêîãî ñâèíîêîìïëåêñó,

ñòóäåíò Õàðê³âñüêî¿ âåòåðèíàðíî¿ àêàäåì³¿

ÄÎÐÎÃ² ÞÐÈÑÒÈ ÌÓÊÀ×ÅÂÀ!
Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного

свята – Дня юриста, яке об’єднує усіх юридичних
фахівців Мукачева, які стоять на захисті конституційних
прав та свобод жителів міста над Латорицею, беруть
активну участь у розбудові демократичної, правової Ук&
раїнської держави – держави для людей.

Рівнем вашого професіоналізму та принциповості
визначаються не тільки стан правової культури в Мука&
чеві, а і її стабільність, утвердження справедливості,
правопорядку і законності.

З нагоди професійного свята бажаю усім вам, коле&
гам&юристам міцного здоров’я, невичерпної творчої
енергії та успіхів у роботі. Хай ваші професійні зусилля
та відданість справі  будуть винагородженні повагою і
довірою мукачівців. Міцного вам здоров’я, щастя, бла&
гополуччя вам і вашим родинам!

Марія ОЛЕГАШ, адвокат

Чи не головним на порядку ден&
ному 33 сесії Мукачівської міської
ради 6 скликання стояло питання
про рух транспортних засобів у
центральній історичній частині
міста в пішохідній зоні по вулиці
Возз’єднання від будинку № 6 до
будинку № 28. Ухвалення цього
рішення мало кілька передумов.

По&перше, на цій ділянці ву&
лиці надзвичайно інтенсивний
рух пішоходів, які йдуть на два
продовольчі ринки, розташовані
один недалеко від іншого, й по&
вертаються з них. І тепер уже не
суть важливо односторонній чи
двосторонній рух автомобілів був
на цій ділянці, також надзвичай&
но інтенсивний. Бо все одно, не
зважаючи на заборонні знаки
щодо паркування, автомобілі тут
стояли в два ряди, навіть такси&
сти влаштували тут свою авто&
стоянку. Через це утворювались
довжелезні пробки&корки, ство&
рюючи небезпеку власне і для
пішоходів. «Мукачівська Ратуша»
неодноразово писала, що зара&
дити цій проблемі мали б прац&
івники міського відділення ДАІ.
Але… Щодня на розі біля буді&
вельного магазину можна поба&
чити кількох міліціонерів, але вони
впритул «не бачать» автопоруш&
ників. Під час обговорення на
сесії цього питання міський го&
лова Золтан Ленд’єл зауважив, що

КАДРОВИЙ
КОНКУРС

Головне управління юстиції у За&
карпатській області оголошує кон&
курс на заміщення тимчасово вакан&
тної посади на старшого держав&
ного виконавця міського відділу
державної виконавчої служби Му&
качівського міськрайониого управ&
ління юстиції. Вимоги: вища юри&
дична освіта за освітньо & кваліфі&
каційним рівнем «Спеціаліст»,
«Магістр» стаж роботи за фахом в
державній службі на посаді дер&
жавного виконавця не менше 1 року,
або стаж роботи за фахом в інших
сферах управління не менше 3 років,
навики роботи на комп’ютері. Та на
вакантну посаду державного вико&
навця міського відділу державної
виконавчої служби Мукачівського
міськрайонного управління юстиції.
Вимоги: вища юридична освіта за
освітньо & кваліфікаційним рівнем
«Спеціаліст», «Магістр», стажуван&
ня на посаду державного виконав&
ця не менше 2 місяців, навики ро&
боти на комп’ютері. Термін прий&
няття документів протягом 30 кален&
дарних днів з дня оголошення про
проведення конкурсу. Додаткова
інформація надасться кадровою
службою.

За довідками звертатися: М.Уж&
город, Головне управління юстиції у
Закарпатській області, вул. Народ&
на 4, 6&й поверх, каб. № 636 тел.
(222) 3&42&53.

І.МЕДВІДЬ
Начальник відділу

ÂÓËÈÖÞ ÂÎÇÇ’ªÄÍÀÍÍß ÒÀÊÈ ÏÅÐÅÊÐÈÞÒÜ
міська влада намагалася матері&
ально заохотити «даішників» на&
лежно виконувати свій професій&
ний обов’язок, але все без тол&
ку… «Даішникам» краще справля&
ти штрафи з водіїв подалі від
людського ока.

По друге, заміри забрудне&
ності повітря в цьому районі, про&
ведені працівниками санепідем&
станції, показують, що на цій
ділянці найвищий відсоток заб&
рудненості по місту. З цього і ви&
ходить: найкращий вихід з цієї
непростої ситуації – перекрити
вулицю шлагбаумами на час ро&
боти двох ринків.

Депутат Золтан Мичка звернув
увагу на подібну проблему, що
виникла ще на одній вулиці в істо&
ричній частині міста – Недецеї. Її
мешканці погрожують перекрити
вулицю, оскільки маршрутні ав&
тобуси псують історичну бруків&
ку, тут постійно паркуються тури&
стичні автобуси, численні авто&
мобілі. Міський голова доручив
постійній транспортній комісії
вивчити це питання і в разі по&
треби також перекрити вулицю
Недецеї і влаштувати на ній пе&
ресувну виставку картин, як це
зроблено на Андріївському узвозі
в Києві.

Відтак депутати врегулювали
питання з вивезенням побутових
відходів ТзОВ «АВЕ&Мукачево»,

розглянули низку земельних пи&
тань і встановили щомісячні сти&
пендії міської ради обдарованим
і талановитим учням Мукачева
(див стор. 3).

За рахунок субвенції з держав&
ного бюджету місцевим бюдже&
там у 2012 році сесія внесла зміни
в додаток до рішення 29&ї сесії 6
скликання  про затвердження пе&
реліку об’єктів будівництва, ре&
конструкції, ремонту та утриман&
ня вулиць і доріг комунальної
власності Мукачева, збільшивши
їх перелік.  Змінами до Програми
розвитку матеріально&технічної
бази закладів культури і мистец&
тва Мукачева на 2012 рік перед&
бачено поточні ремонти дитячих
шкіл мистецтв № 1 та 2, філій № 5
та № 7 Центральної бібліотечної
системи, хорової школи хлопчиків
та юнаків.

Депутати розглянули питання
про хід виконання рішення 31 сесії
міської ради 6 скликання «Про
затвердження плану досудової
санації ММКП «Мукачівводока&
нал». Заступник міського голови,
депутат міськради Ігор Радиш
повідомив, зокрема, що останнім
часом оптимізовано штатний
склад підприємства: з 500 праці&
вників залишилося 405. Робоча
комісія із санації «Мукачівводо&
каналу» виявила численні недо&
ліки, приміром, деякі банківські

установи сплачують за водопос&
тачання і водовідведення як
фізичні особи, тобто в рази мен&
ше, ніж юридичні. Повільно ви&
конується припис щодо легалі&
зації незареєстрованих водо&
відводів. На цьому наголошував і
депутат міськради, член комісії
Михайло Лабош. Міський голова
Золтан Ленд’єл суворо попередив
керівників підприємства, що в
разі гальмування виконання
рішень комісії будуть застосовані
оргвисновки щодо них. Якщо зу&
силлями міської влади борги во&
доканалу енергопостачальному
підприємству, а також Пенсійно&
му фонду виплачено, то на сьо&
годні «Мукачівводоканал» винен
своїм працівникам 1 200 000 гри&
вень. У підсумку Золтан Ленд’єл
висловив упевненість, що за на&
лежної і відповідальної роботи
водоканал через кілька років ста&
не рентабельним і приноситиме
прибутки.

На завершення сесії міський
голова вручив ордер на двокім&
натну квартиру і ключі від неї ма&
тері двох дітей, постраждалої
внаслідок Чорнобильської катас&
трофи Наталії Горшан, а також, під
оплески залу, орден Св. Велико&
мучениці Варвари начальнику
дозвільного центру Тетяні Ули&
нець.

«Мукачівська Ратуша»

ÑÅÑ²ß

У святково прикрашено(
му залі бібліотеки(філії
№9 Мукачівської  міської
Центральної бібліотечної
системи в День «відкри(
тий дверей», присвячений
Всеукраїнському дню
бібліотек нас, вихователів
груп продовженого дня  й
учнів  ЗОШ №10,  гостин(
но – з усмішкою і тепло(
тою зустріла бібліотекар
Журавльова Т.А.

В святковій програмі на&
ших юних вихованців очіку&
вали  бібліотечні тематичні
майданчики.  Найменшим —
первоклашкам (вихователь
С.С.Роман) на  їх ігровому
майданчику дали змогу кра&
ще ознайомитися з бібліо&
текою, гуртом потрудитися
над розв’язанням  ребусів,
разом «помандрувати»  у
світі улюблених казок. А стар&
ших — чотирикласників(ви&
хователь Шипіцина Г.М.)
бібліотекар запросила  на
майданчик поліглота, де ми,
можна сказати, зовсім не&

У ГОСТЯХ  “КНИЖКОВОЇ КРАЇНИ”

ПРИЙМІТЬ
ЩИРУ ВДЯЧНІСТЬ!

Адміністрація, увесь колектив  Мукачівсь&
кої спеціальної загальноосвітньої школи&
інтернату  вітають  з професійним святом—
Днем учителя всіх ветеранів педагогічної
праці, наших вчителів&пенсіонерів.

Прийміть, наші шановні, щиру вдячність за
високе служіння обраній справі, невтомний
творчий пошук, самовідданість, доброту і
щедрість душі. Нехай ваше життя стелить&
ся  барвистим рушником  здоров’я. добро&
буту й достатку.

сподівано для самих себе
дізналися, якими мовами
вміємо спілкуватися між со&
бою.

На завершення  книжково&
го свята  ми опинилися на
майданчику «Майстерня
кросвордів», і з задовленням

розв’язали  кросворд «Дари
лісів»…

Відвідини  «Книжкової
країни» і участь у святкових
заходах залишили у наших
дітей  найкращі враження і
викликали щиру вдячність
шановній Тетяні Анатоліївні

Журальовій за те, що відкри&
ла нам назустріч не лише
двері шкільної бібліотеки,  а
й  щедре на добро серце для
наших юних вихованців.

К.РОМАН і Г.ШИПІЦИНА,
виховательки груп про(
довженого дня ЗОШ №10.



«ÄËß ËÞÄÅÉ, ßÊ ÄËß ÑÅÁÅ…»

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 333334 æîâòíÿ  2012 ð.

¹ 40 (940)¹ 40 (940)¹ 40 (940)¹ 40 (940)¹ 40 (940)

ñò.

Îâëàäåé äåëîì, ñëîâà íàéäóòüñÿ. (Êàòîí Ñòàðøèé)

— Øàíîâíèé Ìèêîëà Ãåðìàíîâè÷, ÿê Âè
ñàìi ïðåäñòàâèëèñÿ á íàøèì ÷èòà÷àì?

– Ãðîìàäÿíèí ÑÐÑÐ, ìàëîë³òí³é â’ÿçåíü ôà-
øèñòñüêèõ êîíöòàáîð³â, â÷åíèé-àãðîíîì, æóð-
íàë³ñò…

— Âàø ëþáèìèé êîëið, çàïàõ, ïðîäóêò,
íàïié?

– Íàä óñå ïîëþáëÿþ öâ³ò³ííÿ ñàäó, îñîáëè-
âî ÿáëóíåâîãî, âèøíåâîãî… Íàéìèë³øèé ìåí³

«ÄËß ËÞÄÅÉ, ßÊ ÄËß ÑÅÁÅ…»

çàïàõ ñâ³æîçîðàíî¿ íèâè, âîíà äîäàº ñèëè
îðãàí³çìîâ³ ëþäèíè… ßêùî âèïèâ çðàíêó
êóõîëü ïàðíîãî ìîëîêà, òî ìîæíà é íå ñí³äà-
òè… À ç íàïî¿â ïåðåâàãó â³ääàþ ñêëÿíö³ ñó-
õîãî âèíà.

— ×èì äëÿ Âàñ ïàõíå äèòèíñòâî?
– Ïðîáóäæåíîþ â³ä çèìîâî¿ ñïëÿ÷êè Ãîðî-

á³¿âêîþ, ìî¿ì ð³äíèì ñåëîì, ùî íà Êè¿âùèí³…
— Ùàñòÿ —öå... ùî? Âè ùàñëèâà ëþäè-

íà?
– Êîæíà ëþäèíà ìàº çíàòè ìåòó ñâîãî æèòòÿ,

çíàéòè â íüîìó ñâîº ì³ñöå. Áî âîíà ºäèíà ³ñòî-
òà íà çåìë³, íàä³ëåíà ñèëîþ òâîð÷îñò³ é çäàòíà
âåñòè ö³ëåñïðÿìîâàíó ïðàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü.
Îòæå, ùàñòÿ – ó òâîð÷³é ïðàö³.  Âèçíà÷èòè
ãîëîâíèé íàïðÿì ó æèòò³ – çíà÷èòü ñïîâíèòè
çì³ñòîì óñ³ ñâî¿ â÷èíêè ³ ä³¿ ïðîòÿãîì âñüîãî
æèòòÿ. ß çàâæäè ñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ ïåâíó
ìåòó. Áóäü-ÿêà çíà÷íà ñïðàâà âèìàãàº íàïî-
ëåãëèâî¿ ïðàö³. ² òîé, õòî ìð³º çàëèøèòè ïî
ñîá³ ùîñü ö³ííå, ïîâèíåí ïðèñâÿòèòè ñåáå îá-
ðàí³é ñïðàâ³. À ùå ìàºø â³ä÷óòè, ùî ïîòð³áíèé
ëþäÿì, ùî ìîæåø äîïîìîãòè ¿ì. À ÷è ùàñëè-
âèé? Áåçóìîâíî, áî ìàþ áàãàòî â³ðíèõ äðóç³â,
à çà ñâî¿ 55 ðîê³â ïðîæèâàííÿ â Ìóêà÷åâ³ äî-
ïîì³ã íå îäí³é ñîòí³ ëþäåé…

— Ó ÷îìó Âè áà÷èòå ñìèñë  æèòòÿ?
– Ñõ³äíà ìóäð³ñòü êàæå, ùî ò³ëüêè òîé ÷î-

ëîâ³ê ïðîæèâ íå ìàðíî â³ê, ÿêèé ñïîðóäèâ
áóäèíîê, ïîñàäèâ ñàä, âèðîñòèâ ñèíà. Óñå öå ÿ
çðîáèâ, àëå ââàæàþ, ùî öüîãî çàìàëî. Áî öå
âñå äëÿ ñåáå. À ãîäèëîñÿ á, ÿ òàê ãàäàþ, ïðî-
çâ³òóâàòè: ùî òè äîáðîãî çðîáèâ ëþäÿì? ² íå
òè ñåáå îö³íþé, à õàé âîíè îö³íÿòü òåáå.

—Ùî òàêå  íà Âàøó äóìêó ëþáîâ?

– Ìè ÷àñòî ïëóòàºìî ïîíÿòòÿ ëþáîâ³ ³ êî-
õàííÿ. Çà âèçíà÷åííÿì â÷åíèõ, ëþáîâ – âèñîêå
ìîðàëüíå ïî÷óòòÿ, ÿêå ïîëÿãàº ó ñò³éê³é, ñà-
ìîâ³ääàí³é  ³ ñâ³äîì³é ïðèõèëüíîñò³ ëþäèíè äî
êîãîñü ÷è ÷îãîñü, çóìîâëåí³é âèçíàííÿì ïî-
çèòèâíèõ ÿêîñòåé. Ïðåäìåòîì ëþáîâ³ ìîæóòü
áóòè Â³ò÷èçíà, ñåëî ÷è ì³ñòî, çàïîâ³òí³ ïðè-
ðîäí³ êóòî÷êè, ðîáîòà, êîíêðåòíà ëþäèíà. À
îñü ëþáîâ, ÿê êîõàííÿ – öå ñâ³òëå, âñåîñÿæíå

ïî÷óòòÿ, ÿêå çà ñëîâàìè ïîåòà é ðîáèòü êîæ-
íîãî ç íàñ Ëþäèíîþ. Áî ëþáëÿ÷è îäíó ëþäè-
íó, ìè âîäíî÷àñ ëþáèìî óâåñü ñâ³ò. Ëþáîâ âè-
âåðøóº íàñ íàä ñóºòîþ, ðîçêðèâàº íåîñÿæí³
îáð³¿ äóø³, îêðèëþº, ïåðåòâîðþº âîäíî÷àñ ³
íà íàéí³æí³øèõ ³ íà íàéñèëüí³øèõ. ², íàâ³òü
ñâ³òëèé ñïîãàä ïðî ëþáîâ, ðîáèòü íàñ øëÿ-
õåòí³øèìè, äîáð³øèìè, ïðîñâ³òëåíí³øèìè…

– Âè äîáðå ïàì’ÿòàºòå  íàéùàñëèâiøèé
äåíü ñâîãî æèòòÿ? À íàéíå-ïðîñòiøèé?

– 5 òðàâíÿ 1945 ðîêó ó íàø êîíöåíòðàö³é-
íèé òàá³ð Ìàóòõàóçåí ïðèéøëî âèçâîëåííÿ. Â
îñîá³ àìåðèêàíñüêèõ ñîëäàò³â. ß óñâ³äîìèâ,
çðîçóì³â, ùî âèæèâ. Öå áóâ íàéùàñëèâ³øèé
äåíü ó ìîºìó  æèòò³, áî öå áóëî äðóãå ìîº
íàðîäæåííÿ.  À íàéíåïðîñò³øèìè äëÿ ìåíå äíÿ-
ìè áóëî ïðîùàííÿ ç ð³äíèìè ìåí³ ëþäüìè, ÿê³
ïåðåñòóïèëè ïîð³ã â³÷íîñò³…

— ×îãî Âè  íi çà ùî íå çìîæåòå ïðîñòèòè
iíøèì ëþäÿì?

– Çðàäè.
— ßê Âè ñïðèéìàºòå  õðèñòèÿíñüêó

çàïîâiäü: “Âîçëþáè âîðîãiâ ñâî¿õ”?
– Íåíàâèñòü äî âîðîã³â ìîãî íàðîäó, ôàøè-

ñòñüêèõ îêóïàíò³â ïðèâåëà ìåíå íà êàòîðãó â
Í³ìå÷÷èíó. Àëå é òàì ìåíå íå çëîìèëè. Ñ³ì
ðàç³â ò³êàâ ç íåâîë³. Ñïîâíà ï³çíàâ æàõè ê³ë
ïåêëà. Òî ÷îìó ÿ ìàþ ïðîùàòè âîðîã³â ñâî¿õ?
À í³ìåöüêèé íàðîä – òî ³íøà ñïðàâà. Â³í ïðà-
öüîâèòèé, ÷åñíèé, ïîðÿäíèé. Ùî æ äî âîðîã³â
îñîáèñòèõ? Òî é «äðóç³» º òàê³, ùî â ïîðó ïðè-
ãàäàòè ðîñ³éñüêó ìóäð³ñòü: «Èçáàâü ìåíÿ Áîã
îò ýòàêèõ äðóçåé, à îò âðàãîâ ÿ è ñàì èçáàâ-
ëþñü».

—Ùîñü ìîæå  äîâåñòè Âàñ äî ñëiç?

– Êîëè ïîêëàäàþ â³íîê ÷è êâ³òè ó Äåíü Âå-
ëèêî¿ Ïåðåìîãè, àáî â Äåíü âèçâîëåííÿ Ìó-
êà÷åâà äî Îáåë³ñêà Ñëàâè, ñëüîçè íàâåðòàþòü
íà î÷³. Ñê³ëüêè ¿õ, âî¿í³â-âèçâîëèòåë³â ëåæèòü
ïî âñåíüê³é íàø³é Óêðà¿í³, ïî óñ³é ªâðîï³, ùîá
íà íàøó ñâÿùåííó çåìëþ ïðèéøëà Ïåðåìîãà,
à ç íåþ ìèð, ìîæëèâ³ñòü ùàñëèâî òðóäèòèñÿ,
ðàä³òè ñîíöþ, íåáó  ÿñíîìó, âèõîâóâàòè ä³òåé,
îíóê³â, ïðàâíóê³â…

– ßêèìè ÿêîñòÿìè òðåáà âîëîäiòè, ùîá
äîñÿãòè óñïiõó?

– Âèéòè ç êðèçè âëàñíî¿ ñâ³äîìîñò³. Ïîâ³ðè-
òè ó ñåáå. Çíàéòè ï³äòðèìêó ó ðîäè÷³â,
äðóç³â… ² ðîáèòè, òðóäèòèñÿ. Áî æ ìè ñàì³
êîâàë³ ñâîãî ùàñòÿ.

