
46 (946)
15 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó

       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).

ВНАСЛIДОК виборiв, якi вiдбулися минулого тижня,
президентом США на наступнi 4 роки  знову обрано Ба�
рака Обаму.

УКРАЇНЦI тримають на банкiвських депозитах у
валютi  близько 70 млрд. доларiв.

СПИСОК  найбагатших  людей планети очолив мек�
сиканський  магнат мобiльного зв’язку Карлос Слим з
капiталом 77,5 млрд. доларiв.

ДВА донбаські богатирi  Михайло Iванов i Олександр
Лашин встановили  своєрiдний рекорд – вперше про�
тягнули  по рейках локомотив  з тридцяти вагонiв вагою
понад 660 тонн на вiдстань 8,5 метра.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ  центральний банк (ЄЦБ) планує
випустити  в 2013 роцi у обiг  новi банкноти євро з дея�
кими змінами дизайну i елементами додаткового захи�
сту.

В УКРАЇНI найвища у свiтi нацiнка на продаж кави у
кав’ярнях.

IСПАНЦI установили  рекорд по безробiттю. Серед
молодi вiком вiд 16 до 24 рокiв безробiття у країнi до�
сягло 55 вiдсоткiв.

АВСТРIЙСЬКИЙ бiзнесмен  має намiр  витратити 20
мiльйонiв доларiв на спорудження  найбiльшого i
"найзiркованiшого" у Європi борделю, який  зможе об�
слуговувати до тисячi клiєнтiв на день.

24�РIЧНА Людмила Сомар з села Замостя
Чернiвецької областi, маючи  зрiст  усього 1,32 метра  i
вагу 36 кг, народила обсолютно здорову дiвчинку i стала
найменшою мамою в Українi.

ВПЕРШЕ в iсторiї нашого спорту українець Костян�
тин Єрмаков  став переможцем  у свiтовому чемпiонатi
з японської боротьби Сумо.

АКТОР Юрiй  Коваленко записаний до Книги рекордiв
України за майстернiсть вiдтворення людських голосiв.
На сьогоднi у списку його "голосових клiєнтiв" понад
240 чоловiк.

Ï³ñëÿ âèáîð³â ³ ï³ñëÿ îäðóæåííÿ ð³äêî
îòðèìóºø òå, ùî õîò³â. (Ó. Ðîäæåðñ)

Центральна виборча комісія (ЦВК) України опрацювала 100% протоколів
по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу. Про це свідчать

дані інформаційної системи “Вибори�2012”.

За даними ЦВК, українські виборці віддали свої голоси за:
1. Партія регіонів � 30,00% (6 млн 116 тис. 815 голосів);
2. “Батьківщина” � 25,54% (5 млн 208 тис. 390 голосів);
3. “Удар” � 13,96% (2 млн 847 тис. 878 голосів);
4. КПУ � 13,18% (2 млн 687 тис. 246 голосів);
5. “Свобода” � 10,44% (2 млн 129 тис. 906 голосів);
6. “Україна�Вперед!” � 1,58% (322 тис. 202 голоси);
7. Наша Україна � 1,11% (226 тис. 482 голоси);
8. Радикальна партія Олега Ляшка � 1,08%

(221 тис. 136 голосів).
Таким чином, Партія регіонів отримала у новому парламенті 185 місць, “Батьківщина” � 101 місце, “Удар” �

40 місць, ВО “Свобода” � 37 місць, КПУ � 32 місця.
Зазначимо, що на 5 округах (№ 94, 132, 194, 197, 223) ЦВК не визнала обраними кандидатів, які набрали

найбільшу кількість голосів виборців, так як раніше ЦВК визнала вибори на цих округах незаконними і заявила,
що встановити результати голосування на цих округах неможливо. Відповідно, на цих округах можуть бути
проведені перевибори.

ÍÀØÀ ÏÐÀÖß ÄËß ËÞÄÅÉ
Напередоднi професiйного

свята — Дня працiвника  радiо,
телебачення i зв’язку газета “Му�
качево” попросила  начальника
цеху  комунiкацiйних послуг у мiстi
Мукачевi Iвана Iвановича РОС�
ПОПУ  вiдповiсти на два запитан�
ня.

— Що вдалося зробити
мукачiвським зв’язкiвцям аби
стати ще потрiбнiшими людям?

— Ми завжди прагнули i праг�
немо забезпечити населення мiста
i району надiйним електрозв’яз�
ком, усувати будь�якi недолiки на  цьому шляху.

Ми добре усвiдомлюємо роль зв’язку — радiо, телеба�
чення, електроннi засоби комунiкацiй у сучасному життi i
держави, i  кожної людини зокрема.

I з цим усвiдомленням прагнемо виконувати свої
професiйнi завдання. Цей рiк для нас був, як, до речi, i
попереднi, не поганим. Ми виконали свiй обов’язок   перед
населенням мiста i району у тому обсязi завдань, якi перед
нами ставилися. Вони полягали в тому, щоб полiпшити те�
лефонно�iнтернетнi послуги. I ми це зробили.

Закінчення на 4
й стор.

ÏÎÑÌ²ÕÍ²ÒÜÑß,
ÄÐÓÇ², ËÈÑÒÎÍÎØ²!
Çàâòðà ñâîº ïðîôåñ³éíå ñâÿòî

â³äçíà÷àþòü ëþäè, ÿê³ ïðî íî-
âèíè â ñâ³ò³ ³ íàø³é êðà¿í³ òà êðà¿
ä³çíàþòüñÿ ïåðøèìè, Áî ñàìå
ç ðóê ïðàö³âíèê³â ïîøòè âñ³ ãà-
çåòè é æóðíàëè  ïîòðàïëÿ-
þòü ó äîì³âêè ÷èòà÷³â. Ëè-
ñòîíîø ÷åêàþòü–æäóòü,
â³ä íèõ ñïîä³âàþòüñÿ îäåð-
æàòè äîáðó çâ³ñòêó, äîâãîî-
÷³êóâàíèé ëèñò, àáî é ïî÷óòè
ùèðå, ï³äáàäüîðþþ÷å ñëîâî. ² ïðî
á³ëüø³ñòü íàøèõ ëèñòîíîø,  ÿê ó ì³ñò³, òàê ³ â ðàé-
îí³, ëþäè ò³ëüêè äîáðå ñëîâî ìîâëÿòü, ïðîñÿòü ¿ì
äîáðîãî çäîðîâ’ÿ â Ãîñïîäà.

Закінчення на 2
й стор.
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На урочистих зборах з нагоди професій�
ного свята відзначено сумлінну працю таких
листонош з Мукачева як Валентина Герцузь�
ка, Любов Югас, Вікторія Володіна, Кате�
рина Станкович, Йолана Немчик відповідно
з відділень поштового зв’язку №№ 7, 8, 11…
Найбільше подяк з сіл Мукачівщини надхо�
дить на роботу Марії Чорі з Іванівців, Окса�
ни Королович з Копинівців, Ольги Лешко й
Оксани Січак  із Зняцева, Надії Міклош з
Новоселиці, Василини Кондрич з Чинадіє�
ва, Ірини Вереш із Жнятина, Марії Курти з
Червенева, Наталії Павлишинець із Залужа…

Три останні місяці року – то дуже відпові�
дальна пора у роботі нашого колективу. У цей
час іде підписка на газети й журнали на на�
ступний рік. Не дивлячись на кризу, що й не
збирається покидати терени нашої держа�
ви, безгрошів’я, що все більше дає про себе
знати, жителі Мукачева й району звикли
читати. І не бажають залишитися без улюб�
леної газети, журналу…  Якщо у 2011 році
нашим Центром поштового зв’язку № 1 було
підписано 121,5 тисячі примірників перед�
платних видань, то в цьому році та цифра
на сім з лишком тисяч більша. Таких висо�
ких результатів досягнуто завдяки не�
втомній, сумлінній праці та високому про�
фесіоналізму працівників відділу періодич�
них видань, який очолює Надія Оленуши�
нець, яка продовжує династію поштових
працівників.

Як показує аналіз, серед міськрайонної
преси  першість утримують газети «Мукач�

ÏÎÑÌ²ÕÍ²ÒÜÑß, ÄÐÓÇ², ËÈÑÒÎÍÎØ²!
івська Ратуша» та «Мукачево». У місті над
Латорицею передплата на  «Мукачівську
Ратушу» становить  87 відсотків від загаль�
ного тиражу часопису, а 13  відсотків надхо�
дить у домівки сільських жителів. Газету «Му�
качево» у місті читають у 74 відсотки від за�
гальної кількості передплатників сімей, а  26
відсотків  міськрайонки  наші листоноші
доставляють сільським жителям.

