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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).

ПОЧИНАЮЧИ з 1 червня поточного року 3487983
вкладники Ощадбанку СРСР отримали  виплати  на за�
гальну суму 3 млрд. 296, 43 млн. грн.

ЕСТОНІЯ, США і Німеччина посіли лідируючі позиції
у рейтингу  країн по рівню свободи в Інтернеті.  Україна
у цьому рейтингу зайняла 12�е місце.

АНГЛІЙЦІ збираються  спорудити у Лондоні  новий
аеропорт  вартістю 80 млрд. доларів. Адже  нинішній
аеропорт Хитроу, спланований  у 1940 році уже невзмозі
обслужити  67 млн. пасажирів щорічно.

РОСІЯ  продовжує анулювати  борги країн Третього
світу за  поставки зброї і техніки колишнім Радянським
Союзом. Зокрема  списано 11 млрд. доларів боргу КНДР.

НА АЕРОДРОМІ  "Київ�Антонов"  під Києвом відбув�
ся 8�й Міжнародний авіакосмічний салон, на якому,
окрім авіатехніки,  глядачам  влаштували виставку ху�
дожніх полотен. Експозицію з 500 живописних картин
облаштовано у салоні найбільшого у світі  літака "Мрія".

В ІТАЛІЇ вперше продаж велосипедів  перевищує про�
даж автомобілів. За рік  майже 2 мільйони  італійців
пересіли з авто на "біціглі". Причиною експерти нази�
вають економічну кризу і зростання цін на пальне.

В ОДНОМУ з паркiв  столицi Мексики встановлено
величну скульптуру екс�президента Азербайджана Гей�
дара Алiєва. Кошти на побудову пам’ятника i
реконструкцiю парка (5 мiльйонiв доларiв) внiс уряд
Азербайджана.

ДВI  голландськi 69�рiчнi сестри�близнята, колишнi
повiї, засiли писати мемуари, у яких передбачають на�
писати спогади про життя у "кварталах червоних
фонарiв".

У ЛИТОВСЬКIЙ Клайпедi введено податок на дощову
воду.  Вiдтепер  її використання буде каратися  штра�
фом – 1 євро за 1 кубiчний метр.

У РОСIЇ кiлька громадських органiзацiй розпочали
збiр пiдписiв серед населення  за повернення Волгог�
раду назву Сталiнград.

КIТ Ларрi, який дотепер  працював на Дайнiнг�стрiт
на посадi  головного мишолова при англiйському кабiнетi
мiнiстрiв звiльнений  за лiнощi на роботi.

ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
бригади лісорубів. Оплата праці потижне�

ва. Заробітна плата висока. Вахтовий
метод роботи. Телефони для довідок:

0674715558, 0990550917.

ØÀÍÎÂÍ² ÊÎËÅÃÈ!
Ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà,

Âñåñâ³òíüîãî Äíÿ Ïîøòè ïðèéì³òü
íàéùèð³ø³ ïîáàæàííÿ!

Íåõàé êîæíèé äåíü ïðèíîñèòü âàì
ðàä³ñòü, òâîð÷ó íàñíàãó, óñï³õ ó ñïðàâàõ,

ïðèõèëüí³ñòü äîë³ òà
â³ðó ó ùàñëèâèé çàâòðàøí³é äåíü.

Ùîá âàøà ïðàöÿ ñòàëà ïë³äíîþ äëÿ
ïîøòîâî¿ ãàëóç³, à âàøà ïðîôåñ³éíà

ìàéñòåðí³ñòü ³ íàäàë³
ñïðÿìîâóâàëàñü íà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá
ñïîæèâà÷³â. Ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ
³ áëàãîïîëó÷÷ÿ âàì ³ âàøèì ðîäèíàì.

Ç ïîâàãîþ,
íà÷àëüíèê ÖÏÇ ¹ 1 Ò. ÃÎÐÄÓÁÅÉ

òà Ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò ÖÏÇ ¹ 1

856 ãðèâåíü
Такою стала мінімальна

пенсія з 1 жовтня цього
року. З 1жовтня 2011 року
вона становила 784
гривні.  Тобто за рік пенс�
ійної реформи “мінімал�
ка” зросла на 72 гривні.

НЕ ПЕРЕУЧИТЕСЬ
Продолжительность учебного

года для учеников начальной шко�
лы не менее 175 дней, для осталь�
ных –190 дней. Общая продолжи�
тельность каникул не менее 30 дней.

Длительность
уроков
1�й класс�35 мин.;
2�4�й классы � 40 мин.;
5�11�й классы�45 мин.

Сколько  заниматься дома
1�й класс�уроков
не задают;
2�й класс�45 мин.;
3�й класс�1 час 10 мин.;
4�й класс�1 час 30 мин.;
5�6�й классы � 2,5 часа;
7�8�й классы � 3 часа;
9�11�й классы�4 часа.

АНЕКДОТ НОМЕРА
После определен�

ной суммы  украден�
ного экономика
превращается

в политику.

Через вибори у школах
перенесуть канікули!

Міністерство освіти і науки, молоді
та спорту рекомендує навчальним
закладам, у яких працюватимуть ви�
борчі дільниці, перенести осінні кан�
ікули. Передбачалося, що канікули
розпочнуться 29 жовтня і закінчаться
4 листопада. Міністерство пропонує
починати відпочивати 25 жовтня та
повернутися до науки 1 листопада.

«Ми — демократичне управління, –
каже  заступник начальника Головно�
го управління освіти і науки, молоді
та спорту Богдана Біляк. – Тому це пи�
тання залишили на розсуд шкіл. Вони
спільно з відділами освіти повинні вирі�
шити, чи переноситимуть канікули, і по�
відомити нам».

Ольга ЧИТАЙЛО.

Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè òà âåòåðàíè
ÄÇ “Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà

ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íà ñòàíö³ÿ”!
Â³òàþ âàñ ³ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì – Äíåì ïðà-

ö³âíèêà äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñëóæáè!

Ïðèéì³òü ùèðó âäÿ÷í³ñòü çà âèñîêå ñëóæ³ííÿ
îáðàí³é ñïðàâ³, íåâòîìíèé òâîð÷èé ïîøóê, ñàìî-
â³ääàí³ñòü, äîáðî ³ ùåäð³ñòü äóø³. Âïåâíåíà, ùî
âè é íàäàë³ äîêëàäàòèìåòå çóñèëü çàäëÿ çáåðå-
æåííÿ çäîðîâ’ÿ ìåøêàíö³â Ìóêà÷åâà, ïðîïàãàí-
äè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, à îòæå âè ôàêòè÷íî
â³äïîâ³äàºòå çà òå, ÿêèì áóäå ìàéáóòíº íàøî¿ äåð-
æàâè.

Áàæàþ âàì, ùîá ó âàøèõ ðîäè-
íàõ çàâæäè ïàíóâàëè òåïëî, ðàä³ñòü
òà çàòèøîê, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ. Íåõàé âàì
çàâæäè âñì³õàºòüñÿ äîëÿ íà äîâ-
ãèõ ñòåæèíàõ æèòòºâî¿ íèâè, íåõàé
ñóïðîâîäæóº âàñ â³ðà é íàñíàãà,
íàä³ÿ ³ ëþäñüêà ïîâàãà.

Â.î. ãîëîâíîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
ì. Ìóêà÷ñâî Ð.  ÒÓÐÎÂÖ²É
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З метою підтримки, стимулюван�
ня та розвитку здібностей і талантів
найбільш обдарованої учнівської
молоді м.Мукачево, враховуючи їх
успіхи в галузях освіти, культури,
фізичної культури і спорту, що спри�
яють збагаченню духовних і спортив�
них надбань нашого міста і держави,
на виконання положень Декларації
про загальні засади державної мо�
лодіжної політики в Україні, Закону
України «Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Ук�
раїні та інш, враховуючи рекомен�

Ïðî âñòàíîâëåííÿ ùîì³ñÿ÷íèõ ñòèïåíä³é ì³ñüêî¿ ðàäè îáäàðîâàíèì
³ òàëàíîâèòèì ó÷íÿì Ìóêà÷åâà

дації постійної депутатської комісії з
питань освіти, культури, молоді, спорту
та духовного розвитку міська рада в и
р і ш и л а:

1. Встановити стипендії обдарова�
ним і талановитим учням міста Мука�
чева згідно списку

Міський голова Золтан Лендєл

Список обдарованої та талановитої
учнівської молоді, міста Мукачева, яким
встановлено стипендії міської ради на
2012�2013 н. р. приведений в табли�
цях...

Ýòà èñòîðèÿ íà÷èíàëàñü âðîäå
õîðîøî: â 1998 ãîäó èç Ìîñêâû â
ïîçàáûòîå ãîñóäàðñòâîì ðîäíîå
ñåëî ×àóñîâî-2 ïðèåõàë  áèçíåñ-
ìåí Àðêàäèé Êîðíàöêèé. È ñêó-
ïèë ó æèòåëåé ñåëà èõ çåìåëüíûå
ñåðòèôèêàòû. Ïîòîìó êàê çåìëÿ-
êè «ñàìè ê íåìó îáðàòèëèñü è
ïðîñèëè çàáðàòü çåìåëüíûå ïàè».
Ñêóïèë çà  íàëè÷êó. Êàê îáúÿñ-
íÿë ñàì Àðêàäèé Àëåêñååâè÷,
«òîãäà çà çåìåëüíûå è èìóùå-
ñòâåííûå ïàè ñåëî ïîëó÷èëî íà-
ìíîãî áîëüøå 1 ìëí.äîëëàðîâ è
ñòàëî ïåðâûì ñåëîì-ìèëëèîíå-
ðîì â Óêðàèíå».  Ñëîâîñî÷åòà-
íèå «ñåëî-ìèëëèîíåð» êîíå÷íî
âïå÷àòëÿåò. Îäíàêî, ÷òî æå êîíê-
ðåòíî èìååòñÿ â âèäó? ×èñëåí-
íîñòü æèòåëåé ñåëà? Ðàçìåð íà-
ëîãîâ, ïåðå÷èñëåííûõ îò âîçäå-
ëûâàíèÿ çåìåëü â áþäæåò ñåëü-
ñîâåòà? Èëè ðå÷ü èäåò î ìèëëè-
îíå äîëëàðîâ, ïðèâåçåííûõ èç
Ðîññèè «â ÷åìîäàíå» îòäåëüíî
âçÿòûì ãðàæäàíèíîì (òîãäà åùå
Ðîññèè) è â ïîæàðíîì ïîðÿäêå
âûïëà÷åííûõ êðåñòüÿíàì çà ïàè?
Òàê ìèëëèîí ýòîò, ïî ñëîâàì òåõ
æå ÷àóñîâöåâ (â ñîâñåì äðóãèõ
èíòåðâüþ) âïðîê ñåëó íå ïîøåë:
«Íàø çåìëÿê Àðêàäèé Êîðíàö-
êèé ïðåäëîæèë ïðîäàòü åìó çå-
ìåëüíûå ñåðòèôèêàòû. Äåñêàòü,
÷òîáû çåìëÿ íå ïîïàëà â ÷óæèå
ðóêè. Îí ïîîáåùàë âëîæèòü äåíü-
ãè â õîçÿéñòâî, ñîçäàòü íîâûå ðà-
áî÷èå ìåñòà, çàáîòèòüñÿ î áëàãî-
óñòðîéñòâå, î ïåíñèîíåðàõ. Ìû
ñîãëàñèëèñü è ïðîäàëè ñåðòèôè-
êàòû íà çåìåëüíûå ïàè ðàçìåðîì
3,3 ãà çà 4150 ãðí êàæäûé (íà òîò
ìîìåíò – 2200 äîëëàðîâ). Òàê æå,

Феодал из Чаусово�2
ïîñëå îáåùàííûõ Êîðíàöêèì
âñÿ÷åñêèõ áëàã, çà 200 òûñÿ÷ ãðè-
âåí ïðîäàëè çåìëÿêó èìóùå-
ñòâåííûå ñåðòèôèêàòû, õîòÿ èìó-
ùåñòâî õîçÿéñòâà íà òî âðåìÿ
áûëî îöåíåíî â 5,35 ìëí.ãðí.
Ïðèáðàâ ê ðóêàì âñå èìóùåñòâî
è çåìëþ, À.Êîðíàöêèé îòêàçàëñÿ
ðàññ÷èòàòüñÿ ïî çàäîëæåííîñòè
õîçÿéñòâîì çà ïðåäûäóùèå ãîäà
ïî çàðïëàòå. Ïîëîâèíà ëþäåé âîç-
ðàñòîì îò 25 äî 35 ëåò îñòàëèñü
áåç ðàáîòû è âûíóæäåíû áûëè
ñòàòü íà ó÷åò â ðàéîííîì öåíòðå
çàíÿòîñòè. Òå, êîãî îñ÷àñòëèâèëè
ðàáîòîé, ðàáîòàþò çà êîïåéêè.
Ñîâåðøèâ ãîðüêóþ îøèáêó, ïî-
âåðèâ ñâîåìó ãîðå-çåìëÿêó, ìû
õîòèì ïðåäîñòåðå÷ü îò òàêèõ
îøèáîê äðóãèõ ñîáñòâåííèêîâ
çåìëè è ïðîñèì èçáàâëåíèÿ…»
(èç ïèñüìà æèòåëåé ×àóñîâî-2,
îïóáëèêîâàííîãî â ãàçåòå «Ñåëü-
ñêèå âåñòè»).

Èñòîðèÿ ïðèîáðåòåíèÿ ïàåâ â
×àóñîâî-2 âîîáùå ïîó÷èòåëüíà.
Íà òîò ìîìåíò äåéñòâîâàë ïðåçè-
äåíòñêèé óêàç, ïîçâîëÿâøèé êóï-
ëþ-ïðîäàæó çåìåëüíûõ ñåðòèôè-
êàòîâ. Â 2001 ãîäó, ïîñëå âèçèòà
Ë.Êó÷ìû â Ïåðâîìàéñêèé ðàéîí
è æàëîá êðåñòüÿí íà À.Êîðíàö-
êîãî, ïðîçâó÷àâøèõ âî âðåìÿ
âñòðå÷è ãëàâû äåðæàâû ñî ñâîè-
ìè ãðàæäàíàìè, ñïåöèàëüíî ñî-
çäàííàÿ ïàðëàìåíòñêàÿ êîìèññèÿ
ïðîâåëà ïðîâåðêó, è ïîêóïêà ñåð-
òèôèêàòîâ áûëà çàêîíîäàòåëüíî
çàïðåùåíà. Ê ýòîìó âðåìåíè àã-
ðîôèðìà Êîðíàöêîãî óñïåëà êó-
ïèòü, ïî åãî æå ñëîâàì,  îêîëî 5-
6 òûñ.ãà çåìëè. Ðåøåíèåì ñóäà ãî-
ñóäàðñòâåííûé àêò íà ïðàâî ÷àñ-

òíîé ñîáñòâåííîñòè áûë àííóëè-
ðîâàí.  Àðêàäèé Àëåêñååâè÷ ëþ-
áèò ðàññêàçûâàòü æóðíàëèñòàì,
êàê ãåðîè÷åñêè ñóäèëñÿ ïî ýòî-
ìó ïîâîäó ñ Ë.Êó÷ìîé âïëîòü äî
Åâðîïåéñêîãî ñóäà ïî ïðàâàì ÷å-
ëîâåêà. Âîò òîëüêî íå óòî÷íÿåò,
÷åì çàêîí÷èëñÿ ýòîò ñóä. À çàêîí-
÷èëñÿ îí äëÿ íåãî íè÷åì, î ÷åì
Êîðíàöêèé ïðåäïî÷èòàåò óìàë-
÷èâàòü. Âïðî÷åì, ÷àóñîâöàì îò
ýòîãî ëåã÷å íå ñòàëî – îïûòíûé
þðèñò, Àðêàäèé Àëåêñååâè÷ ëîâ-
êî îáîøåë çàïðåò.

Àðêàäèé Êîðíàöêèé âîîáùå
ñòàðàòåëüíî âûïèñûâàåò â ÑÌÈ
ëóáî÷íóþ êàðòèíêó âñåîáùåãî
áëàãîäåíñòâèÿ â òåõ ñåëàõ, ãäå îí
ñêóïèë ëèáî àðåíäîâàë çåìëè (à
ýòî íà ñåãîäíÿ 9 ñåë â Ïåðâîìàé-
ñêîì è Êðèâîîçåðñêîì ðàéîíàõ è
ïðèìåðíî 17 òûñ.ãà çåìëè): «Çà
12 ëåò Àðêàäèé Êîðíàöêèé ñîçäàë
â Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè… ïðî-
öâåòàþùóþ àãðîôèðìó, íà äåëå
ïðîäåìîíñòðèðîâàë, ÷òî ñåëüõîç-
ïðîèçâîäñòâî ìîæåò áûòü âûãîä-
íûì ïðåäïðèÿòèåì íå òîëüêî äëÿ
èíâåñòîðà, íî è äëÿ ðàáîòíèêîâ è
ñåëÿí» (ãàçåòà «Ôàêòû»). À âîò
åùå: «Äîâåäåííûå äî îò÷àÿíèÿ
îáàíêðîòèâøåéñÿ êîëõîçíîé ñè-
ñòåìîé, áåçäåíåæüåì… êðåñòüÿ-
íå ðèíóëèñü ê ñïàñèòåëÿì Êîð-
íàöêèì… Çà ÷åòûðå ãîäà â çåì-
ëþ âëîæåí åùå ìèëëèîí äîëëà-
ðîâ... Êîìó îò ýòîãî õóæå? Îäíî-
ñåëü÷àíàì, ïîëó÷èâøèì ðàáîòó,
íåïëîõîé åæåìåñÿ÷íûé çàðàáî-
òîê? Èëè ïî÷òè ñîòíå íåìîùíûõ
âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, êîòîðûõ
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà Êîðíàöêèõ»
áåñïëàòíî îáåñïå÷èâàåò âñåì

íåîáõîäèìûì äëÿ æèçíè âïëîòü
äî ñëåäóþùåãî óðîæàÿ?» (ãàçåòà
«Çåðêàëî íåäåëè»). «…Çåìåëüíî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðîå
ìîãëî áû äàòü òîë÷îê âîçðîæäå-
íèþ ñåëà è ãîñóäàðñòâà, íåò!», -
ñîêðóøàåòñÿ Àðêàäèé Êîðíàö-
êèé â èíòåðâüþ ãàçåòå «Ïðàâîâèé
òèæäåíü».

Àðêàäèé Àëåêñååâè÷ ïîçèöèî-
íèðóåò ñåáÿ êàê ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èíâåñòîðà, ñïåöèàëè-
ñòà â îáëàñòè çåìåëüíîãî ïðàâà.
Íåêîãäà îí âõîäèë â ñîñòàâ ðàáî-
÷åé ãðóïïû ñåêðåòàðèàòà ïðåçè-
äåíòà Óêðàèíû ïî óñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ çåìåëüíîãî è àãðàð-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. ×åëîâåê
òàêîãî ìàñøòàáà, áåçóñëîâíî,
äîëæåí áîëåòü äóøîé î âîçðîæ-
äåíèè ñåëà è ãîñóäàðñòâà. Âîò
òîëüêî ñåëî, ãäå îí ïðèîáðåë çåì-
ëè, ÷òî-òî åìó íå  ðàäî è âîçðîæ-
äàòüñÿ íå ñïåøèò.