– ×è º ó Âàñ îñîáèñòà ôîðìóëà óñïiõó?
– Íå î÷³êóâàòè ïîäàðóíêà â³ä Äîë³. Çàñóêà-

òè ðóêàâè ³ òðóäèòèñÿ äî ñüîìîãî ïîòó. Ïàì’-
ÿòàºòå, ó ²ëüôà é Ïåòðîâà: «Ïîðÿòóíîê ïîòî-
ïàþ÷îãî, ñïðàâà ðóê ñàìèõ ïîòîïàþ÷èõ». Êîëè
ñàì ïîäáàºø ïðî ñåáå,  òîä³ é óñï³õ ïðèéäå. À
ïðèõîäèòü â³í äî íàòóðè ö³ëåñïðÿìîâàíî¿, íà-
ïîëåãëèâî¿…

– ßêó ðîëü ó Âàøîìó æèòòi âiäiãðàþòü
ãðîøi?

– Ïîñåðåäíþ. Òàê, ãðîø³ öå îñîáëèâèé òî-
âàð, çà ÿêèé ìîæíà ïðèäáàòè âñ³ ³íø³ òîâàðè é
ïîñëóãè. Àëå æèòè çàðàäè ãðîøåé, ¿õ ê³ëüêîñò³,
áóòè ì³ëüéîíåðîì, òî öå íå äëÿ ïðîñòî¿ ëþäè-
íè. Ïðîäàòèñÿ çîëîòîìó äèÿâîëó – öå ãð³õ
ïðîòè ëþäåé, áî íå â³ðþ, ùî õòîñü ³ç íèí³øí³õ
ìîæíîâëàäö³â,  íàæèâ ì³ëüéîíè âëàñíèì òðó-
äîì.

— Ùî äëÿ Âàñ îçíà÷àº áóòè ñâîáîäíèì?
– ßê ïèñàâ êëàñèê: «Æèòè â ñóñï³ëüñòâ³, ³

áóòè â³ëüíèì â³ä ñóñï³ëüñòâà –  íå ìîæëèâî».
Òîìó ó êîæíîãî ç íàñ º êîëî îáîâ’ÿçê³â, ÿê³
óòðèìóþòü íàñ íà «æèòòºâ³é îðá³ò³». Àëå â
ãîäèíè, êîëè ìîæåø áóòè â³ëüíèì â³ä òèõ îáî-
â’ÿçê³â, ìîæó ï³òè â ë³ñ, ïîìèëóâàòèñÿ ïðè-
ðîäîþ, íàçáèðàòè  ãðèá³â, ïîñëóõàòè ñï³â ïòà-
øîê, äçþð÷àííÿ ë³ñîâîãî ïîò³÷êà… Îöå, «âäà-
ëè îò øóìà ãîðîäñêîãî» ³ º îñîáèñòîþ ñâîáî-
äîþ, ÿêà ë³êóº íåðâè, çì³öíþº ò³ëî, äîäàº ñíà-
ãè… Äëÿ íàñòóïíî¿ òâîð÷î¿ ïðàö³.

–  Âè íiêîëè íå çàìèñëþâàëèñÿ íàä òèì,
÷è º æèòòÿ ïiñëÿ ñìåðòi?

– Í³. Ó ôàøèñòñüêèõ êîíöòàáîðàõ íàäèâèâ-
ñÿ íà ñò³ëüêè ñìåðòåé, ùî é ñòðàõ ïåðåä ê³ñòëÿ-
âîþ ãåòü ïðîïàâ. À ÿê âèéøîâ ³ç âîð³ò ôàáðè-
êè ñìåðò³, òî æèâó çà ïðèíöèïîì: íå ïîñï³øàé
íà òîé ñâ³ò, íà çåìë³ æèâè, ÿê ñë³ä. À ùå ïèëü-
íóþ, ùîá ñåðöå íå áîë³ëî, ³ äóøà íà ì³ë³ëà.

ß  –  àòå¿ñò. ² â ïîòîéá³÷íå æèòòÿ íå â³ðþ.
Êîëè ëþäèíà çðîáèëà áàãàòî äîáðîãî, çàëè-
øèëà ã³äíèé ñë³ä íà çåìë³, òî é ïîìèðàòè íå
ñòðàøíî.

– Ùî Âè âêëàäàºòå  ó ïîíÿòòÿ äîáðà i
çëà?

– ßêùî ðîáèø, íå áàéäèêóºø, òî öå äîáðå.
À êîëè æèâåø ïåðåêîòèïîëåì. Ëåäàùåì-áîì-
æîì, òî ÿêà ç òåáå êîðèñòü ðîäèí³? À íàðîäó
íàøîìó? Îöå ³ º çëî.

– Âàñ ÷àñòî çðàäæóâàëè?
– Çðàäæóâàëè. Àëå íàéïåðøà çðàäà  – äîâ-

ãåíüêî ïåêëà.  Íàø ñóñ³ä Ìèõàéëî Ìàñëî äî
â³éíè áóâ êîëãîñïíèì áðèãàäèðîì. Ñïóñêó

í³êîìó íå äàâàâ. Êàçàâ, ùî äëÿ Ðàäÿíñüêî¿ âëà-
äè ñòàðàºòüñÿ.  Ïðèéøëè í³ìö³, ³ ¿ì â³ääàíî
ñëóæèâ. Â³ä íüîãî çàëåæàëî: çàáåðóòü ìåíå â
Í³ìå÷÷èíó, à ÷è í³. Õîäèâ ïî ñåëó é àã³òóâàâ
ìîëîäü ¿õàòè ó ôàòåðëÿíä. Â³äïðàâèâ ³ ìåíå.
×åðåç ðîê³â äåñÿòü ïî â³éí³ çóñòð³â éîãî. Òàê
óëåñëèâî äî ìåíå ï³äêîòèâ, ïðîáà÷åííÿ ïðî-
ñèâ. ß éîìó ðóêè íå ïîäàâ… ² ðîçìîâëÿòè ³ç
²óäîþ íå ñõîò³â.

– Ùî Âàì ïîìàãàëî äîëàòè ïåðiîäè  ïî-
âíîãî âiä÷àþ?

– Êîëè ìåíå ó ÷åðâí³ 1944 ðîö³ ïåðåâåëè ó
íàéñòðàøí³øèé êîíöòàá³ð Ìàóòõàóçåí, ìåíå
îõîïèâ â³ä÷àé. Çàì³ñòü ³ìåí³ é ïð³çâèùà – òàá-
³ðíèé íîìåð – 79929. Òóò  âèæèòè ìåí³ äîïî-
ìîãëè í³ìåöü ³ ÷åõ. Îáèäâà êîìóí³ñòè. Í³ìåöü
ï³äãîäîâóâàâ, à ÷åõ, äî àðåøòó – ïåäàãîã,  äî-
ïîìàãàâ îñâîþâàòè òàá³ðíå æèòòÿ, â÷èâ íàñ,
ìîëîäèõ, ÿê íå òðàòèòè ñèëè îðãàí³çìó, áóòè
ñèòèì íàâ³òü çà ì³çåðíèõ ïàéîê òàá³ðíîãî ðàö-
³îíó. Ïîìàëó ³ â³ä÷àé â³äñòóïèâ. ² õî÷ ÿêàñü
íàä³ÿ íà ïîðÿòóíîê ç’ÿâèëàñÿ.

–  À âçàãàëi, ÷è iñíóº Áîã?
– Í³êîëè â³ä ìåíå í³õòî íå ÷óâ ñë³â: «Áîãà

íåìàº». Äëÿ â³ðóþ÷î¿ ëþäèíè Âñåâèøí³é ³ñíóº.
Òîìó äóæå íåðîçóìíî ÷èíÿòü ò³, õòî âèñì³þº
Áîãà, ÿê áè éîãî íå íàçèâàëè. Òðåáà ïîâàæàòè
ïî÷óòòÿ â³ðóþ÷î¿ ëþäèíè: ìóñóëüìàíèíà,
³óäåÿ, ïðàâîñëàâíîãî, áóääèñòà…

–  ×è òðàïëÿëèñÿ ó Âàøîìó æèòòi ÷óäå-
ñà?

– Îäíèì ³ç ÷óäåñ áóëî âèçâîëåííÿ íàñ,
â’ÿçí³â êîíöòàáîðó Ìàóòõàóçåí àìåðèêàíñü-
êèìè ñîëäàòàìè. Äðóãå ÷óäî – çàï³çíèâñÿ íà
ïåðåâ³ðêó ç ïðåäñòàâíèêàìè ðàäÿíñüêîãî
â³éñüêîâîãî êîìàíäóâàííÿ. ² äîäîìó ïîâåð-
òàâñÿ ñàìîòóæêè. À ò³, õòî ïðîéøîâ ïåðåâ³ðêó,
äîäîìó ïîâåðíóëèñÿ íå ñêîðî.

– Ñêiëüêè á ÷àñó Âè çìîãë è ïðîæèòè íà
áåçëþäíîìó  îñòðîâi i ùî âçÿëè á ç ñîáîþ?

– Ñê³ëüêè á âèñòà÷èëî ñèëè âèðîùóâàòè
õàð÷³, ÷èòàòè êíèãè. Àëå íå äîâãî. Áî áåç ëþ-
äåé æèòè íå ìîæó, ÿê ³ áåç ñâ³æèõ ãàçåò.

–  Ó ÿêó  åïîõó Âàì õîòiëîñÿ á æèòè  i ç
êèì  ç ïðåäñòàâíèêiâ  òî¿ åïîõè
ñïiëêóâàòèñÿ?

– Ïîâåðíóòèñÿ â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä. ² æèòè
ïîì³æ òèõ ÷åñíèõ, ñàìîâ³ääàíèõ òðóä³âíèê³â
ôàáðèê ³ çàâîä³â, ïîë³â ³ ôåðì, ñàä³â ³ âèíîã-
ðàäíèê³â. Ñï³ëêóâàòèñÿ ç íèìè. Ìóäð³, õàçÿé-
íîâèò³ òî ëþäè… À ÿê áàãàòî ðîáèëè, àáè êðà¿-
íà áàãàò³ëà, íàðîä æèâ çàìîæíî…

– ßê Âè ââàæàºòå, êðàñà ñïðàâäi ìîæå âðÿ-
òóâàòè ñâiò?

– Òà í³! Òî âèäóìêè «ïàí³â ëóêàâèõ». Áî íå
íàðîä øàíóþòü, íå ðîáîòÿùó ëþäèíó, à òèõ,
êîãî ÷è òî Áîã, ÷è é ×îðò íàä³ëèâ ãàðíåíüêèì
îáëè÷÷ÿì, ñòàòíîþ ô³ãóðîþ, «íîãàìè â³ä âóõ».
À ùî öÿ êðàñóíÿ çðîáèëà äîáðîãî, êîðèñíîãî
äëÿ íàðîäó – í³êîãî íå ö³êàâèòü. Õ³áà òàêà
êðàñóíÿ âðÿòóº ñâ³ò?..

– Íà çàâåðøåííÿ:  íà ÿêå çàïèòàííÿ Âàì
ùå õîòiëîñÿ á âiäïîâiñòè?

– Ïîì³çêóâàòè, ÿê çáåðåãòè åêîëîã³þ, ÷èñ-
òîþ, ïðèäàòíîþ äëÿ æèòòÿ ëþäåé, òâàðèí, ðîñ-
ëèííîãî ñâ³òó íàøó ïëàíåòó Çåìëÿ. Ùîá ìè-
ëóâàòèñÿ, îäåðæóâàòè êîðèñòü â³ä ïðèðîäè
ìîãëè ä³òè, îíóêè é ïðàâíóêè íàø³.

Ùèðîñêåðäå÷íî â³òàºìî!
Ñüîãîäí³ 85-òà îñ³íü çàãëÿíóëà ó ïðèâ³òíå â³êíî îñåë³ Âåòåðàíà Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè,

òàëàíîâèòîãî æóðíàë³ñòà â³ä Áîãà, òóðáîòëèâîãî ãîëîâè  ðàäè Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ñï³ëêè â’ÿçí³â – æåðòâ ôàøèçìó, íàøîãî ïîáðàòèìà

Ìèêîëè Ãåðìàíîâè÷à Ë²ÒÊÎÂÑÜÊÎÃÎ.
Äîðîãèé þâ³ëÿðå! Ùèðîñåðäíî â³òàºìî Âàñ ³ç ö³ºþ óðî÷èñòîþ ïîä³ºþ ó Âàøîìó æèòò³.

Áàæàºìî, íàñàìïåðåä, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòîãî ùàñòÿ, çëàãîäè, ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ ³
òåïëà, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, íîâèõ óñï³õ³â íà æóðíàë³ñòñüê³é íåîçîð³é íèâ³. Õàé äîëÿ îáåð³ãàº
Âàñ â³ä óñüîãî çëîãî ³ äàðóº íà æèòòºâèõ äîðîãàõ ò³ëüêè ùèðèõ ëþäåé, ñïðàâæí³õ äðóç³â! Õàé
ï³ä íåáîì çàâæäè ãîëóáèì äîëÿ ñàäîì ïðåêðàñíèì áóÿº, áóäå óñï³õ ³ ùàñòÿ çåìë³, ³ æèòòÿ
âåñåëêîâî ñ³ÿº!

Îëåêñàíäð Ì²ØÈÍ, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Òîâàðèñòâà ³íâàë³ä³â
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè ³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

Â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî
ç 85-ð³÷÷ÿì ç äíÿ íàðîäæåííÿ ëþäèíó âåëèêî¿ äóø³, åíåðã³éíó, ÷óéíó, ö³ëåñ-

ïðÿìîâàíó, âîëüîâó, âåòåðàíà Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ãîëîâó ðàäè Ìóêà-
÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ñï³ëêè â’ÿçí³â – æåðòâ íàöèçìó

Ìèêîëó Ãåðìàíîâè÷à Ë²ÒÊÎÂÑÜÊÎÃÎ.
Âàø³ ïðåêðàñí³ ëþäñüê³ ÿêîñò³, äîðîãèé þâ³ëÿðå, ïðîÿâëÿþòüñÿ â óñüîìó:

ó ðîáîò³, äðóæá³, ïîâñÿêäåííîìó æèòò³, òóðáîò³  ïðî çíåäîëåíèõ â³éíîþ òà
íàäçâè÷àéíî ãàðìîí³éíî ïîºäíóþòüñÿ ç ïî÷óòòÿì îáîâ’ÿçêó. Íåõàé äîëÿ
ùåäðî äàðóº Âàì íà äîâã³ ðîêè ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ, ñâ³òëó ðàä³ñòü òà ðîäèíí³
ãàðàçäè, à ëþäñüêà âäÿ÷í³ñòü äîäàº ñèë ³ ñíàãè, îïòèì³çìó òà íàòõíåííÿ!

Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – Âàø³ ñï³ë÷àíè

Ñüîãîäí³, íà ïîðîç³ ñâîãî
85-ð³÷÷ÿ,  íà íàøó àíêåòó
â³äïîâ³äàº ñòàð³éøèíà æóðíà-
ë³ñòñüêîãî çàãàëó Çàêàðïàòòÿ,
êîëèøí³é çàâ³äóþ÷èé â³ää³ëîì
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ìóêà-
÷³âñüêî¿ ì³ñüêðàéîííî¿ ãàçåòè
«Ïðàïîð Ïåðåìîãè» («Ïàíîðà-
ìà»), âåòåðàí Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè, ãîëîâà ðàäè Ìó-
êà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
Óêðà¿íñüêî¿ Ñï³ëêè â’ÿçí³â –
æåðòâ íàöèçìó, ÷ëåí Íàö³î-
íàëüíî¿ Ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â
Óêðà¿íè – Ìèêîëà Ãåðìàíîâè÷
Ë²ÒÊÎÂÑÜÊÈÉ

ÍÀØÀ ÀÍÊÅÒÀ
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Він+вона, чи він+він і вона+вона?
Кличко, Тягнибок та Яценюк оприлюднили своє ставлення до одностатевих шлюбів

Високий, (мабуть тому трохи опускав
плечі) по�спортивному підтягнутий, аку�
ратний: щодня в свіжій накрохмаленій
сорочці (оце дружині морока їх прасува�
ти, думалось тоді)… Сорочки були пе�
реважно синьо�голубих кольорів.

На переніссі  – складка, яка надавала
виразу обличчя задуманості, а інколи і
надмірної строгості. Ходив швидко, тро�
хи опустивши голову, наче так було лег�
ше обмірковувати свої дії і плани на
день. А коли  підіймав голову, з�під пше�
ничних кущуватих брів бризкало голубе
добродушне і щире сяйво – очі видава�
ли його справжнього: добропорядну,
щиру, доброзичливу, високоінтелігент�
ну  людину. Хоча керівником був стро�
гим і вимогливим – сам чесно працював,
і хотів бачити поруч однодумців. Відда�
ний роботі, часто забував про власне
здоров’я, але підлеглих спитати про са�
мопочуття не забував ніколи. Він був
«правильний», все робив від душі, ніко�

Раз добром нагріте серце,
вік не прохолоне…
ли не лукавив, недоробки і помилки «роз�
бирав» толерантно і делікатно. На 1 трав�
ня, День Перемоги, 7 листопада, Новий
рік збирав колектив, виголошував корот�
ку історичну промову, вітав усіх, а тоді
усміхався: «можете трохи відзначити»,�
і, як завжди, ішов до себе в кабінет пра�
цювати. Весною і восени традиційно
проходили суботники ми їздили всі, го�
лова вже чекав у колгоспі із бригадиром
– визначали фронти робіт, і Петро Ми�
хайлович з нами чи то згрібав сіно, чи
підносив ящики для яблук. І турбувався,
щоб підвезли питну воду і «напекли
дівчатам картоплі». Сипав жартами і
заспівував народні пісні.

Щира, вишукана українська мова по�
серед колоритного закарпатського діа�
лекту змушувала заслухатися…Мене,
випускницю Київського державного
інституту культури (1972 р.), яка щойно
була прийнята бібліотекарем районної
бібліотеки, це дуже тішило, адже в ті часи
навіть в Києві високопосадовці розмов�
ляли російською. Наші шляхи частень�
ко перетинались на тваринницьких фер�
мах, будівельних майданчиках – бібліо�
текарі в червоних куртках в обідню пе�
рерву, а то і до початку роботи читали
лекції, проводили бесіди, знайомили
колгоспників  з новою пресою і т.д. Відо�
мо, що Петра Михайловича називали
виконробом –ні до, ні після нього в рай�
оні стільки не будувалося: клуби, пере�
робні заводи, нові тваринницькі ферми…

А запросив мене Петро Михайлович в
райвиконком, інструктором в орвідділ в
1979 р.

Звісно,я досить довго вагалася – було
боязко: як я, молода жінка в якихось 28
років справлюся з такою відповідальною
роботою. На мене покладалися обо�
в’язки працювати з постіними комісія�
ми, сільськими радами і т.д. Голови по�
стійних комісій – мудрі і поважні мужі: І.
Бабинець, І.Туряниця, Д.Кельман, В.О�
лійник, Г.Кобака, Є.Гудра і т.д. – всіх не
перерахувати. Та Петро Михайлович
переконав мене і додав: « Не святі   гор�
шки  ліплять. А ми допоможемо, якщо
щось». В кабінет до голови можна було
зайти в будь�який час – він ніколи не ка�
зав, що надто зайнятий.

Моє покоління пам’ятає, що в ці роки
була скрута з продуктами. За молоком
стояли черги по 30 чол., а вдома синок,
якому дев’ять місяців, а я в цей час то у
Брестові, то у Лучках… Якимось чином
голова дізнався про це; ось заходить в
кабінет радянського будівництва (моє
робоче місце) і я млію: ну, думаю, щось
не так зробила і зараз буде головомий�
ка. А Петро Михайлович з порога: « Ти
чому мовчиш, що дитині молоко треба?
Ось в буфеті будеш забирати літр, що
мені належить. І якщо є якісь проблеми,
не соромся. Працювати треба з гарним
настроєм.»

Його фахові підказки і поради були ва�
гомі, слушні – взагалі він любив допо�
магати. За будь�яких обставин розпи�
тував про здоров’я, сім’ю, батьків – сам
батько 3�х дітей, відповідальний сім’я�
нин, він знав, що на жінку – матір завжди
випадає більше нагрузки сімейних обо�
в’язків і турбувався про підлеглих: чи

забезпечені житлом, чи діти в садку
тощо. Він  добився будівництва будинку
на в. Локоти для працівників райвикон�
кому, райкому партії; при складанні
списків на житло я відмовилась, бо мій
чоловік ось�ось повинен був отримати
квартиру у себе на роботі. І вже коли
практично справа йшла до видачі ор�
дерів, міська житлова комісія виявила
нестачу якогось документа в справі мого
чоловіка, а офіс його начальства пере�
бував у Львові. Я декілька днів ходила на
роботу, як у воду опущена. Це помітив
Петро Михайлович, запросив у кабінет.
Вислухавши мене, зразу подзвонив М.Й.
Роглєву, тоді голові міськвиконкому, по�
просив прийняти мене і дати вичерпну
консультацію і допомогти. І Роглєв
М.Й.допоміг, ми владнали з документа�
ми і отримали житло. Щоправда, меншу
площу, аніж нам належало, але – свою!
(До речі, і М.Є. Роглєв своєю людяністю
і доброзичливістю схожий на Петра Ми�
хайловича – це я відчула пізніше, коли
перейшла директором в міську бібліо�
теку). Ще багато різних ситуацій можна
згадати про період роботи поруч П.М.
Сербіна. Останнім часом я часто зга�
дую ці чудові роки і смію думати, що інко�
ли, здається, вимірюю окремі робочі мо�
менти « по Сербіну». Таким він був – го�
лова райвиконкому, щира і порядна лю�
дина, висококваліфікований керівник,
турботливий чоловік і взірцевий батько.