Щоб періодичні й підписні видання над�
ходили вчасно, без нарікань докладають
старанності наші водії – Емерих Дорі, Юрій
Радик і Тарас Сембер. Дуже ретельно вико�
нує свої обов’язки листоноша з  супроводу
Магдалина Кукрі.

Обов’язки наших листонош не обмежу�
ються доставкою підписних видань, корес�
понденції. У віддалених селах чи присілках
інколи трапляється, що наш поштовий пра�
цівник ще й виконує не передбачену для
нього службовими обов’язками роботу. Бо
хіба відмовиш літній людині придбати для
неї ліки, купити щось з продуктів, особливо
в зимову пору… І вже за обов’язком наші
листоноші приймають плату за використа�
ну електроенергію, газ… А ще вони беруть
для відправлення листи, які старенькі дові�
ряють тільки їм. Літні люди, у яких частень�
ко хибує зір, уміють бачити не очима, а сер�
цем. І вони знають, що їх листоноша найми�
лосердніша, найпорядочніша  людина. Ось
і такі, часто волонтерські обов’язки дово�
диться виконувати нашим листоношам.

Організовують чітку, злагоджену роботу
листонош начальники відділень поштового
зв’язку. Переважна більшість їх люди з дос�

відом, чистою совістю і великим сумлінням.
Саме такі у нашому колективі начальники
Тетяна Кіш із Центрального, Тетяна Само�
хвалова, Марія Доллош, Валентина Данчук,
Марія Муха, Кароліна Баран із відділень
поштового зв’язку №№ 1, 2, 7, 8, 11… Доброї
слави своєю роботою заслужили начальни�
ки відділень із району, зокрема, Магдалина
Заяць із Іванівців, Ольга Шипович із Вели�
ких Лучок, Мар’яна Анталовська із Ко�
пинівців, Марія Тимко з Кальника, Оксана
Туряниця з Чинадієва, Ольга Хайнас із Вер�
хньої Визниці, Марія Хохідра з Бистириці,
Тетяна Анталик із Зняцева, Олена Логай із
Горонди, Світлана Ільницька з Верхнього
Коропця, Ганна Туряниця з Бабич, Марія Ка�
баштура з Новоселиці, Надія Токар з Лало�
ва, Єлизавета Бакша з Дерцена, Тетяна Ми�
кита з Червенева, Мар’яна Дінес із Залу�
жа…

Радує те, що частенько професія праців�
ника поштового зв’язку стає спадковою. Та�
ким чином утворюється династія. Справу
розпочату матір’ю підхопили доньки. До та�
ких відносяться Тетяна Луцьо у Завидові,
Марина Шпеник у Ключарках…

Професійне свято – зручна нагода підби�
ти підсумки, проаналізувати упущене, вия�
вити приховані резерви, намітити як пра�
цювати краще, оперативніше, чіткіше, щоб
наші підписники були задоволені. А зроби�
ти це не просто. Бо з кожним роком нам це
робити важче. Особливо у місті. Поштові
скриньки частенько спустошують І не діти
чи підлітки, а люди старші, які звикли до
газет і журналів. Але сьогодні безгрошів’я

не дає змогу їм розщедритися й викроїти
бодай кілька гривень на улюблену газету.
Ось чому ми звернулися до редакцій газет
«Мукачево» й «Мукачівської Ратуші», щоб
вони дали змогу цілорічно підписуватися
таким бажаючим на місяць, два… І знайш�
ли тут цілковиту підтримку. А в селах самі
дали собі ради. Прочитали газету в одному
будинку і охоче позичають її сусідам, щоб і
там були в курсі про події міськрайонного
масштабу. Думаю, що й тут варто запрова�
дити підписку цих газет на місяць – два.

Нелегка то справа розносити пошту.
Підраховано, що людина за своє життя про�
ходить пішки  шлях від Землі до Місяця. Не
в буквальному значенні. Але: за день  люди�
на робить у середньому 20 тисяч кроків, за
рік – близько 7 мільйонів. А до сімдесятир�
ічного віку набирається близько 500
мільйонів кроків, що становить близько 384
тисяч кілометрів, тобто відстані від Землі
до Місяця. Кожен листоноша долає  ту
відстань на п’ять років швидше…

Посміхніться, друзі, листоноші,  подякуй�
те за старанну роботу. І не осуджуйте, коли
вони поспішають. То йдуть до інших перед�
платників, які теж з нетерпінням чекають–
виглядають людину з поштовою сумкою на
ремені…

У цей святковий день бажаю вам, дорогі
поштовики і вашим родинам міцного здо�
ров’я, благополуччя, високих досягнень на
поштовій ниві.

Тетяна ГОРДУБЕЙ,
начальник Центру поштового

зв’язку № 1 міста Мукачева

Закінчення. Початок на 1й стор.

    Драматический  театр в
маленьком городе – явле�
ние уникальное. Русский
драматический театр в са�
мой дальней точке Западной
Украины – явление ещё бо�
лее уникальное. Однако, ис�
тория свидетельствует о его
65�летнем славном творчес�
ком пути. 2012 год – год трёх
юбилеев, которые будут
торжественно отмечать с 29
ноября по 2 декабря фес�
тивалем «Зірковий листо�
пад в Закарпатті», 40 лет со
дня  возвращения театру
статуса  русский, 65 лет со
дня открытия русского те�
атра в Закарпатье, а также
110 лет труппы театра, ко�
торая была основана в ав�
густе 1902 года, как первый
Бессарабский русский
драматический театр», –
сообщил директор театра
Юрий Шутюк, заслуженный
работник культуры России,
заслуженный деятель ис�
кусств Украины, который ве�
дёт коллектив  вот уже свы�
ше 30 лет по пути творчес�
ких взлётов и падений, по�
бед и поражений, с деви�
зом – «Всегда быть!»

Страницы прошлого напо�
минают нам о первом спек�
такле на Мукачевской сцене.
Это была пьеса «Полководец
Суворов»    М.Берехтова и А.
Разумовского  в августе 1947
года в постановке   главного
режиссёра  Григория Мак�
симовича Готарского, чело�
века чувствовавшего веле�
ние времени,  умевшего тво�
рить искусство живого чело�
века, биографию каждого
персонажа, практиковать
широкий актёрский диапа�
зон.

Это  время мастеров сце�
ны Е.Маркеловой, Т.Спыну,
П.Ярыгина, Д.Радлова,
Ю.Юрова, Н.Золотарёва.

В 1948 году театр возгла�
вила Софья Нижняя, которая
исповедовала и внедряла
творческие традиции Ста�
ниславского и очень скрупу�
лёзно относилась к подбору
репертуара, трактовке пьес,
работе с актёрами, профес�
сиональной режиссуре. В те
годы в репертуаре  пьесы
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Н.Гоголя, А.Островского,
В.Шекспира, Оноре Де Баль�
зака, Леси Украинки, Г.Квит�
ки�Основьяненко, Г.Ибсена,
Е.Войнич, Ф.Шиллера.

   Заслуженный артист Ук�
раины Георгий Музыка
(1953�1957) создал в коллек�
тиве атмосферу творческой

дружбы, продолжил твор�
ческий путь   Готарского и
Нижней, разговаривая с
ними одним языком. Режис�
сёр стремился выйти с ре�
пертуаром на великий про�
стор актуальных тем. Актёр�
ский состав демонстрировал
свою творческую зрелость.
Ведущие роли поручались
молодым исполнителям
В.Столярову, Л Аркадьевой,
Л.Шубо, Е. и Н. Корсунь. Зри�
тели с удовольствием смот�
рели «В добрый час» В.Ро�
зова, «Когда цветёт акация»
Н.Винникова.

Дмитрий Ляховецкий
(1958�1967 г.) слыл фанатом
театра. Он легко угадывал
индивидуальность каждого
актёра, будучи для молодых
актёров и  режиссёром,  и
настоящим отцом. При нём
сформировался коллектив
единомышленников. Неда�
ром артисты первого и вто�
рого театрального сбора
даже сейчас служат этало�
ном честного и преданного
отношения к театральному
искусству. Это заслуженный
артист Украины А.Егоров,
А.Тарский, И.Золотых, Н. и
О.Малинский, Р.Руфина,
В . Ф ё д о р о в а , А . Ф и л а т о в ,
Е.Лебедев, в 1959  году –
Л.Лайкова,  с 65 года – Л.Пи�
рогова, В.Добряк.