Õàðàêòåðíàÿ äåòàëü: ëþäè, îò-
äàâøèå àãðîôèðìå Êîðíàöêèõ
ñâîè ïàè, áîÿòñÿ íå òî, ÷òî ðàñ-
ñêàçûâàòü î ñâîåé  æèçíè – ïî-
êàçûâàòüñÿ ëèøíèé ðàç íà óëèöå.
Â îòâåò íà íåäîóìåíèå çàåçæèõ
îáúÿñíÿþò: â ñåëå íåîôèöèàëü-
íî ââåäåí «êîìåíäàíòñêèé ÷àñ»,
âå÷åðîì ïî óëèöàì ñâîáîäíî íå
ïðîéäåøü – îõðàííèêè ïðåäïðè-
ÿòèÿ îáÿçàòåëüíî ïîèíòåðåñóþò-
ñÿ, êóäà, ìîë, è çà÷åì, ïîñëå ÷åãî
íåíàâÿç÷èâî çàòîëêàþò íàçàä, â
õàòó. À âîçðàçèøü – ïîïàäåøü â
«÷åðíûé ñïèñîê», ñêðóïóëåçíî
ñîñòàâëÿåìûé ìåíåäæåðàìè
ïðåäïðèÿòèÿ. À ýòî îçíà÷àåò
îäíî: ðàáîòû íå áóäåò, õëåáà íå
áóäåò, äà è âñåãî îñòàëüíîãî òîæå.

Ïîòîìó êàê è ïåêàðíÿ, è îëåéíÿ,
è ëþáûå äðóãèå óñëóãè è òîâàðû
â ñåëå – â ðóêàõ âåçäåñóùåé ôèð-
ìû Êîðíàöêîãî. À ëþáîé, êòî ïî-
ñìååò íà «åãî» òåððèòîðèè ïðî-
ÿâèòü èíèöèàòèâó è ïðåäïðèèì-
÷èâîñòü, óéäåò, íå ñîëîíî õëåáàâ-
øè.

Áåçóñëîâíî, Àðêàäèé Àëåêñåå-
âè÷ äåëàåò èíâåñòèöèè. Â ñâîå
ñîáñòâåííîå äåëî, ïðèíîñÿùåå
ïðèáûëü åìó è ÷ëåíàì åãî ñåìüè.
Â èíòåðâüþ ñ ïîíÿòíîé ãîðäîñ-
òüþ îí ãîâîðèò îá óðîæàéíîñòè
íà ñâîåì ïðåäïðèÿòèè â 60 ö/ãà.
Íî, ê ïðèìåðó, â ïðîøëîì ãîäó
«ýôôåêòèâíûé ñîáñòâåííèê Êîð-
íàöêèé» îôèöèàëüíî ïîêàçàë 29
ö/ãà, ïðè ñðåäíåé óðîæàéíîñòè
ïî ðàéîíó 31,1 ö/ãà. ×òî êàñàåòñÿ
èíâåñòèöèé íà áëàãî óêðàèíñêî-
ãî ñåëà, òî â Ïåðâîìàéñêîé ðàé-
ãîñàäìèíèñòðàöèè îôèöèàëüíî
çàÿâëÿþò: â ðàéîíå ñ ñåëüõîçïðî-
èçâîäèòåëÿìè çàêëþ÷åíî 11 äîãî-
âîðîâ, êàñàþùèõñÿ èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ, íî ÎÎÎ «Àãðî-
ôèðìà Êîðíàöêèõ» ñðåäè íèõ íåò.
Íåò ó àãðîôèðìû è äîãîâîðà î
ñîöèàëüíîì ïàðòíåðñòâå ñ àäìè-
íèñòðàöèåé, äà è âîîáùå äèàëîã
êàê-òî íå êëåèòñÿ, ïðèçíàëèñü â
ÐÃÀ.

Íåóæåëè âîò ýòî ïðèìåð ñîöè-
àëüíî îòâåòñòâåííîãî áèçíåñà?
Óäà÷íîå ñî÷åòàíèå âëàäåíèÿ çåì-
ëåé ñ ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñ-
òüþ? Âûãîäíûé äåðåâåíñêîé îá-
ùèíå èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò?
Íåò, ýòî íåîôåîäàëèçì, ñî âñåìè
ïðèñóùèìè åìó ïðåëåñòÿìè.

Àíàòîëèé ÄÐÎÇÄÈÊ

В галузі спорту: учнівська молодь

В галузі освіти: учнівська молодь

В галузі культури: учнівська молодь

“Ìóêà÷³âñüêà Ðàòóøà”.
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Â êîíå÷íîì ñ÷åòå ñëó÷àé – ýòî Áîã. (À. Ôðàíñ).

ÍÀØÀ ÀÍÊÅÒÀ

– Як Ви самі предста�
вилися б нашим чита�
чам?

– Я, Олашин Микола Ва
сильович, якого завжди
манив таємничий світ
історії, і який реалізував
свою найбільшу мрію –
став вірним слугою музи
Кліо. І безмежно щасли
вий з цього.

– Ваш улюблений
колір, запах, продукт,
напій?

– Віддаю перевагу сіро
му і білому кольорам. По
добається запах акації.З
продуктів віддаю перева
гу сирам і рибі. А з напоїв
– переконаний ніщо не
зрівняється з чистою, як
сльоза, джерельною во
дою.

– Чим для Вас пахне
дитинство?

– Квітучим садом, п’ян
ким ароматом польових
квітів і скошеною травою,
коли відчував себе
(підсвідомо, звичайно) ча
стинкою безмежною, все
охоплюючого царства
Природи.

– Щастя – це ... що?
Ви щаслива людина?

– Щастя – це гармонія
душі і серця. Вона насту
пає тоді, коли ти здоро
вий, займаєшся улюбле
ною справою та бачиш її
результати (нехай і ма
ленькі), а ще усе гаразд у
рідних і близьких людей.
Безперечно, я щасливий з
того, що працюю зі сту
дентською молоддю і маю
можливість займатися
науковими пошуками. За
галом я задоволений тим,
що маю, радий з того, чого
досяг.

– У чому Ви бачите
сенс життя?

– Сенс життя полягає у
тому, щоб творити добрі
справи, приходити на до
помогу тим, хто її потре
бує, зупинити когось від
необдуманого вчинку,
якщо це можливо.

– Що таке, на Вашу
думку, любов?

– Любов буває різною –
до Батьківщини, до
батьків, до дітей, до дру
жини.

Це найвище і найчисті
ше почуття, перед яким
усі інші відходять на дру
гий план.

– Ви добре пам’ятає�
те найщасливіший день
свого життя? А найнеп�
риємніший?

“Сенс життя полягає у тому,
щоб творити добрі справи”

Сьогодні на запитання
нашої анкети відповідає кан�
дидат історичних наук, док�
тор філософії (Рh. D), доцент
Ужгородського національно�
го університету, член Націо�
нальної спілки журналістів
України Микола Васильович
ОЛАШИН.

– Щасливий був день,
коли дізнався про те, що
став студентом історич
ного факультету Ужго
родського університету.
Радісним був і день захи
сту кандидатської дисер
тації. Взагалі, кожний день
є посвоєму щасливим,
хоча б уже тому, що ми
його зустріли. Найсумні
шим днем стало 25 трав
ня 1999 року, коли
відійшла за межу Вічності
найрідніша людина –
мама, яка дала життя
вісьмом дітям, і зробила
усе (разом з татом), щоб
ми стали людьми.

– Чого Ви ні за що не
зможете пробачити
іншим людям?

– Я зневажаю злодіїв,
хуліганів і сексотів. Але
переконаний, що право
пробачати має тільки Бог!

– Як Ви сприймаєте
християнську заповідь:
«Возлюби ворогів
своїх»?

– За своє життя я не раз
переконався, що любов і
добрі справи можуть зро
бити набагато більше, ніж
силами влада. До речі, це
підтверджується й істо
ричними фактами.

– Щось може довести
Вас до сліз?

– До сліз доводить втра

та найрідніших
людей. Крім
того, у мене
з ’ я в л я ю т ь с я
сльози і ще
мить у горлі,
коли слухаю
високопатріо
тичну поезію чи
з а д у ш е в н у

пісню.
– Якими якостями

треба володіти, щоб до�
сягти успіху?

– Гадаю, що тут не об
ійтись без високої праце
любності, настирливості,
вимогливості до себе і
чіткого розуміння постав
леної мети. І, зрозуміло, ці
якості треба проявляти
систематично, бо до мети
інколи людина йде усе
життя.

– Чи є у Вас особиста
формула успіху?

– Ця відповідь у чомусь
подібна до попередньої. Я
тут називаю праце
любність, настирливість,
вірність покликанню. Го
ловне пам’ятати, що
добрі результати є тільки
тоді, коли людина докла
дає значних зусиль, щоб
їх досягти. Легко верши
ни не підкорюються.

– Яку роль у Вашому
житті відіграють гроші?

– Зрозуміло, що
світська людина не може
обійтись без грошей. Вони
їйпотрібні для різних по
треб (їжа, одяг, транспорт,
книги, папір тощо). Інши
ми словами, без грошей
неможливо реалізувати
життєві і творчі плани. У
той же час гроші не
потрібні мені для розкоші,

бо це абсолютно зайве.
– Що для Вас означає

бути вільним?
– Бути вільним для мене

означає займатися тим,
чим хочу, і при цьому за
лишатися людиною. Хоча,
зрозуміло, абсолютно
вільної людини не існує
(виняток становлять хіба
що ченцісамітники).

– Чи відчуваєте Ви
страх перед смертю?

– Страху перед смертю
не відчуваю, бо добре ро
зумію, що вона є немину
чою для усіх – від безбат
ченків і до монархів та ол
ігархів. Однак хотілось би,
щоб вона не прийшла
дуже скоро. І звичайно,
щоб мій відхід з цього
світу не спричинив багато
клопотів рідним.

– Ви ніколи не замис�
лювались над тим, чи є
життя після смерті?

– Ні, подібних сумнівів
не маю. Це заслуга бабки
Марії Продай, яка мене,
дитину дошкільного віку,
навчила молитися, вірити
в Бога і переконала в тому,
що життя на Землі – це
шанс заслужити Царство
Небесне щирою вірою в
Отця Небесного і добри
ми справами.

– Що Ви вкладаєте у
поняття добра і зла?

– Добро – це внутрішня
потреба людини робити
добрі справи (до речі,
вони не завжди приносять
приємні емоції), підстави
ти плече товаришеві, под
ілитися окрайцем хліба...
Зло – антипод добра.
Воно ніколи не буде вико
ренено повністю, але тре

ба робити усе, щоб його
ставало менше.

– Вас часто зраджува�
ли?

– На превелике щастя,
можу стверджувати, що
посправжньому мене не
зраджували. Про дрібниці
не варто згадувати.

– Що Вам допомагало
долати періоди повного
відчаю?

– Почну з того, що пері
одів повного відчаю я не
мав. У той  же час про
блемних ситуацій виста
чало. Однак віра в Бога,
наполеглива робота і усв
ідомлення того, що бага
то людей бореться із знач
но складнішими пробле
мами, допомагали не
впасти в депресію, а шу
кати вихід із ситуації, який
неодмінно вдавалося
знайти.

– А взагалі, чи існує
Бог?

– Гадаю,що я відповів на
це питання вище. І той
факт, що «науковий
атеїзм» зазнав нищівної
поразки, а кількість віру
ючих (у тому числі молоді
і дітей) невпинно зростає
наочно це засвідчують.

– Чи траплялися у Ва�
шому житті чудеса?

– Особливих чудес не
було. Але були випадки,
коли я міг підірватися на
міні (будучи школярами,
ми їх досить часто знахо
дили під час збору мета
лобрухту), опинитися під
колесами автомобіля, по
тонути, зірватися у про
валля, але цього не ста
лося. Значить, ангелохо
ронець був зі мною.

– Скільки часу Ви
змогли б прожити на
безлюдному острові і
що взяли б з собою?

– Конкретно на це пи
тання відповісти важко.
Дещо знаю про систему
виживання у подібних
умовах. Тому за життя я б
чіплявся. А якщо була б
можливість, то взяв би
найнеобхідніше  ніж, со
киру, сітку. З книг Біблію
та енциклопедичні видан
ня.

– У яку епоху Вам хот�
ілося б жити і з ким з
представників тої епохи
спілкуватися?

– Безперечно, мені, як
історику, хотілось би по
жити в кожній історичній
епосі. Гадаю, що тоді моє
розуміння історії дещо
змінилось би. Бо
більшість істориків, як
відомо, намагаються ре
конструювати події,
свідками яких вони не
були. У той же час мені
цікавим є і нинішній пері
од, в якому живу і працюю.
Вважаю, що так було вир
ішено вище. І це треба
сприймати як належне.

Я із задоволенням по
спілкувався б із Яросла
вом Мудрим, Данилом Га
лицьким, Іваном Мазе
пою, Адольфом Доб
рянським, Іваном Фран
ком, Михайлом Грушевсь
ким, Томатом Масариком,
Франкліном Рузвельтом,
Миколою Скрипником,
Петром Шелестом...

–  Як Ви вважаєте, кра�
са справді може вряту�
вати світ?

– Насмілюся змінити
цей вислів. Я перекона
ний, що тільки доброта
може врятувати світ. Бо
добра людина ніколи не
зробить нічого поганого
іншим, навпаки, вона зав
жди примножуватиме
тільки добрі справи.

– На завершення: на
яке запитання Вам хоті�
лося б відповісти?

– З дозволу редакції я
поставив би  2 питання: 1).
Коли територію автовок
залу міста Мукачева при
ведуть до належного виг
ляду? (Особливо сумно
від того, що тут обслуго
вують пасажирів і міжна
родних ліній!). 2). Чому
«МStudio» передає про
гноз погоди тільки для
восьми районів Закарпат
тя? Невже інші п’ять уже
вийшли із складу об
ласті? Зрозуміло, відпо
відь на ці питання повинен
давати не я, а уповнова
жені на це особи.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ
КОНКУРС

на відбір суб’єктів оціночної
діяльності для проведення
експертної грошової оцінки
земельних ділянок не
сільськогосподарського при
значення на яких розташо
вані об’єкти нерухомого май
на, які підлягають продажу
громадянам, фізичним осо
бампідприємцям та юридич
ним особам на території Зня
цівської сільської ради.

Заяви про участь у кон
курсі суб’єктів оціночної
діяльності приймаються на
протязі місяця з дня опублі
кування оголошення за адре
сою: 89650 с.Зняцьово,  вул.
Гойди, 70.

Чи реальні такі “рекомендації”? Про це та
інше говоримо з Людмилою Слюсар, про
відним науковим співробітником відділу дос
ліджень демографічних процесів та демогра
фічної політики Інституту демографії та соц
іальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ.

– Який коефіцієнт народжуваності в Ук�
раїні? Скільки дітей народжують сучасні
українки?

– Нині коефіцієнт народжуваності на одну
жінку становить 1,45. Тобто в середньому на
кожну українську жінку припадає півтори ди
тини. За даними Держкомстату, 70% сімей в
Україні однодітні. Хоча, згідно з опитуванням,

Півтори дитини на жінку
Для збереження чисельності населення українки мають народжувати по 3�4 дитини

Такі висновки зробили спеціалісти Фон�
ду народонаселення 00Н, що оцінювали
демографічну ситуацію в Україні. На дум�
ку експертів, в Україні народжується над�
то мало дітей, тому коефіцієнт відтворен�
ня поколінь залишається дуже низьким.

більшість воліють мати двох діточок. Втім,
протягом останніх 10 років в Україні рівень на
роджуваності повільно, але поступово підви
щується – на півдні Європи (в Італії та Іспанії)
та навіть у сусідній Польщі він набагато ниж
чий.

– Тобто ситуація аж ніяк не критична?
– У принципі, великої потреби народжувати

більше дітей нема. У нас і так доволі високі
показники. Найгірша ситуація з народжувані
стю була у 2000 — 2001 роках, коли на одну
жінку дітородного віку припадало 1,09 дитини.
2005го цей показник становив уже 1,2 дити
ни. А пік народжуваності в Україні зафіксували
2009 року, коли на сто жінок було 147 дітей.
Нині маємо 145 дітей на 100 жінок.

А що з приростом? За перший квартал цьо
го року в Україні померло на 69 тисяч людей
більше, ніж народилося. Проте торік за цей
самий період з життя пішли на 77 тисяч осіб
більше, ніж народилося, а позаторік — на 80,5.

Тобто тенденція до зменшення від’ємного при
росту населення в нашій країні є, хоча і досить
слабка. Наприклад, у Німеччині ситуація ще
гірша, проте вони вирішують проблему депо
пуляції за допомогою мігрантів. А от у Франції
та Швеції баланс приросту позитивний.

Крім того, існує таке поняття, як демографі
чна хвиля. Нинішні показники народжуваності
пов’язані з тим, що в репродуктивний вік всту
пили жінки, народжені у 90х роках минулого
століття. Пам’ятаєте, який тоді був спад на
роджуваності? Тож навіть математично
кількість народжених нині дітей не може бути
високою.

Проте підвищення рівня народжуваності по
чалося з 2000го, коли подорослішали дівча
та, народжені в середині 80х років минулого
століття. Маючи пік народжуваності 2009 року,
можна передбачити, що через 20 років в нас
укотре буде бебібум.

Марина МОРОЗ



В низці центральних та
обласних видань вийшли
публікації, які проливають
світло на біографію Віталію
Кличка, ще на доспортивний
її період.  Так, згідно з опри#
людненою інформацією, ра#
ніше Клички співпрацювали
з київським кримінальним
авторитетом “Рибкою”
(Віктором Рибалкою). Ос#
танній ще у 1996 році возив
братів#Кличків до США на
зустріч з Доном Кінгом —
відомим в світі організато#
ром боксерських поєдинків.
Це підтверджується відео та
фотозйомкою візиту, яку у
себе на сторінці виклав, зок#
рема, сайт “Цензор”.

Видання “Версии” цитує
також відомого у Києві пол#
ітика Олександра Пабата,
який закидає Кличку теж
саме: “Тільки нова людина в
Києві не знала б, що Клички
починали кар’єру “торпеда#
ми” (тобто бойовиками —
авт.) у “Рибки”. Заробляли,
так би мовити, стартовий ка#
пітал та бойовий досвід.
Тому я зі здивуванням про#
читав інтерв’ю Віталія, де він
каже про те, що фото з “Риб#
кою” – випадкові. Для чого
він бреше про свою біогра#
фію?”, – заявив Пабат.

“Рибка” згідно з матеріа#
лами ЗМІ прилаштував Клич#
ка до боксерської компанії в
Німеччині після того, як не
вдалося домовитись з До#
ном Кінгом про розподіл
прибутків. А самого “автори#
тета” вбили у 2005 році в
Києві, тож щось сказати з
цього приводу він вже не
зможе. І, що цікаво — це
вбивство фактично збігаєть#

Â ëþäèí³ âñå ìàº áóòè «ïðåêðàñíî»:
³ ïîë³òèêà, ³ ñïîðò, ³ êðèì³íàë

Віталій Кличко починав звичайним рекетиром?
Становлення Кличка�спортсмена відбувалося

за активного сприяння “кримінальних автори�
тетів” та “газового” олігарха часів Кучми Ігоря
Бакая, що підтверджується фото – і відеомате�
ріалами, та коментарями учасників подій. Клич�
ка звинувачують і у тому, що він «працював» бо�
йовиком в київській бригаді авторитета Рибки –
тобто, бандита Віктора Рибалки.

ся в часі з наміром Кличка
йти в політику — невдовзі
він очолив список “ПОРА#
ПРП” на парламентських ви#

борах 2006 року та балоту#
вався на посаду мера Киє#
ва.

Але “Рибка”#Рибалко
підтримував боксерів#по#
чатківців не один. Відомий
київський журналіст, який
багато років спеціалізуєть#
ся на кримінальній тематиці
Олег Єльцов у 2005 році пи#
сав про “Рибку” після його
смерті на сайті “Тема”:  “На
зорі становлення крупного
українського бізнесу, він та
Ігор Бакай всіляко сприяли
“розкрутці” талановитого
дуету братів Кличків”.