О.А.СТАДНИК
Директор ЦБС

Кавалер ордена княгині
Ольги ІІІ ступеня

Ãðîìàäñüêèé Ðóõ “Ëþáîâ ïðî-
òè ãîìîñåêñóàë³çìó” çâåðíóâñÿ
äî ïîë³òèê³â ³ç â³äêðèòèì ëèñòîì,
çàêëèêàþ÷è ¿õ îïðèëþäíèòè ñâîº
ñòàâëåííÿ äî îäíîñòàòåâèõ
øëþá³â. Îäèí ç ë³äåð³â öüîãî ðóõó
Ðóñëàí Êóõàð÷óê â ñâîºìó áëîç³
íà ïîïóëÿðíîìó ñàéò³ “Óêðà¿íñü-
êà ïðàâäà” íàïèñàâ, ùî óêðà¿íñü-
êå ñóñï³ëüñòâî êàòåãîðè÷íî íå
ñïðèéìàº áóäü-ÿêèõ ñïðîá ïðî-
ãîëîñèòè ãîìîñåêñóàëüí³ ñòîñóí-
êè âàð³àíòîì íîðìè. À òîìó, çà
éîãî ñëîâàìè,  “ãðîìàäñüê³ îðãàí-
³çàö³¿ îá’ºäíàëèñÿ, ùîáè â³äñòîþ-
âàòè ³íñòèòóò òðàäèö³éíî¿ ðîäèíè,
çàõèùàòè éîãî íà âñ³õ ð³âíÿõ».

Íàðàç³ ïîë³òèêè íå ïîñï³øàþòü

îïðèëþäíþâàòè ñâîþ ïîçèö³þ.
Õ³áà ùî ìîæíà â³äçíà÷èòè, ùî çà-
äîâãî äî âèáîð³â ñâîº ñòàâëåííÿ
äî äàíî¿ ïðîáëåìàòèêè â³ëüíî ÷è
íå â³ëüíî ïðîÿâèâ Â³òàë³é Êëè÷-
êî. ßê â³äîìî, â³í äîâãî æèâ ó
ÑØÀ òà Í³ìå÷÷èí³. Çà êîðäîíîì
ìåøêàº ³ éîãî ðîäèíà. Òàì çíà-
õîäèòüñÿ éîãî á³çíåñ. ² ïðèðîäíî,
ùî òàì â³í ³ ïîòðàïèâ ï³ä âïëèâ
ºâðîïåéñüêèõ òà àìåðèêàíñüêèõ
â³ÿíü. Òîìó, êîëè äî íüîãî â Àìå-
ðèö³ ï³ä³éøëè æóðíàë³ñòè ãàçåòè
“Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà â ÑØÀ”,
³ â öåé ìîìåíò ïîë³òòåõíîëîã³â, ÿê³
óâàæíî ñòåæàòü çà êîæíèì ñêàçà-
íèì Êëè÷êîì ñëîâîì ³ â÷àòü éîãî
«õîäèòè», ïîðó÷ íå âèÿâèëîñÿ, íà
ïèòàííÿ ïðî ñòàâëåííÿ äî îäíî-
ñòàòåâèõ øëþá³â â³í ñêàçàâ òå, ùî
äóìàº: “Òðåáà ñòàâèòèñü ç ðîçó-
ì³ííÿì (! – ðåä.). Öå îñîáèñòà
ñïðàâà òèõ ëþäåé, ÿê³ ïðèéìàþòü
ð³øåííÿ óêëàñòè òàê³ îäíîñòàòåâ³
øëþáè ³ â öüîìó ïëàí³ ìè íå ïî-
âèíí³ óòèñêàòè ¿õí³õ áàæàíü”.
Òàêå òîëåðàíòíå ñòàâëåííÿ äî ãî-
ìîñåêñóàëüíèõ øëþá³â – ö³ëêîì
ñòàíäàðòíà ³ êîðåêòíà â³äïîâ³äü
äëÿ ÑØÀ, äå íå çà ãîðàìè òîé ÷àñ,
êîëè «ãîëóáèé» çìîæå ñòàòè ïðå-
çèäåíòîì ³ â’¿äå æèòè äî Á³ëîãî
äîìó ç ÷îëîâ³êîì, çàì³ñòü äðóæè-
íè. Ñåðåä êåð³âíèê³â ºâðîïåéñü-
êèõ êðà¿í òàê³ ïðèêëàäè âæå º.

Îäíàê, óêðà¿íñüêèé ïîë³òèê ìàâ
áè çíàòè, äëÿ óêðà¿íñüêèõ âè-

áîðö³â òàêà ïîçèö³ÿ º êàòåãîðè÷-
íî íåïðèéíÿòíîþ. Òàê, ç îäíîãî
áîêó Ãåé-ôîðóì Óêðà¿íè âêëþ-
÷èâ Êëè÷êà äî ñâîãî ðåéòèíãó
“ËÃÁÒ-ôðåíäë³ ä³ÿ÷ ðîêó – 2012”
(ËÃÁÒ-ôðåíäë³ – çíà÷èòü,
äðóæí³é äî ëåñá³ÿíîê, ãå¿â, òðàíñ-
ñåêñóàë³â ³ á³ñåêñóàë³â), ïîñèëà-
þ÷èñü ñàìå íà òå ³íòåðâ’þ. Àëå
Ãåé-ôîðóì – òî îðãàí³çàö³ÿ ìåí-
øîñò³, ÷èéîãî çàõîïëåííÿ íåñòàí-
äàðòíèì õîäîì Êëè÷êà íå ïîä³ëÿº
á³ëüø³ñòü óêðà¿íö³â,  ÿê³ ñïîâ³äó-
þòü òðàäèö³éí³ ö³ííîñò³.

Òèì á³ëüøå, ùî é Öåðêâà, ÿê³é
óêðà¿íö³ çâè÷íî äîâ³ðÿþòü, ïðÿ-
ìî çàñóäæóº òàê³ ÿâèùà, ÿê îäíî-
ñòàòåâ³ øëþáè òà ³íø³ çáî÷åííÿ –
ïðè÷îìó âñ³ êîíôåñ³¿.

Óêðà¿íñüêà ãðåêî-êàòîëèöüêà
öåðêâà ó ñâîºìó îô³ö³éíîìó
çâåðíåíí³ òàêîæ ï³äêðåñëþâàëà,
ùî âíàñë³äîê ïðîïàãàíäè, ÿêó âå-
äóòü ãåé-ñï³ëüíîñòè “â Óêðà¿í³ ïî-
ñòóïîâî ñòâîðþºòüñÿ ñèòóàö³ÿ,
êîëè çàõèñòó, ó òîìó ÷èñë³ þðè-
äè÷íîãî, âæå ïîòðåáóº íàéö³íí³-
øà ôóíäàìåíòàëüíà ñêëàäîâà
ñóñï³ëüñòâà, ÿêîþ º ³ ïîâèííà çà-
ëèøèòèñÿ ñ³ì’ÿ”. Ïàïà Ðèìñüêèé
²âàí Ïàâëî ²² ó êíèç³ «Ïàì’ÿòü é
³äåíòè÷í³ñòü: áåñ³äè íà ñòèêó òè-
ñÿ÷îë³òü» âçàãàë³ íàçâàâ òàê³ øëþ-
áè «÷àñòèíîþ ³äåîëîã³¿ çëà».

Ïàòð³àðõ Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâî-
ñëàâíî¿ öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³-
àðõàòó Ô³ëàðåò çàÿâèâ, ùî öåðêâà

áîðîòèìåòüñÿ ç òàêèìè îãèäíèìè
ÿâèùàìè, ÿê îäíîñòàòåâ³ øëþáè.
“Ìè ïîâèíí³ áðàòè â³ä ªâðîïè
ëèøå íàéêðàùå. Ìîðàëüíèé ñòàí
íàáàãàòî âèùèé ó íàøîìó
ñóñï³ëüñòâ³, â ÷îìó íåàáèÿêà çàñ-
ëóãà Öåðêâè», –  çàçíà÷èâ â³í.

Îêð³ì Êëè÷êà ïðî ñâîº ñòàâëåí-
íÿ äî îäíîñòàòåâèõ øëþá³â çàÿ-
âèëè ïðåäñòàâíèêè ëèøå äâîõ ïîë-
³òè÷íèõ ñèë. Îäèí ç ë³äåð³â Îá-
’ºäíàíî¿ îïîçèö³¿ “Áàòüê³âùèíà”
Àðñåí³é ßöåíþê ââàæàº, ùî
“ñîþç ì³æ ÷îëîâ³êîì ³ ÷îëîâ³êîì,
òà æ³íêîþ ³ æ³íêîþ íå ìîæíà íà-
çâàòè ñ³ì’ºþ». «Ìè - òðàäèö³éíî¿
îð³ºíòàö³¿, ìè â³äñòîþºìî õðèñ-
òèÿíñüê³ ö³ííîñò³.  Ñ³ì’ÿ – öå ì³æ

÷îëîâ³êîì ³ æ³íêîþ, ÿê³ òâîðÿòü
ä³òåé, ìàéáóòíº, êðà¿íó”, – ñêàçàâ
â³í ï³ä ÷àñ îäí³º¿ ç ïóáë³÷íèõ çóñ-
òð³÷åé.

 Ñõîæî¿ äóìêè – Îëåã Òÿãíèáîê,
ë³äåð “Ñâîáîäè”: “Äóæå ÷àñòî
ð³çíîìàí³òí³ çáî÷åííÿ, âñÿêó ãè-
äîòó ïî÷èíàþòü ïðåäñòàâëÿòè ÿê
ºâðîïåéñüê³ ö³ííîñò³. Ìè ìàºìî
çóïèíèòè öåé ïðîöåñ. ² áóäüòå
ïåâí³ – êîëè â ïàðëàìåíò³, â óðÿä³
áóäóòü ïðåäñòàâíèêè “Ñâîáîäè”,
ìè êóëüòèâóâàòèìåìî ñàìå
ñïðàâæí³ óêðà¿íñüê³ íàö³îíàëüí³
òðàäèö³éí³ ö³í-íîñò³”, – ï³äêðåñ-
ëèâ â³í.

ht tp: / /kp.ua/dai ly/193911/
307166/
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Шановні колеги!
Ùèðî â³òàþ Âàñ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì –

Äíåì ïðàö³âíèêà îñâ³òè. Áåçïåðå÷íî, îñâ³-
òà º îñíîâîþ ðîçâèòêó íàøîãî ñóñï³ëüñòâà,
ôîðìóº ³íòåëåêòóàëüíèé ïîòåíö³àë íàö³¿. Öå
ºäèíà ãàëóçü, ÿêà òîðêàºòüñÿ êîæíî¿ ðîäè-
íè, óñ³õ íàñ. Õòî îáèðàº  ïðîôåñ³þ â÷èòå-
ëÿ, íàñòàâíèêà, áåðå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïå-
ðåä ñîáîþ,  áàòüêàìè, äåðæàâîþ çà ìàé-
áóòíº ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ.

Ó Äåíü ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà áàæàþ âñüî-
ìó êîëåêòèâó ÌÄÓ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íå-
âè÷åðïíèõ òâîð÷èõ ñèë, íàòõíåííÿ, ùàñòÿ,
çä³éñíåííÿ íàéçàïîâ³òí³øèõ ìð³é. Âèñëîâ-
ëþþ Âàì ãëèáîêó âäÿ÷í³ñòü çà ïë³äíó ïðà-
öþ, òàëàíò, ïðîôåñ³îíàë³çì, ëþáîâ äî îá-
ðàíî¿ ñïðàâè. Íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ îñâ³òÿíàì êðàþ, ðàçîì ç Âàìè ìè ðî-
áèìî ñï³ëüíó ñïðàâó, òî õàé íàì ùàñòèòü.

Ç³ ñâÿòîì, êîëåãè!
З повагою Ю. В.  МИГАЛИНА,  ректор МДУ

29 âåðåñíÿ â Ìóêà÷³-
âñüêîìó äåðæàâíîìó
óí³âåðñèòåò³ íà ôàêóëüòåò³
çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ
ïðîéøëè óðî÷èñòîñò³ ç
íàãîäè ïîñâÿòè ó ñòóäåí-
òè. Â î÷àõ ïåðøîêóðñ-
íèê³â ñâ³òèëèñÿ ³ñêðè ðà-
äîñò³, ùàñòÿ â³ä òîãî, ùî
âîíè çäîáóâàòèìóòü óëþá-
ëåíó ïðîôåñ³þ.

Ç³ ñëîâàìè ïðèâ³òàííÿ
çâåðíóâñÿ ðåêòîð ÌÄÓ,
äîêòîð õ³ì³÷íèõ íàóê, ïðî-
ôåñîð, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷
íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè,
ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí íà-
øîãî ì³ñòà Ìèãàëèíà
Þð³é Â³êåíò³éîâè÷. Â³í
çàçíà÷èâ, ùî âñ³ ïðèñóòí³
ñâ³äîì³ òîãî, ùî ñàìå îñ-
â³òà íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ
âïëèâàº íà ð³âåíü ðîçâèò-
êó îñîáèñòîñò³, ôîðìóº
³íòåëåêòóàëüíèé ïîòåíö³àë
íàö³¿, óòâåðäæóº óêðà¿íñü-
êó íàö³îíàëüíó ³äåþ. Íà
ñòóäåíò³â ïîêëàäàþòüñÿ
âåëèê³ íàä³¿ ó ðîçáóäîâ³
âóçó òà ìàéáóòíüîãî êðà¿-
íè.

Ìåð ì³ñòà Ìóêà÷åâà
Ëåíä’ºë Çîëòàí Çîëòàíî-

Традиційні урочистості
посвяти у студенти МДУ

âè÷, â³òàþ÷è ñòóäåíò³â,
ï³äêðåñëèâ ðîëü óí³âåðñè-
òåòó â ðîçâèòêó ì³ñòà, îá-
ëàñò³ ³ ÿê îäíîãî ç ÷èí-
íèê³â ôîðìóâàííÿ ³íòå-
ëåêòóàëüíîãî ñîö³àëüíîãî
ñåðåäîâèùà.

Â³ä íàóêîâî-âèêëàäàöü-
êîãî êîëåêòèâó ïîáàæàí-
íÿ ñèë, íàñíàãè òà óñï³õ³â
ó íåëåãê³é ïðàö³ ñòóäåíòà-
çàî÷íèêà îçâó÷èëà äîêòîð
åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôå-
ñîð, çàâ³äóþ÷à êàôåäðè
ãîòåëüíî-ðåñòîðàííîãî
á³çíåñó Ì³ëàøîâñüêà
Îëüãà ²âàí³âíà.

Ñòóäåíòêà-ïåðøîêóðñ-
íèöÿ Ìèêèòà Ìàð³ÿ-Í³êà
çàïåâíèëà, ùî âîíè, ïåð-
øîêóðñíèêè, âèêîðèñòî-
âóþ÷è âåñü ïîòåíö³àë ìî-
ëîäîñò³ òà îïòèì³çìó, ñóì-
ë³ííî ïðàöþâàòèìóòü ³
âïåâíåíî ïîäîëàþòü øëÿõ
äî âåðøèí ïðîôåñ³îíàë³-
çìó, ³íòåë³ãåíòíîñò³ òà
ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ îñâ-
³÷åíîñò³.

Ï³ñëÿ ï³äíåñåíèõ ñë³â-
ïðèâ³òàíü ïðîéøëî âðó-
÷åííÿ ñòóäåíòñüêèõ
êâèòê³â. Äåêàí ôàêóëüòå-

òó çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àí-
íÿ, êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ
íàóê, äîöåíò Êàï³òàí Ë.².
îçíàéîìèëà ïåðøîêóðñ-
íèê³â ç îñîáëèâîñòÿìè
îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó íà ôàêóëüòåò³ òà
ïîáàæàëà âñ³ì âèêëàäà-
÷àì, ñòóäåíòàì ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, ìóäðîñò³, òâîð-
÷î¿ íàñíàãè, ùàñòÿ òà áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ.

Ñâÿòî çàê³í÷èëîñü, àëå
ïîïåðåäó ñï³ëüíà íàïðóæå-
íà ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà íà
ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â ç âè-
ñîêèì ð³âíåì ïðîôåñ³îíà-
ë³çìó, ÿê³ ïîâèíí³ áóòè êîí-
êóðåíòîñïðîìîæíèìè íà
ðèíêó ïðàö³, çäàòíèìè äî
àêòèâíî¿ ðîáîòè, ïîñò³éíî-
ãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.

Õàé íîâèé íàâ÷àëüíèé
ð³ê ïðèíåñå âñ³ì íàì
ïðèºìí³ âðàæåííÿ, ÿñê-
ðàâ³ òà íîâ³ â³äêðèòòÿ, à
ðàä³ñòü íàâ÷àííÿ òà íàóêî-
âî¿ ïðàö³ ïåðåâåðøèòü óñ³
òðóäíîù³.

Ë. ÊÀÏ²ÒÀÍ,
äåêàí ôàêóëüòåòó

çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ
ÌÄÓ, ê.³.í., äîö.

Ïåäàãîã³÷íèé ôàêóëüòåò
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíî-
ãî óí³âåðñèòåòó ãîòóº ìàé-
áóòí³õ ó÷èòåë³â ïî÷àòêî-
âèõ êëàñ³â, âèõîâàòåë³â
ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó,
â÷èòåë³â ìóçè÷íîãî ìèñ-
òåöòâà çà âñ³ìà îñâ³òíüî-
êâàë³ô³êàö³éíèìè ð³âíÿìè
– áàêàëàâð, ñïåö³àë³ñò,
ìàã³ñòð. Ðåêòîð ÌÄÓ ïðî-
ôåñîð Þ.Â.Ìèãàëèíà
÷³òêî îêðåñëèâ íàïðÿìè
ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåòó,
ùî äàëî ìîæëèâ³ñòü
óñï³øíî ðîçâèâàòèñÿ ³ ïå-
äàãîã³÷íîìó ôàêóëüòåòó.
Íèí³ íà êàôåäðàõ ñôîð-
ìóâàâñÿ ÷óäîâèé âèêëà-
äàöüêèé êîëåêòèâ, ÿêèé º
âç³ðöåì ìàéñòåðíîñò³, òî-
ëåðàíòíîñò³, ñóìë³ííÿ.
Íèì âèðîáëåíà ñâîºð³äíà
ôîðìóëà íàâ÷àííÿ òà âè-
õîâàííÿ ñòóäåíò³â, ùî ïå-
ðåäáà÷àº ôîðìóâàííÿ ïðî-
ôåñ³éíî êîìïåòåíòíî¿, àê-
òèâíî¿ îñîáèñòîñò³, íà-
ö³ëåíî¿ íà òâîð÷èé ñàìî-
ðîçâèòîê é ïîñò³éíå ôàõî-
âå ³ îñîáèñò³ñíå âäîñêî-
íàëåííÿ.

Ïåäàãîã³÷íèé ôàêóëüòåò
îá’ºäíóº òðè êàôåäðè –
ïåäàãîã³êè òà ìåòîäèêè
ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè, ïåäàãî-
ã³êè òà ìåòîäèêè äîøê³ëü-

Учителя не випадково назива�
ють високим іменем народний.
Його мудрість творить ту склад�
ну річ, яку прийнято називати
наступністю поколінь

(В.О.Сухомлинський)

Сьогодення
педагогічного факультету

íî¿ îñâ³òè, ïåäàãîã³êè ìó-
çè÷íî¿ îñâ³òè ³ âèêîíàâñü-
êîãî ìèñòåöòâà. Íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèìè ïðàö³âíè-
êàìè ïðîâîäÿòüñÿ ö³êàâ³
çóñòð³÷³ ç â³äîìèìè ëþäü-
ìè, íàóêîâî-ïðàêòè÷í³
êîíôåðåíö³¿, ñåì³íàðè.
×àñòèìè ãîñòÿìè ôàêóëü-
òåòó º íàóêîâö³ Íàö³îíàëü-
íî¿ àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ
íàóê Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîâî-
äÿòü ìàéñòåð-êëàñè ÿê ç
âèêëàäà÷àìè, òàê ³ ç³ ñòó-
äåíòàìè.