Александр Король (1972�
1979 г) выполнил сложную
задачу реорганизации труп�
пы, которая много времени

находилась в творческом
поиске « без руля и парусов»
(1961�1972г). Александру
Петровичу помогло исклю�
чительное знание законов
сцены, света, музыки и фор�
мы спектакля. В  образе пье�
сы он находил житейский
философский смысл. Луч�

шие спек�
такли того
в р е м е н и
В.Шукшина
« Э н е р г и ч �
ные люди»,�
Ф.Шиллера
«Коварство и
л ю б о в ь » ,

А.Чехова «Чайка», Г.Мхитарян
«Верните бабушку»,Б.Васи�
льева «А зори здесь тихие»�
Ж.Б.Мольер «Тартюф». В 70�
х в театр прибыла четвёр�
тая волна актёров, среди ко�
торых С.Овдеенко, Л.Булах,
Н.Надирадзе, Г.Якимишин,
Г.Лакатош, О.и В.Шайдров.

Театром народного арти�
ста  Российской Федерации
Юзефа Фекеты творческий
коллектив был в 1982�1988
годах. В своих интервью
главный режиссёр часто го�
ворил о том, что «искусство
театра, преимущественно
эмоциональное – это труд
души. Уверен, что люди идут
в театр не только ради дей�
ствия, а и за верой, также
как и в церковь».

Лучшие спектакли того пе�
риода «Ревизор» Н.Гоголя,
«На бойком месте», А.Ост�
ровского, «Кошка на раска�
лённой крыше» Т.Уильямса,
«Барабанщица» А.Салинско�
го. В этих спектаклях пока�
зывали прекрасную игру

Л.Пирогова,Л.Аркадье�
ва,Н.Долголёва,В.Столяров,
И . Б у к а т к о , В . К у н и ц а ,
В.Фурдь,В.Кашуба, С.Овде�
енко. Впервые за всю свою
историю театр занял первое

место среди профессио�
нальных театральных кол�
лективов Украины.

Руководство Юрия Алек�
сандровича Горули (1988�
1996г) привело репертуар
театра к единой творческой
концепции. В те годы театр
снова заявил о себе,на меж�
дународном фестивале «Ин�
тертеатр» став дипломан�
том, а Лидия Пирогова при�
знана лучшей актрисой фе�
стиваля. Творческая  планка
того периода была установ�
лена на уровне «Маскарада»
Михаила Лермонтова.

   Но былыми заслугами не
будешь сыт
сегодня. Как
в ы ж и в а е т
театр в пери�
од мирового
экономичес�
кого кризи�
са, в мире с
п е р е н а с ы �
щенным ин�
формацион�
ным полем?

 «Настоя�
щий мастер,

посвятивший себя его Вели�
честву Театру, обречён на
второе творческое дыхание
и ещё упорнее будет шагать
по тернистому, славному
творческому  пути, ибо « до�
рогу осилит идущий».Это
слова директора театра
Юрия Шутюка

Хочется напомнить о  тех,
для кого театр стал единым
смыслом творческого бы�
тия, это 25  преданных Мель�
помене актёров . Во главе
актёрского ансамбля сегод�
ня стоит главный режиссёр
театра магистр режиссуры
Евгений Тыщук. От него  за�
висит погода в творческом
доме. Репертуарная полити�
ка строится на основе углуб�
лённого анализа эстетичес�
ких и духовных потребнос�
тей зрителя. Театр стремит�
ся почувствовать интонации
времени, иногда предпочи�
тая лучшие смелые экспери�
менты ранее опробованному
и беспроигрышному резуль�
тату. Театр – постоянный уча�
стник международных фес�
тивалей «Встречи в России»
г.С.Петербург, «Белая Вежа»
г.Брест, «Золотой Лев»
г.Львов, «Крымский ковчег»
г.Симферополь.

  Резонансные спектакли
коллектива  «Лысая певица»
Е.Ионеско режиссёр Вита�
лий Дворцин, «Стеклянный
зверинец» Т.Вильямса в по�
становке Евгения Тыщука.

60�летие творческой дея�
тельности театр отметил га�
строльным туром ( под пат�
ронатом президента Рос�
сийской Федерации Влади�
мира Путина ) Владимир –
Кострома – Москва. В самом
центре столицы России на
сцене театрального центра
СТД был показан спектакль
«Лісова пісня» Л.Украинки на
украинском языке. Обраще�
ние к украинской классике –
принципиальная политика
художественного руководи�
теля театра.

В 2005 году театр призна�
ли лучшим драматическим
театром Закарпатья по еже�
годному Закарпатскому рей�
тингу «Лидер года».

Учитывая многонацио�
нальность Закарпатья, с це�
лью гармоничного развития
всех национальных мень�
шинств страны, сохранения
их языка,  культуры, поддер�
жки их творческих проектов,
на базе нашого  театра  со�
здан и ежегодно проводит�
ся международный теат�
ральный фестиваль нацио�
нальных меньшинств Украи�
ны «Этно�Диа�Сфера».

В репертуаре театра орга�
нично объединяются клас�
сика и современность. Ре�
пертуар включает болем
25�ти спектаклей, разных
жанров со свежим взглядом
на известные произведения,
с собственным стилем и
оригинальностью. Два раза
в неделю  главным режисе�
ром проводяться тренинги
по биомеханике Всеволода
Мейерхольда, которые спо�
собствуют улучшению выра�
зительности движения актё�
ров. Актёрская группа  про�
бует осуществить идею син�
теза систем К.Станиславс�
кого и В.Мейерхольда.

К юбилейному сезону под�
готовлен премьерный спек�
такль по пьесе М.Горького
«Мать» в постановке заслу�
женого деятеля искусств
Российской Федерации
Константина Дубинина.

 Не забывает театр  и ма�
леньких зрителей .Полови�

на нашого репертуара –
спектакли для детей и юно�
шества.

Творческую перспективу
коллектив видит в обраще�
нии к классике, которая от�
крывает поле для острых со�
временных  интерпретаций.

Ближайшие планы:  А.Су�
хова�Кобылина «Смерть Та�
релкина», А.Чехова «Три се�
стры», «Майская ночь» Н.Го�
голя.

Цена любого театра – при�
сутствие в нём ярких лично�
стей. Закарпатский государ�
ственный русский драмати�
ческий театр известный
зрителю актёрскими и ре�
жиссёрскими индивидуаль�
ностями, всегда оставался
театром ансамбля. Этому
ансамблю народная артис�
тка Украины Лидия Влади�
мировна Пирогова желает
новых молодых, ярких, та�
лантливых, фактурних геро�
ев  и героинь. Она считает,
что большая доля в репер�
туаре русской классики
была бы хорошей школою
обучения молодых  исполни�
телей  актёрскому мастер�
ству.

  Галина Сергеевна Кутасе�
вич – заслуженная артистка
Украины, говорит:

«Думаю, что не сговарива�
ясь, актёры мечтают об од�
ном и том же…

О сильной, классной, ин�
тересной, неожиданной ре�
жиссуре.

О сладостно�мучительных,
результативных, радостных
репетициях.

 Об умной, высококласс�
ной драматургии.

О любящем, думающем,
строгом зрителе.

Об интересных гастроль�
ных поездках во многие  го�
рода и даже страны.

Вот этого и желаю родно�
му театру».

  А мне бы хотелось поже�
лать, чтобы на нашей  сцене
жили и творили счастливые,
самодостаточные люди и
чтобы находился зритель,
который с пониманием и
трепетом входил  в зритель�
ный зал.

Елена ЧЕРМЯНИНА.



"Ç Ï²ÑÍÅÞ Â ÑÅÐÖ²,
Ç ËÞÁÎÂ'Þ ÄÎ ËÞÄÅÉ"

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333315 ëèñòîïàäà  2012 ð.

¹ 46 (946)¹ 46 (946)¹ 46 (946)¹ 46 (946)¹ 46 (946)

ñò.

Ëþáîâü îòäàåò ñåáÿ â äàð; êóïèòü åå íåâîçìîæíî. (Ã. Ëîíãôåëëî).

ÍÀØÀ ÀÍÊÅÒÀ

"Ç Ï²ÑÍÅÞ Â ÑÅÐÖ²,
Ç ËÞÁÎÂ'Þ ÄÎ ËÞÄÅÉ"

– Як Ви самі представилися б
нашим читачам?

– Уродженка села Крива, що на
Хустщині. Жителька славного се�
лища Чинадієва, жінка закохана в
народну пісню, русинка з діда пра�
діда � Ольга Кирилівна Прокоп, за
чоловіком Халявка.

– Ваш улюблений колір, за�
пах, продукт, напій?

– Перевагу віддаю бордовому
кольору. Із запахів люблю бузок.