Те, що Клички тісно това#
ришували з наближеним до
Кучми олігархом Бакаєм
підтверджується тим фак#
том, що вони особисто агі#

тували за нього ще під час
парламентських виборів
2002 року, коли той намагав#
ся пройти до парламенту за
округом у Рівному. Вони
спеціально приїздили в ок#
руг, проводили з Бакаєм
спільні заходи та дякували
йому за “підтримку спорту”.
Але Бакай все одно вибори
програв. Згодом в інтерв’ю
тому ж Олегу Єльцову він
розповів про свою співпра#

цю з “Рибкою”: “У нас з ним
дійсно були ділові стосунки,
але вони були ще раніше —
до братів Кличків”, # сказав
він, підтверджуючи тим са#
мим той факт, що під час
своєї спортивній кар’єри
Клички були на утриманні
бандитів та “газового” олі#
гарха.

Угруповання “Рибки” було
величезне, і складалося з
майже двохсот членів. Як
писав сайт “Україна кримі#
нальна”, кримінальний, про#
бачте за тавтологію, шлейф
за Кличком тягнеться і по
сьогодні. Ніби#то через при#
сутність у партії Кличка лю#
дей із злочинною репута#
цією на об’єднання з ним не
пішов лідер “Громадянської

позиції” Анатолій Гриценко.
Видання також вказує
прізвище, яке під час пере#
говорів з Кличком називав
Гриценко — Артур Палатний.
Зараз він в списку “УДАРу”
на дев’ятій позиції. За дани#
ми “України кримінальної”
саме Палатний привів
Кличків в бригаду “Рибки”.

Політичне інтернет#ви#
дання №1 “Українська прав#
да” в статті “Нові обличчя та

старі підозри Віталія Клич#
ка” писала про нього: “Артур
Палатний вважається слаб#
кою ланкою в блоці Кличка.
Його вже багато років пере#
слідують чутки про сумнівне
минуле”.  Власне, постать
Палатного і стала тим “гач#
ком”,  за який потягнули жур#
налісти, щоб уважніше при#
дивитися і до списку Клич#
ка, і до нього персонально.

До влади в Україні вже
приходили люди з таким
специфічним досвідом, але
вони значно ретельніше за#
чищали свої  “хвости”. До#
сягнення в спорті — це доб#
ре, але скільки можна оби#
рати політиків з криміналь#
ною біографією?

 І. КАЛИНА.

Â²ÄÁ²ÐÊÎÂÈÉ
ÊÎÍÊÓÐÑ

ó ì. Óæãîðîä
13 æîâòíÿ 2012 ð.

ó Çàêàðïàòñüêîìó îáëàñíîìó äåðæàâíîìó
óêðà¿íñüêîìó ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîìó òåàòð³

³ì. Þð³ÿ-Àâãóñòèíà
òà ªâãåíà Øåðåã³¿â (âóë. Ë. Òîëñòîãî, 12)

ïî÷àòîê ðåºñòðàö³¿ î 9:00 ãîäèí³
ïî÷àòîê ïðîñëóõîâóâàííÿ î 10:00 ãîäèí³

Ваша перепустка на фестиваль –
 три пісні українською

мовою та оригінальне творче обличчя!

² æîäíèõ âñòóïíèõ âíåñê³â!!!

“×åðâîíà ðóòà” äàº øàíñ
ìîëîäèì ³ íåâ³äîìèì ñòàòè

ïîïóëÿðíèì, ìîäíèì ³ õ³òîâèì!

Êîíêóðñ ó æàíðàõ:
ïîï-, ñó÷àñíà òàíöþâàëüíà, ðîê-,

àêóñòè÷íà òà ³íøà ìóçèêà,
óêðà¿íñüêèé àâòåíòè÷íèé ôîëüêëîð

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА ДОВІДКАМИ
І ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКИ

у Закарпатський обласний організаційно�
методичний центр культури

(м. Ужгород, вул. Волошина, 18, поверх 2)

тел. для довідок:  23�40�35,  23�60�35;
ел. адреса: annadrog62@gmail.com

Ó ìåæàõ êîíêóðñó â³äáóäåòüñÿ
ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÑÅÌ²ÍÀÐ

Ç ÔÎËÜÊËÎÐÓ

ÂÕ²Ä Â²ËÜÍÈÉ

Äèðåêö³ÿ ôåñòèâàëþ  “×åðâîíà ðóòà”
ó Êèºâ³  òåë. (044) 360-75-26,

(067) 445-57-87,  (066) 880-38-32
åëåêòðîííà àäðåñà:  chruta@ukr.net

www.chervonaruta.info

 З 18 вересня 2012 року у Зброй#
них Силах України відповідно до
Плану бойової підготовки на 2012#
й навчальний рік розпочався ком#
плекс дослідницьких експеримен#
тальних командно#штабних на#
вчань з органами військового уп#
равління та військами (силами)
«Перспектива#2012».

До навчань залучено всі
військові частини Збройних Сил
України у пунктах постійної дисло#
кації де проводяться навчання і
заняття за відповідною тематикою
командувачів видів Збройних Сил
України та начальників структурних
підрозділів Генерального штабу ЗС
України, в підпорядкуванні яких
знаходяться військові частини.

Крім того, під час «Перспекти#
ви#2012» проводяться тактичні
(льотно#тактичні, тактико#спец#
іальні) навчання з визначеними
військовими частинами та підроз#
ділами Збройних Сил України.

21 вересня, в рамках цих навчань
підрозділи 15#го окремого гірсько#
піхотного батальйону 128 окремої
механізованої бригади 13 армійсь#
кого корпусу Сухопутних військ

Ï²ÄÐÎÇÄ²ËÈ 15-ÃÎ ÎÊÐÅÌÎÃÎ Ã²ÐÑÜÊÎÏ²ÕÎÒÍÎÃÎ ÁÀÒÀËÜÉÎÍÓ 128 ÎÊÐÅÌÎ¯
ÌÅÕÀÍ²ÇÎÂÀÍÎ¯ ÁÐÈÃÀÄÈ ÁÓËÈ ÏÐÈÂÅÄÅÍ² Ó ÂÈÙ² ÑÒÓÏÅÍ² ÁÎÉÎÂÎ¯ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒ²

Збройних Сил України були при#
ведені у вищі ступені бойової го#
товності.

Як повідомив представник Гене#
рального штабу – начальник
відділу супроводження програм
Центрального управління підготов#
ки військ ГШ Збройних Сил Украї#
ни полковник Олександр Данилюк
перевірка показала, що особовий
склад та військова техніка до ви#
конання завдань готові.

– Гірські піхотинці вклалися у
визначені нормативи, що для нас,
військових, є дуже важливим.  Не
став на заваді і той факт, що штатні
посади задіяних підрозділів доу#
комплектовувалися резервістами,
які відслужили встановлені термі#
ни у Збройних Силах України, але
відповідно до керівних документів
заключили з військовою частиною
контракти на проходження військо#
вої служби у резерві. Після при#
буття вони отримали обмундиру#
вання, пройшли інструктаж з дот#
римання правил техніки безпеки,
також їм були доведені вимоги
Статутів щодо дотримання військо#
вої дисципліни на час навчань та

статті Кримінального кодексу Ук#
раїни (військові злочини). Після
цього вони були розподілені по
підрозділах і зайняли свої місця у
бойових розрахунках.

Впродовж двох наступних днів
визначені підрозділи під коман#
дуванням капітана Василя Зуба#
нича здійснили марш на
військовій техніці та зайняли рай#
он зосередження на Ужгородсько#
му полігоні для участі у заключно#
му етапі навчань, що відбудеться
24 вересня.

Підполковник
Віталій ІВАНОВ.

Фото автора.

ДОВІДКА.
Комплекс дослідницьких експериментальних ко#

мандно#штабних навчань «Перспектива#2012» по#
кликаний забезпечити підготовку Збройних Сил до
виконання оперативних і бойових завдань, її міжви#
довий та комплексний характер, підвищити рівень
відповідальності командирів та зменшити три#
валість періоду підготовки до виконання завдань.

Всього на полігонах Сухопутних військ, Повітря#
них Сил та Військово#Морських Сил ЗСУ спланова#

но провести батальйонні, ротні тактичні навчання,
тактичні навчання з підрозділами протиповітряної
оборони Сухопутних військ та зенітних ракетних
військ Повітряних Сил ЗСУ, а також тактико#спец#
іальні навчання з частинами забезпечення.

Сценарій проведення навчання також передба#
чає проведення льотно#методичного збору винищу#
вальної авіації з відпрацюванням льотно#тактичних
вправ на бойове застосування авіації.
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В МУКАЧЕВІ Є
ТАКЕ ТОВАРИСТВО

Не багатьом нашим мешканцям відомо, що ще наприкінці
XIX століття за значні успіхи та активну роботу у розвитку
міста було запроваджено присвоєння звання «Почесний
громадянин Мукачева». Причому воно присвоювалось ви$
датним діячам – навіть не жителям міста.

Так. у 1875 році таке звання було присвоєно учасникам
наукової експедиції австрійського корабля «Техенгоф» на
північний полюс, а саме: капітану корабля Карою Вайнп$
рехту, морському офіцеру Дюлі Петеру і лікарю корабля
Дюлі Кепешу.

А в 1880 році виходець із Мукачева художник Міхай Ліб
попросив надати йому прізвище Мункачі, і керівництво міста
не тільки погодилось на це, а й обрало його почесним гро$
мадянином.

Згодом ця традиція почала набувати широкого масшта$
бу, і такі звання стали присвоюватись депутатам парламен$
ту, міністрам, генералам. Правда, не завжди відомо, за які
заслуги. Із мукачівців там був тільки депутат парламенту
Янош Недецеї – майбутній мер Мукачева. Всіх почесних
громадян Мукачева у XIX столітті було 17 чоловік.

Наприкінці XX століття цю традицію було продовжено. У
1997 році такого звання удостоїлася графиня Крістина Шен$
борн$Бухгейм за велику благодійницьку допомогу Мукаче$
ву, зокрема, у сприянні відбудови пивзаводу у Підгорянах,
налагодженні водопостачання у Підгороді та інше. Ще один
меценат перебудови міста – Олександр Ровт, нинішній жи$
тель Нью$Йорка.

Серед нинішніх почесних громадян нашого міста – буді$
вельники, підприємці, освітяни, колишні мери, письменни$
ки, медики, артистка та депутати Верховної Ради України і
Президент Віктор Ющенко.

Восени 2005 р. з ініціативи міської влади було зібрано
усіх почесних громадян для вирішення організаційних пи$
тань. Відтак було створено раду почесних громадян, яка
через своє товариство братиме активну участь у громадсь$
кому і культурному житті міста. На цьому зібранні обрано
головою ради Євгена Федіва, його заступником — Михай$
ла Диканя, а секретарем ради – письменника і краєзнавця
Василя Пагирю.

На першому засіданні рада визначила свої головні зав$
дання: розробити статут, положення про звання «Почесний
громадянин міста Мукачева».

Отже, наше товариство мобілізує всіх почесних грома$
дян для активної участі у поліпшенні культурно$масової ро$
боти в місті над Латорицею.

СТАТУТ РАДИ ПОЧЕСНИХ ГРОМАДЯН
МІСТА МУКАЧЕВА

1. Мета і завдання ради почесних громадян міста
Мукачева. Рада почесних громадян міста Мукачева ство$
рюється для:

$ об’єднання його членів у товариство, яке сприяє їхньо$
му дружньому спілкуванню, опіці й турботі, захисту консти$
туційних прав незалежно від національної та релігійної при$
належності.

Рада проводитиме роботу з організації матеріальної до$
помоги малозабезпеченим, сприятиме у проведенні різних
урочистих актів, а саме: відзначення ювілейних дат його
членів, відвідування хворих, допомоги необхідними ліка$
ми, продуктами.

Рада сприятиме активізації життєдіяльності кожного по$
чесного громадянина, утвердженню його активної життєвої
позиції щодо поліпшення економічного та суспільного жит$
тя, культури міста.

2. Джерела надходжень коштів та їх використання.
Кошти ради почесних громадян міста Мукачева склада$
ються:

$ із грошової допомоги міської ради та спонсорської
підтримки для проведення різних культурних заходів чле$
нами товариства.

Розпорядником коштів є голова, його заступник та секре$
тар ради, які діють за рішенням ради.

Для ведення фінансово$господарської діяльності ради
відкривається в Держбанку рахунок, виготовляється печатка
і штамп.

3. Порядок проведення роботи ради.
Рада почесних громадян міста Мукачева проводить збо$

ри своїх членів не рідше 1 разу в квартал. Звітується перед
своїми членами за фінансово$господарську діяльність, за
проведену роботу в культурних заходах. Організовує висту$
пи своїх членів у школах, організаціях, підприємствах міста.
Бере участь у роботі міської ради.

Голова ради почесних громадян міста Мукачева
Євген ФЕДІВ

ПОЛОЖЕННЯ
Про звання «Почесний громадянин міста Мукачева»,
затверджені рішенням 14;ї сесії Мукачівської міської

ради V скликання
№ 320 від 26 квітня 2007 року
1. Загальні положення.
1.1.  Звання «Почесний громадянин міста Мукачева» при$

своюється громадянам України та іноземним громадянам,
які зробили значний особистий внесок у соціально$еконо$
мічний та культурний розвиток територіальної громади
міста, збагачення національної духовної спадщини, за бла$
годійну, гуманітарну, наукову і громадську діяльність.

1.2. Церемонія присвоєння звання відбувається щорічно,
як правило,    на  святкування Дня міста Мукачева. Рішення
сесії міської ради про присвоєння звання почесного гро$
мадянина міста Мукачева» набуває чинності з моменту його
оголошення на урочистій церемонії.

1.3.  Особам, удостоєним звання почесного громадянина
міста Мукачева, вручається диплом і пам’ятна медаль.

1.4.  Громадяни, удостоєні почесного звання, заносяться
у Книгу почесних громадян міста Мукачева. Книга знахо$
диться у міській раді.

1.5.  Присвоєння почесного звання «Почесний громадя$
нин міста» може бути присвоєно посмертно.

2.Порядок висування, розгляду кандидатур на звання
«Почесний громадянин міста» та присвоєння цього звання.

2.1.Звання «Почесний громадянин міста Мукачева» при$
своюється міською радою за поданням комісії з питань
присвоєння звання «Почесний громадянин міста Мукаче$

ва» з урахуванням пропозицій трудових колективів, органі$
зацій та установ міста, об’єднань громадян.

2.2. Документи на присвоєння звання подаються на ім’я
голови комісії до 1 квітня щорічно. Подання має містити:

$ відомості про кандидата (прізвище, ім’я, по батькові;
число, місяць і рік народження; місце роооти із зазна$

ченням адреси організації та посади; домашня адреса; ав$
тобіографія кандидата).

$  характеристику з місця роботи, від політичної партії та
громадської організації, підписану керівником;

$  протокол зборів трудового колективу, організації, об$
’єднання громадян;

$  документи, що підтверджують досягнення претендента
за основним місцем роботи або із зазначенням конкретних
заслуг кандидата у громадській діяльності (дипломи,гра$
моти, подяки і т.д.).

2.3. Протокол засідання комісії з питань присвоєння зван$
ня «Почесний громадянин міста Мукачева» разом з іншими
документами розглядається на засіданнях постійних комісій
міської ради та виноситься на розгляд сесії міської ради.

2.4. Рішення про присвоєння звання «Почесний громадя$
нин міста Мукачева» приймає сесія міської ради рейтинго$
вим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якхцо
за кандидата проголосувало не менше половини депутатів
від загального складу.

2.5.  Пропозиції комісії із запропонованими кандидату$
рами щодо присвоєння звання «Почесний громадянин міста
Мукачева» з подальшим розглядом на сесії міської ради
опубліковуються в засобах масової інформації.

3.  Права та обов’язки почесних громадян міста.
3.1.  Особи, удостоєні почесного звання «Почесний гро$

мадянин міста Мукачева», із врученням диплома та пам’ят$
ної медалі повинні дбайливо ставитися до їх схоронності.

3.2.  Особи, визнані почесними громадянами міста, ко$
ристуються пільгами:

$  безкоштовного   проїзду   на   всіх   видах   міського
пасажирського транспорту (за винятком таксі);

$  безкоштовного відвідування масових заходів, що про$
водяться в місті;

$  без перешкод бути присутніми на сесіях міської ради,
брати участь в обговоренні питань.

3.3. Особи, удостоєні звання «Почесний громадянин
міста» отримують щомісячну грошову винагороду за раху$
нок коштів місцевого бюджету. Розмір грошової винагоро$
ди щорічно визначає і затверджує сесія міської ради під
час прийняття бюджету міста.

4. Обмеження щодо присвоєння звання «Почесний гро$
мадянин міста Мукачева» та порядок його позбавлення.

4.1.  Звання «Почесний громадянин міста Мукачева» може
бути присвоєно не більше трьом особам у рік.

4.2. Самовисування на звання «Почесний громадянин
міста Мукачева» не розглядаються.

4.3. Звання «Почесний громадянин міста Мукачева» не
може бути присвоєне громадянам, які скоїли раніше крим$
інальні злочини, були засудженими, судимість яких не по$
гашена.

4.4.   Питання щодо позбавлення звання «Почесний гро$
мадянин міста Мукачева» вирішується на сесії міської ради
у разі здійснення особою кримінального злочину, вирок щодо
якої вступив у законну силу.

3. ЛЕНДЄЛ, секретар міської ради

№1 (жовтень 2012 р.)

Ó îäíîìó ç ïîïåðåäí³õ  íîìåð³â
ãàçåòè  âæå ïîâ³äîìëÿëîñÿ ïðî,
òàê áè ìîâèòè, «íå ñòàíäàðòíå»
çàñ³äàííÿ  ðàäè Ïî÷åñíèõ ãðîìà-
äÿí ì.Ìóêà÷åâà.  Ïî÷àëîñÿ âîíî
ç â³äâ³äèí íîâîñòâîðåíîãî  ó Áå-
ðåãîâ³  öåõó  ñï³ëüíîãî óêðà¿íñü-
êî-àâñòð³éñüêîãî ï³äïðèºìñòâà
«Ô³øåð-Ìóêà÷åâî», ÿêèé ñïåö³à-
ë³çóºòüñÿ íà  ïîøèòò³ ã³ðñüêî-ëèæ-
íîãî âçóòòÿ. Äîêëàäíî ïðî öå ãà-
çåòà ïèñàëà ó âåðåñí³.