Ñòóäåíòè ïåäàãîã³÷íîãî
ôàêóëüòåòó º àêòèâíèì
ó÷àñíèêàìè ïðåäìåòíèõ
îë³ìï³àä, íàóêîâî-ïðàê-
òè÷íèõ êîíôåðåíö³é, ùî
ïðîâîäÿòüñÿ â íàâ÷àëüíî-
ìó çàêëàä³ òà çà éîãî ìå-
æàìè. Äâà õîðè – «Ö³ìáî-

ðèêè» òà êàìåðíèé – ìà-
þòü çâàííÿ íàðîäíèé ³ ñòà-
ëè â³äîìèìè íå ò³ëüêè â
íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, à é
ïîçà éîãî ìåæàìè. Íà
ñüîãîäí³ ó÷àñíèêàìè
ì³ñüêèõ êîíöåðò³â º àí-
ñàìáëü ï³ä êåð³âíèöòâîì
âèêëàäà÷à Ñåðã³ÿ Äîáîøà
òà õóäîæí³é êîëåêòèâ ìî-
ëîäèõ âèêîíàâö³â
«Brevis». Ïîïåðåäó ïåðåä
ïåäàãîã³÷íèì ôàêóëüòå-
òîì ñòîÿòü âàæëèâ³ çàâ-
äàííÿ ç ï³äãîòîâêè ìàé-
áóòí³õ ôàõ³âö³â, ³ êîëåêòèâ
ãîòîâèé äî ¿õ âèêîíàííÿ.

Ùèð³ â³òàííÿ óñ³ì ç íà-
ãîäè ÷óäîâîãî ñâÿòà – Äíÿ
ïðàö³âíèêà îñâ³òè.

Î. ÕÎÌÀ, äåêàí
ïåäàãîã³÷íîãî ôàêóëü-

òåòó, ê.ïåä.í., äîö.

Íàóêîâö³ ïðîâîäÿòü ìàéñòåð-êëàñ ç³ ñòóäåíòàìè ïåäôàêóëüòåòó.

Âèñòóïàº êàìåðíèé õîð âèêëàäà÷³â ÌÄÓ.
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Повертаючись якось ввечері додому, 41�річна мука�
чівка зустріла   дорогою   молодого чоловіка. Незнай�
омець   за-вів розмову і виявився досить приємним
співбесідником. Розговорилися  про те,  як нині склад�
но знайти добру роботу, як прожити при високих цінах
на харчування Новий знайомий розрадив жінку, мов�
ляв: у нього багато приятелів, і він готовий допомогти
з працевлаштуванням.

Наївна жінка на стільки повірила приємному співроз�
мовнику, що геть чисто забула про елементарні пра�
вила безпеки. Опинившись у безлюдному місці у пізню
пору, мукачівка відчула певний дискомфорт. Тому по�
спішила попрощатися і вивернути на більш освітлену
дорогу. Тут задушевний незнайомець нарешті пока�
зав своє справжнє обличчя. Він схопив жінку і зухвало
заявив, що такі бесіди у психолога коштують грошей.
Тоді зірвав з шиї недавньої співбесідниці золотий лан�
цюжок з підвіскою, а на додачу вирвав з рук мобільний
телефон.   Загалом   нахаба завдав потерпілій  мате�
ріальних збитків на  суму близь трьох тисяч гривень.
Жінка й незчулася, як грабіжник розчинився у тем�

ÇÀÄÓØÅÂÍÈÉ ÑÏ²ÂÁÅÑ²ÄÍÈÊ – ÁÀÍÀËÜÍÈÉ ÃÐÀÁ²ÆÍÈÊ
ряві. Оговтавшись, потерпіла подалася в Мукачівсь�
кий міськвідділ міліції.

На щастя заявниці, її недавній турботливий попут�
ник ще не встиг до того часу, коли його виявили і зат�
римали правоохоронці, продати крадене. Грабіжни�
ком із задатками психолога виявився 22�річний жи�
тель Мукачева. Як з’ясувалося, цей молодик вже умов�
но засуджений. Тепер проти нього порушили ще одну
кримінальну справу.

Принагідно працівники міліції звертаються до гро�
мадян з попередженням: не довіряти першому�ліпшо�
му зустрічному.  Водночас радять не провокувати зло�
вмисників на скоєння злочину, одягаючи на себе ве�
лику кільість   золотих   прикрас, особливо у вечірню
добу. Якщо ж довелося таки стати жертвою грабіжни�
ка, слід не зволікати, а чимскоріш звертатися у найб�
лижчий підрозділ міліції – від вчасного та швидкого звер�
нення залежатиме успіх в затриманні злочинця і по�
верненні ваших речей.

Євгенія КРАСИЛИНЕЦЬ,
Мукачівський МВ УМВС

ÏÎÂ²ÄÎÌËßª Ì²ÑÜÊÂ²ÄÄ²Ë Ì²Ë²Ö²¯

Рядові міліціонери отримають зарплату за
вересень на 200 гривень більше, ніж минуло-
го місяця. Підвищення зарплати рядовим
міліціонерам, повідомили у прес-службі МВС,
відбулося з ініціативи міністра внутрішніх
справ Віталія Захарченка.

Рядовим міліції збільшили зарплату
Раніше зарплата рядового міліції становила 1600 гривень. Отож

за вересень правоохоронці з “чистими” погонами отримають 1800
гривень. Підвищення зарплати стало можливим, пояснили у МВС,
завдяки перерозподілу асигнувань, які раніше передбачалися для
виплати грошової допомоги міліціонерам при виході на пенсію.

Володимир МАРЧЕНКО.

Колектив Мукачівської центральної район%
ної лікарні глибоко сумує і висловлює щирі
співчуття родині ДЕНИСЮК з приводу пе%
редчасної смерті дружини, матері, чудово%
го спеціаліста%лікаря%гастроентеролога

ДЕНИСЮК Надії Іванівни.
Вічна їй пам’ять, блаженний покой!

В. ВАСЮТА,
Головний лікар Мукачівської ЦРЛ

О. РЕШЕТАР, голова профкому

Колектив Мукачівської центральної район%
ної лікарні висловлює глибоке співчуття го%
ловному лікареві стоматологічної пол%
іклініки ПІПАШ Богдану Юрійовичу з при%
воду важкої втрати – смерті матері

Ганни Михайлівни.
Нехай земля їй буде пухом! Вічна їй пам’%

ять, блаженний покой!
В. ВАСЮТА,

Головний лікар Мукачівської ЦРЛ
О. РЕШЕТАР, голова профкому

Колектив стоматологічної поліклініки Му%
качівської центральної районної лікарні вис%
ловлює глибоке співчуття головному ліка%
реві ПІПАШ Богдану Юрійовичу з приводу
важкої втрати –  смерті матері

Ганни Михайлівни.
Нехай земля буде їй пухом!

Â²ÐÈ, ÍÀÄ²¯,
 ËÞÁÎÂ²

Öèìè äíÿìè ïðåêðàñíèé æèòòº-
âèé þâ³ëåé  – 30-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîä-
æåííÿ  ó ðîçêâ³ò³  äóõîâíèõ ³ ô³çè÷-
íèõ ñèë â³äçíà÷èâ  ìàéñòåð ÒçÎÂ
«Àð³àäíà»

Â³êòîð ²âàíîâè÷
ÒÐÎÖÜ.

Áàæàºìî ìîëîäîìó þâ³ëÿðó,
ùîá ó éîãî æèòò³ áóëî ùå áàãàòî
æèòòºâèõ þâ³ëå¿â, à  êîæåí ïðîæè-
òèé äåíü äàðóâàâ  éîìó çäîðîâ’ÿ,
õîðîøèé íàñòð³é, ñ³ìåéíó çëàãîäó
³ äîñòàòîê,  â³ðó, í³ä³þ ³ ëþáîâ.

Ç ïîâàãîþ – äèðåêòîð
ÒçÎÂ «Àð³àäíà»

Ì.Äóáàíè÷.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
ÂÀÌ

ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà —

Äíÿ â÷èòåëÿ, ùèðî â³òàºìî  ìîëîäå
ïîäðóææÿ

Æîëòà Êàðëîâè÷à ³

Ìàðèíó ªâãåí³âíó ÒÀÐ
ç Ðàêîøèíà.

Áàæàºìî âàì â³ä ùèðîãî ñåðöÿ
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äóøåâíî¿ ³ ô³çè÷-
íî¿ íåâòîìíîñò³, ðàäîñò³ â³ä  óëþá-
ëåíî¿ ðîáîòè, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷-
÷ÿ ³ ùàñëèâîãî äîâãîë³òòÿ.

Ç ïîâàãîþ ëþáëÿ÷³ áàòüêè
òà ñåñòðà Íàòàëêà.

Під таким заголовком у
попередньому номері га-
зети надруковано при-
вітання  колег і друзів Ва-
силю Васильовичу КОВ-
БАСКУ з нагоди його 55-
річного ювілею.

Про життєвий і трудовий
шлях ювіляра розповідає
його добре знаючий коле-
га колишній директор
В е р х н ь о к о р о п е ц ь к о ї
ЗОШ, відмінник освіти Ук-
раїни Іван ЧОРІЙ.

—Народився Василь Ва�
сильович Ковбаско  25 ве�
ресня 1957 року  у селі Ільни�
ця на Іршавщині в сім’ї шах�
таря.

Батьки мріяли, щоб син
став  вчителем, бо з дитин�
ства хлопець був добрим,
ввічливим і кмітливим.

І, як показало  життя,—
батьки не помилилися.
Після закінчення сільської
школи юнак з шахтарського
села Ільниця вступає до Му�
качівського педагогічного
училища, яке закінчує з чер�
воним дипломом. На цьому
юнак не зупиняється. У 1981�
му році закінчує Ужгородсь�
кий держуніверситет.

Трудову діяльність Василь
Ковбаско почав виховате�
лем, а згодом майстром ви�
робничого навчання   Мука�
чівського професійно�тех�
нічного училища  № 31.

 А ще згодом його обира�
ють  секретарем  комсо�
мольської організації на�
вчального  закладу, яка зай�
няла  перше місце серед ПТУ
Радянського Союзу, за що
була нагороджена  у 1983�му
році Почесним вимпелом
Паші  Ангеліної.

Василь Васильович впев�
нено і успішно пройшов усі
сходинки  професійної кар’�
єри і,як наслідок, стає ди�
ректором ПТУ № 31 (нині—
мукачівський  професійний
аграрний ліцей ім. М.М.
Данканича).

Як кращого директора,

ÆÈÒÒß ÍÀ ÄÂ² Ï’ßÒ²ÐÊÈ…

8 îêòÿáðÿ ñâîé 90-ëåòíèé þáèëåé  îòìå-
÷àåò â êðóãó ðîäíûõ è äðóçåé  ó÷àñòíèê Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé  âîéíû, ïîëêîâíèê
â îòñòàâêå

ÁÅÌÎÂ Èâàí Ñåðãååâè÷.

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì íàøîãî äîðîãî þáèëÿðà ñ ýòèì âîëíóþùèì
ñîáûòèåì è îò âñåé äóøè æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, ìèð-
íîé è ñïîêîéíîé æèçíè, ëè÷íîãî è ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ.

Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì  æåíà, íåâåñòêà, âíó÷êè ñ ñåìüÿìè,
áëèçêèå ðîäñòâåííèêè, äðóçüÿ è ñîñåäè.

керівник і адміністратор.
Крім того, що на цей ще

не надто похилий життє�
вий вік він став  відмінни�
ком народної освіти, зас�
луженим освітянином Ук�
раїни, першим на Закар�
патті педагогом, нагород�

женим дуже почесною
медаллю імені Мака�

ренка, Василь Васи�
льович встиг зареко�

мендувати себе
вмілим керівником
Воловецької, а нині

– Іршавської  Рай�
держадміністрацій.

 Василь Ковбаско
ніколи не був байду�

жим до питань духов�
ності, культури, просвіти.

Свого часу він був  ініціато�
ром і співавтором  видання
книги про святих Право�
славної церкви Закарпаття.

Його плідна творча
діяльність змістовно висві�
тлена  в «Енциклопедії Му�
качева».  За всеукраїнським
рейтингом він був визнаний
«Лідером України—2007
року»

Василь Васильович  висо�
копорядний сім’янин. Разом
із коханою дружиною Світла�
ною Семенівною виховали
двох дітей — сина Василя та
доньку Мирославу. До речі,
мою невістку. Він є прикла�
дом  наслідування у всьому.

З нагоди Вашого 55�річно�
го ювілею,  шановний Васи�
лю Васильовичу, прийміть
найщиріші вітання. Бажаю
Вам усіх земних і людських
щедрот, вірних і надійних
друзів.

Нехай кожен  Ваш день
буде сонячним і радісним,
нехай оточують Вас добро�
творці, а на Вашу честь роз�
квітають  квіти. Чудового на�
строю Вам, оптимізму і на�
снаги у всіх Ваших добрих
починаннях і справах, а у   ро�
дині Вашій нехай панують
любов, злагода і  спільне ща�
стя.

його обирають  делегатом І
Всеукраїнського  з’їзду вчи�
телів, адже училище входи�
ло до десяти кращих на�
вчальних закладів  аграрно�
го комплексу України.

 Під його вмілим керів�
ництвом  невпізнано зміни�
лася матеріально�технічна
база училища.

В той час училище закін�
чують колишні випускники
Верхньокоропецької школи ,
а нині знані  і поважні люди
не тільки Мукачівського
району, але  й області:
М.Ланьо — депутат облас�
ної ради Закарпаття, канди�
дат в депутати Верховної
Ради України, Токар І.І.—го�
лова Мукачівської райдер�
жадміністрації, Токар
М.І.(покійний) — депутат
Закарпатської обласної
ради, Ланьо І.І.—голова
м.Свалява та багато інших .

Як глибоко віруюча люди�
на  В.В. Ковбаско споруджує
на території ліцею каплицю,
щоб учні і й викладачі у
вільний час  мали змогу
справляти свої духовні по�
треби.

У свої 55 років Василь Ков�
баско проявив себе як авто�
ритетний  політичний діяч,
талановитий господарський



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777774 æîâòíÿ  2012 ð.

¹ 40 (940)¹ 40 (940)¹ 40 (940)¹ 40 (940)¹ 40 (940)

ñò.

Ñ÷àñòüå – ýòî òîëüêî ñîí, à ãîðå – äåéñòâèòåëüíîñòü. (Ô. Âîëüòåð).

ßê ìè óæå ïîâiäîìëÿëè,
ó ìiñüêié Êàðòèííié ãàëåðå¿
òèæäåíü òîìó âiäêðèëàñÿ
âèñòàâêà  æèâîïèñíèõ òâî-
ðiâ äîáðå âiäîìî¿ ìóêà-
÷iâöÿì õóäîæíèöi Ëàðèñè
Îëåêñàíäðiâíè Áðîâäi.

Âèñòàâêà âèÿâèëà íåàáè-
ÿêèé iíòåðåñ ó øàíó-
âàëüíèêiâ îáðàçîòâîð÷îãî
ìèñòåöòâà. Ìîæíà ñêàçàòè
ïåâíèì ÷èíîì  ñïðè÷èíè-
ëà òàêè á ìîâèòè “âèáóõî-
âó” ðåàêöiþ  íå ëèøå  ó çâè-
÷àéíîãî ãëÿäà÷à,  à é  ó
ïðîôåñiéíîìó õóäîæíèöü-
êîìó ñåðåäîâèùi.

I íà öå º ñâî¿ ïiäñòàâè.
Ïåðøå, ùî  íåñïîäiâàíî i
ïðèºìíî øîêóâàëî ó÷àñ-
íèêiâ ïðåçåíòàöi¿ ó äåíü
âiäêðèòòÿ âèñòàâêè, öå —
íîâèçíà åêñïîçèöiéíîãî
“ðåïåðòóàðó”. Ç ÷àñó ìèíó-
ëî¿ âèñòàâêè Ë. Áðîâäi, à öå
áóëî äâà ðîêè òîìó, ç 37 âè-
ñòàâëåíèõ íà îãëÿä êàðòèí
—æîäíîãî ïîâòîðó. ßêà
ïëiäíà, ïðîäóêòèâíà òâîð÷à
ñàìîâiääà÷à óæå íåìîëîäî¿
âiêîì õóäîæíèöi!

Àëå íå ïîãðiøèìî
iñòèíîþ: íå ó âñiõ  âiä-
âiäóâà÷iâ ïîáà÷åíå íà
âèñòàâöi çàëèøàº çàäîâîëå-
íå âðàæåííÿ i îäíîçíà÷íi

ЇЇ ЖИВОПИС СПОНУКАЄ
ДО СПIВТВОРЧОСТI

 Щоразу під час ви�
борів у Україні спостері�
гається передвиборна
лихоманка соціологічних
компаній: кожна з них
пропонує свій прогноз ви�
борів. У цей період соціо�
логи стають новочасними
ворожками для політиків,
здійснюючи на основі ма�
тематичних формул та
опитувань пророцтво пе�
ремоги або поразки.

Рейтинги основних
політичних сил

Çã³äíî ç äàíèìè Öåíòðó Ðà-
çóìêîâà, îñòàíí³ äâà ç ïîëîâè-
íîþ ðîêè íà ïîë³òè÷íîìó ðèí-
ãó çàëèøàºòüñÿ ñòàá³ëüíèì ðîç-
ïîä³ë ñèë: ïåðøå ì³ñöå —
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, äðóãå — ÁÞÒ.
Íàñòóïí³ ïàðò³¿ âèøèêîâóþòüñÿ
ïîçàäó.

Íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ Êè¿âñüêèé
ì³æíàðîäíèé  ³íñòèòóò ñîö³î-
ëîã³¿ (ÊÌ²Ñ) îïðèëþäíèâ äîñ-
ë³äæåííÿ, çà ÿêèì Ïàðò³ÿ ðåã³-
îí³â íàáèðàëà 16 %, ÂÎ «Áàòü-
ê³âùèíà» — 14,5 %. Îêð³ì
ï³äòâåðäæåííÿ äàíèõ Öåíòðó
Ðàçóìêîâà, öå ùå ñâ³ä÷èòü ïðî
òå, ùî âë³òêó âèáîðö³ íå âèçíà-
÷èëèñÿ ç³ ñâî¿ìè ïðåôåðåíö³ÿ-
ìè. Ðåçóëüòàòè íàéíîâ³øèõ äîñ-

Кому довіряють українці?
ë³äæåíü äåìîíñòðóþòü, õòî íà
ïåðåäâèáîðíèõ ïåðåãîíàõ âèð-
âàâñÿ âïåðåä.

Â³äïîâ³äíî äî äàíèõ
ëüâ³âñüêî¿ Ñîö³îëîã³÷íî¿ ãðóïè
«Ðåéòèíã», çà Ïàðò³þ ðåã³îí³â
ãîòîâ³ ïðîãîëîñóâàòè 26,3 %
îïèòàíèõ, ÿê³ ìàþòü íàì³ð ³òè íà
âèáîðè, çà ÂÎ «Áàòüê³âùèíà»
— 22,6 %. Ðåçóëüòàòè äîñë³ä-
æåííÿ êîìïàí³¿ Research &
Branding Group âêàçóþòü íà ùå
á³ëüøèé ðîçðèâ ì³æ ÏÐ ³ ÁÞÒ:
ÿêáè âèáîðè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè
ïðîõîäèëè çàðàç, çà Ïàðò³þ ðå-
ã³îí³â ïðîãîëîñóâàëè áè 27 %
â³ä òèõ, õòî òî÷íî àáî ñêîð³øå
â³çüìå ó÷àñòü ó âèáîðàõ, çà
«Áàòüê³âùèíó» — 20,4 %. Çà
ðåçóëüòàòàìè ñåðïíåâîãî äîñë-
³äæåííÿ Ôîíäó «Äåìîêðàòè÷í³
³í³ö³àòèâè», çà Ïàðò³þ ðåã³îí³â
ãîòîâ³ ïðîãîëîñóâàòè 28,1 %
âèáîðö³â, çà «Áàòüê³âùèíó» -
25,6%. Íàñòóïíèìè çà íèìè
³äóòü «Óäàð» Â³òàë³ÿ Êëè÷êà
(11,5 %) ³ ÊÏÓ (8,2 %).

Ñâ³æ³ äàí³ Öåíòðó «ÑÎÖÈÑ»,
ùî ïðîâîäèâ îïèòóâàííÿ
ñï³ëüíî ç ²íñòèòóòîì ïîë³òè÷-
íèõ ³ åòíîíàö³îíàëüíèõ äîñë³ä-
æåíü ³ì. ². Êóðàñà: Ïàðò³ÿ ðåã³-
îí³â çäîáóâàº 21,2 % ï³äòðèì-
êè âèáîðö³â, «Áàòüê³âùèíà» —
17,2 %, «Óäàð» — 12,7 %, ÊÏÓ
— 9,4 %. ²íø³, ÿê ³ â ïîïåðåäí³õ

ïðîãíîçàõ, íå ïåðåòèíàþòü 5 %
ïðîõ³äíîãî áàð'ºðà.