Печену картоплю люблю над усе.
Справжнім  лакомством з напоїв
для мене є виноградний сік.

– Чим для Вас пахне дитин�
ство?

–  Плюскотом хвиль Тиси, що
протікає під рідним селом,  а в
Чинадієві – Латориці. Найбільше
дитинство запам'яталося  динею
(городнім гарбузом). Коли тата,
уже при радянській владі, неспра�
ведливо засудили на десять літ,
нашу сім'ю вигнали з дому, то ря�
тував нас від голодної смерті гар�
буз. Мама варила його нам на зви�
чайній воді, без будь�яких  жирів,
часто без хліба. Тому з дитинства
не можу їсти ніяких страв з гарбу�
за.

– Щастя – це ... що? Ви щас�
лива людина?

– Щастя. Кожна людина прагне
його і розуміє по�своєму. Селяни з
поеми Миколи Некрасова "Кому на
Руси жить хорошо", замучені ка�
торжною працею, мріяли про
спокій, безпросвітна бідність усе�
ляла їм мрії про багатство, без�
правні, вони мріяли жити в по�
шані… Сьогодні, в пору ринкових
(капіталістичних) відносин, наші
зарубіжні радники нав'язують нам
думку, що щастя буває тільки  з
"багатством і спокоєм". Тому й
мріють юнаки про кар'єру Форда
чи Рокфеллера. Дівчата ж мріють
вийти заміж за бізнесмена. Щас�
тя, навіяне мильними телесеріала�
ми буває лише в казках.

Чи щаслива я людина? Так. Бо
все життя мала улюблену роботу,.
Маю чудових синів – Володимира
і Василя. Радію онукам. Займаюся
улюбленою справою.  Здобула
спеціальність за покликанням. І
все життя доношу до людей ду�
шевну красу народної пісні. Отже,
творю. А творчість – це радість
буття. Насолода від неспокійного,
бурхливого, неодмінно одухотворе�
ного життя, задоволення і насоло�
да. І радість, і насолода, і задово�
лення – складові людського щас�
тя.  Маю кілька своїх платівок,
дисків. Вийшла моя книжка. А, го�
ловне, досі я потрібна людям. І не
тільки у нашім краї. Недавно наш
співочий колектив повернувся із
сусідньої Чехії. І на кожному кон�
церті нас там дуже тепло, сердеч�
но приймали. Для мене це
справжнє щастя.

– У чому Ви бачите сенс жит�
тя?

–Кажуть, що людині в житті має
пощасливити тричі: від кого наро�
дитися, у кого вчитися і з ким од�
ружитися. Батьківщину і батьків,
які подарували життя, не вибира�
ють. Так було і так буде. Але батьки
дають своїм дітям перші уроки
життя. Мене вчили, щоб поважала
старших, не кривдила менших, щоб
допомагала людям, жила для них.
Те й чиню. І в цьому бачу сенс сво�
го життя. Багато людей співчува�
ють у біді ближнім своїм словами.
Та справжнє співчуття бере на свої
плечі нелегкий тягар долі страж�
дальця, полегшуючи і зменшуючи
біль його серця. Із власного досв�
іду знаю, що неможливо допомог�

ти, не обділивши себе – це і є жер�
товність. І найпростіше щире
співпереживання потребує тепла
серця. А коли ти так вчинив, то
відчуєш сенс життя заради інших.

– Що таке, на Вашу думку,
любов?

– З світанку починається день, а
з любові – людина. Але любов ко�
жен розуміє по своєму. Усі мали б
любити рідну Вітчизну, матір, дру�
жину чи чоловіка, дітей… А ще люб�

лять свою професію, заняття. І це
добре, що людина любить. Бо коли
так, то відчуває, що потрібна, що є
чим зайнятися, щось творити…
Любов завжди спонукає на щось
хороше… Я дуже тонко відчуваю
все розмаїття любові. Бо в моєму
репертуарі понад сто  пісень про
любов.  Не про кохання, а саме про
любов. Вона багатогранна, нади�
хаюча, робить людину людиною…

– Ви добре пам’ятаєте най�
щасливіший день свого життя?
А найнеприємніший?

–У 1960 році на пісенному кон�
курсі в Києві я стала переможни�
цею. Тоді ж мене уперше в житті
записали на радіо. Їду додому в
поїзді, а душа летить за Карпати
як на крилах. І раптом по радіо пе�
редають пісню у моєму виконанні.
Що творилося, друзі по художній
самодіяльності вітають, пасажи�
рам про мене розповідають, а ті
попросили заспівати… Згодом
Московський Апрелєвський завод
випустив величезним тиражем
першу мою платівку з двома пісня�
ми: "Гей, Іване" та "На поточку'м
прала".

Найнещасливішими, непрости�
ми для себе днями вважаю ті, коли
проводжала на цвинтар батьків. А
найчорнішим днем у своєму житті
вважаю той, коли їздила за чолов�
іковими останками на Північ краї�
ни. Там, рятуючи життя своїх
друзів�заробітчан не вберіг свого
мій чоловік Андрій Халявка.  Він і
сьогодні поруч. Раджуся з ним,
розповідаю йому про наші успіхи,
досягнення, синів, їх сім'ї, онуків…
Уже скільки літ минуло, а з його
смертю змиритись не можу.

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

–Зради, фальші у відносинах і
брехні.  За своє непросте життя я
добре навчилася розпізнавати їх.
Бо умію  добре бачити серцем.
Навіть те, чого очима не побачиш.

– Як Ви сприймаєте христи�
янську заповідь: «Возлюби во�
рогів своїх»?

– Плекаймо в душі своїй найсві�
тліше добро. Якщо не поталанить,
хтось образив, не піддавайтеся
відчаю, не давайте поганому на�
строю брати над собою гору. Хай
не тішаться, не радіють з нашої
біди вороги. Просто не помічаймо
їх. Пам'ятаєте в Крилова в байці:
"Моська лает на слона, а он идет
своей дорогой". А прощати має
право тільки Господь. Ми люди,
можемо помилитися. Друга може�
мо  прийняти за ворога і навпаки.

– Щось може довести Вас до
сліз?

– Я емоційна жінка. І все, що вик�
ликає емоцію здатне довести мене
до сліз. Частіше сліз радості, аніж
відчаю. У відчаї я не плачу, я бо�
рюся. І ще. Не треба приймати
рішення зопалу, особливо осуду чи
схвалення. Спочатку люблю зрозу�
міти, збагнути, розібратися. Не
випадково Ісус Христос сказав: "Не
судіть, і не будете осуджені".

– Якими якостями треба во�
лодіти, щоб досягти успіху?

– Уміти визнавати свої помилки
і просити за них вибачення. Це
дуже нелегко зробити. Іноді дово�
диться багато днів шукати в собі
сили, щоб наважитися сказати
прості, але дуже важливі слова:
"Вибач (те) я був (була) не права".
І чим більше тягнемо з тим доле�
носним рішенням, тим більше
наше "пробач" втрачає свою цілю�
щу силу.

– Чи є у Вас особиста форму�
ла успіху?

– Коли у мене виникають якісь
ускладнення, я завжди аналізую
життя. Воно єдине і неповторне. І
воно обов'язково приготувало для
кожного з нас і радісні випадко�
вості, й приємні сюрпризи. Треба
лише бути уважнішим до людей,
добрішим, не закриватися в чоти�
рьох стінах. Треба прагнути більше
знати, бачити. Треба бути мудрим,
винахідливим, оптимістом. Ось го�
ловне в житті. Ось формула мого, і
не тільки, успіху. Спробуймо про�
явити любов, повагу не лише до
себе,   рідних, а й до інших людей.
Добре, ласкаве слово допоможе
зробити дуже багато.

– Яку роль у Вашому житті
відіграють гроші?

– Кажуть – не в грошах щастя. Бо
не гроші є мірилом багатства, а
набагато цінніші речі – здоров'я,
родинний затишок, душевний
спокій, щастя близьких і рідних,
вірні друзі та щирі колеги, улюб�
лена робота, наша загальна осві�
ченість, культура… Звичайно,
гроші відіграють не останню роль
у нашому житті,  але далеко не го�
ловну… Бо яка користь від мільйо�
на,  і хто щасливіший – важкохво�
рий мільйонер чи здоровий
бідняк?

– Що для Вас означає бути
вільним?