Äî ðå÷³, â õîä³ ñàìîãî çàñ³äàí-
íÿ  éîãî ó÷àñíèêè  íå ëèøå  ïîä-
³ëèëèñÿ ïîçèòèâíèìè âðàæåííÿ-
ìè  â³ä ïîáà÷åíîãî ï³ä ÷àñ âèðîá-
íè÷î¿ åêñêóðñ³¿,  àëå é íà áàç³
êîíêðåòíîãî ïðèêëàäó  ä³éøëè
âèñíîâêó, ùî ñòàí ñïðàâ  ó íàø³é

ÍÀØ ÆÈÒÒªÂÈÉ ÏÎÒÅÍÖ²ÀË ²  ÄÎÑÂ²Ä – ÍÀ ÁËÀÃÎ Ð²ÄÍÎÃÎ Ì²ÑÒÀ
çàãàëüíîäåðæàâí³é ³ ì³ñöåâ³é  åêî-
íîì³ö³—ó áóäü-ÿê³é ¿¿ ãàëóç³ ê³íöå-
âèì ðàõóíêîì çàëåæèòü íå ñò³ëüêè
â³ä  ³íøèõ ôàêòîð³â, ÿê â³ä òîãî,
õòî î÷îëþº òå ÷è ³íøå  ï³äïðèºì-
ñòâî, â³ä îñîáèñòîãî ïðîôåñ³éíî-
ãî äîñâ³äó, îðãàí³çàòîðñüêîãî òà-
ëàíòó, òâîð÷îãî  ïîòåíö³àëó, àâ-
òîðèòåòó   êåð³âíèêà òðóäîâîãî
êîëåêòèâó. ² ó öüîìó ïëàí³, ÿê
ï³äêðåñëèâ ãîëîâà  ì³ñüêî¿ Ðàäè
Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ª.Ò.Ôåä³â,
³íø³ ÷ëåíè ðàäè – ìóêà÷³âöÿì º ó
êîãî ³ ÷îìó ïîâ÷èòèñÿ, ³ â  ÷èñë³
òàêèõ êå-ð³âíèê³â  íàçèâàþòü Âà-
ñèëÿ Àíäð³éîâè÷à Ðÿáè÷à – ãåí-
äèðåêòîðà ÑÏ «Ô³øåð-Ìóêà÷å-
âî», ÿêîìó òàêîæ ïðèñâîºíî âè-
ñîêå çâàííÿ «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿ-

íèí ì.Ìóêà÷åâà».
Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, – ïðè-

ñóòí³ñòþ íà çàñ³äàíí³  Ðàäè
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ìóêà÷åâà
Ç.Ç.Ëåíäºëà, ó÷àñíèêè  ç³áðàííÿ
– Ì.É.Ðîãëºâ, Ì.Ì.Êðèëîâ, Â.À.
Ðÿáè÷. ².Â. ²âàí÷î. Þ.Â. Ìèãàëè-
íà, ².Â. Áðîâä³  òà ³íø³ âèñëîâèëè
ðÿä êðèòè÷íèõ çàóâàæåíü, òîðêíó-
ëèñÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ç æèòòÿ
ì³ñòà, ÿê³ î÷³êóþòü  íåâ³äêëàäíî-
ãî âèð³øåííÿ. ² â öüîìó ïëàí³,
ï³äêðåñëèâ ª.Ò. Ôåä³â,  ãîäèëîñÿ
á îá’ºäíàòè  çóñèëëÿ.

—Õîò³ëîñÿ á,—íàãîëîñèâ
ªâãåí Òåîäîðîâè÷,—ùîá ì³ñüêà
âëàäà ó áóäü-ÿêîìó ïèòàíí³ âáà-
÷àëà   â Ðàä³  Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí
ì³ñòà  ðåàëüíó ñèëó, ãîëîâíèé

ïîòåíö³àë ÿêî¿—âåëè÷åçíèé  æèò-
òºâèé ³ ïðîôåñ³éíèé äîñâ³ä  Ïî-
÷åñíèõ ãðîìàäÿí. Àäæå â ¿õ ÷èñë³
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü – ñïðàâæí³ êîðè-
ôå¿  ñâîº¿ ñïðàâè: 3 ÷îëîâ³êà  ìà-
þòü çâàííÿ  «íàðîäíèé»,  9 – «çàñ-
ëóæåíèé», ÿê âèñîêó îö³íêó ïðî-
ôåñ³éíîãî ð³âíÿ ó ñâî¿õ ñôåðàõ
ä³ÿëüíîñò³.

Ó÷àñíèêè çàñ³äàííÿ îáãîâîðè-
ëè é ðÿä, òàê áè ìîâèòè,
âíóòð³øí³õ  ïèòàíü  ñâîãî ãðî-
ìàäñüêîãî   îá’ºäíàííÿ, çîêðåìà
íàãîëîñèëè ïðî ï³äâèùåííÿ äî-
ðàä÷î¿ ðîë³ Ðàäè ó ïëàíóâàíí³ ³
ðåàë³çàö³º çàãàëüíîì³ñüêèõ çàõîä³â
,ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ³ñíóþ÷îãî
Ïîëîæåííÿ ïðî ïðèñâîºííÿ  çâàí-
íÿ  «Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì.Ìó-

êà÷åâà». Ïðèéíÿòî ð³øåííÿ âèäà-
òè äîêóìåíòàëüíî-ïóáë³öèñòè÷íó
êíèãó ïðî Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí
Ìóêà÷åâà. Âèäàííÿ ¿¿ âçÿâñÿ ïðî-
ñïîíñîðóâàòè Â.À. Ðÿáè÷.

Äåòàëüí³øå ïðî öå áóäå ñêàçà-
íî ó íàñòóïíîìó âèïóñêó íàøî-
ãî Â³ñíèêà.

Ó÷àñíèêè çàñ³äàííÿ îäíîñòàé-
íî ñõâàëèëè ïðîïîçèö³þ çàñíóâà-
òè  é âèïóñêàòè íà áàç³ ì³ñüêðàé-
îííî¿ ãàçåòè «Ìóêà÷åâî»  ²íôîð-
ìàö³éíèé  Â³ñíèê ðàäè Ïî÷åñíèõ
ãðîìàäÿí ì.Ìóêà÷åâà, ç ìåòîþ
ðåãóëÿðíîãî ³íôîðìóâàííÿ íàñå-
ëåííÿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü   òà ïîòî÷í³
ñïðàâè Ðàäè òà îêðåìèõ Ïî÷åñ-
íèõ ãðîìàäÿí ì.Ìóêà÷åâà



Êðåäèòîðû îòëè÷àþòñÿ ëó÷øåé ïàìÿòüþ, ÷åì äîëæíèêè. (Á. Ôðàíêëèí).Êðåäèòîðû îòëè÷àþòñÿ ëó÷øåé ïàìÿòüþ, ÷åì äîëæíèêè. (Á. Ôðàíêëèí).Êðåäèòîðû îòëè÷àþòñÿ ëó÷øåé ïàìÿòüþ, ÷åì äîëæíèêè. (Á. Ôðàíêëèí).Êðåäèòîðû îòëè÷àþòñÿ ëó÷øåé ïàìÿòüþ, ÷åì äîëæíèêè. (Á. Ôðàíêëèí).Êðåäèòîðû îòëè÷àþòñÿ ëó÷øåé ïàìÿòüþ, ÷åì äîëæíèêè. (Á. Ôðàíêëèí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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У Мукачеві  спіймали грабіжника, який
вдень зривав  з літніх жінок золоті ланцюж�
ки і зникав. У липні цього року оперативни�
ки затримали 17�літнього студента профес�
ійно�технічного училища, але злочини не
припинились. Щоправда, тоді жінок грабу�
вали в одному мікрорайоні, а пізніше заяви
почали надходити з іншого – м�ну «Росви�
гово » м.Мукачева. Тут зловмисник діяв у
інакший спосіб. У вечірній час доби юнак
вистежував свою жертву з велосипеду, на
якому він їздив, далі кидав на узбіччі вело�
транспорт, зривав цепочку і тікав. Та потер�
пілим жінкам вдалось запам‘ятати
зовнішній вигляд грабіжника, адже всі твер�
дили, що це юнак, зростом близько 170 см,
спортивної тілобудови, худорлявий, одяг�
нений в темний спортивний одяг. За слова�
ми трьох мукачівок, правоохоронці зрозум�
іли, що на жінок нападав один і той же чо�
ловік. Окрім того, всі злочини вчинялись
фактично на одній вулиці – Ужгородській
та ближче до перехрестя з вул.К.Карого.

Близько місяця знадобилось мукачівсь�

Ó Ìóêà÷åâ³ çàòðèìàíî ùå îäíîãî íåïîâíîë³òíüîãî
ãðàá³æíèêà çîëîòèõ ëàíöþæê³â

ким розшуковикам,  аби знайти підозрюва�
ного. Ним виявився 17�річний неповнолітній
юнак. Молодого хлопця при спробі втечі
після вчинення чергового грабежу було зат�
римано приватною охоронною службою, яка
викликала слідчо�оперативну групу Мукачі�
вського МВ (з обслуговування м.Мукачева
та Мукачівського р�ну)УМВС України в За�
карпатській області. Певна річ, хлопець од�
разу не зізнавався в скоєному, та досвідче�
ному оперативнику капітану міліції сектору
карного розшуку Мукачівського МВ Володи�
миру Зовдуну довго не довелось розпитува�
ли неповнолітнього. Під впливом незапереч�
них доказів юнак зізнався у скоєному. Два
крадені ланцюжки вагою 10 та 5 грам вилу�
чено,  а третій – 7�грамовий спритний юнак
встиг продати.  Як пізніше пояснив затри�
маний, він ніде не навчається,  не працює, а
гроші для гулянок потрібні, тому й вирішив у
такий спосіб заробити на вечірні розваги.
Батьки, які були присутні при допиті непов�
нолітнього сина, шоковані витівками хлоп�
ця. Адже виховувався юнак у порядній сім‘ї,
де і батько, і мати – педагоги.

Щодо хлопця, який кілька разів потрапляв
у поле зору мукачівських правоохоронців,
порушено кримінальну справу за частиною
1 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу
України. Ведеться слідство та перевіряєть�
ся причетність затриманого до інших зло�
чинних діянь. Санкція цієї статті передба�
чає позбавлення волі на строк до чотирьох
років.

Наталія Машіко
Мукачівський МВ УМВС

Кілька днів тому  відбулося  урочисте зібрання  голів
ветеранських організацій Мукачівщини  з нагоди Дня
ветеранів.

З вступним словом�вітанням  звернувся до присутніх
голова Мукачівської районної ради ветеранів І.Д. Ка�
чур.

Ф.І. Кінч — відповідальний  секретар райради  ко�
ротко підбив підсумки  роботи голів ветеранських
організацій району.

На зібранні була присутня  начальник відділу праці і
соцзахисту  Мукачівського району  В.В. Сватанова,
яка тепло привітала ветеранів, всіх людей похилого
віку Мукачівщини. На завершення зібрання керуючий
справами  Мукачівської райради  М.В.Гарапко  вручив
нагороди І.Д. Дзьобаку, Г.С.Щербан — колишній го�
лові ветеранської організації Верхньокоропецької
сільради, привітав з святом присутніх Є. І. Горват—
найстарший серед голів ветеранських організацій.

І. ЧОРІЙ , голова ветеранської організації
с.Верхній Коропець

ПРИВІТАЛИ
ВЕТЕРАНІВ

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Øàíîâíó

Îëüãó ªâãåí³âíó ÁÀÑÀÐÀÁ –
âèêëàäà÷à  ñïåöäèñöèïë³í Ìóêà÷³âñüêîãî

ïðîôåñ³éíîãî ë³öåþ ñôåðè ïîñëóã  ðàäî
â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ.

Ùèðî áàæàºìî  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùà-
ñòÿ, óñï³õ³â íà ðîáîò³ òà ó æèòò³, Áîæî¿ áëà-
ãîäàò³!

 Â³ä êîëåãè ïî ðîáîò³ Âàëåð³¿ Ãîëîìá
òà Â³êòîðà Ãîëîìáà.

Зручний та безкоштовний
сервіс в м. Мукачеві

Платникам податків Мукачівської ОДПІ надано мож�
ливість  отримати електронні ключі в м. Мукачеві. Так, 3
жовтня 2012 року в приміщенні ЦОПП Мукачівської ОДПІ
працівниками Центру сертифікації електронних ключів
вже прийнято документи від СГД та виготовлено біля
сто електронних ключів.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю завдячує
студентам�волонтерам 322 групи Мукачівського коопе�
ративного торгівельно�економічного коледжу за актив�
ну участь у розповсюдженні листівок�запрошень. Зав�
дяки своєчасному інформуванню, близько 100 платників
податків вже сьогодні зможуть відправляти звітність до
Мукачівської ОДПІ в електронному вигляді.

                  Сектор взаємодії із ЗМІ
та громадськістю Мукачівської ОДПІ.

МIЖНАРОДНИЙ
ТУРНIР

Поблизу с.Лавки у
реабiлiтацiйному  центрi для
iнвалiдiв iз захворюваннями
опорно�рухового апарату
вiдбувся  мiжнародний
турнiр  з настiльного тенiсу
та пауерлiфтингу . Незважа�
ючи на обмеження рухiв,
учасники змагань показали
гарну  спортивну технiку i
непоганi результати.

Серед жiнок  перемогла
iршавчанка Вiкторiя Цогла.
На другому  мiсцi – Галина
Слiсарчук з Житомира,на
третьому — Мирослава Ша�
фар з Мукачiвського райо�
ну.

У чоловiкiв i юнакiв
домiнували мукачiвцi. Так
трiйку  призерiв серед
юнакiв  склали  Владислав
Зiнкевич, Зоран Лешко i Ва�
силь Логойда.

Серед чоловiкiв перемож�
цями стали Олександр Су�
хан, колишнiй учасник
паралiмпiйських iгор, Воло�
димир Коблiн— обидва з
Мукачева i Олег Годованець
зi Львова.

Чiтко  провели турнiр
суддi з Мукачiвського  Цент�
ру туризму, екскурсiй , крає�
знавства  i спорту. Змагання
з пауерлифтингу провiв
майстер спорту СРСР Мико�
ла Сорокiн.

В.МИХАЙЛОВ.

Ñïîðò

Українці вимирають!
За прогнозами експертів, через 10 років в Україні

проживатимуть 36�38 млн. людей, а через півстоліття
нас може залишитися лише 8�12 млн.! Як повідомляє
УНІАН, про це заявила голова Комітету Верховної Ради
з питань охорони здоров’я Тетяна Бахтєєва.

За її словами, за останні 15 років населення нашої країни
скоротилося майже на 7 млн.: з 52,2 млн. до45,6 млн.

Якщо в 1970 році жителі України та країн Європи в серед�
ньому жили близько 70 років, то сьогодні вік українців на 10
років коротший, ніж жителів Європейського Союзу. Наша
країна посідає 150 місце серед 223 країн світу за показни�
ком середньої тривалості життя.

Така демографічна ситуація зумовлена високим рівнем
захворюваності населення, лідируючі позиції в структурі
якої займають серцевосудинні, онкологічні недуги, цукро�
вий діабет і хронічні респіраторні хвороби.

Також Тетяна Бахтєєва зазначила, що Україна щорічно
втрачає понад 700 тис. громадян: третину з них становлять
люди працездатного віку.

Лариса ПОПРОЦЬКА.

У наш час багато уваги
придiляється вивченню
учнiвською молоддю
матерiалiв про iсторичне
минуле  рiдного краю.

Саме з такою метою учнi
Мукачiвського профе�
сiйного лiцею сфери по�
слуг нещодавно  вiдвiдали
з екскурсiєю  фортифi�
кацiйну споруду, єдиний
на Українi  середньовiчний
замок рицарiв�тамплiєрiв
у с. Середнє на Ужго�
родщинi.

Екскурсанти пiдготу�
вали до виступу бiля ко�
лишньої фортецi цiкавий i
пiзнавальний матерiал
про  iсторичне минуле
замку, його заснування та

НА ПОБАЧЕННЯ З IСТОРИЧНОЮ ДАВНИНОЮ
спорудження. Учнi розпо�
вiдали  численнi легенди,
якими обросла iсторiя цiєї
прадавньої споруди, оз�
найомилися з хронiкою
подiй, якi вiдбувалися тут
впродовж кiлькох столiть
за часiв хрестових походiв
тамплiєрiв.

 Цю iнформацiю  учнi от�
римали зокрема з книг, якi
пiдготувала  та пiдiбрала
для них  бiблiотекар  лiцею
Голомб Валерiя Михай�
лiвна, а також  класний
керiвник групи № 35 Гальо
Марта Михайлiвна — вик�
ладач  української мови й
лiтератури у лiцеї. Разом
з учнями до цiкавої ек�
скурсiї долучилася i май�
стер  виробничого навчан�

ня  Тетяна Вiкторiвна Дан�
канич.

 Подiбнi екскурсiї, поба�
чення з “живими” свiд�
ками давнини не лише
збуджують вiдповiдні емо�

цiйні враження, а й є щед�
рим джерелом поповнен�
ня конкретних знань про
iсторичну минувшину
рiдного краю.

 В.ВОЛЧЕНКО.

Ïðåêðàñíå 18-ð³÷÷ÿ  â³äçíà-
÷àº íàø äîðîãèé ñèí, áðàò,
îíóê, ïëåì³ííèê, ñòóäåíò ïåð-
øîãî êóðñó ôàêóëüòåòó âíóòð-
³øíüî¿  ³ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè

Îëåêñàíäð
 ÁÀÊÎ

Áàæàºìî âñüîãî íàéê-
ðàùîãî â Òâîºìó æèòò³.
Íåõàé êðèøòàëåâà âàçà
Òâîº¿ þíîñò³ áóäå íàïîâíåíà ÷èñòîþ âîäîþ, ó ÿê³é
í³êîëè íå â’ÿíóòü á³ë³ ë³ë³¿, ÷åðâîí³ òðîÿíäè ³
ñêðîìí³ ðîìàøêè. Íåõàé æèòòÿ Òâîº áóäå ñõîæå
íà ï³ñíþ, ÿêà ïðèíîñèòü ëþäÿì ò³ëüêè ùàñòÿ,
ðàä³ñòü, êîõàííÿ. Õàé áåðåæå Òåáå Áîã íà òâî¿é
äîâã³é ³ ùàñëèâ³é æèòòºâ³é äîðîç³!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – ìàìà, òàòî, áðàò Êð³ñò³àí,
áàáóñÿ ²ðèíà, ä³äóñü Ìèõàéëî, ò³òêà Ëàðèñà,

äÿäüêî Ñëàâ³ê ç ñ³ì’ºþ, ð³äí³, äðóç³…

ÙÈÐÎ
ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!

Ç ÑÂ²ÒËÈÌ Â×ÈÒÅËÜÑÜÊÈÌ
ÑÂßÒÎÌ

Ñåðäå÷íî  â³òàºìî ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì – Äíåì
â÷èòåëÿ  íàøîãî êëàñíîãî êåð³âíèêà

Íàòàë³þ Ìèõàéë³âíó ÁÀÁÈ×,
óâåñü ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ  øêîëè.

Ùèðî áàæàºìî  âàì, íàø³ äîðîã³,
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòîãî ³ ðîäèí-
íîãî  áëàãîïîëó÷÷ÿ, ïðîôåñ³éíèõ óñï³õ³â
ó âàø³é íåëåãê³é ³ áëàãîðîäí³é ïðàö³, íà-
ñíàãè, åíåðã³¿ òà äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ!

Ó÷í³ 7-ãî êëàñó Ëàë³âñüêî¿ ÇÎØ.
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Ïåñíÿ ïåðåæèâåò â ïàìÿòè âñå ïðîïîâåäè. (Ã. Äæàéëñ).

 Гумор у нашому житті має
неабияке значення. Особли�
во тоді, коли його відтворю�
ють діти – майстерно, ціка�
во, артистично. Завдячуючи
своїм  наставникам і, зви�
чайно ж, непересічному та�
ланту, а ще – великому та
щирому бажанню творити.

  Саме так творили і дару�
вали людям усмішку юні му�
качівці серед інших учас�
ників на V Всеукраїнському
фестивалі�конкурсі вико�
навців гумору та сатири «Ус�
мішки Глазового» на батькі�
вщині Павла Глазового, в смт
Казанка Миколаївської об�
ласті з 27 по 30 вересня.

  Серед 46�ти конкурсантів
з більшості областей Украї�
ни Закарпаття брало участь
вперше. Цікаво, що віковий
ценз фестивалю (з 8 до 70
років) сприяв можливості
взяти участь  у конкурсі лю�
дям різного віку, професіо�
налам і аматорам, студентам
театральних вузів, коледжів
та інших мистецьких зак�
ладів.