Нерівні стартові
позиції

«Îïîçèö³éí³ñòü» ïîë³òè÷íî¿
ñèëè äóæå ÷àñòî ñòàº âèãðàø-
íèì êâèòêîì. Àäæå êðèòèêóâà-
òè çàâæäè ëåãøå, í³æ ïðàöþâà-
òè. Êð³ì òîãî ëþäè çàâæäè ïðàã-
íóòü á³ëüøîãî çà ìîæëèâå, ³ íå
çàâòðà, à ñüîãîäí³. Ñàìå öèì ³
êîðèñòóþòüñÿ ìàñòèò³ øóëåðè,
ïðîïîíóþ÷è ëþäÿì ð³çí³ ï³ðà-
ì³äè çáàãà÷åííÿ áåç äîêëàäàí-
íÿ çíà÷íèõ çóñèëü. Àíàëîã³÷í³
òåõíîëîã³¿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³ â
ïîë³òè÷í³é ñôåð³. Ïàì'ÿòàºìî,
ÿê ó 2004 ðîö³ íà ïîòóæíèõ
ïðî-òåñòíèõ íàñòðîÿõ «ïîìàðàí-
÷åâ³» ïðèéøëè äî âëàäè. Âò³ì,
äóæå ñêîðî íàâ³òü íàéïàëê³ø³
¿õí³ ïðèõèëüíèêè ðîç÷àðóâàëè-
ñÿ â íèõ ÷åðåç áåçäàðíå ãîñïî-
äàðþâàííÿ. Áàãàòî òèõ, õòî ùå
â÷îðà ñòîÿâ íà Ìàéäàí³, ó 2010-
ìó îáðàëè øëÿõ åêîíîì³÷íèõ
ðåôîðì. Ä³ºâà åêîíîì³÷íà ïîë-
³òèêà — îñü òà ïåðåâàãà, çàâäÿ-
êè ÿê³é Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â ïåðåìà-
ãàëà íà ïàðëàìåíòñüêèõ ³ ïðå-
çèäåíòñüêèõ âèáîðàõ.

Ïåðåä ïàðò³ºþ âëàäè íà âèáî-
ðàõ ñòî¿òü çàçâè÷àé ñêëàäíå çàâ-
äàííÿ: ïåðåêîíàòè âèáîðö³â, ùî
âîíè — íå ÷àð³âíèêè, òîæ çà-

áåçïå÷èòè â³äñóòí³ñòü ïîâåíåé,
êàòàñòðîô ³ êðèç íå ìîæóòü. Òå,
ùî âîíè ìîæóòü — ïðîôåñ³é-
íî âèêîíóâàòè ñâî¿ çàâäàííÿ.
Â³äïîâ³äíî, âèáîðö³ ñâî¿ì ãîëî-
ñóâàííÿì îö³íþþòü åôåê-
òèâí³ñòü ìåíåäæåð³â ïðè âëàä³,
à òàêîæ íàäàþòü âîòóì äîâ³ðè
íà ïîäàëüø³ ïåðåòâîðåííÿ ó
êðà¿í³.

Íàâ³òü ó çàìîæíèõ êðà¿íàõ Çà-
õîäó ìàëî ÿêà ïàðò³ÿ âëàäè ïå-
ðåìàãàëà ê³ëüêà âèáîð³â
ïîñï³ëü. ²ç íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ ìîæ-
íà çãàäàòè õ³áà ùî ïðåì'ºð-
ì³í³ñòðà Âåëèêîáðèòàí³¿ Ìàðãà-
ðåò Òåò÷åð ³ Ïðåçèäåíòà ÑØÀ
Ðîíàëüäà Ðåéãàíà. Îáîº âîíè
ïðîâîäèëè íåïîïóëÿðíó ïîë³òè-
êó, îñê³ëüêè çàì³ñòü ïîïóë³çìó
ïðîïîíóâàëè íàñåëåííþ ðåàëüí³
ðåôîðìè. Ïðîòå ï³ñëÿ ñåáå âîíè
çàëèøèëè êðà¿íó â ñòàí³ ïðî-
öâ³òàííÿ ³ äîáðîáóòó.

Причина високих
результатів –
ефективна робота

Ôåíîìåí âèñîêî¿ ï³äòðèìêè
ïðîâëàäíî¿ ïàðò³¿ — óí³êàëüíèé
â Óêðà¿í³. Öå â³äçíà÷àþòü ³ ë³äå-
ðè îïîçèö³éíèõ ñèë. Þð³é Êîñ-
òåíêî,   ãîëîâà   Óêðà¿íñüêî¿

Íàðîäíî¿ ïàðò³¿, íåùîäàâíî
âèñëîâèâ äóìêó, ùî «ïîêè ùî
öå ºäèíèé ïðèêëàä êîìàíäíî¿

ðîáîòè ó Âåðõîâí³é Ðàä³».
Çàðàç ñêëàëàñÿ âèíÿòêîâà ñè-

òóàö³ÿ — çëàãîäæåíà ðîáîòà
ì³æ ïðåçèäåíòîì, Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ, óðÿäîì òà ì³ñöåâèìè
÷èíîâíèêàìè. ² õî÷à ³ñíóþòü
îêðåì³ íåäîë³êè òà íåäîïðàöþ-
âàííÿ, ðåçóëüòàòè îïèòóâàíü
ñâ³ä÷àòü: íàñåëåííÿ äîâ³ðÿº
÷èíí³é âëàä³ é ãîòîâå äàòè ¿é
ìîæëèâ³ñòü çàê³í÷èòè ðîçïî÷à-
òå.

2010—2011 ðîêè áóëè ðîêà-
ìè íàðîùóâàííÿ ïîòóæíîñòåé.
Öå ñïðàöþâàëî ó 2012-ìó, êîëè
óðÿä çì³ã ñóòòºâî ï³äâèùèòè
ñîö³àëüí³ ñòàíäàðòè, âîäíî÷àñ
íå äàþ÷è ³íôëÿö³¿ ¿õ «ç'¿ñòè».
Áóëè çàïî÷àòêîâàí³ ïðîãðàìè,
ðåçóëüòàòè ÿêèõ áóäå âèäíî
ëèøå çà 5—10 ðîê³â. Íàïðèê-
ëàä, öå çàîõî÷åííÿ ï³äïðèºìö³â
çàïðîâàäæóâàòè åíåðãîçáåð³ãà-
þ÷³ òåõíîëîã³¿, ïîáóäîâà íàéá-
³ëüøî¿ â ªâðîï³ åëåêòðîñòàíö³¿
íà ñîíÿ÷íèõ áàòàðåÿõ, ï³äòðèì-
êà ñïðèÿòëèâîãî ³íâåñòèö³éíî-
ãî êë³ìàòó, ñòâîðåííÿ ÿê³ñíî íî-
âèõ ïðàâèë íà ðèíêó ïðàö³ òîùî.

Âèêîíàí³ îá³öÿíêè äàþòü íà-
ñåëåííþ íàä³þ íà òå, ùî éîãî
ãîëîñ íå ïðîïàäå ìàðíî, à ïî-
âåðíåòüñÿ âèñîêèì ð³âíåì æèò-
òÿ, âëàñíèì æèòëîì ³ ìîæëèâ³-
ñòþ ðîçâèâàòèñÿ ó ñâî¿é êðà¿í³.

Ìàð³ÿ Âèñîêà

СТАРТОВАЛ
650Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
В прошлое воскресенье  Закарпатский областной рус�

ский  драмтеатр в Мукачеве вступил в  свой 65�й твор�
ческий сезон.

Открыли новый рабочий сезон театралы хорошо об�
катаным, популярным, восстербованым и популярным у
зрителей спектаклем «Над пропастью во ржи» по пье�
се Джерома Селинджера у поставновке  гл. режиссера
театра Евгения Тыщука.

Спектакль, как и следовало ожидать, прошел с боль�
шим успехом и вызвал много восхитительных откликов
у зрителей. Пожелаем  коллективу тетра, который 25
ноября отмечает свой 55�летний юбилей новых успе�
хов.

âèñíîâêè. ª ñåðåä íèõ i òàêi,
ùî íå ãîòîâi ñïðèéíÿòè
íèíiøíié ñòèëü i ìàíåðó
æèâîïèñó Ëàðèñè Áðîâäi.
Äåõòî, õòî çâèê äî  êëàñè÷-
íîãî ïîï-ðåàëiçìó íàäòî
íàïðóæåíî íàìàãàºòüñÿ
äiéòè äî  âiäïîâiäi: ùî ñàìå
õîòiëà  ñêàçàòè  àâòîðêà îñü
ó öié ÷è â iíøié ñâî¿é
êàðòèíi?

Àëå â öüîìó íåìàº íi÷îãî
äèâíîãî àáî òðèâîæíîãî:
áóäü-ÿêå íîâàòîðñòâî çà
çâè÷íèì çàêîíîì ñîïðîìà-
òó  âèêëèêàº âiäïîâiäíó
ñóïðîòèâíó ðåàêöiþ. Àëå æ
ñàìå ó òîìó  i º ãîëîâíà ñóòü
òâîð÷î¿ íåïîâòîðíîñòi Ëà-
ðèñè Áðîâäi!

Êîæíîþ ñâîºþ êàðòèíîþ
âîíà ñïîíóêàº ãëÿäà÷à äî

ñïiâòâîð÷îñòi: òå ,
÷îãî õòîñü íå áà-
÷èòü ó çâè÷íié
éîìó íàòóði, ãëÿ-
äà÷  ìóñèòü “äîáà-
÷èòè”, äîìèñëèòè,
äîóÿâèòè  ñàì.Îñü
ó ÷îìó  ôiëîñîôiÿ
ñüîãîäíiøíüîãî
òâîð÷îãî íîâàòîð-
ñòâà äîñâiä÷åíî¿ i
òàëàíîâèòî¿ õó-
äîæíèöi.

Ùî æ ñòîñóºòü-
ñÿ áiëüøî¿ êîíêðåòèêè
ïðîôåñiéíèõ äîñòî¿íñòâ
Ëàðèñè Îëåêñàíäðiâíè,
íàéêðàùå ïîñëàòèñÿ íà
äóìêó àâòîðèòåòíèõ çàêàð-
ïàòñüêèõ ìèñòåöòâîçíàâöiâ
Îëåíè Ïðèõîäüêî i Ãàëèíè
Ðèæîâî¿.

Îòæå, âèñòàâêà íîâèõ
òâîðiâ Ë.Î. Áðîâäi ñòàëà
íåïåðåñi÷íèì  ÿâèùåì i ó
ìèñòåöüêîìó, i çàãàëîì ó
äóõîâíîìó  ñâiòi Ìóêà÷åâà,
Çàêàðïàòòÿ.

Ïðî öå çîêðåìà ãîâîðè-
ëè ó ñâî¿õ âèñòóïàõ  â äåíü
âiäêðèòòÿ âèñòàâêè ìiñüêèé
ãîëîâà Ç.Ç.Ëåíäºë, çàâiäó-
þ÷èé îáëàñíèì âiääiëîì
êóëüòóðè  Þ. Ãëåáà, ãîëîâà
Çàêàðïàòñüêîãî îáëàñíîãî
âiääiëåííÿ Íàöiîíàëüíî¿

ñïiëêè õóäîæíèêiâ Óêðà¿íè
Á. Êóçüìà, íàðîäíèé õóäîæ-
íèê Óêðà¿íè  Ìèêèòà, iíøi
êîëåãè Ëàðèñè Îëåêñàí-
äðiâíè, ÷èñëåííi  øàíóâàëü-
íèêè ¿¿ òâîð÷îñòi.

Êðiì òåïëèõ âiòàëüíèõ ñëiâ
i  êâiòiâ, â íàãîðîäó
õóäîæíèöi áóëî âðó÷åíî
ãðàìîòè  âiä îáëàñíî¿ i
ìiñüêî¿ âëàäè. Ñïàñèái,
çâè÷àéíî. Àëå íå áåç
âiä÷óòòÿ ãiðêîòè. ßê ìîæ-
íà ïîÿñíèòè, ùî  72-ði÷íà
õóäîæíèöÿ, îäíà ç
çà÷èíàòåëiâ  Çàêàðïàòñüêî-
ãî îñåðåäêó  Ñïiëêè
õóäîæíèêiâ ÑÐÑÐ, íàé-
çíàìåíèòiøà ãîáåëåíùèöÿ
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, íåî-
äíîðàçîâèé ëàóðåàò  àâ-
òîðèòåòíèõ  îáëàñíèõ ìèñ-
òåöüêèõ ïðåìié, õóäîæíèê
òàêîãî âèñîêîãî òàëàíòó  ïî
ñüîãîäíi, íà âiäìiíó âiä äå-
êîòðèõ ìiñöåâèõ íàäòî ìî-
ëîäèõ, àëå íàäòî ñïðèòíèõ
“ãåíi¿â” îáðàçîòâîð÷îãî
ìèñòåöòâà,  çàëèøàºòüñÿ
áåç áàãàòî ðàçiâ çàñëóæåíî¿
äåðæàâíî¿ âiäçíàêè –  áåç
ãiäíîãî ¿¿ çâàííÿ Çàñëóæå-
íîãî õóäîæíèêà Óêðà¿íè?
Ìîæå õòîñü çíàº — ÷îìó?

    Â.ÄÂÎÐÍÈ×ÅÍÊÎ.

При розлученні бізнес
ділитимуть навпіл

Бути дружиною підприємця стало ще вигідніше.
Тепер чоловік чи дружина при розлученні можуть
претендувати не лише на квартиру чи машину, а й
на частину бізнесу свого благовірного (чи благо"
вірної). Таке рішення прийняв Конституційний Суд.

РІШЕННЯ ухвалене за зверненням приватного підприєм�
ства «ІКІО». Автор клопотання просив розтлумачити по-ло�
ження частини першої статті 61 Сімейного кодексу України
в аспекті того, чи є статутний капітал та майно приватного
підприємства об’єктом права спільної сумісної власності
подружжя.

У КС пояснили, що, відповідно до Конституції, кожен із
подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї, вклю�
чаючи й рівність у майнових відносинах. Основою майно�
вих відносин подружжя є положення про те, що майно, на�
буте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чолов�
ікові на праві спільної сумісної власності – незалежно від
того, що один з них не мав з поважної причини самостійно�
го заробітку. На думку Конституційного Суду, приватне
підприємство (або його частина), засноване одним із под�
ружжя, – це окремий об’єкт права спільної сумісної влас�
ності подружжя, до якого входять усі види майна, у тому
числі вклад до статутного капіталу та майно, виділене з їхньої
спільної сумісної власності. Таким чином, КС дійшов вис�
новку, що статутний капітал та майно приватного підприєм�
ства, сформовані за рахунок спільної сумісної власності под�
ружжя, є об’єктом їх спільної сумісної власності.

Íàø³ êîíñóëüòàö³¿



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 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 в с. Лісарня з
господарськими прибудовами і зе�
мельна ділянка 46 сотин. Сад, виног�
радник.Ціна за домовленістю.
Звертатися 4�25�67, 099�63�69�812.
     Продається  пів �будинку  в Мука�

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

з гаражем та прибудовами в с.
Нижній Коропець по вул. Горького. 25
сотин землі, всі комунікації.

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

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

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

     Продається металевий гараж вол�
гівського розміру у кооперативі "Жи�
гулі" на вул. П. Морозова з оглядовою
ямою. Старт. Ціна 2000 у.о.

Конт. Телефон 3�34�63.
     Продаються автомобіль "Шко�

да�Октавія" у доброму технічному стані
та бджоло пасіка у селі Вишкове, Хус�
тського району. Довідки тел. 097�474�
81�81.
     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
     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.
     Куплю “Таврію” в хорошому стані.

Тел.: 050 553 02 18 (тетяна).
     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.

 ÇÂÅÐÒÀÉÒÅÑß ÇÀ ÀÄÐÅÑÀÌÈ:     ì.Ìóêà÷åâî, âóë.Ìèðó, 19 «À», êàá. 2 (ðåêë.â³ää³ë). Òåë./ôàêñ:  2-32-46; âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè).     Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: 5-47-68.5-47-68.5-47-68.5-47-68.5-47-68.
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  Ïðîäàæ

“Íàéá³ëüø ö³ííèì äëÿ òèõ, õòî ðîáèòü ãðîø³, º ñâîº÷àñíî îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ”. (À.Ìîðãàí, àìåðèêàíñüêèé ì³ëüÿðäåð.)88888
ñò.

  Àâòî
  Êîìåðö³ÿ

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  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.
     Продається 2*кімнатна квартира

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

Тел 0505816433.
     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.

     Продаю новий комп'ютерний
столик й телевізор "Хундай".
Звертатися 4�17�37, 095�5333537.

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.
     Здається  у найм новий пів�особ�

няк  (12 0 км.м.) умебльований в  Рос�
вигові поряд з університетом.

Зверт. 095�1358708.
     Винайму 1�2� кімнатну умебльова�

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

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

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

     Продається металева будка (2,10
х  3,20 метра). Довідки тел. 095�889�
63�34.
     Продам тахту розміром 2 х0,8 м з

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

     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.

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.

      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.

НАДАЮ ПОСЛУГИ ПО
ПЕРЕВЕЗЕННЮ ВЕСІЛЬ

автомобілем BMW 5�ї серії,
чорного кольору. Можливе
оформлення живими квітами.

Т. 050 522 69 20, 050 596 83 70.

Фірма з продажу та ремон*
ту комп'ютерної техніки
прийме на роботу праців*
ників!

Деталі за тел.: 066�535�86�41

Продаються гвинтові сходи
(14 сходин) висотою 2,6 м. (кар�
кас металевий, дошка – ясінь, з
перилами) розмір 2,6х1,5х1х1 м.
лаковані. Тел..: 050 774 92 65.

     Здається в оренду приміщення
під комерцію (магазин, офіс тощо)
на вул Ужгородській, в районі уні�
верситету. Площа – 60 кв. м. ( мож�
ливо частинами)

 Тел. 095�1358708.

      Продається  ліжко з матра�
цем 200 на 80 см з двома висувни�
ми шухлядами. У відмінному стані.

 Тел. 050�3722104.

ДАЮ ПРИВАТНІ УРОКИ
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Тел.: 0507112529
(Олександр)

     Здається у найм однокімнатна
квартира в «ДОСах» на тривалий
термін.

Тел. 066�3550477, 0666683689



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 999994 æîâòíÿ  2012 ð.

¹ 40 (940)¹ 40 (940)¹ 40 (940)¹ 40 (940)¹ 40 (940)

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 24.09.2012 р.  по  30.09.2012 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1. Стасик Любов Василівна – 1947 р.н.
2. Вашутіна Людмила Яківна – 1929 р.н.
3. Сергієв Вадим Миколайович – 1942 р.н.
4. Кенийз Етела Іванівна – 1950 р.н.
5. Герасимов Костянтин Васильович – 1937 р.н.
6. Балог Шандорней – 1925 р.н.
7. Сенченко Ганна Юріївна – 1930 р.н.
8.  Денисюк Надія Іванівна – 1952 р.н.
9.  Соліган Федір Іванович – 1946 р.н.
10. Прокопець Тетяна Іванівна – 1964 р.н.
11. Грзей Ольга Федорівна – 1947 р.н.
12.Слободенюк Тетяна Трохимівна – 1947 р.н.
13. Гал Олександр Карлович – 1951 р.н.
14. Ховпей Олена Михайлівна – 1939 р.н.
15. Мороз Марія Юріївна – 1934 р.н.
16. Піпаш Ганна Михайлівна – 1936 р.н.
17. Чекета Олена Іванівна – 1923 р.н.
18. Добра Марія Гаврилівна – 1924 р.н.

ПАТ «Мукачівському заводу ЗБВіК»
терміново потрібні на роботу:

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

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

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

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

Адміністрація.
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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
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ÊÀÍÀË²ÇÀÖ²ÉÍÈÕ ÌÅÐÅÆ …..…...........…….….3-20-24
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ÊÎÐÈÑÍ² ÒÅËÅÔÎÍÈ ì.ÌÓÊÀ×ÅÂÀ

К У П Л Ю
задвижки, насосы, электродвигатели, электро�
приводы на задвижки, сальниковые компенса�
торы, затворы, фланцы, отводы, тэльферы, по�
грузчики, редукторы, компрессоры, газодувки,
подшибниковые шарики, зубчатые муфты.

Тел.  0676384875

1. 1�х кімн. квартира вул. Маргітича(Московська) поверх 5/5 з
незавершеним ремонтом. Ціна 13000у.о. Тел. 095�421�63�65

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

3. 3�х комнатная квартира в кирпичном доме 2008г. построй�
ки, в престижном районе города полностью с евроремонтом,
автономное отопление (половое в ванной, кухне и коридоре),
кондиционер, джакузи, авторский дизайн, мебель, гараж для
машины, красивый вид из окон. Цена 64900у.о. Тел. 0954216365

4. 3 кімн. квартира, вул. Червоноармійській, в хорошому стані
(нова столярка, м/п вікна, плитка, сантехніка). 5 поверх, 9 по�
верхового будинку. Ціна 32000 у.о. Тел. 095�421�63�65

5. Р�н Росвигово 2006 року будівництва, 2 поверховий буди�
нок, в тихій вулиці, повний євроремонт, мебель, ландшафтний
дізайн 270 кв. м. Ціна 150000 у.о. Тел. 095�421�63�65

6. Н/о в центральній частині міста, чешскої постройки, 2 по�
верхи, загальна площа 120кв.м, 4�и кімнати, 2�а санвузла, ок�
ремий вхід, є двір, зроблений капитальний ремонт даха, утеп�
лений фасад, полове отоплення, пласт. вікна, нова проводка
заведені нові труби на воду та каналізацію. Ціна 59000у.о. Мож�
ливий обмін. Тел. 050�763�31�66

7. Комерційна будівля 870 кв.м по вул. Берегівська�бічна є сто�
янка 0,3 Га землі, поруч діюча автомийка, кафе, таможня, завод
Флекстронікс є держ. Акт, 40 сот під комерцію, можливе оформ�
лення кредиту, можливий обмін Ціна 170000у.о. Тел. 063�407�
47�97 8.