– Розпоряджатися своїм часом
на власний розсуд, робити щось
для душі… Не відчувала себе
вільною, коли просила у директо�
ра дозволу виступити разом з ство�
реним мною колективом художньої
самодіяльності з концертом у се�
лищі чи десь поряд. Він за звичай
погоджувався. Але робив вигляд,
що чинить величезну послугу… А
коли нас хвалили за концерт, зас�
лугу приписував собі, дивіться, які
кадри підготував! На жаль, і сьо�
годні такі "меценати" трапляють�
ся…

– Чи відчуваєте Ви страх пе�
ред смертю?

– Смерті не боюся, тому що
відаю про її неминучість. На щас�
тя, ми не знаємо скільки нам відве�
дено років земного буття, та часто

поводимося так, ніби нам дано про�
жити декілька століть. А тому мар�
нуємо дорогоцінний час на друго�
рядне, зайве, неважливе. Ще й
заздрість гложе нас, злість поїдає,
сварки, непотрібна метушня і час�
то надумані переживання не роб�
лять наше життя кращим, пам'ятн�
ішим, приємнішим…. Щоб не мар�
нувати дорогоцінного часу, даро�
ваного нам Богом, вірмо у світле
майбуття,та не забуваймо, що нам

дарована лише мить, за яку так
багато треба зробити. Адже ця
мить називається життя.

– Ви ніколи не замислювались
над тим, чи є життя після
смерті?

– Замислювалася над цим і не
раз. Але подорож у майбутнє лю�
дині зробити не дано. Кожна лю�
дина може здійснити подорож
лише у минуле. Достойно, щоб у
нашому житті були не байдужі нам
люди, з якими знову й знову хо�
четься зустрітися, щоб там були
події, які приємно згадувати, місця
в яких хочеться частіше бувати. І
чим далі час відділяє нас  від кон�
кретної приємної події, тим дорож�
чою вона стає для нас, а бажання
пережити її знову – сильнішає…

– Що Ви вкладаєте у поняття
добра і зла?

– Моя улюблена поетеса Леся
Українка сказала: "Я зла не твори�
ла, добро покарало". Пригадую
вислів одного з кіногероїв Юрія
Нікуліна: "Жити – добре, а добре
жити – ще краще". На жаль,
більшість людей сьогодні, в пору
дикої капіталізації добро бачать у
багатстві. Злом називають
бідність. Я ж вважаю добром те,
що ти зробив людям, не собі, не
родичам, а іншим, часто незнайо�
мим людям. Зло те, що твориш
проти людей � кривдиш слабшо�
го, обманюєш ближнього, смієшся
над бідним, калікою… Це гріх не
спасенний… Хай краще тобі люди
за добро добром не відплатять,
аніж ти маєш скривдити  когось,
особливо того, хто не може чи не
посміє постояти за себе.

– Вас часто  зраджували?
– Так. І не раз.  Але я тією моне�

тою не платила ніколи і нікому.  А
ось добром за зло віддавала,  і не
раз.

– Що Вам допомагало долати
періоди повного відчаю?

– Коли поховала чоловіка, попе�
редньо доставила його тіло з
Півночі, де він був на заробітках,
зайшла у великі борги. Працюва�
ла тоді у відділі кадрів.  Підприєм�
ство закрили. Заробітків � ніяких.
Ось тоді відчула, що таке відчай,
безвихідь.  Допомогла молитва до
Господа. Направив до мене двою�
рідного брата з Ізи. Тому треба
було пруття. Зранку я йшла і до
вечора  заготовляла для нього ту
сировину. Старалася у три сили.
За літо заробила стільки, що й з
боргами розквиталася і на прожи�
ток щось лишилося. Бог дав лю�
дині розум, щоб шукала вихід і не
впадала у відчай.

– А взагалі, чи існує Бог?

– В числі перших дитячих слів
було й слово "Бог". Змалечку знаю,
що Всевишній є. Мама навчила
мене молитися. Батько брав мене
до церкви, де почала співати, сла�
вити Господа. Може тоді Творець
подарував мені талант співати. Бог
є. Його волю, допомогу відчуваю
все своє життя.

– Чи траплялися у Вашому
житті чудеса?

– Коли була вагітна вперше,

дуже хотіла, щоб неодмінно наро�
дився син. Бо чоловік марив си�
ном. Хотів, щоб первенець став
боксером.  УЗІ тоді не було. Хто
народиться, не відали. Народжен�
ня сина було для мене справжнім
чудом. Після Володимира наро�
дився другий син – Василь. От
тільки боксом ніхто з них не зай�
нявся.

– Скільки часу Ви змогли б
прожити на безлюдному ост�
рові і що взяли б з собою?

– Довго. Взяла б з собою піаніно
і всі досі  зібрані й записані  ру�
синські пісні. Не тільки нашого
краю. Там би склала й впорядку�
вала антологію русинських пісень.

– У яку епоху Вам хотілося б
жити і з ким з представників тої
епохи спілкуватися?

– В епоху Чехословацької рес�
публіки. Бо так багато про розви�
ток освіти, культури, медицини,
будівництва шляхів, мостів, про�
кладання електричної мережі, спо�
рудження лікарень, народних шкіл,
гімназій, жилих будинків до тих пір
жодна влада не дбала. А поспілку�
ватися хотіла б першим президен�
том Чехословаччини – Томашем Га�
ріком Масариком.

–  Як Ви вважаєте, краса
справді може врятувати світ?

– Боляче бачити, що ми, горда,
освічена, культурна нація, що
живе в центрі Європи, сьогодні
поступаємо як африканці два сто�
ліття тому. Приймаємо все, що
нам подають: псевдокультуру,
сектантство і навіть мову свою
забруднюємо на догоду заоке�
анським "братам". Шукаємо  кра�
сунь серед вродливих дівчат, по�
чинаючи з школи. І цим калічимо
долі тисяч і тисяч номінанток. А
ось на освіченість, культуру по�
ведінки, що становить душевну
красу людини,  уваги не звертає�
мо. Шкода, що так чинимо. Бо на
моє глибоке переконання тільки
краса душ людських врятує світ.
Зовнішня краса – швидкоплинна.
Чи не тому ніхто не досліджує долі
переможниць, а вони  в більшості
своїй трагічні…

– На завершення: на яке за�
питання Вам хотілося б відпові�
сти?

– Хотілось би знати, коли у вла�
ди дійдуть руки до культури. Коли
у селах відновлять, відбудують
бібліотеки й клуби, будинки й па�
лаци культури, коли їх працівники
матимуть належну заробітну пла�
ту, Бо без цього масової культури
не відновити. А зробити те, щоб
не загубити усіх досягнень які ми
мали, не можливо.

У нашої сьогоднішньої гості міськрайонної газети «Мукачево»  – Ольги Кирилівни
ПРОКОП�ХАЛЯВКИ є визнання шанувальників її таланту, вона відома в Україні та за її
межами. Найвищим, найціннішим серед творчих і життєвих  її надбань є любов до народної
пісні. Мелодія життя Ольги Прокоп така красива і різнобарвна, глибока і багата, неповторна
і знакова, що її беззаперечно назвали народною співачкою, бо своєю багатогранною твор�
чістю, талантом робить добро, творить славу рідному краю, Україні, збагачуючи, зміцнюю�
чи їх духовно. А ось  відповіді,  які  Ольга Кирилівна  дала на редакційну Анкету:
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²  ÂÑÅ  Æ  ÑÂßÒÎ!
Êîæíîãî ðîêó, ó òðåòþ íåä³ëþ

ëèñòîïàäà íà íàø³é àãðàðí³é âó-
ëèö³ ñâÿòî – Äåíü ïðàö³âíèê³â
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Òðóä³â-
íèê³â ñåëà â³òàþòü, õâàëÿòü, ¿ì îá-
³öÿþòü. À ïîò³ì çàáóâàþòü…  ² òàê
ç ðîêó â ð³ê. À íàøå òåðïëÿ÷å ñå-
ëÿíñòâî ïðàöþº, áî òðåáà ÿêîñü
âèæèâàòè. ² íàâ³òü ó ïîðó áóÿííÿ
åêîíîì³÷íî¿ êðèçè ïî âñåíüê³é
íàø³é Óêðà¿í³ ó ñåëàõ íå ñêëàäà-
þòü ó áåçíàä³¿ íàòðóæåíèõ ðóê,
ïðèìóäðÿþòüñÿ ïðàöþâàòè, âèðî-
ùóâàòè, âèãîäîâóâàòè ³ âíîñèòè
ã³äíèé âêëàä ó äåðæàâíèé áþäæåò.
Òîìó é ðîáëþ óêë³í òåðïëÿ÷îìó
ñåëÿíñòâó.