Конкурс тривав 2 дні, про�
тягом яких йшла напружена
робота як самих учасників,
так і членів журі. Прослухо�
вування конкурсантів першо�
го дня тривала більше шес�
ти годин безперервно. Дру�
гого ж дня проводилися
майстер класи  членів журі,
а також всі бажаючі мали
можливість вівдвідати село
Новоскелюватка, де наро�
дився Павло Глазовий,
відвідали пам’ятник велико�
го сатирика, що знаходить�
ся в Казанці. По завершенні
конкурсу в сучасному і мо�
дернізованому районному
будинку культури Казанки,
де і проходив фестиваль,
відбулася творча зустріч
конкурсантів з організатора�
ми фестивалю, на якій учас�
ники кожної з областей мали
можливість продемонстру�
вати таку собі творчу «візит�
івку» рідного краю з відпов�

“Íåõàé â³ä ëèõ òà á³ä óñ³õ Âàñ áåðåæå
çäîðîâèé ñì³õ” (Ïàâëî Ãëàçîâèé)

Мукачівські учні здобули призові місця на Всеукраїнському фестивалі�конкурсі виконавців гумору та сатири
«Усмішки Глазового» на батьківщині видатного гумориста

ідним яскраво�колоритним
гумором. Також слід відміти�
ти, що з 2013 року цей фес�
тиваль�конкурс планують
зробити міжнародним за
сприяння та участі Українсь�
кої діаспори США, Канади,
Австралії та Європейських
країн.

  Журі оцінювало учас�
ників конкурсу у номінаціях
«Індивідуальні виконавці з
художнього читання» (роз�
мовний жанр), де обов’язко�
вою вимогою було читання
2�х гумористичних творів, з
яких – один за вимогою кон�
курсних положень повинен
бути власним твором Павла
Глазового; «Жартівливий
спів» (дуети, гурти, колекти�
ви, окремі виконавці); «Жар�
тівлива хореографія» (колек�
тиви); «Авторський твір»;
«Дитячий гумор» (8�18
років).

  Саме в номінації «Дитя�
чий гумор» і взяли участь
вихованці театрального
відділення Мукачівської
ДШМ №2 Роланд Мішко (6�
й клас) та Антоніо дель Ро�
саріо (5�й клас). Талановиті
хлопці, завдячуючи своїм
вчителям, що підготували їх
до фестивалю – Лілії Мико�
лаївні Приходько (сценічна
мова та художнє читання) та
Вероніці Вікторівні Тищук –
керівник театрального
відділення ДМШ №2 (ак�
торська майстерність), пока�
зали високий рівень підго�
товки. На Всеукраїнському
конкурсі Роланд і Антоніо
брали участь вперше, але за
їхніми плечами вже є конкур�
си міського та обласного
рівня, отже цілком природ�
ньо, що наступним етапом у
їх творчому зростанні став
конкурс всеукраїнського
рівня, і участь у ньому дала
поштовх до подальшого зро�
стання та розвитку на мис�
тецькій ниві.

  Роланд на фестивалі�
конкурсі здобув  ІІ місце, а

Антоніо став дипломантом та
отримав окрему винагороду
– «Приз глядацьких сим�
патій» від всіх конкурсантів,
які, власне, її започаткували
в процесі конкурсних зма�
гань. Також Антоніо отримав
від спонсорів фестивалю
цінний подарунок. А як спо�
гад про фестивальні дні,
хлопці привезли з собою
автографи, фото та відео,
авторські видання відомих
сучасних театральних діячів.
І – саме головне – незабутні
враження!

Важливо відзначити
членів журі фестивалю�кон�
курсу «Усмішки Глазового».

Голова журі – Володимир
Кузнєцов, Народний артист
України (Миколаївський ака�
демічний театр драми та

комедії). Члени журі: Андрій
Деріл – Заслужений артист
України, режисер Микола�
ївського академічного теат�
ру драми та комедії; Наталія
Пашнова – Заслужена арти�
стка України, директор об�
ласного центру народної
творчості; Віктор Євтушенко
– президент Міжнародного
Фонду Павла Глазового, член
Національної спілки пись�
менників України, член Асо�
ціації діячів естрадного ми�
стецтва України; Тетяна
Скупченко – методист тет�
рального відділу обласного
центру народної творчості та
Анжела Дорош – головний
спеціаліст обласного управ�
ління культури Миколаїв�
ської державної адмініст�
рації. Почесний гість фести�

валю – Народний артист Ук�
раїни, лауреат Національної
премії ім. Т.Шевченка, Герой
України Анатолій Палама�
ренко. Майстер клас, який
Анатолій Несторович дав
всім конкурсантам другого
фестивального дня, запам’�
ятався їм надовго, адже
лише на фестивалях такого
високопрофесійного рівня
можна повчитися багатьом
складовим, з яких складаєть�
ся це непросте і витончене –
театральне мистецтво.

  Юні Мукачівські митці�
початківці Роланд Мішко та
Антоніо дель Росаріо – учні
неординарні. Кожен з них є
окремою цікавою особисті�
стю, якій притаманна влас�
на самобутня індивіду�
альність. Роланд у свої 14
років навчається в Мукачі�
вському міському ліцеї,
профілюючими предметами
для нього є правознавство
та історія. В рідному ліцеї
хлопець є відмінником та з
2012 року – щомісячним сти�
пендіатом міської ради для
обдарованих учнів Мукаче�
ва. Займається іноземними
мовами, є творчою натурою,
юнак в майбутньому бачить
себе телеведучим популяр�
них чи креативних шоу�про�
грам. А отже – так чи інакше
– у сфері мистецтва. За на�
турою – веселий, активний,
кмітливий. Постійно буває на
театральних прем’єрах, зав�
жди цікавиться новими
спектаклями. Враження від
поїздки у нього дуже особ�
ливі, адже саме там вперше
він відчув атмосферу фести�
вального життя, повчився у
професіоналів і отримав
цінний для себе досвід.  Ан�
тоніо – у віці 12�ти років –
дуже начитаний хлопець,
навчається у ЗОШ № 11, за�
хоплюється поезією, геогра�
фією, шахами, знає напам’�
ять велику кількість віршів,
багато читає, є активним
учасником різноманітних

заходів міської бібліотеки.
Майстер клас А.Паламарен�
ка йому запам’ятався особ�
ливостями його інтерпре�
тації творів, можливістю чо�
гось навчитися і дещо для
себе зрозуміти. Антоніо
вважає, що найважливішим
предметом для нього є ак�
торська майстерність, а
завдяки мистецтву людина
може мріяти, фантазувати,
отже – творити. Побажання
хлопця вчитися, ходити до
бібліотеки, читати, розви�
ватися, не боятись виступа�
ти на сцені і бути справжнім
– адресовані всім, хто лю�
бить життя, творчість, мис�
тецтво. Приємно, що Роланд
і Антоніо з великим захоп�
ленням і так колоритно роз�
повідали конкурсантам та
членам журі про наше За�
карпаття, про Мукачево,
пропагуючи цим культуру
рідного краю.

Натомість керівник теат�
рального відділення та учні
висловлюють велику подяку
всім, хто допоміг у підготовці
до конкурсу і сприяв
здійсненню цієї поїздки. На�
самперед щира подяка вис�
ловлюється батькам, також
директору Мукачівської
ДШМ № 2 Мар’яні Василівні
Кошелі, а також заступнику
начальника відділу культури
Мукачівського міськвиконко�
му Валентині Андріївні Мо�
роз.

  А нам залишається при�
вітати конкурсантів, побажа�
ти їм великих творчих звер�
шень в обраному напрямку і
обов’язково досягти того,
чого прагне їхня душа.

   І, безперечно, вони також
щиро вдячні за все своїм
батькам і вчителям. Вони
юні і захоплені улюбленою
справою, а тому – щасливі!

   І в них ще так багато по�
переду…

  Мар’яна ЛИХОВИД,
музикознавець.

Пiсля тривалої перерви поновлюємо нашу давню i шанобливу у читача гуморну рубрику. Звично
повертаємося до надрукованого пiд цiєю рубрикою фотожарту. Що в ньому розгледiли нашi знаменитi
гострослови?

Антонiй Гузинець:
”У нашiй чоловiчiй общинi
Багато того, що без прикрас.
Де ж ви справжнi мужчини?..
“Фемени”бiдують без вас.
I ще: “Були часи, коли “нульовий “ тобi дала,
Бо свою честь грудьми захищала,
А тепер, коли стоїмо на цьому фонi,
Явно видна нестача в селiконi”.

А наш ударник гуморної теми В.Радченко
надiслав по темi без малого тридцять варiантiв
коментарiв до фотки. Вiдтворюємо частину з них:
“Весенние мужики — это не только ценный мех, но и
100�150 кг живого мяса... и не только”.

“Апрельская пора — грудей очарованье (Из ран�
него Радченко)”;

“Вы случайно не слышали  прогноз погоды на се�
годня?”; “Сбор на официальную встречу “Без гал�
стуков”; “Утро после корпоратива”. Два останнi не
погано, чи не так?).

Чинадiєвець Володимир Коновалов: “От великого до смешного—один шаг!”; “При�
мерка в большую политику”; “Новый способ разгонять митинги”...

Дякуємо за творчi зусилля. Не дуже, правда, рясно, але нас тiшить, що нашу
традицiйну рубрику доброго смiху схвально сприйняли у недавно народженому
мiському Клубi гумору,шанувальники й учасники якого виявили бажання активно вклю�
читися в коментування  газетних фотожартiв. Чекаємо на таку спiвпрацю уже з
нинiшнього номера. Пропонуємо на десерт нову гуморну фотозагадку:

“Що б то воно означало?”

ÙÎ á Òî ÂÎíÎ ÎçíÀ×àËÎ?Із жовтня в Україні мінімальна зарплата склада�
тиме 1118 грн. Мінімальна пенсія — 856 грн.

Квітень    Жовтень
     2012           2012

Прожитковий мінімум
для працездатних      1102           1118
Мін, зарплата      1102           1118
Мін. пенсія за віком

        844                       856
Прожитковий мінімум для
дітей до 6 років          917 930

   із 6 до 18 років        1144                   1161

Виплата
при народженні дітей
перша дитина    27 510        27 900
друга дитина    55 020        55 800
третя и наступні  110 040      111 600

Допомога із догляду за дітьми, позбавленими батьківсько�
го піклування

до 6 років     1834           1860
з 6 до 18 років     2288           2322
Допомога інвалідам війни
перша група 2404,40     2439,60
друга група 2152,20     2182,20
третя група 1899,00     1926,00
Допомога інвалідам
дитинства        844            856
Допомога за втратою
годувальника        844            856

РОСТИМО Ж МИ, – ГЕЙ!



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

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

38 сотин пiд забудову (всi вiдповiднi
приватизацiйнi документи).

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

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

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

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

 Зверт. 095�8610797.
     продається 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  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 хата в с. Ільниця

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

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

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

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

     Продається   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 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�

     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 ВАЗ�0101, 1980 р.

в.,  колір�зелений, двигун, ходова
після кап. ремонту. Ціна договірна.

Тел. 06635504771.
     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).
     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.
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  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 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 кварти�

ра  на 3�му поверсі. Нова пласи�
ровка 5�поверхового будинку на
вул. Руській (район вул. Індустрі�
альної).Ціна договірна.

Тел. 0505118458.
     Продається або розмінюється

2�кімн. квартира  з усіма зручнос�
тями  у закритій дворовій системі
в центральній частині міста. Є го�
род, квітник – на 1�кімнатну квар�
тиру  з усіма зручностями з допла�
тою по домовленості.

Тел.0509141031.

     Продається 2*кімнатна квартира
умебльована (65 кв. м.) на першому
поверсі 3*поверхового чеського бу*
динку  на вул. Парканія.

Тел 0505816433.
     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.
     Продається або розмінюється на

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

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

     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

     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.

     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
Диспетчера  радіослужби

ТАКСІ
Звертатися 0509892444

      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 на тривалий

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

умебльована 2�кімнатна квартира
з автономним опаленням  в Росви�
гові. Тел. 0502650432.
     Здається в найм 1�кімн. квар�

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

особняк  (12 0 км.м.) умебльований
в  Росвигові поряд з університе�
том. Зверт. 095�1358708.
     Винайму 1�2� кімнатну умебль�

овану квартиру у Росвигові. Зверт.
По тел. 0502284266.
     Винайму 1�2� кімнатну умебль�

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



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!
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¹ 41 (941)¹ 41 (941)¹ 41 (941)¹ 41 (941)¹ 41 (941)

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 1.10.2012 р.  по  7.10.2012 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.  Гаврикова Аліна Василівна – 1957 р.н.
2.   Маєр Степан Павлович – 1945 р.н.
3.  Скиба Надія Олельянівна – 1933 р.н.
4.  Масалович Йосип Степанович – 1934 р.н.
5.  Лакатош Михайло Васильович – 1950 р.н.
6.  Бучина Юлій Карлович – 1926 р.н.
7.  Копча Олег Юрійович – 1956 р.н.
8.   Малешко Георгій Георгійович – 1931 р.н.
9.  Петьовка Василь Юрійович – 1948 р.н.
10. Бубряк Ібола Георгіївна – 1925 р.н.
11.Локтянко Валентина Яківна – 1939 р.н.
12.Дехтяров Григорій Васильович – 1924 р.н.
13.Савченко Петро Микитович – 1937 р.н.
14.Боднар Василь Михайлович – 1934 р.н.
15. Рейті Мігаль Ласлович – 1943 р.н.
16.Коструб Михайло Іванович – 1948 р.н.
17.Цвенгрош Густав Густавович – 1936 р.н.
18.Ізмалкова Марія Миколаївна – 1926 р.н.
19.Кізман Едіта Євгенівна – 1953 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.
ÀËËÎ-²ÍÔÎ (ÁÅÇÏËÀÒÍÀ ÒÅËÅÔÎÍÍÀ ÄÎÂ²ÄÊÀ)...

9-10-11, 2-32-46, 095-362-52-52
ÀÂÅ-ÌÓÊÀ×ÅÂÎ (âèâ³ç ñì³òòÿ)............2-22-69, 3-19-75
ÏÎÆÅÆÍÀ ÎÕÎÐÎÍÀ ……….....…….....………………101
Ì²Ë²Ö²ß……………………................................…..102
ØÂÈÄÊÀ ÌÅÄÈ×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ…...............………103
ÃÀÇÎÂÀ ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ……......................…..104
ÃÀÇÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ....…............2-22-70, 2-25-69
ÐÅÌÎÍÒÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÒÅËÅÔÎÍÍÈÕ Ë²Í²É…..…...…1508
ÄÎÂ²ÄÊÈ ÏÐÎ ÄÎÑÒÀÂÊÓ ÒÅËÅÃÐÀÌ ……....….....1066
Ì²ÆÌ²ÑÜÊ² ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÈ..…...........................8-1-91
ÖÐË ………..................................................5-50-28
ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë…........................…….2-14-05
ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ……………..................................2-20-31
ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ………….........................2-34-26
Â²ÉÑÜÊÎÂÈÉ ØÏÈÒÀËÜ.....….2-21-86, 2-34-57, 2-13-72
ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÃÎ ØÏÈÒÀËß.......…...4-14-86
ÀÂÀÐ²ÉÍÎ- ÐßÒÓÂÀËÜÍÀ ÑËÓÆÁÀ  ÌÍÑ (ÌÂÑ )..5-47-67
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÅËÅÊÒÐÎÌÅÐÅÆ²
ÇÎÂÍ²ØÍÜÎÃÎ ÎÑÂ²ÒËÅÍÍß................…......…2-30-41
ÄÎÂ²ÄÊÀ ÇÀË²ÇÍÈ×ÍÎÃÎ ÂÎÊÇÀËÓ…..….......…2-20-52
ÄÎÂ²ÄÊÀ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÓ.................…2-14-71, 2-14-92
Ì²ÑÜÊ² ÌÀÐØÐÓÒÊÈ……….............................2-22-63
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÂÎÄÎÏÐÎÂ²ÄÍÈÕ ²
ÊÀÍÀË²ÇÀÖ²ÉÍÈÕ ÌÅÐÅÆ …..…...........…….….3-20-24
ÂÎÄÎÊÀÍÀË…..............................…2-12-85, 2-43-91
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ Ë²ÔÒ²Â…...............…………5-91-14
ÑËÓÆÁÀ ÄÎÐ²Ã……….....................................2-35-55
ÄÀ²………....................................................2-31-16
ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂ²ÐÈ  ÓÌÂÑ…..........….....…...…..2-31-51
ÒÎ×ÍÈÉ ×ÀÑ………..................................…..8-1-410
ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² Ì²ÑÜÊÈÉ ……..........…......3-81-82
ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² ÐÀÉÎÍÍÈÉ. …..........……...2-34-35
Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ………........................................2-10-30
Ê²ÍÎÒÅÀÒÐ………..........................................3-19-43
ÁÓÄÈÍÎÊ ÊÓËÜÒÓÐÈ……….............................2-20-33
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ…..............................................2-30-12

ÊÎÐÈÑÍ² ÒÅËÅÔÎÍÈ ì.ÌÓÊÀ×ÅÂÀ

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.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачене Свідоцтво про право власності на домо�

господарство в с.Кайданово на вул. Космонавтів�24, ви�
дане гр.. Козик Юрій Іванович на підставі рішення ви�
конкому Мукачівської райради  № 28 від 3.02.1993 р., вва�
жати недійсним.

К У П Л Ю
задвижки, насосы, электродвигатели, электроприводы
на задвижки, сальниковые компенсаторы, затворы, флан�
цы, отводы, тэльферы, погрузчики, редукторы, компрес�
соры, газодувки, подшибниковые шарики, зубчатые
муфты.

Тел.  0676384875



“ÎÑ²ÍÍ²É”

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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

41 (941)41 (941)41 (941)41 (941)41 (941)
 10 10 10 10 10 11 æîâòíÿ 2012 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Âñå ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè â êîíöå êîíöîâ óìèðàþò, ãëîòàÿ ñîáñòâåííóþ ëîæü.Âñå ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè â êîíöå êîíöîâ óìèðàþò, ãëîòàÿ ñîáñòâåííóþ ëîæü.Âñå ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè â êîíöå êîíöîâ óìèðàþò, ãëîòàÿ ñîáñòâåííóþ ëîæü.Âñå ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè â êîíöå êîíöîâ óìèðàþò, ãëîòàÿ ñîáñòâåííóþ ëîæü.Âñå ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè â êîíöå êîíöîâ óìèðàþò, ãëîòàÿ ñîáñòâåííóþ ëîæü.
(Ä. Àðáóòíîò).(Ä. Àðáóòíîò).(Ä. Àðáóòíîò).(Ä. Àðáóòíîò).(Ä. Àðáóòíîò).

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

ÎÐÒ
 09.15 "Æèòè çäîðîâî!". 10.25 "Êîí-
òðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55, 04.05
"Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äà-
òè!" 12.55 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.15 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15 "Ôàçåíäà". 15.45 Ò/ñ
"Óáèâ÷à ñèëà". 16.55, 02.05 Ò/ñ "Íå-
ð³âíèé øëþá". 18.40, 03.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!". 19.45 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ "Îäíî-
ëþáö³". 23.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
00.20 Í³÷í³ íîâèíè. 00.35 "Áåç
ñâ³äê³â". 01.10 "Àíãåë³íà Âîâê.
Æ³íêà, ùî âåäå".