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

9. Куплю квартиру в Мукачево за розумну ціну бажанно без
ремонта 0634074797

10. Теміново! На роботу потрібен бармен�офіціант та авто�
мийники на діючу автомийку по вул. Берегівська�бічна.

Тел: 0634074797

ОГОЛОШЕННЯ

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

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

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

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

товлення склопакетів.



“ÎÑ²ÍÍ²É”

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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

40 (940)40 (940)40 (940)40 (940)40 (940)
 10 10 10 10 10 4 æîâòíÿ 2012 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ó äóðàêîâ è ñ÷àñòüå ãëóïîå. (Êèòàéñêàÿ ïîñëîâèöà).Ó äóðàêîâ è ñ÷àñòüå ãëóïîå. (Êèòàéñêàÿ ïîñëîâèöà).Ó äóðàêîâ è ñ÷àñòüå ãëóïîå. (Êèòàéñêàÿ ïîñëîâèöà).Ó äóðàêîâ è ñ÷àñòüå ãëóïîå. (Êèòàéñêàÿ ïîñëîâèöà).Ó äóðàêîâ è ñ÷àñòüå ãëóïîå. (Êèòàéñêàÿ ïîñëîâèöà).

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

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

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

ÄÅÏÎÇÈÒÍÈÉ ÂÊËÀÄ

ÀÊÖ²ß!!! “ÎÑ²ÍÍ²É”
ÍÀ 6 Ì²ÑßÖ²ÂÀÊÖ²ß!!!

Ó ÃÐÈÂÍ² – 17, 5 % Ð²×ÍÈÕ

"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 16.05 Ò/
ñ "Îïåðè". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð
.20.15 Ò/ñ "Íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ".
22.40 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 22.55,
02.40 Ñâîáîäà ñëîâà.

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
12.55, 02.00 Ò/ñ "Íà êðàé ñâ³òó".
14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Äåøåâî ³
ñåðäèòî". 16.05 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà".
18.40, 03.10 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.45, 01.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Îäíîëþáö³". 23.45
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.20 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.35 "Ì³ñüê³ ï³æîíè". "Áåç
ñâ³äê³â".

ÑÒÁ
06.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.25,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.05 Õ/ô "Ìàìà ìèìîâîë³"
(1). 13.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Àïî-
êàë³ïñèñ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íî-
âèíè". 20.00 "Êóá-3". 22.20 "Äåòåê-
òîð áðåõí³-2". 23.20 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 01.25 "Âiêíà-Ñïîðò". 01.35
Õ/ô "Ùèò ³ ìå÷" (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). 11.10 Ò/ñ "Ìîÿ
âåëèêà ðîäèíà" (1). 15.35, 00.20
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî
íà çàõèñò. 17.00, 19.00 Ïîä³¿. 17.15
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàé-
êà" (1). 19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". .21.10 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1) .
22.15 Õ/ô "Ïîö³ëóíîê äðàêîíà" (2).
Ïðîô³ëàêòèêà!!!.

Ò Å Ò
07.20 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.40 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.05 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷". 08.40, 14.30 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè". 09.45 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 10.45 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ". 11.45,
17.05 Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 12.50 Ò/ñ
"Çàéöåâ +1". 13.25, 17.45 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ". 15.35 Ó ÒÅÒà
òàòî!. 16.15, 02.05 Äîñâ³äîñ. 16.40,
01.40 Âàéôàéòåðè. 18.50 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 19.15, 01.10 ÁàðÄàê. 19.55
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 20.20 Ò/ñ "Çàé-
öåâ +1" (2). 20.55 Ò/ñ "Ä³ôô÷àòêà"
(2). 21.20 Êà$òà. 22.00 Õ/ô "Íå ïî-
ãðîæóé Ï³âäåííîìó Öåíòðó, ïîïè-
âàþ÷è ñ³ê ó ÷îðíîìó êâàðòàë³" (2).
23.45 Äóðíºâ + 1. 00.10 Ñëàâà ç³
Ñëàâºêîì Ñëàâ³íèì.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 14.30  - ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ.
14:30 - "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/c. 15:40 -
Ä/c. 16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16.40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/
ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/c. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 20.00 - "Äóõîâíå äæåðåëî".
Ïðÿìèé åô³ð. 20.45-  Ä/c. 21:30 -
"×ÀÑ". 22:05 - Ò/c. 22:50 - Ò/c. 23:50
- Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55, 17.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.20, 14.20 Kids Time. 13.25 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà". 14.45, 15.50
Teen Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55,
23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.30, 01.15
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.35 Ï³ðàíü¿.

Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1). 19.05 "Ïðî
æèòòÿ". 20.00, 02.55 "Ïîäðîáèö³".
20.30, 03.25 "Ïîäðîáèö³. Íåôîð-
ìàò". 21.00 Ò/ñ "Ìîñãàç" (2). 23.20
Ò/ñ "Òðè òîâàðèø³" 1-4ññ. 03.40 "Òå-
ëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".

 ICTV
06.35, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45,
09.30, 12.55, 19.25, 01.25 Ñïîðò.
06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ñòîï-
10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.35,
19.30, 01.35 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.05, 16.30 Ò/ñ "Îïåðè".. 12.30,
13.00, 21.20 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 15.30,
20.15 Ò/ñ "Íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ".
18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 22.55 Ôàêòè.
Ï³äñóìêè äíÿ. 00.20 Ò/ñ "Êîäåêñ
÷åñò³-4".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
12.55, 02.05 Ò/ñ "Íà êðàé ñâ³òó".
14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Äåøåâî ³
ñåðäèòî". 16.05 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà".
18.40, 03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Îäíîëþáö³". 23.45
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.20 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.35 "Ì³ñüê³ ï³æîíè". "Áåç
ñâ³äê³â". 01.10 "Îáèòåëü íåïðàâäè".
01.40 "Êàë³ôðåí³ÿ".

ÑÒÁ
06.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.55,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.15 "Êóá-3". 11.05 Õ/ô "Äîâ-
ãîî÷³êóâàíå êîõàííÿ" (1). 13.30 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â. Ä³òè-ÿñíîâèäö³".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè" .20.00
"Ôåðìåð øóêàº äðóæèíó-2". 22.20
"Âàã³òíà ó 16". 23.20 "Äîíüêè-ìà-
òåð³". 00.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).
01.25 Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ" (1). 02.15
"Âiêíà-Ñïîðò". 02.25 Õ/ô "Ùèò ³ ìå÷"
(1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ".
09.25, 13.10, 22.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Êðà¿íà 03" (1). 11.10
Ò/ñ "Ìîÿ âåëèêà ðîäèíà" (1). 12.10
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî
íà çàõèñò. 17.00, 19.00, 03.25 Ïîä³¿.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). 19.20, 03.45 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.10 Ò/ñ "Êàð-
ïîâ" (1). 23.10 Òðèäöÿòèð³÷í³. 00.10
Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). .01.10 Õ/ô "Ïî-
ö³ëóíîê äðàêîíà" (2) . 02.45 Ò/ñ "Ó
ïîë³ çîðó. Òðåò³é ñåçîí" (2).

Ò Å Ò
07.20 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.40 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.05 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷". 08.40, 14.30 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè". 09.45 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 10.45 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ". 11.45,
18.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.25, 17.05
Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 12.50 Ò/ñ
"Ä³ôô÷àòêà". 13.25, 17.45 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ". 15.35 Ó ÒÅÒà
òàòî!. 16.15, 01.20 Äîñâ³äîñ. 16.40,
00.55 Âàéôàéòåðè. 19.15, 00.25
ÁàðÄàê. 19.55 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
20.20 Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (2). 20.55 Ò/ñ
"Ä³ôô÷àòêà" (2). 21.20 Êà$òà. 22.00
Õ/ô "Àìåðèêàíñüêèé ïèð³ã" (2). 00.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.

20.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 21.00 Ò/
ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 22.00 ÔÁÐ :).
00.05 Ò/ñ "Çâàáëèâ³ òà â³ëüí³". 01.25
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.30 Ò/ñ
"ßñíîâèäåöü-4" (2). 02.15 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é àêîðä". 03.05, 04.05 Çîíà
íî÷³. 03.10 Áëàãîñëîâëÿþ ³ ìîëþ-
ñÿ. 03.35 Ìèòðîïîëèò Äìèòðî Ìîãè-
ëà.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 9 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.50, 07.50 Õàçÿ¿í ó äîì³. 07.20
Êðà¿íà on line. 07.25 Ãëàñ íàðîäó.
07.30 Åðà á³çíåñó. 08.20 Ïîì³æ ðÿä-
êàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.10 Îô³ö³éíà õðîí-
³êà. 09.20 Ïðî ãîëîâíå. 09.40
Ñâ³òëî. 10.05 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè
æ³íêîþ". 11.00 Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäî-
íà. Î.Îáðàçöîâà ÷.1. 11.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Õàé ùàñòèòü.
12.45 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Íàòàëåþ
Ãîðîäåíñüêîþ. 13.20 Õ/ô "20 äí³â
áåç â³éíè". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.05 Euronews. 15.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15 Õ/
ô "Ôðîíò áåç ôëàíã³â" .. 18.00 Ñâî-
áîäà âèáîðó. Ðåàëüíå æèòòÿ. 18.10
Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà. 18.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40 Îñ-
òàííº ïîïåðåäæåííÿ. 18.45 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.00 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâè-
áîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ
Óêðà¿íñüêà ïëàòôîðìà "ÑÎÁÎÐ".
19.30 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæ-
äåíü. 20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâè-
áîðíà àã³òàö³ÿ. Ïàðò³ÿ Ïîë³òè÷íå
îá'ºäíàííÿ "Ð³äíà Â³ò÷èçíà". 20.50
Ïëþñ-ì³íóñ. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.30 Ñîö³àëüíå øîó "Àä-
ðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.15,
01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó.
23.20 Ïîãîäà. 23.25 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 23.45 Äîê. ô³ëüì ôåñòèâàëþ
"Ïîêðîâ" "Ðîñ³éñüêà Ïàëåñòèíà".
00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Òå-
ëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.10 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 11.05, 11.50, 05.00 Ò/ñ
"Ñë³äàêè". 12.30 "Çí³ì³òü öå íåãàé-
íî". 13.35 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì
çà òèæäåíü". 14.35, 03.05 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 3". 15.40 "Ñ³ìåéí³ äðàìè".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà".
20.15 "Ìàìî, ÿ îäðóæóþñü?" 21.25,
03.50 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 23.25 Õ/ô
"Ïî¿çäî÷êà - 2: Ñìåðòü ïîïåðåäó"
(2). 01.25 Õ/ô "Ïî¿çäî÷êà" (2).

IÍÒÅÐ
06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
07.30, 20.40 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ.
09.10 Ò/ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà- 11".
11.15 "Äåòåêòèâè". 12.30, 04.35
"Çíàê ÿêîñò³". 13.00 Ä/ô "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2".
14.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.50 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 9". 18.10

Ï³äñóìêè äíÿ. 00.20 Ò/ñ "Êîäåêñ
÷åñò³-4".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
12.55, 02.00 Ò/ñ "Íà êðàé ñâ³òó".
14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Äåøåâî ³
ñåðäèòî". 16.05 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà".
18.40, 03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.45, 01.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Îäíîëþáö³". 23.45
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.20 Í³÷í³ íîâè-
íè.

ÑÒÁ
06.05, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.50,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.15 "Ôåðìåð øóêàº äðó-
æèíó-2". 11.10 Õ/ô "Âå÷³ðíÿ êàçêà"
(1). 13.40 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Ä³òè-
ÿñíîâèäö³". 14.45 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô-2".
00.40 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.30
Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ" (1). 02.15 "Âiêíà-
Ñïîðò". 02.25 Õ/ô "Ùèò ³ ìå÷" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10, 22.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Êðà¿íà 03" (1). 11.10 Ò/ñ
"Ìîÿ âåëèêà ðîäèíà" (1). 12.10, 04.00
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 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". . 21.10 Ò/ñ "Êàð-
ïîâ" (1). 23.10 Òðèäöÿòèð³÷í³. 00.10
Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 01.10 Õ/ô "Ì³ñ³ÿ
"Ñåðåí³ò³" (2).

Ò Å Ò
07.20 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.40 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.05 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷". 08.40, 14.30 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè". 09.45 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 10.45 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ". 11.45,
18.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.25, 17.05
Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 12.50 Ò/ñ
"Ä³ôô÷àòêà". 13.25, 17.45 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ". 15.35 Ó ÒÅÒà
òàòî!. 16.15, 01.15 Äîñâ³äîñ. 16.40,
00.50 Âàéôàéòåðè. 19.15, 00.20
ÁàðÄàê. 19.55 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
20.20 Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (2). 20.55 Ò/ñ
"Ä³ôô÷àòêà" (2). 21.20 Êà$òà. 22.00
Õ/ô "Áåç â³ä÷óòò³â" (2). 23.55 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 01.40 Äî ñâ³òàí-
ê ó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
11:05 - Ò/c. 11:50 - Ä/c. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òåñò æèòòÿ"
(ïîâòîð) . 14:00 -  Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ".
14.45 - Ò/c. 15:40 - Ä/c. 16:30 -
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ä/c. 17.50 -  Ì/ô.
18:15 -  Ò/c. 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/c. 22.50 -
Ò/c. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55, 17.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.20, 14.20 Kids Time. 13.25 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà". 14.45, 15.50
Teen Time. 14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55,
23.15 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.30, 01.35
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.35 Ï³ðàíü¿.
20.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 21.00 Ò/
ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 22.00 Áëèæ÷å
äî ò³ëà. 00.20 Ò/ñ "Çâàáëèâ³ òà
â³ëüí³". 01.40 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 01.45 Ò/ñ "ßñíîâèäåöü-4" (2).
2.35 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä". 03.20,
04.20 Çîíà íî÷³.

×ÅÒÂÅÐ, 11 ÆÎÂÒÍß
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06.45 Â÷èìîñÿ ðàçîì. 06.50, 07.50
Õàçÿ¿í ó äîì³. 07.20 Êðà¿íà on line.
07.25 Ãëàñ íàðîäó. 07.30 Åðà á³çíå-
ñó. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40 Êî-
ðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.30
Êíèãà.ua. 09.55 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè
æ³íêîþ". 10.40 Ïðî ãîëîâíå. 11.00
Çäîðîâ'ÿ. 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.25 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß.
12.55 Êðîê äî ç³ðîê. 13.40 Õ/ô "Ñèí
ïîëêó". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.10 Euronews. 15.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.20 Õ/
ô "12 ñò³ëüö³â" 3, 4ñ. (çàêë.). 18.00
Ñâîáîäà âèáîðó. Ðåàëüíå æèòòÿ.
18.10 Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 18.45 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.00 Âèáîðè-2012. Ïåðå-
äâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïàðò³ÿ Çåëåíèõ
Óêðà¿íè. 19.30 Îñ³íí³é æàðò ç Ê.Íî-
âèêîâîþ òà ª.Ñìîë³íèì. 19.55 Ôå-
ñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëå-
âî. 20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâè-

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 10:30
- "×ÀÑ". 11:05 -  Ò/c . 11:50 - Ä/c.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï
õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - "×ÀÑ". 14.45
- Ò/c. 15:40 - Ä/c. 16:30 - "×ÀÑ" .
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Ä/c. 17.50 -  Ì/ô.
18:15 -  Ò/c. 19:00 - "×ÀÑ". 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  "Òåñò æèòòÿ"
(ïðÿìèé åô³ð). 20.45 - Ò/c. 21.30 -
Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/c. 22.50 - Ò/
c. 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

07.30, 08.30, 19.00, 01.05 Ðåïîð-
òåð. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.55, 17.50 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 13.20, 14.20 Kids Time. 13.25
Ì/ñ "Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà". 14.40,
15.50 Teen Time. 14.40 Ò/ñ "Äðóç³".
15.55, 23.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.30,
01.20 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.35
Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
21.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 22.00
Âåñ³ëëÿ áóäå ïî-ìîºìó!. 00.10 Ò/ñ
"Çâàáëèâ³ òà â³ëüí³". 01.30 Ò/ñ "ßñ-
íîâèäåöü-4" (2). 02.15 Ò/ñ "Îñòàíí³é
àêîðä". 03.05, 04.10 Çîíà íî÷³. 03.10
Ïîäîðîæ ó âòðà÷åíå ìèíóëå. 03.40
×åðâîíà Çåìëÿ (Terra Vermelha).
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06.25, 07.35 Òåìà äíÿ. 06.30 Ïðà-
âîñëàâíèé êàëåíäàð. 06.35
Ìóëüòô³ëüì. 06.45 Â÷èìîñÿ ðàçîì.
06.50, 07.50 Õàçÿ¿í ó äîì³. 07.20
Êðà¿íà on line. 07.25 Ãëàñ íàðîäó.
07.30 Åðà á³çíåñó. 08.20 Ïîì³æ ðÿä-
êàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 09.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìà-
äÿíàìè. 10.00 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè
æ³íêîþ". 11.00 Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäî-
íà. Î.Îáðàçöîâà 2÷. 11.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Óêðà¿íñüêà
ï³ñíÿ. 12.55 Õ/ô "¯ì ï³äêîðþºòüñÿ
íåáî". 14.35 Ïðî ãîëîâíå. 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.10
Euronews. 15.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.20 Õ/ô "12 ñò³ëüö³â" 1,
2ñ. 17.40 Êðà¿íó - íàðîäîâ³! 18.00
Ñâîáîäà âèáîðó. Ðåàëüíå æèòòÿ.
18.10 Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 18.45 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.00 Âèáîðè-2012. Ïå-
ðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà
ïàðò³ÿ "Íàðîäíî-òðóäîâèé ñîþç
Óêðà¿íè". 19.30 Îñ³íí³é æàðò ç Î.Âî-
ðîáåé. 19.55 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà
ãóìîðó â Êîáëåâî. 20.20 Âèáîðè-
2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ðà-
äèêàëüíà Ïàðò³ÿ Îëåãà Ëÿøêà. 20.50
Ìåãàëîò. 20.55 Ïëþñ-ì³íóñ, Îô³ö-
³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Îäèí íà
îäèí. À.ßöåíþê - Ñ.Øóñòåð. 22.50
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.15, 01.15 Çà 80
äí³â íàâêîëî ñïîðòó. 23.25 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 23.45 Äîê. ô³ëüì ôåñòè-
âàëþ "Ïîêðîâ" "Ìîíàõèíÿ ²ðèíà
(Äåíèñîâà)". 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.00 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 11.05, 11.50, 04.45 Ò/ñ
"Ñë³äàêè". 12.30 "Çí³ì³òü öå íåãàé-
íî". 13.35 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì
çà òèæäåíü". 14.35 "Íå áðåøè ìåí³ -
3". 15.40 "Ñ³ìåéí³ äðàìè". 16.45,
03.30 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà".
20.15 "Íà íîæàõ", ñåðiÿ. 21.30, 03.55
"Òåðèòîð³ÿ îáìàíó". 22.35 "Ãðîø³".
00.15 Õ/ô "Âàêàíñ³ÿ íà æåðòâó - 2:
ïåðøèé ñþæåò" (2). 02.05 Õ/ô "Ïî-
¿çäî÷êà - 2: Ñìåðòü ïîïåðåäó" (2).

IÍÒÅÐ
09.10 Ò/ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà- 11".
11.10 "Äåòåêòèâè". 12.30, 04.40
"Çíàê ÿêîñò³". 13.00 Ä/ô "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2".
14.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.55 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 9". 18.10
Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1). 19.05 "Ïðî
æèòòÿ". 20.00, 03.00 "Ïîäðîáèö³".
20.30, 03.30 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò".
21.00 Ò/ñ "Ìîñãàç" (2). 00.25 "Ïàðê
àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó". 01.10 Õ/ô
"²ãðè ïàòð³îò³â" (2). 03.45 "Òåëå-
â³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".

 ICTV
06.35, 07.30 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45,
09.30, 12.55, 19.25, 01.25 Ñïîðò.
06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.35 Ïðî-
âîêàòîð. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.35,
19.30, 01.35 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.05, 16.30 Ò/ñ "Îïåðè". 12.30,
13.00, 21.20 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 15.30,
20.15 Ò/ñ "Íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ".
18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 00.05 Ôàêòè.