Ó íåä³ëþ ñâÿòî òðóä³âíèê³â
ïîë³â ³ ôåðì, òèõ, õòî ïðàöþº  íà
ï³äïðèºìñòâàõ ïî ïåðåðîáö³
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ñèðîâèíè,
â õàð÷îâ³é ïðîìèñëîâîñò³,   â çà-
ãîòîâ÷èõ ³ îáñëóãîâóþ÷èõ ñòðóê-
òóðàõ àãðîïðîìèñëîâîãî êîìï-
ëåêñó. Â³òàþ äîðîãèõ ìîºìó ñåð-
öþ ñåëÿí Ìóêà÷³âùèíè ç ñâÿòîì!

Òàê ñòàëîñÿ, ùî âñÿ ìîÿ 55-
ð³÷íà ðîáîòà â ðåäàêö³¿ ì³ñüêðàé-
îííî¿ ãàçåòè «Ïðàïîð ïåðåìîãè»
(«Ïàíîðàìà») áóëà ïîâ’ÿçàíà ç
ñ³ëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì. Çíàé-

îìëÿ÷èñü,  âîñåíè 1957 ðîêó ç
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèì âèðîá-
íèöòâîì Ìóêà÷³âùèíè ç ãîðä³ñòþ
â³äì³÷àâ, ùî çà äåñÿòü ðîê³â ï³ñëÿ

ñòâîðåííÿ êîëãîñï³â ³ ðàäãîñï³â
òðóä³âíèêàì ñåëà áóëî ÷èì ðà-
ïîðòóâàòè. 19 Ãåðî¿â Ñîö³àë³ñòè÷-
íî¿ Ïðàö³, äåñÿòêè îðäåíîíîñö³â
î÷îëþâàëè çìàãàííÿ ïåðåäî-
âèê³â. Êîæíî¿ îñåí³ ïðîõîäèëè
ðàéîíí³ é îáëàñíà âèñòàâêè äî-
ñÿãíåíü ãîñïîäàðñòâ. Äåñÿòêè
õë³áîðîá³â, òâàðèííèê³â áóëè

ó÷àñíèêàìè ðåñïóáë³êàíñüêî¿ òà
Âñåñîþçíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñü-
êî¿ âèñòàâîê.  Ó êîæíîìó ãîñïî-
äàðñòâ³, êîæíîìó ñåë³ áóäóâàëè

ò â à ð è í í è ö ü ê ³
ïðèì³ùåííÿ, çà-
êóïëÿëè ñ³ëüñüêî-
ã î ñ ï î ä à ð ñ ü ê ó
òåõí³êó.  Áîðîòü-
áó çà  ðåêîðäí³
âðîæà¿, âèñîê³
íàäî¿ ³ ïðèâ³ñè
î÷îëþâàëè àãðî-
íîìè, çîîòåõí³êè,

âåòåðèíàðí³ ôàõ³âö³. Ñåëî âïåâíå-
íî ñòàâàëî íà íîãè…

Ó òîé ÷àñ Óêðà¿íó  ñïðàâåäëè-

âî íàçèâàëè æèòíèöåþ óñ³º¿ ªâðî-
ïè. Íà æàëü,  ñüîãîäí³ öå éìåííÿ
çàãóáèëîñÿ.  Ñüîãîäí³, ÿêùî é ãî-
âîðÿòü ïðî ðîçâèòîê ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà ó
íàø³é äåðæàâ³,  òî ò³ëüêè ó ïåðñ-
ïåêòèâ³. Òàê, íàøà äåðæàâà, à òî÷-
í³øå ñåëÿíñòâî âèðîáëÿº çåðíî,
ì’ÿñî, ìîëîêî, öóêðîâ³ áóðÿêè,
ãîðîäèíó, ôðóêòè, âèíîãðàä. Àëå
¿õ ê³ëüê³ñòü íå ïîð³âíÿòè ç òèìè
ïîêàçíèêàìè, ÿêèõ ìè äîñÿãàëè.
Ñüîãîäí³, çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äà-
íèõ ó íàøèõ ñåëàõ ùå ïðîæèâà-

þòü  14,3 ì³ëüéî-
íà æèòåë³â. Ñîòí³
òàê çâàíèõ íåïåð-
ñïåêòèâíèõ ñ³ë
óæå ñòåðò³ ç êàðòè
Óêðà¿íè.

 Â ñåëàõ çàëè-
øèëèñÿ ò³, õòî
íåìàº çìîãè âè¿-
õàòè íà çàðîá³òêè.
Ãîñïîäàðñòâà, äå
ùå òàê³ çáåðåãëè-
ñÿ, íå ìàþòü çåì-
ëå îáðîáíî¿ é

³íøî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõ-
í³êè,  ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ. Íå-
çä³éñíåííîþ ìð³ºþ äëÿ àãðàð³¿â º

íîðìàëüí³, à íå çäèðíèöüê³ êðå-
äèòè. Äâà ðàçè íà ð³ê, â ïîðó ñ³ÿí-
íÿ ³ çáèðàííÿ âðîæàþ, óðÿä êèäàº
ãðîìè é áëèñêàâêè, ãðîçèòüñÿ çó-
ïèíèòè çðîñòàííÿ ö³í íà ïàëüíå.
À â íàðîä³ çâèêëè êàçàòè, ùî ïðè
âåëèê³é áóð³, ïàäå ìàëèé äîù.

Îäíå ñëîâî, íåëåãêî ñüîãîäí³
íàøîìó ñåëó. Âåëèêà ÷àñòèíà çå-
ìåëü ïóñòóº, çàðîñòàº áóðÿíàìè.
Òîìó é ñâÿòî ó íàøèõ ñåëÿí ÿê ó
ï³ñí³: ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ. ² âñå æ.
Ìàþ íàä³þ, ùî óðÿä çâåðíå óâà-
ãó íà ñåëî, äàñòü çìîãó  éîìó
â³äðîäèòèñü. À òîìó â³òàþ ÷åñíèõ,
ïîðÿäíèõ, ïðàöüîâèòèõ ñåëÿí
Ìóêà÷³âùèíè ç âñåíàðîäíèì ñâÿ-
òîì. Áàæàþ,  íàéïåðøå, âèéòè ç
êðèçè, â³ä÷óòè ñåáå ãîñïîäàðÿìè
ñâîº¿ äîë³ é ïîðàäóâàòè íàñ äîá-
ðèìè âðîæàÿìè ïîë³â ³ ôåðì,
ñàä³â ³ âèíîãðàäíèê³â. Õàé âàì ùà-
ñòèòü, çäîðîâèòüñÿ, ëþá³ ìîºìó
ñåðöþ àãðàðíèêè é òâàðèííèêè,
ñàäîâîäè é âèíîãðàäàð³. ²ç ñâÿòîì
âàñ!

Ìèêîëà  Ë²ÒÊÎÂÑÜÊÈÉ,
êîëèøí³é çàâ³äóþ÷èé â³ää³ëîì
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ãàçåòè
“Ïðàïîð Ïåðåìîãè”,  ÷ëåí Íàö³î-
íàëüíî¿ Ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óê-
ðà¿íè.

Шановні колеги –
поштовики та зв’язківці!

Листи, перекази на кошти...
А телеграми любих, матерів?
За тебе, віковічна наша пошто,
І за твоїх зв’язківців�поштарів!

Один з відомих діячів минулого століття визнав, що
“серед безлічі речей, добрих або поганих,винайдених
сучасним світом, однією з найбільш корисних, без сум�
ніву, є пошта, послуги якої надаються на всій земній
кулі…”

Поштою, як засобом спілкування, в тій чи іншій мірі
користується будь�яка людина. І у кожної людини своя
думка щодо її устрою, рівня оснащеності, оперативності
і якості надання послуг – всього того, з чого складається
цей величезний, справді живий організм, який пови�
нен працювати за будь�яких життєвих та кліматичних
обставин.

Завдяки сумлінню наших працівників, наполегливості,
творчості, майстерності, щоденно і результативно пра�
цює поштовий зв’язок, допомагаючи вирішувати ши�
рокий спектр проблем в економічному, суспільному і
особистому житті мільйонів людей в Україні і світі.

Тож, шановні колеги – поштовики та зв’язківці! Щиро
вітаю вас з професійним святом – Днем працівників
радіо, телебачення і зв’язку! Велика подяка вам за
відданість своїй справі, в яку ми з вами вкладаємо лю�
бов і тепло.

Бажаю вам міцного здоров’я, творчої наснаги, корпо�
ративної солідарності, вдячних споживачів та нових до�
сягнень в ім’я розвитку Української держави. Добра,
щастя, благополуччя і злагоди! Всіх земних благ вам і
вашим родинам!