ÑÒÁ
06.15, 15.50 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.00,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.25 Õ/ô "Ìîñêâà ñëüîçàì íå
â³ðèòü"(1). 13.00 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.05 "Êóá - 3". 22.20
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 2". 23.20 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ"(1). 00.25 Ò/ñ "Êîì³ñàð
Ðåêñ"(1). 01.25 "Âiêíà-Ñïîðò". 01.35
Õ/ô "Äåíü íàðîäæåííÿ Áóðæóÿ"(2)

ÒÐÊ Óêðà¿íà

07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.00 Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/c
"Êðà¿íà 03" (1). 11.00 Ò/c "Ìîÿ âåëè-
êà ðîäèíà" (1). 12.00 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü. Ãðà íà ðîçäÿãàííÿ".
15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Ïðàâî íà çàõèñò. 17.00, 19.00, 03.35
Ïîä³¿. 17.10, 19.15, 03.50 Ïîä³¿
Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/c "Äæàìàéêà" (1). 19.20, 03.55 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.15 Ò/c
"Êàðïîâ" (1). 23.15 Õ/ô "Íà ³ì'ÿ êî-
ðîëÿ" (2). 01.45 Ò/c "Æèòòÿ ÿê âè-
ðîê. Äðóãèé ñåçîí" (2).

Ò Å Ò
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 "Áå-
âåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ".
11.45, 17.05 Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 12.50
Ò/ñ "Õòî ó äîì³ ãîñïîäàð?". 13.25,
17.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ".
15.35 Ó ÒÅÒà òàòî!. 16.15, 01.00
Äîñâ³äîñ. 16.40, 22.40 Âàéôàéòå-
ðè. 18.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 19.15,
00.25 ÁàðÄàê. 19.55 Äàéîø ìîëî-
äüîæ!. 20.20 Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (2).
21.00 Ò/ñ "Ä³ôô÷àòêà" (2). 21.25 Êà$-
òà. 21.50 Ðàé, ãóäáàé. 23.05 Äóðíºâ
+ 1. 23.30 Ò/ñ "Çàãóáëåíà" (2). 01.25
Äî ñâ³òàíêó.

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

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 Ðåïîðòåð.

Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 09.10 Ò/ñ
"Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 11". 11.15 "Äå-
òåêòèâè". 12.30, 04.45 "Çíàê ÿêîñò³".
13.00 Ä/ô "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 14.55 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.55 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáè-
òèõ ë³õòàð³â 9". 18.10 Ò/ñ "Êðîâè-
íóøêà". 19.05 Ïðîãðàìà "Ïðî æèò-
òÿ". 20.00, 02.25 "Ïîäðîáèö³". 20.25,
02.50 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 20.55
Ôóòáîë. Çá³ðíà Óêðà¿íè - Çá³ðíà
×îðíîãîð³¿. 23.00 Õ/ô "Ãîëèé ï³ñòî-
ëåò 2 1/2" (2). 00.55 Õ/ô "Ãåðîé-
Îäèíàê" (2).

 ICTV
06.35, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.50,
09.30, 12.55, 19.25, 01.30 Ñïîðò.
06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Åêñò-
ðåíèé âèêëèê. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.35, 19.30, 01.35 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.05, 16.30 Ò/ñ "Îïåðè".
12.35, 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 Ôàêòè. Âå÷³ð.
00.10 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 00.25
Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³-4". 02.35 Ò/ñ
"Ê³ñòêè-5".

ÎÐÒ
09.15 "Æèòè çäîðîâî!" 10.25 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.55
"Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 14.00 ²íø³ íî-
âèíè. 14.15 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 15.15 "Ôàçåíäà". 15.45 Ò/ñ
"Óáèâ÷à ñèëà". 16.55 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 18.40 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Îäíîëþáö³". 23.40
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.15 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.25 "Áåç ñâ³äê³â". 01.00 ÏÐÎÔ-
²ËÀÊÒÈÊÀ.

ÑÒÁ
06.00, 15.50 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.45,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.05 "Êóá - 3". 11.00 Õ/ô
"Îñòàííÿ ðîëü Ð³òè"(1). 13.40 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00 "Ôåðìåð
øóêàº äðóæèíó - 2". 22.20 "Âàã³òíà
ó 16". 23.20 "Äîíüêè-ìàòåð³". 00.25
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1). 01.25 Ò/ñ "Êî-
ì³ñàð Ðåêñ"(1). 02.15 "Âiêíà-Ñïîðò".
02.25 Õ/ô "Äåíü íàðîäæåííÿ Áóð-
æóÿ"(2).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.00, 22.10 Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
c "Êðà¿íà 03" (1). 11.00 Ò/c "Ìîÿ
âåëèêà ðîäèíà" (1). 12.00 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü. Íà êîðîòêîìó
ïîâ³äö³". 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàí-
íÿ. 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò. 17.00,
19.00, 03.45 Ïîä³¿. 17.10, 19.15,
04.00 Ïîä³¿ Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/c "Äæàìàéêà" (1).
19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/c "Ðîçëó÷åííÿ" (1). 21.10 Ò/
c "Êàðïîâ" (1). 23.10 Òðèäöÿòèð³÷í³.
00.10 Ò/c "Äðóæèíè" (1). 01.10 Ò/c
"Æèòòÿ ÿê âèðîê. Äðóãèé 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

09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà" (1). 09.55, 17.50 Ò/ñ "Âîðîí-
³íè" (1). 13.20, 14.20 Kids' Time.
13.25 Ì/ñ "Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà" (1).
14.45, 15.50 Teen Time. 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³" (1). 15.55, 22.55 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (1). 19.30, 01.15
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.35 Ï³ðàí³¿.
19.55 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (1). 20.55
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè" (1). 22.00 ÔÁÐ
:). 00.00 Ò/ñ "Çâàáëèâ³ òà â³ëüí³"
(1). 01.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
01.30 Ò/ñ "ßñíîâèäåöü-4" (1). 02.10
Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä" (1). 03.00,
03.55 Çîíà íî÷³.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 16 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.30 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð.
06.35 Ì/ô. 06.45 Â÷èìîñÿ ðàçîì.
06.50, 07.45 Õàçÿ¿í ó äîì³. 07.20
Êðà¿íà on line. 07.25 Ãëàñ íàðîäó.
07.30 Åðà á³çíåñó. 07.50 Ô³íàíñîâ³
ïîðàäè. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 09.25 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.35
Ñâ³òëî. 10.00 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè
æ³íêîþ". 10.40 Ïðî ãîëîâíå. 11.05
Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 11.55 Îô³ö-
³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Õàé ùàñòèòü.
12.50 Êîíòðîëüíà ðîáîòà. 13.20 Õ/
ô "Îáåë³ñê". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.05 Euronews.
15.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.15 Õ/ô "Ñèíäèêàò-2" 2ñ.. 16.20
Õ/ô "Òàíê ÊÂ-2". 18.00 Ñâîáîäà âè-
áîðó. Ðåàëüíå æèòòÿ. 18.10 Ñïðàâ-
æíÿ Óêðà¿íà. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.35 Îñòàííº ïî-
ïåðåäæåííÿ. 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.00 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà
àã³òàö³ÿ. Ïàðò³ÿ "Ðóñüêèé áëîê".
19.30 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæ-
äåíü. 20.00 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâè-
áîðíà àã³òàö³ÿ. Í.Êîðîëåâñüêà.
20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà
àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ "Íàøà
Óêðà¿íà". 20.50 Ïëþñ-ì³íóñ. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Ñîö-
³àëüíå øîó "Àäðåíàë³í". 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10 Ñïîðò.
23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî
ñïîðòó. 23.20 Ïîãîäà. 23.25 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 23.50 Õóä. ô³ëüì "×î-
ëîâ³÷à ðîáîòà". 1 ñåð³ÿ. 00.40 Ïîì³æ
ðÿäêàìè.

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, 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,
04.20 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà".
20.15 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 22.00 "Ìàìî,
ÿ îäðóæóþñü?" 23.25 Õ/ô "Êîäåêñ
áåç÷åñòÿ" . (1). 02.25 Õ/ô "Áàðõà-
íîâ òà éîãî îõîðîíåöü" (2).

IÍÒÅÐ
06.50 Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì. 07.00,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30, 20.35

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 Ôàêòè. Âå÷³ð.
00.10 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 00.25
Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³-4". 02.35 Ò/ñ
"Ê³ñòêè-5".

ÎÐÒ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00
Íîâèíè. 09.15 "Æèòè çäîðîâî!".
10.25 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.55, 04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15
"×àñ îá³äàòè!". 12.55 "Äåøåâî ³ ñåð-
äèòî". 14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.15 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Ôàçåí-
äà". 15.45 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà". 16.55,
02.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá". 18.40,
03.10 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 19.45
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30
Ò/ñ "Ðîçëó÷åííÿ". 23.45 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 00.20 Í³÷í³ íîâèíè. 00.35
"Áåç ñâ³äê³â". 01.10 "Îáèòåëü íå-
ïðàâäè".

ÑÒÁ
06.25, 15.50 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.15,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.55 "Ôåðìåð øóêàº äðó-
æèíó - 2". 11.50 Õ/ô "Ëàá³ðèíòè êî-
õàííÿ". 13.45 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "ÌàñòåðØåô - 2". 00.40 Ò/ñ
"Äîêòîð Õàóñ"(1). 01.30 Ò/ñ "Êîì³-
ñàð Ðåêñ"(1). 02.15 "Âiêíà-Ñïîðò".
02.25 Õ/ô "Äåíü íàðîäæåííÿ Áóð-
æóÿ"(2).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.00, 22.10 Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
c "Êðà¿íà 03" (1). 11.00 Ò/c "Ìîÿ
âåëèêà ðîäèíà" (1). 12.00 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü. Ïðîñè ïðîùåííÿ".
15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Ïðàâî íà çàõèñò. 17.00, 19.00,
03.50 Ïîä³¿. 17.10, 19.15, 04.05 Ïîä³¿
Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/c "Äæàìàéêà" (1). 19.20 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/c "Ðîç-
ëó÷åííÿ" (1). 21.10 Ò/c "Êàðïîâ" (1).
23.10 Òðèäöÿòèð³÷í³. 00.10 Ò/c "Äðó-
æèíè" (1). 01.10 Ò/c "Æèòòÿ ÿê âè-
ðîê. Äðóãèé ñåçîí" (2). 02.00 Õ/ô
"Ïîâåðíåííÿ â ðàé" (2).

Ò Å Ò
07.40 Ìóëüòèê 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 "Áå-
âåðë³ 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, 01.00 Äîñâ³äîñ. 16.40,
22.40 Âàéôàéòåðè. 19.15, 00.25
ÁàðÄàê. 19.55 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
20.20 Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (2). 21.00 Ò/ñ
"Ä³ôô÷àòêà" (2). 21.25 Êà$òà. 21.50
Ðàé, ãóäáàé. 23.05 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 23.30 Ò/ñ "Çàãóáëåíà" (2).
01.25 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 11:05 - Ò/c. 11:50 - Äîê./ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òåñò
æèòòÿ" (ïîâòîð). 13:45 -  Ì/ô. 14.05
- "Ê³íî ìàã³ÿ". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 14.45 - Ò/c. 15:40 - Äîê./ñ. 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê./ñ  . 17.50
-  Ì/ô. 18:15 -  Ò/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
07.30, 08.30, 19.00, 01.10 Ðåïîð-
òåð. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà" (1). 09.55, 17.50 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè" (1). 13.20, 14.25 Kids' Time.
13.25 Ì/ñ "Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà" (1).
14.45, 15.50 Teen Time. 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³" (1). 15.55, 23.05 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (1). 19.30, 01.25 Ñïîðòðåïîð-
òåð. 19.35 Ï³ðàí³¿. 19.55 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì" (1). 20.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè" (1). 22.00 Áëèæ÷å äî ò³ëà.
00.10 Ò/ñ "Çâàáëèâ³ òà â³ëüí³" (1).
01.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.40
Ò/ñ "ßñíîâèäåöü-4" (1). 02.25 Ò/ñ
"Îñòàíí³é àêîðä" (1). 03.10, 04.05
Çîíà íî÷³.

×ÅÒÂÅÐ, 18 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.45 Â÷èìîñÿ ðàçîì. 06.50, 07.45
Õàçÿ¿í ó äîì³. 07.20 Êðà¿íà on line.
07.25 Ãëàñ íàðîäó. 07.30 Åðà á³çíå-
ñó. 07.50 Ô³íàíñîâ³ ïîðàäè. 08.20
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.35 Êíèãà.ua.
10.00 Óðî÷èñòå âiäêðèòòÿ III
Ñïîðòèâíîãî Êîíãðåñó Óêðà¿íè.
10.30 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè æ³íêîþ".
11.05 Çäîðîâ'ÿ. 11.55 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.25 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À
äî ß. 12.50 Êðîê äî ç³ðîê. 13.30

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.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 -  Ò/c
. 11:50 - Äîê./ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð).
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/c.
15:40 - Äîê./ñ. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê./ñ  . 17.50 -  Ì/ô. 18:15
-  Ò/c. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35
-  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  "Òåñò æèò-
òÿ" (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, 01.00 Ðåïîð-
òåð. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà" (1). 09.55, 17.50 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè" (1). 13.20, 14.20 Kids' Time.
13.20 Ì/ñ "Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà" (1).
14.40, 15.50 Teen Time. 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³" (1). 15.55, 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (1). 19.30, 01.20 Ñïîðòðåïîð-
òåð. 19.35 Ï³ðàí³¿. 19.55 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì" (1). 20.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè" (1). 22.00 Âåñ³ëëÿ áóäå ïî-
ìîºìó!. 00.05 Ò/ñ "Çâàáëèâ³ òà
â³ëüí³" (1). 01.30 Ò/ñ "ßñíîâèäåöü-
4" (1). 02.10 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä"
(1). 03.00, 04.20 Çîíà íî÷³.

ÑÅÐÅÄÀ, 17 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.50, 07.45 Õàçÿ¿í ó äîì³. 07.20
Êðà¿íà on line. 07.25 Ãëàñ íàðîäó.
07.30 Åðà á³çíåñó. 07.50 Ô³íàíñîâ³
ïîðàäè. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.35 Óðÿä
íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.00 Òîê-
øîó "Ëåãêî áóòè æ³íêîþ". . 11.05 Â
ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 11.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Êîðäîí äåðæà-
âè. 12.40 221. Åêñòðåíèé âèêëèê.
Òèæäåíü. 13.15 Õ/ô "Æèâå òàêèé
õëîïåöü". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.05 Euronews. 15.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.20 Õ/
ô "Ñèíäèêàò-2" 3ñ. 16.25 Õ/ô "Îñòð³â
áåç³ìåííèé". 17.40 Êðà¿íó - íàðî-
äîâ³!. 18.00 Ñâîáîäà âèáîðó. Ðå-
àëüíå æèòòÿ. 18.10 Ñïðàâæíÿ Óê-
ðà¿íà. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.35 Îñòàííº ïîïåðåä-
æåííÿ. 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00
Ìóçè÷íèé ìàðàôîí "Ðåêîðä Ã³ííå-
ñà". 19.45 Îñ³íí³é æàðò ç Î.Âîðî-
áåé. 20.25 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâè-
áîðíà àã³òàö³ÿ. Í.Êîðîëåâñüêà.
20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Ïëþñ-ì³íóñ,
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Îäèí
íà îäèí. Í.Êîðîëåâñüêà - Ñ.Øóñ-
òåð. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10
Ñïîðò. 23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íà-
âêîëî ñïîðòó. 23.20 Ïîãîäà. 23.25
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.50 Õóä. ô³ëüì
"×îëîâ³÷à ðîáîòà". 2 ñåð³ÿ. 00.40
Ïîì³æ ðÿäêàìè.

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, 04.50 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,
04.25 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà".
20.15 "Íà íîæàõ". 21.30 "Òåðèòîð³ÿ
îáìàíó". 22.35 "Ãðîø³". 00.15 Õ/ô
"Øàëåíà áàáà" (1). 02.05 Õ/ô "Êî-
äåêñ áåç÷åñòÿ" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.30, 20.40, 04.40
"Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 09.10 Ò/ñ
"Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 11". 11.10 "Äå-
òåêòèâè". 12.30, 04.45 "Çíàê ÿêîñò³".
13.00 Ä/ô "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 14.55 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.55 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáè-
òèõ ë³õòàð³â 9". 18.10 Ò/ñ "Êðîâè-
íóøêà". 19.05 Ïðîãðàìà "Ïðî æèò-
òÿ". 20.00, 04.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30,
04.30 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 21.00
Ò/ñ "Ñèíäðîì Äðàêîíà". 00.30 Õ/ô
"Ãîëèé ï³ñòîëåò 33 1/3: Îñòàííÿ
îáðàçà" (2). 02.05 "Ïàðê àâòîìîá-
³ëüíîãî ïåð³îäó". 02.30 Õ/ô "Øàí-
òàæ" (2).

 ICTV
06.35, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45,
09.30, 12.55, 19.25, 01.30 Ñïîðò.
06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Íå-
ñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.35, 19.30, 01.35 Íàäçâè÷àéí³

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 15 ÆÎÂÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

11.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íî-
âèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25
Ïðàâî íà çàõèñò. 12.45 Òåìíèé ñè-
ëóåò. 12.55 Àðì³ÿ. 13.05 Õ/ô "Ì³é
äðóã ²âàí Ëàïøèí". 14.40 Â³êíî â
Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.05 Euronews. 15.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15
Áëèæ÷å äî íàðîäó. 15.45 Õ/ô. "Ñèí-
äèêàò-2" 1ñ. 16.50 Õ/ô "Ïîëþâàííÿ
íà îëåíÿ". 18.00 Ñâîáîäà âèáîðó.
Ðåàëüíå æèòòÿ. 18.10 Ñïðàâæíÿ
Óêðà¿íà. 18.20 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. Ë³áåðàëüíà
ïàðò³ÿ Óêðà¿íè. 19.30 Îñ³íí³é æàðò
ç Ñ.Àëüòîâèì. 20.00 Ñ³ëüðàäà.
20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà
àã³òàö³ÿ. Óêðà¿íñüêà ïàðò³ÿ "Çåëåíà
ïëàíåòà". 20.50 Ïëþñ-ì³íóñ. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Êðà¿-
íó - íàðîäîâ³!. 22.00 Ç³ðêè ãóìîðó.
Â.Äàíèëåöü, Â.Ìî¿ñåºíêî. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè.  23.10, 01.10
Ñïîðò. 23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íà-
âêîëî ñïîðòó. 23.20 Ïîãîäà. 23.25
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.45 Äîê. ô³ëüì
Õ Ì³æíàðîäíîãî ê³íîôåñòèâàëþ "Ïî-
êðîâ". 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè.

Êàíàë «1+1»
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.30 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 11.05, 11.50, 04.50 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 "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 20.15,
03.50 "Áàãàò³ òåæ ïëà÷óòü". 21.30
Õ/ô "Îäíîãî ðàçó â Ðèì³" (2). 00.00
Õ/ô "Áàðõàíîâ òà éîãî îõîðîíåöü"
(2).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.30, 20.40 "Ñïîðò
ó Ïîäðîáèöÿõ". 09.10, 21.00 Ò/ñ
"Ñèíäðîì Äðàêîíà". 14.10 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 15.10 Ïðîãðàìà "Ïðà-
âî íà çóñòð³÷". 16.10 "Æäè ìåíÿ".
18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 19.05
Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30 "Ïîäðîáèö³. Íåôîð-
ìàò". 23.15 Õ/ô "Ãîëèé ï³ñòîëåò" (2).
01.10 Õ/ô "Ó êàïêàí³" (2). 02.40
Ïîäðîáèö³.

 ICTV
06.50, 09.30, 12.55, 19.25, 01.15
Ñïîðò. 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.40 Ôàêòè òèæíÿ ç Îêñàíîþ Ñîêî-
ëîâîþ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.35,
19.30, 01.20 Íàäçâè÷àéí³  íîâèíè.
.10.10 Õ/ô "Äî÷êà ÿêóäçè". 12.30,
13.00, 21.20 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü .15.30,
20.15 Ò/ñ "Íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ".
16.35 Õ/ô "Ëèñèé íÿíüêà". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.55 Ôàêòè. Ï³äñóì-
êè äíÿ. 23.10, 02.55 Ñâîáîäà ñëî-
âà ç À.Êóëèêîâèì. 02.20 Ôàêòè.