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 8 ÆÎÂÒÍÃß
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06.35 Ìóëüòô³ëüì. 06.45 Â÷èìîñÿ
ðàçîì. 06.50, 07.50 Õàçÿ¿í ó äîì³.
07.20 Êðà¿íà on line. 07.25 Ãëàñ íà-
ðîäó. 07.30 Åðà á³çíåñó. 08.20 Ïîì³æ
ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 09.35 Îô³ö-
³éíà õðîí³êà. 09.45 Ïðî ãîëîâíå.
10.10 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè æ³íêîþ".
10.55 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 11.50 Îô-
³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Ïðàâî íà çà-
õèñò. 12.45 Òåìíèé ñèëóåò. 12.55
Àðì³ÿ. 13.10 Õ/ô "Ó íåá³ í³÷í³
â³äüìè". 14.35 Â³êíî â Àìåðèêó.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.20 Euronews. 15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.35 Ä/ô "ªâðî-2012.
"Âñÿ ïðàâäà ïðî áîéêîò". 16.15
Ïîãîäà. 16.20 Õ/ô "Ó âîãí³ áðîäó
íåìàº". 17.55 Ñâîáîäà âèáîðó.
Ðåàëüíå æèòòÿ. 18.05 Ñïðàâæíÿ
Óêðà¿íà. 18.15 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.25 Îñòàííº ïîïåðåä-
æåííÿ. 18.30 Àãðî-News. 18.45 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.00 Âèáîðè-2012. Ïåðå-
äâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Êîìóí³ñòè÷íà
ïàðò³ÿ Óêðà¿íè. 19.30 Ïðî ãîëîâíå.
19.50 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â
Êîáëåâî. 20.00 Ñ³ëüðàäà. 20.20
Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òà-
ö³ÿ. Ïàðò³ÿ Ïåíñ³îíåð³â Óêðà¿íè.
20.50 Ïëþñ-ì³íóñ. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.15 Êðà¿íó - íàðî-
äîâ³! 21.35 Îäèí íà îäèí. Â.Êëè÷êî
- Ñ.Øóñòåð. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.15, 01.15 Çà 80 äí³â
íàâêîëî ñïîðòó. 23.25 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 23.45 Äîê. ô³ëüì ôåñòèâà-
ëþ "Ïîêðîâ" "Ïñêîâñüêà äóõîâíà
ì³ñ³ÿ". 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè.

Êàíàë «1+1»
10.00 "Ø³ñòü êàäð³â". 11.05, 11.50,
04.50 Ò/ñ "Ñë³äàêè". 12.30 "Çí³ì³òü
öå íåãàéíî". 13.35 "Ïîâíå ïåðå-
âò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü". 14.35
"Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.40 "Ñ³ìåéí³
äðàìè". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-
ñîëàíà". 20.15, 03.50 "Áàãàò³ òåæ
ïëà÷óòü". 21.30 Õ/ô "Êîõàííÿ òà
³íø³ ë³êè" (2). 00.20 Õ/ô "Ïî¿çäî÷êà"
(2). 02.20 Õ/ô "Ñóø³ ãåðë" (2).

IÍÒÅÐ
06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
07.30, 20.40 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10, 12.45 Ò/ñ "Ëþáà. Ëþáîâ" (1).
13.45 "Çíàê ÿêîñò³". 14.10 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì 2". 15.10 "Ïðàâî íà
çóñòð³÷". 16.15 "Æäè ìåíÿ". 18.10
Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1). 19.05 "Ïðî
æèòòÿ". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30
"Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 21.00 Ò/ñ
"Ìîñãàç" (2). 23.00 Õ/ô "Íå ìîæó
ñêàçàòè "Ïðîùàâàé"" (1). 01.00 Ïðîô-
³ëàêòèêà.

 ICTV
06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ôàê-
òè òèæíÿ. 08.45, 12.45, 02.10 Ôàê-
òè. 09.35, 19.30, 01.10 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.40 Õ/ô "Ãîäèíà ï³ê-2".
12.40 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
13.00 Õ/ô "Ãîäèíà ï³ê-3". 14.55 Ò/ñ
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

"Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà". 14.50, 15.50
Teen Time. .14.50 Ò/ñ "Äðóç³" . 15.55,
23.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.30, 01.20
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.35 Ï³ðàíü¿.
20.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 21.00 Ò/

ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". .22.00 Óêðà¿íà
÷óäåñ-2. 00.05 Ò/ñ "Çâàáëèâ³ òà
â³ëüí³". 01.30 Ò/ñ "ßñíîâèäåöü-4"
(2). 02.15 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä". 03.00,
04.00 Çîíà íî÷³.

ÑÓÁÎÒÀ, 13 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.00 Åðà çäîðîâ'ÿ. 07.25 Êîðèñí³
ïîðàäè. 07.40 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê.
08.00 Øóñòåð-Live. 09.45 Øêîëà
þíîãî ñóïåðàãåíòà. 10.00 Øóñòåð-
Live. 12.15 After Live (Çà ëàøòóí-
êàìè Øóñòåð-Live). 12.40 Çåëåíèé
êîðèäîð. 13.00 Õ/ô "Çóñòð³÷ ïåðåä
ðîçëóêîþ". 14.20 Õ/ô "Ï'ÿòü õâè-
ëèí ñòðàõó". 15.45 Õ/ô "Äîðîãîþ äî
Áåðë³íà". 17.20 Çîëîòèé ãóñàê.
17.45 Ñâ³ò àòîìà. 18.10 Êîíöåðò
"Æèâè â Óêðà¿í³". 20.50 Ìåãàëîò.
20.55 Çâîðîòíèé çâ'ÿçîê. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15 Êàáì³í: ïîä³ÿ
òèæíÿ. 21.30 ÊÂÊ. Êóáîê Ïðåçèäåí-
òà. Ïåðøèé Ï³âô³íàë. 00.00 Îñîá-
ëèâèé ïîãëÿä. 00.10 Åðà çäîðîâ'ÿ.
00.40 Òâ³é ãîëîñ. 01.20 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî.

Êàíàë «1+1»
07.35 "Êóë³íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ
Âèñîöüêà". 08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
09.00 "Õòî òàì?" 10.15, 10.40 Ì/ñ
"×³ï ³ Äåéë" (1). 11.05 Õ/ô "Íåáåç-
ïå÷íèé çâ'ÿçîê" (1). 19.30 ÒÑÍ: "Òå-
ëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí". 20.15
"Îïåðàö³ÿ êðàñà - 2". 22.00 Õ/ô "Í³÷í³
ñåñòðè" (2). 00.10, 04.10 Õ/ô "Áàëü-
íà ñóêíÿ" (1). 01.50 Õ/ô "Â³äïðàâ ¿õ
ó ïåêëî, Ìåëîóíå" (2). 03.20 "Äîá-
ðèé âå÷³ð - 2".

IÍÒÅÐ
08.00 "Ïîçàî÷³". 09.00 "Îðåë ³ Ðåø-
êà". 10.05 "Óêðà¿íî, âñòàâàé!". 11.00
"Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Þðìàëà 2010"". 12.10 Õ/ô "Ëþáèòè
ïî-ðîñ³éñüêè". 14.05 Õ/ô "Ëþáèòè ïî-
ðîñ³éñüêè 2". 16.05 Õ/ô "Ëþáèòè ïî-
ðîñ³éñüêè 3. Ãóáåðíàòîð" (1). 18.10,
20.40 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 20.00,
03.50 "Ïîäðîáèö³". 22.55 Õ/ô "Ñïå-
êîòíèé ëèñòîïàä" (2). 01.00 "Áèòâà
êîìïîçèòîð³â".

ICTV
06.10 ²íøèé ôóòáîë. 06.40 Êîçèðíå
æèòòÿ. 07.25 Îñòàíí³é ãåðîé-2. 08.45
Ç³ðêà YouTube. 10.00 Äà÷à. 10.30
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.30 Åêñòðå-
íèé âèêëèê. 12.30 Íåñåêðåòí³ ôàé-
ëè. 13.55 Ñïîðò. 14.00 Äèâèòèñÿ
âñ³ì! 15.20 Õ/ô "Ïåðåìîæåöü óðà-
ãàí³â". 17.40 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³.
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Òðè
³êñè". 21.55 Õ/ô "Òðè ³êñè-2: Íîâèé
ð³âåíü" (2). 00.05 Íàøà Russia.
01.10 Ãîë³ òà ñì³øí³. 02.05 Õ/ô "Ìåò-
ðî" (2).

ÎÐÒ
07.50 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
08.35 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 08.50
"Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè". 09.40 "Ñëî-
âî ïàñòèðÿ". 10.10 "Ñìàê". 10.55
"Ãàííà Ñàìîõ³íà. Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 12.15, 15.15 "Àáðàêàäàáðà".
18.10 "Âåëèêà ð³çíèöÿ". 19.10 "Òàê
äîáðå!". 19.45 "Ëþäèíà ³ çàêîí".

21.00 "×àñ". 21.20 "Ñüîãîäí³ ââå-
÷åð³". 23.05 "Ùî? Äå? Êîëè?" 00.20
"Ëåãåíäè ðîñ³éñüêîãî ðîêó". 01.50
Õ/ô "Ñòðàõîâèé àãåíò". 02.55 Õ/ô
"Íåï³äñóäíèé".

ÑÒÁ
06.00 Õ/ô "Ïðèãîäè
Êâåíò³íà Äîðâàðäà -
ñòð³ëüöÿ êîðîë³âñüêî¿
ãâàðä³¿" (1). 07.45 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³".
08.50 "Ñí³äàíîê ç
Þë³ºþ Âèñîöüêîþ".
09.00 "¯ìî âäîìà".
10.10 "Çâàæåí³ òà
ùàñëèâ³-2". 15.05 "Íà-
ö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-5".
19.00 "Õ-Ôàêòîð-3".
00.15 "Äåòåêòîð
áðåõí³-2". 01.15 Õ/ô
"Ïðèãîäè Øåðëîêà
Õîëìñà ³ äîêòîðà Âàò-
ñîíà" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿-
íîþ". 09.25 Ì/ô "Íó,
ïîñòðèâàé!" 09.35,
11.00 Ò/ñ "²íòåðíè"
(1). 10.00 Äîäîìó íà

ñâÿòà. 12.10, 03.50 Ò/ñ "Äîðîæí³é
ïàòðóëü - 10" (1). 14.10 Ò/ñ "Çëî÷èí
áóäå ðîçêðèòî" (1). 16.10, 19.20 Ò/ñ
"Ìîÿ âåëèêà ðîäèíà" (1). 19.00,
03.30 Ïîä³¿. 22.00 Õ/ô "Çàãóáëåí³ â
ë³ñàõ" (1). .00.00 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³
â³éíè - 5" (2) . 02.00 Õ/ô "Êîðîëåâà
ëüîäó" (2).

Ò Å Ò
07.10 Ì/ñ "Ëóíò³ê". 07.35 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëåïóçèêè. 08.35
Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò-
³êîì. 09.40 Ì/ñ "×îðíèé ïëàù". 10.40
Äèê³ òà ñì³øí³. 11.05 Ò/ñ "Õòî ó äîì³
ãîñïîäàð?" 11.45, 12.50 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ". 12.10 ÒÅÒ. 13.55
Ì³ñòåð Òðîëîëî. 14.45 Õ/ô "Çóõâàë³
äí³". 16.45 Õ/ô "Àâòîñòîïîì ïî ãà-
ëàêòèö³". 18.55 Õ/ô "Ãàðô³ëä - 2".
20.30 Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (2). 21.35
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 22.00 Àëüî, äè-
ðåêòîð?!. 23.00 Ñëàâà ç³ Ñëàâºêîì
Ñëàâ³íèì. 23.05 Õ/ô "Ùåëåïè 3D"
(3). 00.50 Õ/ô "Äæåê-ñòðèáóíåöü".
02.30 Äî ñâ³òàíêó. .

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - ä/ñ "Âîäà-ë³í³ÿ æèòòÿ". 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:05 - Ì/ô. 10:30 -  Íî-
âèíè "×àñ". 11:05 - "Òî÷êà çîðó".
12:00 - Ä/c. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàò-
òÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 15:00 -  Ä/c. 16:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/c. 18:00 -
Êîíöåðò. 19:00 - "×àñ". 19:30 - Âå÷-
³ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Ò/c. 21:30 - "×àñ".
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35
- Õ/ô. 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
09.00 Ì/ñ "Êóíã-ôó Ïàíäà: Äèâí³
ëåãåíäè". 09.35 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìà-
äàãàñêàðó". 10.00 Ãîòóé. 11.00 Íàø³
â Ðàø³. 12.00 ÔÁÐ :). 13.00 Âåñ³ëëÿ
áóäå ïî-ìîºìó!. 14.00 Äàºø ìî-
ëîäü. 14.40 ØîóìàSòãîóîí. 17.50
Óêðà¿íà ÷óäåñ-2. 19.00 Ì/ô "Øðåê
íàçàâæäè". 21.00 Õ/ô "Ùîäåííèêè
ïðèíöåñè 2: ßê ñòàòè êîðîëåâîþ".
23.05 Õ/ô "Íå æàðòóéòå ç Çîõàíîì"
(2). 01.10 Ñïîðòðåïîðòåð. 01.15 Õ/
ô "Òåìíà ³ñòîð³ÿ" (2). 03.10 Ò/ñ "ßñ-
íîâèäåöü-4" (2).

ÍÅÄ²Ëß, 14 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.30 Êðîê äî ç³ðîê. 07.15 Ìîÿ çåì-
ëÿ - ìîÿ âëàñí³ñòü. 07.30 Ñ³ëüñüêèé
÷àñ. 08.00 Óêðàâòîêîíòèíåíò. 08.25
Êîðèñí³ ïîðàäè. 08.40 Ñàìáî Óêðà¿-
íè. 09.05 Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé.
09.30 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 09.50 Êðîê
äî ç³ðîê. 10.30 Êðà¿íó - íàðîäîâ³!.
10.55 Áëèæ÷å äî íàðîäó. 11.30
Îäèí íà îäèí. À.ßöåíþê - Ñ.Øóñ-
òåð. 12.50 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ.
13.40 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 14.40 ÊÂÊ.
Êóáîê Ïðåçèäåíòà. Ïåðøèé
Ï³âô³íàë. 16.55 Çîëîòèé ãóñàê.
17.20 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 18.05
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 18.40 Æèò-
òÿ ç³ Çëàãîäîþ â ñåðö³. 18.50 Áå-
íåô³ñ Î.Âîðîáåé. 20.40 Ãîëîâíèé
àðãóìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.30 Òî÷êà
çîðó. 22.00 Öåðåìîí³ÿ â³äêðèòòÿ Õ
Ì³æíàðîäíîãî ê³íîôåñòèâàëþ "Ïî-
êðîâ". 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00 Öåðåìîí³ÿ â³äêðèòòÿ Õ Ì³æíà-
ðîäíîãî ê³íîôåñòèâàëþ "Ïîêðîâ"
(ïðîäîâæåííÿ). 23.30 Åðà á³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 00.00 Îë³ìï³éñüêèé âèê-
ëèê. 00.20 Äîê. ô³ëüì ôåñòèâàëþ
"Ïîêðîâ".

 Êàíàë «1+1»
07.45 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.05, 03.40
"Ðåìîíò +". 09.00 "Ëîòî-çàáàâà".
10.20, 10.45 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1).
11.10 "Êóë³íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ
Âèñîöüêà". 11.35 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
2". 13.05, 04.15 Õ/ô "ßãóàð" (1).
15.15 Õ/ô "Í³÷í³ ñåñòðè" (2). 17.40,
02.25 Õ/ô "²ñïàíñüêèé âîÿæ Ñòåïà-
íîâè÷à" (1). 19.30, 23.30 "ÒÑÍ-òèæ-
äåíü". 20.15 "Ì³é çìîæå - 2". 22.15
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 00.15 Õ/ô "×åò-
âåðòèé âèä" (3).

21.00 "×àñ". 21.30 "Ãîëîñ". 23.30
"Ì³ñüê³ ï³æîíè". "Áåç ñâ³äê³â". 00.05
Õ/ô "Äæîðäæ Õàððèñîí: Æèòòÿ â
ìàòåð³àëüíîìó ñâ³ò³". 01.50 Õ/ô "×î-
ëîâ³êè ³ âñ³ ³íø³".

ÑÒÁ
06.20 Õ/ô "Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëì-
ñà ³ äîêòîðà Âàòñîíà" (1). 16.15,
18.05 Õ/ô "Ìîñêâà ñëüîçàì íå
â³ðèòü" (1). 17.55, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 20.00, 22.40 "Íàö³îíàëüíå
òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5". 00.20
"ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 01.35 Õ/ô "Êîõà-
íèé çà íàéìîì" (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). 11.10 Ò/ñ "Ìîÿ
âåëèêà ðîäèíà" (1). 12.10, 04.30 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî íà çà-
õèñò. 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". 21.10 Ò/ñ "Êàð-
ïîâ" (1). 22.15 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).
23.00 Õ/ô "Áîæåâ³ëüíèé ïðîôåñîð"
(2). 01.00 Õ/ô "Ùàñëèâ÷èê Ã³ëìîð"
(1). 02.45 Ëàñêàâî ïðîñèìî.

Ò Å Ò
07.20 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.40 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.05 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷". 08.40, 14.30 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè". 09.45 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 10.45 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ". 11.45 Áî-
ãèíÿ øîï³íãó. 12.25, 17.05 Ìàøà òà
ìîäåë³ 2. 12.50 Ò/ñ "Ä³ôô÷àòêà".
13.25, 17.45, 19.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ". 15.35 Ó ÒÅÒà òàòî!.
16.15, 02.00 Äîñâ³äîñ. 16.40, 01.35
Âàéôàéòåðè. 18.50 ÁàðÄàê. 21.40
Àëüî, äèðåêòîð?!. 22.30 Ñëàâà ç³
Ñëàâºêîì Ñëàâ³íèì. 22.50 Õ/ô
"Çàá³éí³ êàí³êóëè" (2). 00.40 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 01.05 Äóðíºâ
+ 1. 02.25 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
11.05 - Õ/ô. 12:25 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê çäî-
ðîâ'ÿ" (ïîâòîð). 13.45 -  Ïðîãðàìà "
Ê³íîìàã³ÿ ". 14:10 -  Ì/ô. 14:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/c. 15:40 -
Ä/c. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/
c. 17.50 - Ì/ô. 18:10 - Ò/c. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20.00 - Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð ïðîñò³ð".
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 22:05 - Ò/c .
22:55 - Ò/c. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 01.05 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 01.25 Ïîãîäà.
09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55, 17.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.20, 14.20 Kids Time. 13.25 Ì/ñ

áîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ
Âñåóêðà¿íñüêå îá'ºäíàííÿ "Áàòüê³-
âùèíà". 20.50 Ïëþñ-ì³íóñ. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35
Äîñâ³ä. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñè-
ìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.15,
01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó.
23.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.45 Äîê.
ô³ëüì ôåñòèâàëþ "Ïîêðîâ" "Âðåìå-
íà...". 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.05 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 11.05, 11.50, 04.45 Ò/ñ
"Ñë³äàêè". 12.30 "Çí³ì³òü öå íåãàé-
íî". 13.35 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì
çà òèæäåíü". 14.35, 03.05 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 3". 15.40 "Ñ³ìåéí³ äðàìè".
16.45, 02.40 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà". 20.15 "Äàâàé, äî ïîáà÷åí-
íÿ". 21.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2". 23.20
Õ/ô "Îáëè÷÷ÿ ó íàòîâï³" (2). 01.20
Õ/ô "Âàêàíñ³ÿ íà æåðòâó - 2: Ïåð-
øèé ñþæåò" (2). 03.55 "Ãðîø³".

IÍÒÅÐ
06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
09.10 Ò/ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà- 11".
11.10 "Äåòåêòèâè". 12.30, 04.55
"Çíàê ÿêîñò³". 13.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2".
14.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.55 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 9". 18.10
Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1). 19.05 "Ïðî
æèòòÿ". 20.00, 02.25 "Ïîäðîáèö³".
20.30, 02.55 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò".
21.00 Ò/ñ "Ìîñãàç". Çàêë. ñåð³¿ (2).
00.05 Õ/ô "Ìåêñèêàíåöü". 03.10 "Òå-
ëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".

 ICTV
06.30, 07.30 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40,
09.30, 12.55, 19.25, 01.25 Ñïîðò.
06.45 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ìàê-
ñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.35, 19.30, 01.30 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.05, 16.30 Ò/ñ "Îïåðè".
12.30, 13.00, 21.20 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 15.25, 20.15 Ò/ñ "Íàäçâè÷àé-
íà ñèòóàö³ÿ". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð.
00.05 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 00.20
Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³-4". 02.30 Áèòâà
íàö³é.

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
12.55, 02.00 Ò/ñ "Íà êðàé ñâ³òó".
14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Äåøåâî ³
ñåðäèòî". 16.05 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà".
18.40, 03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.45, 01.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Îäíîëþáö³". 23.45
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.20 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.35 "Ì³ñüê³ ï³æîíè". "Áåç
ñâ³äê³â".