Т. ГОРДУБЕЙ,
Начальник Центру поштового зв’язку

ЗД УДППЗ «Укрпошта»

З початку року  у Мукачевi i районi  було встановле�
но 476 стацiонарних  телефонiв, здебiльшого на про�
хання ветеранiв вiйни i працi. На замовлення
мешканцiв Мукачева i району  впродовж року  увiмкнуто
1108 абонентiв  швидкiсного iнтернету “ОГО” . Протя�
гом року  наш  колектив зв’язкiвцiв надав послуг насе�
ленню на суму понад 14 мiльйонiв  гривень.
Соцiальними послугами  “Укртелекому” в Мукачевi
скористалися  сотнi пiльговикiв. Ми, зв’язкiвцi,  скром�
но кажемо: “Звертайтеся до нас з своїми потребами.
Ми завжди будемо з вами на надiйному
телекомунiкацiйному зв’язку. I нарештi, дякуючи го�
родянам i жителям сiл Мукачiвщини за зацiкавленiсть
до наших послуг, хочу, щоб вони  були впевненими у
якостi нашої роботи. Ми робимо i будемо роботи все,
щоб зв’язок, створений нашими фахiвцями був
надiйним i безпроблемним.

Ще одне запитання:
 — Яким бачите зв’язок у недалекому майбутнь+

ому?
– Таким, яким ми переймаємося уже сьогоднi—

надiйним i безперебiйним. Це нашi професiйнi обо�
в’язок i   честь.

З цим скористаюся  слушною нагодою щиро поздо�
ровити всiх працiвникiв Мукачiвського цеху
комунiкацiйних послуг № 7, в тому  числi i себе, з на�
шим щорiчним професiйним святом, подякувати кож�
ному за сумлiнну i вiдповiдальну працю, за ту
неоцiненну за важливiстю справу, яку їх зобов’язує ви�
конувати наша нелегка, але так необхiдна для людей,
держави робота.

Доброго вам, дорогi колеги, здоров’я, життєвого
оптимiзму, нових успiхiв у роботi, родинного благопо�
луччя i щастя.

ÍÀØÀ ÏÐÀÖß ÄËß ËÞÄÅÉ

Закінчення. Початок на 1+й стор.

Згідно з угодою між урядами України та
Російської Федерації від 15 січня 1993 року
громадяни обох країн, які працювали не
менше ніж 15 календарних років у районах
Крайньої Півночі або не менш як 20 кален�
дарних років у місцевостях, прирівняних до
районів Крайньої Півночі,  незалежно від
місця їхнього постійного проживання на те�
риторії обох держав мають право на пенсію
за віком:

� чоловіки — після досягнення 55 років і
за наявності загального стажу роботи не
менш як 25 років;

� жінки — після досягнення 50 років і за
наявності загального стажу роботи не менш
як 20 років.

— А у випадку скорочення штатів?
— Відповідно до підпункту “г” пункту
І статті 26 Закону України “Про зайнятість

населення” право на достроковий вихід на
пенсію за півтора року до досягнення пен�
сійного віку, встановленого статтею 26 За�

Хто має право на дострокову пенсію
кону України “Про загальнообов’язкове дер�
жавне пенсійне страхування” або віку, що
дає право на призначення пенсії відповід�
но до законів України “Про державну служ�
бу”, “Про статус народного депутата Украї�
ни”, “Про прокуратуру”, “Про наукову і нау�
ково�технічну діяльність” (за наявності
відповідних умов), має особа, якщо до виз�
нання її безробітною для неї неможливо
було підібрати підходящу роботу та якщо у
неї є страховий стаж, необхідний для при�
значення пенсії за віком у мінімальному
розмірі (для чоловіків — 35, для жінок — 30
років).

Крім того, згідно зі статтею 21 Закону Ук�
раїни “Про основні засади соціального за�
хисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні” особам, трудовий
договір з якими розірвано за півтора року
до досягнення пенсійного віку, встановле�
ного статтею 26 Закону “Про загальнообов�
’язкове державне пенсійне страхування”, з

ініціативи власника або уповноваженого ним
органу у зв’язку із змінами в організації
виробництва і праці, зокрема скороченням
штату працівників, а також виявленою не�
відповідністю працівника займаній посаді
за станом здоров’я, гарантують право на
достроковий вихід на пенсію за півтора року
до встановленого законодавством строку.
При цьому відповідні особи повинні мати
страховий стаж: для чоловіків — 35, для
жінок — 30 років.

– Чи мають право на дострокову пен+
сію чорнобильці?

– Згідно із статтею 55 Закону України “Про
статус і соціальний захист громадян, які по�
страждали внаслідок Чорнобильської ката�
строфи”, пенсійний вік ліквідаторам аварії
на ЧАЕС та потерпілим від наслідків аварії
на ЧАЕС знижуватимуть щодо віку, встанов�
леного статтею 26 Закону України “Про за�
гальнообов’язкове державне пенсійне стра�
хування”.

При цьому відповідне зниження пенсій�
ного віку застосовується також до завершен�
ня періоду збільшення віку виходу на пен�
сію до 1 січня 2022 року.

– Які окремі категорії осіб мають пра+
во на отримання дострокової пенсії за
віком?

—  Особи, хворі на гіпофізарний нанізм
(ліліпути), диспропорційні карлики мають
право на пенсію за віком після досягнення
чоловіками — 45, жінками — 40 років та за
наявності в чоловіків не менш як 20, а в жінок
не менш як 15 років страхового стажу. Інва�
ліди по зору І групи � сліпі та інваліди з ди�
тинства І групи право на такий вид пенсії
мають право після досягнення чоловіками
— 50, жінками — 40 років та за наявності в
чоловіків не менш як 15, а в жінок не менш як
10 років страхового стажу.

Віталіна ОНОПРІЄНКО

ЄВРОПА ДАЛА ГРОШЕЙ
НА ТУНЕЛЬ

Укрзалізниця прокладе у Бескидах
двоколійний тунель завдовжки 2 кілометри

Для будівництва бескидського тунелю рада дирек�
торів Європейського банку реконструкції та розвитку
виділила Україні кредит — 120 мільйонів доларів.

Як повідомив начальник відокремленого відділу з будів�
ництва бескидського тунелю Володимир Харлан, роботи
вестимуть безперебійно у три зміни. Тому спочатку взяли�
ся за спорудження мінізаводу з виготовлення бетонної суміші
й облаштування складів, щоб мати необхідний запас буд�
матеріалів.

Першочергове завдання — прокласти під’їзні автодоро�
ги до місця спорудження нового тунелю і відвести воду.
Наразі майже готові три шляхи, зокрема, два допоміжні —
до складу вибухових речовин і місця складування породи.

Найбільше клопоту — з прокладанням автодороги від
Опорця Сколівського району Львівської області до східного
порталу. Спочатку довелося зміцнити береги річки Опір у
місцях розмиву, щоб у новий тунель не потрапляли грунтові
води, повідомили у прес�службі Укрзалізниці. Тендер виг�
рала будівельна асоціація “Інтербудмонтаж”. Матеріали
постачатимуть українські виробники.

Одноколійний тунель на перегоні Бескид — Скотарські
лінії — Лавочне — Чоп споруджено ще 1886 року. Нині він в
аварійному стані. Його довжина — 1747 метрів, а швидкість
руху поїздів зношеними коліями, які прокладено в горі, не
перевищує 15 кілометрів за годину. Проект передбачає ство�
рення нового двоколійного тунелю площею поперечного
перерізу 115 квадратних метрів.

Фахівці стверджують, що при безперебійному фінансу�
ванні Україна зможе закінчити реконструкцію тунелю за рік�
півтора. Загальна вартість проекту — 200 мільйонів доларів.

Еліна САВИЦЬКА

Ì. Ë³òêîâñüêèé çàïèñóº
áåñ³äó ç áðèãàäèðîì òðàê-
òîðíî¿ áðèãàäè êîëãîñïó ³ì.
Ëåí³íà ².². Áàëîãîì
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ñò.

Â êàæäîé íàöèè – ñâîè åâðåè. (Ì. Çàäîðíîâ).

Тобто кожну людину, незалежно від того,
чи у свої 100 вона померла природною
смертю вдома, чи у 70 літ – від невиліков�
ної хвороби у громадському місці, не мож�
на буде поховати без розтину.

Навіть якщо це суперечитиме останній волі
покійного та бажанню його родичів. Чи не є це
прямим порушенням прав людини та грубим
втручанням у її приватне життя? За комента#
рем ми звернулись до Віктора Бачинського,
фахывця судово#медичної експертизи.

–  Чи справді проти волі покійного чи ро�
дичів судмедекспертиза, тобто розтин,
таки неминуча?