 11 11 11 11 11ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 11 æîâòíÿ  2012 ð.

41 (941)41 (941)41 (941)41 (941)41 (941)

ñò.

    (íà  15.10.2012 - 21.10.2012 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

09.55, 17.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1).
13.20, 14.20 Kids' Time. 13.20 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà" (1). 14.50,
15.50 Teen Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³"
(1). 15.55, 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (1).
19.30, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.35
Ï³ðàí³¿. 19.55 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì"

(1). 20.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè" (1).
22.00 Óêðà¿íà ÷óäåñ-2. 00.05 Ò/ñ
"Çâàáëèâ³ òà â³ëüí³" (1). 01.25 Ò/ñ
"ßñíîâèäåöü-4" (1). 02.10 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é àêîðä" (1). 03.00, 03.55 Çîíà
íî÷³.

ÑÓÁÎÒÀ, 20 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.25 Êîðèñí³ ïîðàäè. 07.40 Îë³ìï-
³éñüêèé âèêëèê. 08.00 Øóñòåð-Live.
09.50 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà.
10.05 Øóñòåð-Live. 12.20 After Live.
(Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live).
12.45 Ïîãîäà. 12.50 Áëèæ÷å äî íà-
ðîäó. 13.25 Çåëåíèé êîðèäîð. 13.45
Êîíöåðò äî Äíÿ ×îðíîìîðñüêîãî
ôëîòó. 15.45 Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäî-
íà. 16.40 Ïîãîäà. 16.50 Æàðò ç ãóð-
òîì ÅÊÑ-ÁÁ. 17.45 Çîëîòèé ãóñàê.
18.15 Ñâ³ò àòîìà. 18.40 Êîíöåðò
"Ìàìî, â³÷íà ³ êîõàíà". 20.50 Ìåãà-
ëîò. 20.55 Çâîðîòíèé çâ'ÿçîê. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Êàáì³í: ïîä³ÿ
òèæíÿ. 21.30 ÊÂÊ. Êóáîê Ïðåçèäåí-
òà. Äðóãèé ï³âô³íàë. 22.50 Ñóïåð-
ëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00 ÊÂÊ. Êó-
áîê Ïðåçèäåíòà. Äðóãèé ï³âô³íàë
(ïðîäîâæåííÿ). 00.05 Åðà çäîðîâ'ÿ.
00.30 Òâ³é ãîëîñ. 00.50 Ôóòáîë Óê-
ðà¿íè. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 Ì/ô "Ñìóðôè" (1). 06.35
"Ñïðàâæí³ ë³êàð³ - 2". 07.35 "Êóë³-
íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöüêà".
08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî
òàì?". 10.15, 10.40 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë"
(1). 11.05 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ".
12.15 Õ/ô "Òåðíåð ³ Ãó÷" (1). 14.25 Õ/
ô "Ìîäíà ìàòóñÿ" (1). 17.10
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 19.30, 03.45
ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí".
20.15 "Îïåðàö³ÿ êðàñà - 2". 22.00,
04.30 Õ/ô "Êëóá ùàñòÿ" (2). 00.05 Õ/
ô "Îðåë ³ ðåøêà" (1). 01.55 Õ/ô "Ïå-
ðåòèíàþ÷è êîðäîí" (2)

IÍÒÅÐ
07.55 "Ïîçàî÷³". 08.55 "Îðåë ³ Ðåø-
êà". 10.00 "Óêðà¿íî, âñòàâàé!". 10.50
Ïðîãðàìà "Ñ³ìåéíèé ïåñ". 11.55 Ò/ñ
"Çåìñüêèé ë³êàð". 20.00, 02.30 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.40 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
22.35 Õ/ô "Íàñòîÿòåëü 2". 00.40 Õ/ô
"Êîìàòîçíèêè" (2). 02.55 Ä/ñ
"Æàä³áí³ñòü".

ICTV
06.15 ²íøèé ôóòáîë. 06.40 Êîçèðíå
æèòòÿ. 07.25 Îñòàíí³é ãåðîé-2. 08.45
Ç³ðêà YouTube. 10.00 Äà÷à. 10.30
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.45 Ñïîðò.
11.50 Åêñòðåíèé âèêëèê. 12.55 Íå-
ñåêðåòí³ ôàéëè. 13.55 Äèâèòèñÿ
âñ³ì!. 15.05 Õ/ô "Êîíàí-ðóéí³âíèê".
17.40 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Òåðì³íà-
òîð". 21.20 Õ/ô "Òåðì³íàòîð-2: Ñóä-
íèé äåíü". 01.05 Íàøà Russia.
02.00 Ãîë³ òà ñì³øí³. 02.45 Õ/ô "Îñ-
òàíí³é ê³íîãåðîé" (2).

ÎÐÒ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâèíè. 06.25 Õ/ô "Äî ìåíå, Ìóõ-
òàð!" 07.50 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëå-

íà!" 08.35 "Ñì³øàðèêè". 08.50 "Ðî-
çóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè". 09.45 "Ñëîâî
ïàñòèðÿ". 10.10 "Ñìàê". 10.55 "Ôàá-
ðèêà ç³ðîê". 10 ðîê³â ïî òîìó". 12.15
"Àáðàêàäàáðà". 15.10 "Íó é íåõàé!"
15.45 "Íàðîäíà ìåäèöèíà". 16.55
"×åêàé íà ìåíå". 18.10 "Ëþäèíà ³

çàêîí". 19.05 "Õâèëèíà ñëà-
âè" êðîêóº êðà¿íîþ". 21.00
"×àñ". 21.20 "Ñüîãîäí³ ââå-
÷åð³". 23.05 "Ùî? Äå? Êîëè?"
00.25 Õ/ô "Äæîðäæ Õàððèñîí:
Æèòòÿ â ìàòåð³àëüíîìó
ñâ³ò³".

ÑÒÁ
07.45 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
08.50 "Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âè-
ñîöüêîþ". 09.00 "¯ìî âäîìà".
10.10 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ -
2". 15.05 "Íàö³îíàëüíå òà-
ëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5".
19.00 "Õ-Ôàêòîð - 3". 00.30 Õ/
ô "²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº
ïðîôåñ³þ"(1). 02.20 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 2".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 04.50 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí. 07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ".
09.00 Íà âàë³çàõ. 10.00 Äî-
äîìó íà ñâÿòà. 11.00 Ò/c
"²íòåðíè" (1). 12.10, 04.10 Ò/c

"Äîðîæí³é ïàòðóëü - 11" (1). 13.10
Õ/ô "Âàðåíüêà" (1). 15.10, 17.10 Ò/c
"Âàðåíüêà. Âèïðîáóâàííÿ êîõàííÿ"
(1). 19.00, 03.45 Ïîä³¿. 19.20, 21.30
Ò/c "Âàðåíüêà. Âñóïåðå÷ äîë³" (1).
23.30 Õ/ô "Àíòèñíàéïåð" (2). 01.30
Õ/ô "Äðàêóëà" (2).

Ò Å Ò
07.35 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "×îð-
íèé 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 Òðî-
ëîëî. 14.45 Õ/ô "Õàííà Ìîíòàíà".
16.45 Õ/ô "Øïèãóí ïî ñóñ³äñòâó".
18.45 Õ/ô "Òâàðèíà". 20.30 Ò/ñ "Çàé-
öåâ +1" (2). 21.35 Äàéîø ìîëîäü-
îæ!. 22.00 Àëüî, äèðåêòîð?! 23.00
Ñëàâà ç³ Ñëàâºêîì Ñëàâ³íèì. 23.05
Õ/ô "Ëåïðåêîí" (2). 01.00 Comedy
Woman. 01.50 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - ä/ñ "Âîäà-ë³í³ÿ æèòòÿ". :30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - Ì/ô. 10:30 -  Íî-
âèíè "×àñ". 11:05 - "Òî÷êà çîðó".
12:00 - Äîê./ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 14:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê./
ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîê./ñ. 18:00 - Êîíöåðò. 19:00 - Íî-
âèíè "×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:05 -  Ò/c. 21:30 - Íîâèíè "×àñ".
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35
- Õóäîæí³é ô³ëüì . 01:20 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
07.15 Çðîáè ìåí³ ñì³øíî. 09.00 Ì/ñ
"Êóíã-ôó Ïàíäà: Äèâîâèæí³ ëåãåí-
äè" (1). 09.35 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäà-
ãàñêàðó" (1). 10.00 Ãîòîâ. 11.00 Íàø³
â Ðàøå. 12.00 ÔÁÐ :). 13.00 Âåñ³ë-
ëÿ áóäå ïî-ìîºìó!. 14.00 Äàºø
ìîëîäü. 14.50 ØîóìàSòãîóîí.
17.55 Óêðà¿íà ÷óäåñ-2. 19.00 Ì/ô
"Ðîíàë Âàðâàð" (2). 21.00 Õ/ô "Ïðàê-
òè÷íà ìàã³ÿ" (1). 23.00 Õ/ô "Çì³¿íèé
ïîë³ò" (2). 01.10 Ñïîðòðåïîðòåð.
01.15 Õ/ô "Ïîëþâàííÿ çà ä³àìàíòà-
ìè" (2). 02.50 Ò/ñ "ßñíîâèäåöü-4"
(1). 03.35 Çîíà íî÷³.
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07.30 Ñ³ëüñüêèé ÷àñ. 08.00 Óêðàâ-
òîêîíòèíåíò. 08.25 Êîðèñí³ ïîðàäè.
08.40 Ôóòáîë Óêðà¿íè. 09.05
Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé. 09.30
Çîëîòèé ãóñàê. 09.55 Êðîê äî ç³ðîê.
10.35 Êðà¿íó - íàðîäîâ³! 11.00 Áëèæ-
÷å äî íàðîäó. 11.30 Îäèí íà îäèí.
Í.Êîðîëåâñüêà - Ñ.Øóñòåð. 12.45
Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ. 13.35 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 14.25 Õòî â äîì³ õà-
çÿ¿í? 14.45 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè.
15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 16.10
ÊÂÊ. Êóáîê Ïðåçèäåíòà. Äðóãèé
ï³âô³íàë. 18.20 Áåíåô³ñ Ã.Âºòðîâà.
20.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 20.50
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
òèæíÿ. 21.35 Òî÷êà çîðó. 21.55
Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00 Åðà á³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèê-
ëèê. 23.50 Êðîëåâåöüê³ ðóøíèêè.
00.30 Åêñêëþçèâíå ³íòåðâ'þ. 01.20
Ï³äñóìêè òèæíÿ.

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Âåñåëêà" (1). 07.45
Ìóëüòô³ëüì (1). 08.05 "Ðåìîíò +".
09.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 10.20,
10.45 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.10 "Êó-
ë³íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöüêà".
11.35 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2". 13.05,
02.50 Õ/ô "Ï'ÿòäåñÿò ïåðøèõ ïî-
ö³ëóíê³â" (1). 15.05 Õ/ô "Øàíõàéñüê³
ëèöàð³" (1). 17.35, 04.20 Õ/ô "Ìåê-
ñèêàíñüêèé âîÿæ Ñòåïàíîâè÷à".
19.30, 23.30 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 20.15
"Ì³é çìîæå - 2". 22.15 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 00.15 Õ/ô "Îñòàíí³é ê³íîñå-
àíñ" (2).

10.25 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55
"Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äà-
òè!". 12.55 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.15 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15 "Ôàçåíäà". 15.45 Ò/ñ
"Óáèâ÷à ñèëà". 16.55 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 18.40 "Ïîëå ÷óäåñ". 19.45

"Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30
"Ãîëîñ". 23.30 Õ/ô "ªâðîïà - Àç³ÿ".
01.15 "²âàí Äèõîâ³÷íèé. Æèòòÿ íà
çëüîò³". 02.10 Õ/ô "Ïðèéøëà ³ ãîâî-
ðþ".

ÑÒÁ
06.55 Õ/ô "Ëàá³ðèíòè êîõàííÿ". 08.55
Õ/ô "Õîëîäíå ñåðöå"(1). 17.45, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 17.55 Õ/ô "²âàí
Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ"(1).
20.00, 22.40 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-
øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5". 00.10 "Âó-
ñîËàïîÕâ³ñò". 01.15 Õ/ô "Êîõàííÿ
Àâðîðè"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/c "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ".
09.25, 13.00 Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
c "Äîêè ïàïîðîòü öâ³òå" (1). 15.35,
02.20 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Ïðàâî íà çàõèñò. 17.00, 19.00,
03.30 Ïîä³¿. 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/c "Äæàìàéêà" (1). 19.20,
03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/c "Ðîçëó÷åííÿ" (1). 22.15 Ò/
c "²íòåðíè" (1). 23.00 Õ/ô "Ñò³é! Àáî
ìîÿ ìàòóñÿ ñòð³ëÿòèìå" (1). 01.00
Õ/ô "Ïëàêñ³é" (1).

Ò Å Ò
07.40 Ìóëüòèê 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 "Áå-
âåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ".
11.45 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.25, 17.05
Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 12.50 Ò/ñ
"Ä³ôô÷àòêà". 13.25, 17.45, 19.55 Ò/
ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ". 15.35 Ó
ÒÅÒà òàòî!. 16.15, 01.00 Äîñâ³äîñ.
16.40, 22.40 Âàéôàéòåðè. 18.50
ÁàðÄàê. 21.25 Àëüî, äèðåêòîð?!.
22.15 Ñëàâà ç³ Ñëàâºêîì Ñëàâ³-
íèì. 23.05 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òó-
á'à. 23.30 Ò/ñ "Çàãóáëåíà" (2). 00.25
Äóðíºâ + 1. 01.25 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". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ"
(ïîâòîð). 13.45 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:10
-  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14:45
-  Ò/c. 15:40 - Äîê./ñ. 16:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê./ñ.
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". 21.05 - "Ê³áåð ïðîñò³ð".
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 22:05 - Ò/c .
22:55 - Ò/c. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.40, 07.05, 07.35, 08.45 Ï³äéîì.
07.35, 08.35, 01.25 Ïîãîäà. 09.00,
16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëèâà" (1).

Ïîãîäà. 13.40 Õ/ô "Òîãî äàëåêîãî
ë³òà". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.10 Euronews. 15.15 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30 Õ/ô
"Ñèíäèêàò-2" 4ñ. 16.40 Õ/ô "713-é
ïðîñèòü ïîñàäêè". 18.00 Ñâîáîäà
âèáîðó. Ðåàëüíå æèòòÿ. 18.10
Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà. 18.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.35 Îñ-
òàííº ïîïåðåäæåííÿ. 18.45 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.00 Æàðò ç Ì.Ëóê³íñüêèì.
19.30 "Õâèëþéòåñü, áóäü ëàñêà".
Òàðàïóíüêà ³ Øòåïñåëü. 20.50
Ïëþñ-ì³íóñ. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.30 Äîñâ³ä. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10 Ñïîðò.
23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî
ñïîðòó. 23.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.50 Õóä. ô³ëüì "×îëîâ³÷à ðîáî-
òà". 3 ñåð³ÿ. 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, 04.50 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 "×î-
òèðè âåñ³ëëÿ - 2". 21.50 "Äàâàé, äî
ïîáà÷åííÿ". 23.20 Õ/ô "Ïðîåêò Àëü-
ôà" (2). 01.20 Õ/ô "Øàëåíà áàáà"
(1). 02.45 "Òåðèòîð³ÿ îáìàíó". 03.35
"Ãðîø³". 04.25 ÒÑÍ: "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå".

IÍÒÅÐ
07.30, 20.40, 03.10 "Ñïîðò ó Ïîä-
ðîáèöÿõ". 09.10 Ò/ñ "Òàºìíèö³
ñë³äñòâà - 11". 11.15 "Äåòåêòèâè".
12.30, 04.50 "Çíàê ÿêîñò³". 13.00 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 14.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.55 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
9". 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 19.05
Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00, 02.30
"Ïîäðîáèö³". 20.30, 03.00 "Ïîäðî-
áèö³. Íåôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Ñèíä-
ðîì Äðàêîíà". 00.40 Õ/ô "Îñò³í Ïà-
óåðñ: øïèãóí, ÿêèé ìåíå ñïîêóñèâ".

 ICTV
06.35, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45,
09.30, 12.55, 19.25, 01.30 Ñïîðò.
06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ìàê-
ñèìóì â Óêðà¿í³. .08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê 09.35, 19.30, 01.35 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.05, 16.30 Ò/ñ "Îïåðè".
12.35, 13.00, 21.20 Ò/ñ  "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 15.30, 20.15 Ò/ñ "Íàäçâè÷àé-
íà ñèòóàö³ÿ". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
00.10 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 00.25
Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³-4". 02.35 Ò/ñ
"Ê³ñòêè-5".

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
04.00 Íîâèíè. 05.05 Òåëåêàíàë
"Äîáðîãî ðàíêó". 09.15 "Æèòè çäî-
ðîâî!". 10.25 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 10.55, 04.05 "Ìîäíèé âèðîê".
12.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.55 "Äåøå-
âî ³ ñåðäèòî". 14.00 ²íø³ íîâèíè.
14.15 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15
"Ôàçåíäà". 15.45 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà".
16.55, 02.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá".
18.40, 03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ðîçëó÷åííÿ". 23.45
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.20 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.35 "Áåç ñâ³äê³â".

ÑÒÁ
06.00, 15.50 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.50,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.10 "Âàã³òíà ó 16". 10.15
"Äîíüêè-ìàòåð³". 11.15 Õ/ô "Êîõàí-
íÿ Àâðîðè"(1). 13.20 "Áèòâà åêñò-
ðàñåíñ³â". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íî-
âèíè". 20.00, 22.40 "Çâàæåí³ òà
ùàñëèâ³ - 2". 00.55 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ
"(1). 01.45 Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/c "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ".
09.25, 13.00, 22.10 Ò/c "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/c "Äîêè ïàïîðîòü öâ³òå" (1).
11.00 Ò/c "Ìîÿ âåëèêà ðîäèíà" (1).
15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Ïðàâî íà çàõèñò. 17.00, 19.00,
03.50 Ïîä³¿. 17.10, 19.15, 04.05 Ïîä³¿
Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/c "Äæàìàéêà" (1). 19.20, 04.10 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/c
"Ðîçëó÷åííÿ" (1). 21.10 Ò/c "Êàðïîâ"
(1). 23.10 Òðèäöÿòèð³÷í³. 00.10 Ò/c
"Äðóæèíè" (1). 01.10 Ò/c "Æèòòÿ ÿê
âèðîê. Äðóãèé ñåçîí" (2).