ÑÒÁ
07.40, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.05 "Âàã³òíà ó 16". 10.05
"Äîíüêè-ìàòåð³". 11.10 Õ/ô "Êîõàíèé
çà íàéìîì" (1). 13.40 "Áèòâà åêñò-
ðàñåíñ³â". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íî-
âèíè". 20.00, 22.40 "Çâàæåí³ òà
ùàñëèâ³-2". 01.10 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(1). 02.00 Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ" (1). .
02.45 "Âiêíà-Ñïîðò". 02.55 Õ/ô "Ùèò
³ ìå÷" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10, 22.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Êðà¿íà 03" (1). 11.10 Ò/ñ
"Ìîÿ âåëèêà ðîäèíà" (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". 21.10 Ò/ñ
"Êàðïîâ" (1). 23.10 Òðèäöÿòèð³÷í³.
00.10 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 01.10 Õ/ô
"Êëþ÷ â³ä âñ³õ äâåðåé" (2). 02.50 Ò/
ñ "Ó ïîë³ çîðó. Òðåò³é ñåçîí" (2).

Ò Å Ò
07.20 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.40 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.05 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷". 08.40, 14.30 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè". 09.45 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 10.45 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ". .11.45,
18.50 Áîãèíÿ øîï³íãó 12.25, 17.05
Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 12.50 Ò/ñ
"Ä³ôô÷àòêà". 13.25, 17.45 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ". 15.35 Ó ÒÅÒà
òàòî!. 16.15, 01.35 Äîñâ³äîñ. 16.40,
01.10 Âàéôàéòåðè. 19.15, 00.40
ÁàðÄàê. 19.55 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
20.20 Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (2). 20.55 Ò/ñ
"Ä³ôô÷àòêà" (2). 21.20 Êà$òà. 22.00
Õ/ô "Âñ³ â çàõâàò³ â³ä Ìåð³" (2) .00.15
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 02.00 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".

IÍÒÅÐ
07.10 Ì/ñ "Â³íêñ (1). 08.25 "Ãëÿ-
íåöü". 09.25 "Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñüêîãî". 10.00 "ÍÅÄ²Ëß Ç "ÊÂÀÐ-
ÒÀËÎÌ"". 11.05 "Ñâàòè á³ëÿ ïëèòè".
11.30 Õ/ô "Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî
Íîâ³ ïðèãîäè Øóðèêà" (1). 13.25,
15.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 17.45,
21.00 Ò/ñ "Ñèíäðîì Äðàêîíà".
20.00, 02.30 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
23.15 "Ùî? Äå? Êîëè?" 00.35 Õ/ô
"Ìàëüò³éñüêèé õðåñò" (2). 03.15 Õ/ô
"Ëåãåíäè îñåí³" (2). 05.15
"Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
06.50 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 07.50
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.30
Äà÷à. 09.15 Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 10.20
Îë³ìï³Ëÿïè. 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ.
12.00 ²íøèé ôóòáîë. 12.25 Ñïîðò.
12.30 Íàøà Russia. 13.50 Õ/ô "Ïå-
ðåìîæåöü óðàãàí³â". 15.50 Õ/ô "Òðè
³êñè". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.45 Îñ-
òàíí³é ãåðîé-2. 21.05 Õ/ô "Ëèñèé
íÿíüêà". 23.10 Õ/ô "Òðè ³êñè-2: Íî-
âèé ð³âåíü" (2). 01.35 ²íòåðàêòèâ.
Òèæíåâèê. 01.50 Õ/ô "Õðîí³êè ìó-
òàíò³â" (2).

ÎÐÒ
07.30 "Ñìàê". 08.05 "Ñëóæó
Â³ò÷èçí³!" 08.40 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä". 08.50 "Çäîðîâ'ÿ". 10.10 "Íå-
ïóòí³ íîòàòêè". 10.30 "Äîêè âñ³ âäî-
ìà". 11.30 "Ôàçåíäà". 12.15 Ò/ñ "Óìî-
âè êîíòðàêòó". 16.45 "Âåëèê³ ïåðå-
ãîíè. Áðàòåðñòâî ê³ëåöü". 18.30
"Êëóá Âåñåëèõ ³ Êì³òëèâèõ". Âèùà
ë³ãà. 21.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 22.00
Õ/ô "Ìîÿ áîæåâ³ëüíà ðîäèíà". 23.45
"Ïðîòè íî÷³". 00.40 "Åëåìåíòàðíî".
01.30 Õ/ô "Áðåëîê ³ç ñåêðåòîì". 02.35
Ò/ñ "Íà êðàé ñâ³òó".

ÑÒÁ
07.10 "Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöü-
êîþ". 07.20 "¯ìî âäîìà". 08.45 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 09.45 "Ìàñòåð-
Øåô-2". 13.45 "Õ-Ôàêòîð-3". 19.00
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ".
21.50 Õ/ô "Îñòàííÿ ðîëü Ð³òè" (1).
00.15 Õ/ô "Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëì-
ñà ³ äîêòîðà Âàòñîíà" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

06.00, 05.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.40 Ïîä³¿. 07.00 Õ/ô "Ùàñëèâ÷èê
Ã³ëìîð" (1). 09.00 Ëàñêàâî ïðîñè-
ìî. 10.00 Ãåðî¿ åêðàí³â. 11.00 Êðà-
ùèé êóõàð íà ñåë³. 12.00, 04.15 Ò/ñ
"Äîðîæí³é ïàòðóëü - 11" (1). 13.00
Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî" (1).
15.00, 20.30 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 15.30,
19.30 Ò/ñ "Ïîêè öâ³òå ïàïîðîòü" (1).
19.00, 03.45 Ïîä³¿ òèæíÿ. 22.20 Òîê-
øîó "Âåëèêèé ôóòáîë". 00.20 Ò/ñ
"Ìåíòîâñüê³ â³éíè - 5" (2).

Ò Å Ò
07.10 Ì/ñ "Ëóíò³ê". 07.35 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëåïóçèêè. 08.35
Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò-
³êîì. 09.40 Ì/ñ "×îðíèé ïëàù". 10.40
Ì/ô "Äåëüô³í: ³ñòîð³ÿ ìð³¿". 12.30 Õ/
ô "²ãðàøêè". 14.50 Ì³ñòåð Òðîëîëî.
15.40 Õ/ô "Äæîí Òàêåð ïîâèíåí
óìåðòè". 17.35 Õ/ô "Ãàðô³ëä - 2".
19.00 Àëüî, äèðåêòîð?!. 20.00 Ò/ñ
"Çàéöåâ +1" (2). 21.00 Äàéîø ìîëî-
äüîæ!. 22.45 Ñëàâà ç³ Ñëàâºêîì
Ñëàâ³íèì. 22.50 Õ/ô "Íàâ³òü íå
äóìàé 2" (2). 00.50 Äóðíºâ + 1.
01.15 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - ä/ñ "Âîäà-ë³í³ÿ æèòòÿ". 8:30 -
"×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:05 - ìóçè÷íà ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò
20". 10:30 - "×àñ". 11:00 - Õ/ô. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - "Äóõîâ-
íå äæåðåëî" (ïîâòîð). 13:45 - Ì/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Ä/c. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30 - Õ/ô. 20:00
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêî-
âèé âèïóñê "7 äí³â". 21:10 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 22:35 - Õ/ô . 00.20
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00 Çà-
ïèòàéòå ó ë³êàðÿ. 09.15 Ì/ñ "Êóíã-
ôó Ïàíäà: Äèâîâèæí³ ëåãåíäè".
09.55 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêà-
ðó". 10.15 Øîó Êóë³. 11.15 Íå-
ä³ëüíèé îô³ñ. .12.15 Ïàðàä ïîðàä-
2 .13.25 Áëèæ÷å äî ò³ëà 14.30 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.50 Õ/ô "Ùî-
äåííèêè ïðèíöåñè 2: ßê ñòàòè êî-
ðîëåâîþ". 18.05 Ì/ô "Øðåê íàçàâ-
æäè". 20.00 ØîóìàSòãîóîí. 22.05
Õ/ô "Õëîïöÿì öå ïîäîáàºòüñÿ" (2).
00.10 . Ñïîðòðåïîðòåð. 00.15 Õ/ô
"Æàãà øâèäêîñò³" (2). 02.05 Ò/ñ "ßñ-
íîâèäåöü-4" (2).

8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
11.05 - Ò/c. 11:50 - Ä/c. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - "×ÀÑ".
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -
"Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïî-
âòîð). 13:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 14:00 - Ì/ô.
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14:45 -  Ò/c. 15:40 - Ä/c.
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Ä/c. 17:50 - Ì/ô. 18:15 - Ò/
c. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ".
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 20.00 - Ê³íoâå÷³ð ç
"Ì- ñòóä³î". 21:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 22:05 - Ò/c. 22:50
- Ò/c. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.55, 17.50 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 13.20, 14.20
Kids Time. .13.25 Ì/ñ "Ïðè-
ãîäè Äæåê³ ×àíà" .14.45, 15.50 Teen
Time 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55, 23.10
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". .19.30, 01.30
Ñïîðòðåïîðòåð 19.35 Ï³ðàíü¿. 20.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 21.00 Ò/ñ "Òà-
òóñåâ³ äî÷êè". 22.00 Ïàðàä ïîðàä-
2. 00.15 Ò/ñ "Çâàáëèâ³ òà â³ëüí³".
01.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.45
Ò/ñ "ßñíîâèäåöü-4" (2). 02.30 Ò/ñ
"Îñòàíí³é àêîðä". 03.20, 04.10 Çîíà
íî÷³. 03.25 Óêðà¿íö³ Â³ðà.

Ï’ßÒÍÈÖß, 12  ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.55 Õàçÿ¿í ó äîì³. 07.35 Åðà á³çíå-
ñó. 07.45 Ãëàñ íàðîäó. 08.20 Ïîì³æ
ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.30 Ïðåì'ºðà. Ä/ô
"Ìàíäðèê³âñüêà òðàãåä³ÿ". 10.25 221.
Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü. 11.00
Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 11.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 "Íàäâå÷-
³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 12.55 Îêîëèöÿ.
13.20 Õ/ô "Âèêóï". 14.45 Ïðî ãîëîâ-
íå. 15.05 Euronews. 15.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.20 Õ/ô "Ôðîíò
çà ë³í³ºþ ôðîíòó". 18.10 Øëÿõàìè
Óêðà¿íè. 18.30 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
19.05 Ç³ðêè ãóìîðó. Â.Âèøíåâñüêèé,
áðàòè Ïîíîìàðåíêè, Î.Øèðâ³íäò,
Ì.Äåðæàâ³í. 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 Øóñ-
òåð-Live. 00.30, 01.00 Ï³äñóìêè.
00.45, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî
ñïîðòó. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.30
After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-
Live).

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
03.55 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 11.05, 11.50, 04.40 Ò/ñ
"Ñë³äàêè". 12.30 "Çí³ì³òü öå íåãàé-
íî". 13.35 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì
çà òèæäåíü". 14.35 "Íå áðåøè ìåí³ -
3". 15.40 "Ñ³ìåéí³ äðàìè". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷-
íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 20.15 Õ/ô
"Òðîí. Ñïàäîê" (2). 23.20 "Äîáðèé
âå÷³ð - 2". 00.25 Õ/ô "Â³äïðàâ ¿õ ó
ïåêëî, Ìåëîóíå" (2). 02.20 Õ/ô "Îá-
ëè÷÷ÿ ó íàòîâï³" (2).

IÍÒÅÐ
06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
09.10, 12.35 Ò/ñ "Ðàéñüê³ ÿáëó÷êà.
Æèòòÿ òðèâàº". 18.10 Ò/ñ "Êðîâè-
íóøêà" (1). 19.05 "Ïðî æèòòÿ". 20.00,
04.20 "Ïîäðîáèö³". 20.25, 04.45
"Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 20.35
Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 20.55 "Ôóò-
áîë. Çá³ðíà Ìîëäîâè - Çá³ðíà Óêðà¿-
íè". 23.00 "Âåëèêà ïîë³òèêà ç
ªâãåí³ºì Êèñåëüîâèì". 02.30 Õ/ô
"Íåäîòîðêàí³" (2).

 ICTV
06.35, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45,
09.30, 12.55, 19.25, 01.25 Ñïîðò.
06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ñòîï-
10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.35,
19.30 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.05,
16.30 Ò/ñ "Îïåðè". 12.35, 13.00,
21.20 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 15.25,
20.15 Ò/ñ "Íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ"..
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 00.10 Ôàêòè.
Ï³äñóìêè äíÿ. 00.25 Ò/ñ "Êîäåêñ
÷åñò³-4". 01.35 Ãîë³ òà ñì³øí³. 02.30
Áèòâà íàö³é.

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!" 10.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!" 12.55 Ò/ñ
"Íà êðàé ñâ³òó". 14.00 ²íø³ íîâèíè.
14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.10
"Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 16.00 "ÆÊÕ".
17.00 "×åêàé íà ìåíå". 18.40 "Ïîëå
÷óäåñ". 19.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 08.10.12 – 14.10.2012

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 – 21
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 10
     äiâ÷àòîê – 11
     îäðóæèëîñÿ –

24 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 4 ïàðè;
ïîìåðëî – 18 îñ³á.

À.ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî

ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ОВЕН. Подумайте
про майбутнє. Гроші в
спільний бізнес вкла�
дати небажано, це не

самий слушний момент.
Графік роботи може стати
дуже напруженим. Більше
зустрічайтеся з друзями � Вам
необхідно знімати  нервові
перевантаження.

ТЕЛЕЦЬ. Не бійтеся
пустити в хід усю свою
чарівність. Вам  прак�
тично у всьому буде

супроводжувати удача. Ви
можете розраховувати на
підтримку друзів.

БЛИЗНЮКИ. Всі
ваші лиха – від нагро�
мадження втоми.
Імовірні  конфлікти і
затяжні з'ясування

відносин на роботі. Може за�
гостритися питання  про зар�
плату і професійний ріст. Має
сенс щось поміняти.

РАК. Постарайтеся
не вплутуватися в
авантюри, тому що
дуже  великий ризик
більших втрат і не

тільки фінансових. Можна
швидко і рішуче  розібратися
з усіма виникаючими питан�
нями. У вихідні постарайтеся
не  метушитися і не підганяти
хід подій.

ЛЕВ.  Ви будете до�
сить сильні духом,
блискучі розумом і
рішучі в справах,

тому, що б не трапилося – на�
стройтеся на боротьбу до
переможного  кінця. Цілком
реальне підвищення по
службі.

ДІВА. Цілком імовірне
здійснення бажань,
аби тільки вони мали
більш�менш реальні

формулювання. Результати
вашої діяльності обіцяють
бути  зримі і вагомі. Ви буде�
те повні сил і енергії, і зможе�
те встигнути зробити  багато
чого. У вихідні події будуть
багато в чому залежати від
вашого вибору.

ТЕРЕЗИ. Постарай�
теся спілкуватися з
навколишніми рівно
стільки, скільки необ�

хідно для справи, не потрібно
надмірностей. Постарайте�
ся  знизити навантаження на
роботі до мінімуму, тому що
для досягнення бажаного
результату прийдеться при�
класти максимум зусиль.

СКОРПІОН. У цілому
справи підуть чудово,
ви будете себе добре
почувати і досягнете

успіху практично у всіх почи�
наннях. Можуть відбутися
важливі події, які зачеплять
нтереси родини і рідних. На
роботі не варто ділитися под�
робицями особистого життя,
даючи їжу для пліток.

СТРІЛЕЦЬ. Прий�
деться розбиратися з
н а г р о м а д ж е н н я м
справам, які відкла�
дати "на завтра" уже

неможливо.
КОЗЕРІГ. Вибравши
правильну стратегію
і приклавши зусилля,
ви отримаєте лавро�

вого вінка. Якщо упустите
свою вигоду � буде подвійно
кривдно. Постарайтеся не
звертати уваги на шепіт за
спиною і заздрі погляди.

ВОДОЛІЙ. Поки ви
будете обмірковува�
ти кожну дрібницю і
кожну  деталь, натх�
нення втече, і вся лог�

ічна конструкція розвалить�
ся. Вас  очікують вдалі зустрічі
і спілкування з важливими
людьми.

РИБИ. Не варто по�
чинати нічого ново�
го, краще завершуй�
те справи, що нагро�

мадилися, і виправляйте по�
милки. Вас очікує творчий
підйом,  робота перестане
бути вам у тягар.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

НАДІЙШЛА
У ПРОДАЖ

нова  поетична збірка мука�чівського
журналіста і поета Віктора Дворничен�
ка «Уходя, – оставьте свет». Прид�
бати її можна у газетних кіосках і книж�
кових магазинах міста.

×åì áîëüøå äåíåã,
òåì áîëüøå ïðîáëåì.
Íî ýòî ñîâñåì íå îçíà-
÷àåò, ÷òî åñëè ó âàñ
ìíîãî ïðîáëåì, òî ó
âàñ – êó÷à äåíåã.

Âñÿêèé ðàç æåíùèíû  ñ
óäîâîëüñòâèåì  óáåæ-
äàþòñÿ, ÷òî ó ìóæèêîâ
îäíî íà óìå.

– Ýé, êðàñàâ÷èê, äàâàé
ïîçíàêîìèìñÿ!

– Äà íó âàñ, æåíùèí!
Îò âàñ  îäíè äåòè!

Âñåìèðíàÿ  îðãàíèçà-
öèÿ "Çà ñîõðàíåíèå
æèçíè æèâîòíûõ" âðó-
÷èëà  ñâîþ âûñøóþ íà-
ãðàäó óêðèíñêîé êîë-
áàñíîé ïðîìûøëåííîñ-
òè.

Ïîïóãàé Æàííû Ôðèñ-
êå âìåñòî "ïîïêà – äó-
ðàê" íà÷àë ãîâîðèòü
"ïîïêà ó íåå – êëàññ!"

Íà ñâàäüáå  ñâèäå-
òåëü-ñïåêóëÿíò âûêó-
ïèë íåâåñòó è òóò æå
åå ïåðåïðîäàë çà áî-
ëåå âûñîêóþ öåíó.

Èñïîð÷åííûìè äóøà-
ìè çàíèìàþòñÿ  ëèáî
ñâÿùåííèêè, ëèáî ñàí-
òåõíèêè.

Ìàðøðóòêà. Âíåçàï-
íî îòêóäà-òî äîíî-
ñèòñÿ  êîçëèíîå ìåêà-
íèå:"Ìå-å-å-ý".

Íàðîä íà÷èíàåò  îã-
ëÿäûâàòüñÿ. Çâóê ïî-
âòîðÿåòñÿ. Ïîòîì
åùå ðàç. Îäíà äåâóøêà
íà÷èíàåò ðûòüñÿ  â ñó-
ìî÷êå. Íàêîíåö íàõî-
äèò "ìîáèëüíèê” è îò-
âå÷àåò:

– Ñëóøàþ òåáÿ, ëþáè-
ìûé!"

СТАРТУВАЛА
ПЕРЕДПЛАТА

на газету

«ÌÓÊÀ×ÅÂÎ»
на 2013�й рік.
У передплатних

умовах нічого не
змінюється

П е р е д п л а т н а
вартість  1�го номе�
ра газети

на 1 місяць—8 грн.,
на квартал—24 грн.,
на 6 місяців – 48 грн.,
на рік—96 грн.

Оформити підписку
вам допоможуть у
будь�якому поштово�
му відділенні міста і
району або  безпосе�
редньо у редакції газе�
ти за адресою м. Му�
качево, вул. Яр. Муд�
рого, 5�а (2�й по�
верх).

Бадьорий зранку
Є люди, які насилу прокидаються вранці, вста�

ють з ліжка розбитими, похмурими. Як можуть до�
помогти собі ці «сови» ? Ось декілька порад
фахівців.

� Ледве прокинувшись, гарненько потягніться в ліжку,
прогинаючи і розпрямляючи хребет.

� Коли встанете з ліжка, прийміть гарячий душ. Потім
швидко перемкніть його на холодний – ненадовго, хоч
би на декілька секунд. Спрямуйте сильний струмінь на
комірцеву зону – шию й плечі – і знову поміняйте гаря�
чу та холодну воду. Продовжуйте процедуру кілька разів,
в загальному 4�5 хвилин.

� Зробіть декілька вправ: максимальне згинання і
розгинання шиї, оберти головою, верхньою і нижньою
частиною тулуба. Рух повинен починатися у верхній ча�
стині тулуба і «опускатися» донизу.

� Добре допомагає вживання адаптогенних рослин
– настоянки елеутерококу, левзеї, аралії маньчжурсь�
кої. Тільки найперше, вставши з ліжка, зміряйте собі
тиск – він не має бути підвищений. Якщо у вас є
схильність до гіпертонії, спробуйте вранці приймати 5
г (0,5 ч. ложечки) перги. її потрібно розсмоктати в роті
натщесерце, за 20 хвилин до іди. Перга регулює тиск:
низький – підвищує, високий – знижує, і підвищує то�
нус організму без впливу на судини.

5 îêòÿáðÿ  â 19.00
â Ìóêà÷åâñêîé äðàìòåàòðå âïåðâûå íà Óêðàèíå

âûñòóïàåò  ñ ÷åõîâñêîé êîìåäèåé

«Æåíèõ è ïàïåíüêà»
 Ìîñêîâñêèé Ìåëèõîâñêèé òåàòð.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³