Ò Å Ò
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 ïîêîë³í-
íÿ". 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, 01.00 Äîñâ³äîñ. 16.40,
22.40 Âàéôàéòåðè. 19.15, 00.25 Áàð-
Äàê. 19.55 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 20.20
Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (2). 21.00 Ò/ñ

IÍÒÅÐ
08.20 "Ãëÿíåöü". 09.20 "Øêîëà äîê-
òîðà Êîìàðîâñüêîãî". 09.55 "ÍÅ-
Ä²Ëß Ç "ÊÂÀÐÒÀËÎÌ"". 11.00 "Ñâà-
òè á³ëÿ ïëèòè". 11.25 Õ/ô "Ï³ðàòè ÕÕ
ñòîë³òòÿ". 13.20 Õ/ô "Âîä³é äëÿ Â³ðè".
16.00 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 17.55 Õ/ô
"Êîõàííþ âñ³ â³êè...". 20.00, 02.20
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 21.00 Õ/ô "Çàêî-
õàíèé ³ áåççáðîéíèé". 23.00 "Ùî?
Äå? Êîëè?". 00.15 Õ/ô "Ïîãðàáóâàí-
íÿ ïî-³òàë³éñüêè". 03.05 Ä/ñ
"Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
06.55 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 07.50
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.30
Äà÷à. 09.20 Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 10.20
Îë³ìï³Ëÿïè. 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ.
12.00 ²íøèé ôóòáîë. 12.25 Ñïîðò.
12.30 Õ/ô "Êîíàí-ðóéí³âíèê". 15.00
Õ/ô "Òåðì³íàòîð-2: Ñóäíèé äåíü".
18.45 Ôàêòè òèæíÿ ç Îêñàíîþ Ñîêî-
ëîâîþ. 19.45 Îñòàíí³é ãåðîé-2.
21.05 Õ/ô "Òåðì³íàòîð-4: Íåõàé ïðèé-
äå ñïàñèòåëü" (2). 23.55 Íàøà
Russia. 00.55 Õ/ô "Òåðì³íàòîð". 02.50
²íòåðàêòèâ. Òèæíåâèê.

ÎÐÒ
 08.05 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí". 08.40
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 08.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 10.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 10.30
"Äîêè âñ³ âäîìà". 11.30 "Ôàçåíäà".
12.15 Ñåðåäîâèùå ïðîæèâàííÿ.
"¯æà áåç ãðàíèöü". 13.20 "Ìèêèòà
Ìèõàëêîâ. Ñàì³ ç âóñàìè". 14.15
Ò/ñ "Ä³ëÿíêà". 17.25 "Âåëèê³ ïåðåãî-
íè. Áðàòåðñòâî ê³ëåöü". 19.05
"Ìóñë³ì Ìàãîìàºâ. "Òè ìîÿ ìåëî-
ä³ÿ". 21.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 22.00
"Ìóëüò îñîáèñòîñò³". 22.35
"Yesterday live". 23.45 "Ïîçíåð".
00.55 "Åëåìåíòàðíî". 01.45 Ò/ñ "Íå-
ð³âíèé øëþá".

ÑÒÁ
07.00 "Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöü-
êîþ". 07.10 "¯ìî âäîìà". 08.30 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 09.35 "Ìàñòåð-
Øåô - 2". 13.30 "Õ-Ôàêòîð - 3". 19.00
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ".
21.55 Õ/ô "Ñïîêóòà"(1). 00.00 Õ/ô
"Ïñèõîïàòêà"(2). 02.15 Õ/ô "Äåíü
íàðîäæåííÿ Áóðæóÿ"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

10.00 Ãåðî¿ åêðàíà. 11.00 Êðàùèé
êóõàð íà ñåë³. 12.00, 04.20 Ò/c "Äî-
ðîæí³é ïàòðóëü - 11" (1). 13.00 Ò/c
"Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî" (1). 15.00,
20.30 Ò/c "²íòåðíè" (1). 16.00, 19.30
Ò/c "Äîêè ïàïîðîòü öâ³òå" (1). 19.00,
03.50 Ïîä³¿ òèæíÿ. 22.20 Òîê-øîó
"Âåëèêèé ôóòáîë". 00.20 Õ/ô "Àíòè-
ñíàéïåð: Ïîäâ³éíà ìîòèâàö³ÿ" (2).
02.20 Õ/ô "Åä" (1).

Ò Å Ò
07.10 Ì/ñ "Ëóíò³ê". 07.35 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëåïóçèêè. 08.35
Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³-
êîì. 09.40 Ì/ñ "×îðíèé ïëàù". 10.40
Ì/ô "Íåçíàéêà íà Ì³ñÿö³". 10.55 Ì/
ô "Áàðòîê ïðå÷óäîâèé". 12.30 Õ/ô
"Ïîìñòà äðóæîê". 14.10 Ì³ñòåð Òðî-
ëîëî. 15.00 FAQ. ßê çíÿòè ä³â÷èíó
³ ò.ä.. 15.10 Õ/ô "Øïèãóí ïî ñóñ³ä-
ñòâó". 17.10 Õ/ô "Òâàðèíà". 19.00
Àëüî, äèðåêòîð?!. 20.00 Îäíà çà
âñ³õ. 20.40 Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (2).
21.40 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 22.45 Ñëà-
âà ç³ Ñëàâºêîì Ñëàâ³íèì. 22.50 Õ/
ô "Æàðà" (2). 00.45 Äóðíºâ + 1.
01.10 Comedy Woman. 02.00 Äî
ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - ä/ñ "Âîäà-ë³í³ÿ æèòòÿ". 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:05 - ìóçè÷íà ïðîãðà-
ìà "Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ"
. 11:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - "Äóõîâíå
äæåðåëî" (ïîâòîð). 13:45 - Ì/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Äîê./ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Ì/ô. 18:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - "7 äí³â".
21:10 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 22:35
- Õóäîæí³é ô³ëüì . 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" (1).
09.55 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêà-
ðó" (1). 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" (1).  15.35 Õ/ô
"Ïðàêòè÷íà ìàã³ÿ" (1). 18.00 Ì/ô
"Ðîíàë Âàðâàð" (2).  20.00
ØîóìàSòãîóîí. 22.05 Õ/ô "Ïîìñòà
ïóõíàòèõ" (1). 23.55 Ñïîðòðåïîð-
òåð. 00.00 Õ/ô "Åää³" (1). 02.05 Ò/ñ
"ßñíîâèäåöü-4". 03.25 Çîíà íî÷³.

"Ä³ôô÷àòêà" (2). 21.25 Êà$òà. 21.50
Ðàé, ãóäáàé. 23.05 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 23.30 Ò/ñ "Çàãóáëåíà" (2).
01.25 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
11.05 - Ò/c. 11:50 - Äîê./ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
13:00 -  "Ë³êàðñüêà òîðáèí-
êà" (ïîâòîð). 13:45 -  "Àê-
òóàëüíå ³íòåðâ'þ". 14:00
- Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/c. 15:40
- Äîê./ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîê./ñ. 17:50 - Ì/ô. 18:15
- Ò/c. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 19.50 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â..
20.00 - Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/c. 22:50
- Ò/c. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 01.10 Ðåïîð-
òåð. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà" (1). 09.55, 17.50 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè" (1). 13.20, 14.20 Kids' Time.
13.25 Ì/ñ "Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà" (1).
14.45, 15.50 Teen Time. 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³" (1). 15.55, 23.05 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (1). 19.30, 01.25 Ñïîðòðåïîð-
òåð. 19.35 Ï³ðàí³¿. 19.55 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì" (1). 20.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè" (1). 22.00 Ïàðàä ïîðàä-2.
00.10 Ò/ñ "Çâàáëèâ³ òà â³ëüí³" (1).
01.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.40
Ò/ñ "ßñíîâèäåöü-4" (1). 02.25 Ò/ñ
"Îñòàíí³é àêîðä" (1).

Ï’ßÒÍÈÖß, 19  ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

09.35 Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Ãåííèé êîíñò-
ðóêòîð. Ãåíòàâðè äî ñòîëó". 10.05
Ïðî ãîëîâíå. 10.30 Áëèæ÷å äî íà-
ðîäó. 11.05 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ". 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.20 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê.
12.50 Îêîëèöÿ. 13.15 Õ/ô "Õîëîäíå
ë³òî 53-ãî". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.40 Õ/
ô "Ñèíäèêàò-2" 5, 6ñ. (çàêë.). 17.50
Ïîãîäà. 18.05 Øëÿõàìè Óêðà¿íè.
18.30 After Live (Çà ëàøòóíêàìè
Øóñòåð-Live). 18.55 Ôóòáîë. ×åì-
ï³îíàò Óêðà¿íè. Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Øàõ-
òàð" (Äîíåöüê) - "²ëë³÷³âåöü" (Ìàð³-
óïîëü). 19.45 Â ÏÅÐÅÐÂ²: Ïîãîäà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.15 Øóñòåð-Live. 22.45
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 22.50
Øóñòåð-Live. 00.30, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 00.45, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî
ñïîðòó. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
03.15 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 11.05, 11.50, 04.50 Ò/ñ
"Ñë³äàêè". 12.30 "Çí³ì³òü öå íåãàé-
íî". 13.35 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì
çà òèæäåíü". 14.35, 04.00 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 3". 15.40 "Ñ³ìåéí³ äðàìè".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà".
20.15 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 22.20 "Äîá-
ðèé âå÷³ð - 2". 23.25 Õ/ô "Ïåðåòèíà-
þ÷è êîðäîí". 01.50 Õ/ô "Ïðîåêò Àëü-
ôà" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.30 "Ñïîðò ó Ïîä-
ðîáèöÿõ". 09.10, 12.30 Ò/ñ "Çåìñü-
êèé ë³êàð". 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà".
19.05 Ïðîãðàìà "Ïðî. æèòòÿ". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 20.30 "Ïîäðîáèö³. Íå-
ôîðìàò". 20.40 Ñïîðò ó Ïîäðîáè-
öÿõ. 21.00 "Ôåñòèâàëü: Âåëèêà
Ð³çíèöÿ â Îäåñ³". 23.00 "Âåëèêà
ïîë³òèêà ç ªâãåí³ºì Êèñåëüîâèì".
02.30 Õ/ô "Òåðì³íàë".

 ICTV
05.35, 04.35 Ñâ³òàíîê. 06.35, 07.30
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45, 09.30, 12.55,
19.25, 01.25 Ñïîðò. 06.50 Ò/ñ "Ëå-
ñÿ+Ðîìà". 07.35 Ïðîâîêàòîð. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.35, 19.30 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.05 Ò/ñ "Îïåðè".
12.30, 13.00, 21.20 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 15.30, 20.15 Ò/ñ "Íàäçâè÷àé-
íà ñèòóàö³ÿ". 16.35 Ò/ñ "Îïåðè".
Ô³íàë. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 00.10
Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 00.25 Ò/ñ "Êî-
äåêñ ÷åñò³-4". 01.30 Ãîë³ òà ñì³øí³.
02.35 Áèòâà íàö³é.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâèíè. 05.05 Òåëåêàíàë "Äîáðîãî
ðàíêó". 09.15 "Æèòè çäîðîâî!".



ÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏ

“ÏÅÄÐÎ-ÒÀÊÑ²” – Ö²ËÎÄÎÁÎÂÎ. ÊÎÆÅÍ ÄÅÑßÒÈÉ ÂÈÊËÈÊ – ÁÅÇÏËÀÒÍÎ! Ò.5-33-33, 050 588 33331212121212 ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà11 æîâòíÿ 2012 ð.

41 (941)41 (941)41 (941)41 (941)41 (941)

ñ ò .ñ ò .ñ ò .ñ ò .ñ ò .

ççççç  15.10. 15.10. 15.10. 15.10. 15.10.2 02 02 02 02 0 1212121212 ð . ð . ð . ð . ð .

ïî 21.10.2012 ð.ïî 21.10.2012 ð.ïî 21.10.2012 ð.ïî 21.10.2012 ð.ïî 21.10.2012 ð.

ÛÛÛÛÛ

Ïðèâàòíèé íîòàðióñ

ÌÀÍÃÓÐ

ÂÀÑÈËÜ

ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×

ïðèéìàº çà àäðåñîþ:

ì.Ìóêà÷åâî,

âóë. Ìèðó, 19/À

Òåë.: 2-13-19;
 050-5407667.

Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü

ÒçÎÂ “Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

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

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

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

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 15.10.12 – 21.10.2012

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 – 12
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 6
     äiâ÷àòîê – 6
     îäðóæèëîñÿ –

20 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà;
ïîìåðëî – 19 îñ³á.

Â. ÏÅÒÊÀÍÈ×,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî

ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

☺ ☺ ☺

ОВЕН. Імовірні творчі
осяяння в службових
справах, тому при�
слухайтеся до голосу

своєї інтуїції. Сприятливий
час для накоплення і віднов�
лення інформації і контактів.
До вихідних постарайтеся
завершити  більшу частину
початих справ.

ТЕЛЕЦЬ. Ніж активн�
іший спосіб життя ви
для себе виберете,
тим легше будуть ви�

ходити всілякі справи. Бажа�
но проявляти обережність у
всіх  справах, більшість побо�
ювань будуть необґрунтова�
ними, але деякі виявляться
справедливі.

БЛИЗНЮКИ. Всі чо�
мусь разом засумні�
ваються у вашій само�
стійності і здатності
приймати вірні рі�

шення, а тому стануть вас
повчати і допомагати,  при�
чому дарма.

РАК. Ініціатива та ак�
тивність можуть вия�
витися несвоєчасні,
зменшіть свій запал.

Ретельно стежте за розвит�
ком ситуації на роботі, не вик�
лючено, що колеги вас мо�
жуть підставити.

ЛЕВ. Скористайтеся
з можливості підви�
щити професійні
знання. Імовірно

значне поліпшення матері�
ального становища. Потрібні
будуть рішучі дії. У вихідні зай�
міться домашнім господар�
ством і дітьми.

ДІВА. Постарайтеся
вчасно виправляти
допущені помилки.
Намагайтеся не дра�
туватися по дрібни�

цях і не звертайте уваги на
різні недоречні зауваження.
Бажано не слухати пліток і
кривотолков.

ТЕРЕЗИ. Бажано не
метушитися і не по�
спішати. На роботі
ведіть справи грамот�

но, ретельно продумуйте
кожний дріб'язок і тоді все
вийде.  Краще не показува�
тися на очі начальству, щоб
уникнути конфліктної ситу�
ації.  Багато подій вихідних
можуть закручуватися навко�
ло сімейного вогнища, госпо�
дарських і побутових турбот.

СКОРПІОН. Насту�
пає сприятливий пе�
ріод для реалізації
багатьох  починань.

Ви будете енергійні, активні,
винахідливі. Справи підуть
легко,  треба буде тільки на�
правляти свою і чужу енергію
в потрібне русло.

СТРІЛЕЦЬ. Тільки
терпіння і холоднок�
ровність допоможуть
вам уникнути непот�
рібних стресів і збе�

регти необхідні сили для ак�
тивності. Перед вами рапто�
во розкриються секрети, які
ретельно приховувало ваше
близьке оточення.

КОЗЕРІГ. Не самий
удалий час для зміни
роботи. Вам прий�
деться відстоювати
перед начальством

свою точку зору, бажано до
цього підготуватися зазда�
легідь.

ВОДОЛІЙ. Не варто
розслаблюватися на
роботі, інакше мож�
ливі  конфліктні ситу�

ації. Будьте уважні, поста�
райтеся не пропустити важ�
ливу  інформацію, що обіцяє
нові можливості. У вас тра�
питься небувалий підйом
працездатності.

РИБИ . Може з'явити�
ся маса бажаючих
стати вам друзями,
будьте  привітні, але
не допускайте до себе

зайво близько та зайво
швидко сторонніх  людей.
Напір і енергія повинні при�
нести гідний результат.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

НАДІЙШЛА
У ПРОДАЖ

нова  поетична збірка мука�
чівського журналіста і по�
ета Віктора Дворниченка
«Уходя, – оставьте свет».
Придбати її можна у газет�
них кіосках і книжкових ма�
газинах міста.

– Ýõ,äåâî÷êè, çðÿ ìû â
øêîëå ôèçêóëüòóðó ïðîãó-
ëèâàëè – òàì ÷åðåç êîç-
ëîâ  ó÷èëè ïåðåïðûãèâàòü!

– Ñëó÷àéíî ïîäñëóøàë
áàáóøåê íà ëàâî÷êå. Ñíà-
÷àëà  ïîäóìàë – ñîñåäåé
îáñóæäàþò, ïðèñëóøàëñÿ:
íåò – ÆÝÊ.

Íè÷òî òàê íå ãðóçèò
ìóæèêà, êàê  ïÿòü ãðàììîâ
çîëîòà íà áåçûìÿííîì
ïàëüöå.

– Êàê äîâåñòè äåâóøêó
äî ñóìàñøåñòâèÿ?

– Äàòü åé êó÷ó äåíåã è
çàêðûòü âñå ìàãàçèíû.

– Ìîÿ æåíà óòâåðæäàåò,
÷òî âñå ìóæ÷èíû – äóðà-
êè.

– Âðåò! Âîò ÿ, íàïðè-
ìåð,– õîëîñòÿê...

Åñëè áû ïîâûñèëîñü  èñ-
êóññòâî âåñòè áåñåäó,
ïîíèçèëàñü áû ðîæäàå-
ìîñòü.

Îöåíèâ åå ñêóäíûé ãàð-
äåðîá, ïðèøåë ê âûâîäó,
÷òî åñëè  ó íåå êòî è
åñòü, òî âñòðå÷àþòñÿ
îíè òîëüêî ïî ëþáâè.

Ïðî÷èòàë, ÷òî áîëü-
øèíñòâî òàëàíòëèâûõ
ëþäåé ëåíèâû. Íåò ñî-
ìíåíèé: ÿ òàëàíò!

СТАРТУВАЛА
ПЕРЕДПЛАТА

на газету
«ÌÓÊÀ×ÅÂÎ»

на 2013�й рік.
У передплатних умовах

нічого не змінюється
Передплатна вар�

тість  1�го номера газе�
ти

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
поштовому відділенні
міста і району або  безпо�
середньо у редакції газе�
ти за адресою м. Мукаче�
во, вул. Яр. Мудрого, 5�а
(2�й поверх).

Стративим годинку
у Чинадьові.

Файно ся оддячу.
Тел. 050 644 92 59

(Борисович).

ÏÎÂÅÐÍ²ÒÜ ÇÀÏÎÂÅÐÍ²ÒÜ ÇÀÏÎÂÅÐÍ²ÒÜ ÇÀÏÎÂÅÐÍ²ÒÜ ÇÀÏÎÂÅÐÍ²ÒÜ ÇÀ

ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÓÂÈÍÀÃÎÐÎÄÓÂÈÍÀÃÎÐÎÄÓÂÈÍÀÃÎÐÎÄÓÂÈÍÀÃÎÐÎÄÓ

☺ ☺ ☺

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

ÇÀËÅÆÍÎÑÒÅÉ ² ÇÀÉÂÎ¯ ÂÀÃÈ
До нас знову приїде вiдомий лiкар, який вже бага�

тьом  закарпатцям повернув  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ,  21 ЖОВТНЯ, о 13�й год. в приміщенні
Мукачівської міської центральної бібліотеки (біля
Центральної аптеки); (тел. 4�39�03, 096�435�37�33;
067�422�54�74; того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст,
(готель “Хуст”)   (тел. 4�31�53, 096�435�37�33; 067�
422�54�74)   лiкар�психотерапевт з бiльш  як
двадцятирiчним стажем, провідний спеціаліст
Кримської асоціації лікарів�психотерапевтів

Валерiй Михайлович СЕМЕНОВ
çîâñiì áåçáîëiñíî, àíîíiìíî é iíäèâiäóàëüíî  ïîçáà-
âèòü Âàñ àëêîãîëüíî¿, íiêîòèíîâî¿, ³ãðîâî¿ çàëåæíîñ-
òåé òà çàéâî¿ âàãè. Çà áàæàííÿì ïàöiºíòà ëiêàð ïðîâî-
äèòü ïñèõîôàðìîáëîêóâàííÿ.
Ïåðåä ñåàíñîì  áàæàíî äâi-òðè äîáè íå âèïèâàòè ñïèð-
òíîãî, êóðöÿì — îäíó äîáó íå êóðèòè, áàæàþ÷èì ñõóä-
íóòè òðåáà ïðèõîäèòè íàòîùàê.
Òiëüêè îäíà çóñòði÷ ç âèñîêîêâàëiôiêîâàíèì
ëiêàðåì  – i äî Âàñ ïîâåðíåòüñÿ ðàäiñòü æèòòÿ.

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

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä
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