–  Нині в Україні діє закон, за яким розтину
підлягає приблизно 30% померлих. Але вже з
19 листопада наберуть чинності поправки до
Кримінального кодексу (стаття 238, пункти 3,
4), відповідно до яких людину не можна буде
поховати без розтину. Навіть якщо родичі бу#
дуть проти.

–   Як ви ставитесь до цього?
–  За кордоном розтин роблять тоді, якщо є

підозра на насильницьку смерть. У нас грубо

Без розтину не поховають
3 19 листопада обов’язковій судово�медичній експертизі підлягатимуть усі без винятку небіжчики

порушуються права людини. Стаття, що тепер
вийшла, не дає можливості нікому поховати по#
мерлого без розтину. У вересні в Дніпропет#
ровську відбулася нарада начальників облас#
них бюро судмедекспертизи України з участю
представників МВС, МОЗ та Генпрокуратури.
Ми запропонували внести зміни до цієї статті,
щоби нам чітко вказали, що ми маємо робити.
Тепер чекаємо рішення.

–   Чи вистачить працівників і чи є при�
міщення для проведення судмедексперти�
зи?

–   Якщо стаття набере сили, то навантажен#
ня для нас збільшиться удвічі. Наприклад,
минулого року на Буковині померло майже 11
тисяч людей. Якби їм усім робили експертизу,
а це ЗО розтинів на день, то ми не змогли б
упоратися з цим. Адже потрібні додаткові при#
міщення, столи, реактиви, збільшити з двох#
сот чоловік удвічі штат; дати їм зарплату. Ви#
ходить, ми створюємо ще одне бюро, на яке
потрібно мільйони гривень. Ми й так виконує#
мо роботу, яка не потрібна. У нас 50% розтинів
— це смерть людей, які померли на вулиці. А
тут нам вирішили додати ще більше роботи.

Щодо приміщень, то нам їх досі не виста#
чає. Експертиза убивства, наприклад, триває
до шести годин, ДТП з численними ушкоджен#
нями — від однієї до чотирьох годин, через
хворобу — до години. Якщо лише по го#дині#
півтори витрачати на кожну експертизу, то
скільки треба на це часу? Утворяться черги
родичів померлих.

– Тоді як бути родичам покійного?
– У четвертому пункті згаданої статті зазна#

чено, що "видача померлого проводиться
тільки з письмового дозволу прокурора і тільки
після проведення судово#медичної експерти#
зи та встановлення причини смерті". А якщо
тіло привезли за сотні кілометрів? Це ж за
дозволом на видачу тіла потрібно їхати назад
до районного прокурора, потім забирати по#
мерлого і везти ховати. Не всі родичі помер#
лого зможуть без нервів це витримати. А
скільки коштів потрібно витратити? До того ж
немає гарантії, що прокурор чи його заступ#
ник будуть саме в цей час на своєму місці.

Роман ЛЮБЕРА

Донедавна чимало мукачівців слабо уяв#
ляли собі, хто такий Святий Мартин. Якщо і
чули про нього – покровителя міста Мукаче#
во, то й тільки. Середнє і молодше поколін#
ня були позбавлені цих знань, бо радянська
влада, забороняючи релігію, замовчувала і
благодійництво Святого Мартина. А тепер
більшість городян, особливо юне покоління
багато взнали про Святого Мартина. І це
завдячуючи народному депутату України,
Почесному громадянину Мукачева Вікторові
Балозі. Саме він запропонував відродити
відзначення днів великого благодійника, як
це було в минулі сторіччя.

У всій Європі 11 листопада відзначають
День Святого Мартина й це свято прийшло
і до нас. Готувались до нього заздалегідь і
дуже ретельно. Серед дітей було оголошено
благодійну акцію «Поділись улюбленою
іграшкою» і недільного передобіддя площа
перед входом до дитячої художньої школи
була заповнена столиками з сотнею різно#
манітних іграшок. Їх відтак передали в ди#
тячі навчальні заклади міста. Тут же прово#
дились майстер#класи з виготовлення ігра#
шок, ліхтариків. У міській дитячій бібліотеці
напередодні підбили підсумки літературно#
го конкурсу на кращий прозовий твір за те#
мою „Святий Мартин, покровитель міста
Мукачево”.

Організатори подбали, щоб для тисяч
мукачівців і гостей міста були не тільки ви#
довища, але й хліб з вином. Кращі кухарі
міста пропонували запечених гусок, качок з
яблуками (по#пекінськи), смажене порося  і,
зрозуміло, шашлики, бограч#гуляш. А кращі
винороби краю, переможці попередніх фе#
стивалів «Червене вино», зокрема, Іван Ур#
ста, Карло Шош з Берегівщини, Олександр
Ковач з Ужгорода, Василь Анталовський з
Бобовища, Йосип Машіка з Мукачева  та інші
пропонували молоді вина цьогорічного вро#
жаю. Для відвідувачів спорудили чотири
величезні намети, в яких усім вистачало
місця.

На місто лягають сутінки і на центральну
площу виходить велика колона, шістсот хлоп#
чиків і дівчаток несуть власноруч виготов#
лені ліхтарики. Видовище незабутнє.
Міський голова Золтан Ленд’єл привітав
мукачівців і численних гостей міста з повер#
ненням цього прекрасного свята в старо#
винне Мукачево. Він також висловив щиру
вдячність артистам Закарпатського облас#
ного російського драматичного театру за

Святий Мартин ПОВЕРНУВСЯ
в Мукачево

Повернення традиції предків

прекрасні інсценівки минувшини, а також
колективам  управління освіти та відділу
культури міськвиконкому, Будинку шко#
лярів… Відтак міський голова, а також
співорганізатор свята Андрій Балога вру#
чили переможцям конкурсу з виготовлення
ліхтариків – учням гімназії, другої та
шістнадцятої загальноосвітніх шкіл iPhone,
принтер та ноутбук, а всім шестистам діточ#
кам – солодощі.

І, як це робили наші предки, міський  го#
лова Золтан Ленд’єл покропив землю влас#
норуч виготовленим вином (на фото). Відтак
молоді танцюристи виконали запальний
середньовічний танок, артисти драмтеатру
продемонстрували вражаюче шоу зі смо#
лоскипами. Потім на центральну площу
під захоплені вигуки дітвори виїхав на коні
лицар у червеному плащові. Йому назустріч
трапився бідняк, як це було за легендою, і
Святий Мартин – покровитель Мукачева –
відірвав половину свого плаща і дав бідня#
кові щоб зігрівся, а також поділився з ним
їжею. В окремому загоні можна було поба#
чити невелике стадо сірих і одного білого
гусей. Це також символ свята. Як розповів
міський голова, батьки Святого Мартина
були язичниками і коли вони почули, що їх
син прийняв християнську віру, то на зло
римлянам, в яких гусак був священним пта#
хом, почали гусаків засмажувати. І недільно#
го дня кухарі пропонували гостям засмаже#
них гусаків.

Мукачівці можуть бути вдячні королеві
Єлизаветі, котра подарувала місту в 1397
році печатку із зображенням Святого Мар#
тина – великого благодійника. І тому Мука#
чево споконвік відзначалося великою толе#
рантністю багатонаціональної та різнокон#
фесійної громади. Затим на площу вийшли
середньовічні лицарі, які продемонструва#
ли імпровізаційний бій. Вони ж запалили,
також за традицією, макет замку. Одним
словом, вогню цього вечора на центральній
площі було багато. Вогняні танці і запальні
пісні виконували кращі аматорські колекти#
ви Мукачева. І довго ще не розходився люд,
вдячний організаторам за подароване свя#
то.  До речі, в понеділок, наступного після
свята дня, кращі ліхтарики прикрасили вхід
до міської Ратуші. Хто не був на святі, може
ними помилуватися.

“Мукачівська Ратуша”.
Фото І ДАНИЛЮКА

ДО НАВЧАННЯ!
В лінійному відділі міліції на

станції Мукачево УМВС України
на Львівській залізниці прово#
диться відбір кандидатів на на#
вчання до ВНЗ системи МВС Ук#
раїни, за державним замовлен#
ням, з числа випускників загаль#
ноосвітніх та професійно#техні#
чних закладів освіти, а також з
числа звільнених в запас
військовослужбовців ЗСУ та
внутрішніх військ. За інформа#
цією звертатися з 09 год.00 хв.
до 18. год.00 хв. за адресою: м.
Мукачево, вул. Вокзальна, 5,
каб.№5 (сектор кадрового за#
безпечення), тел. 9#51#87.

НАКАЗ
ВІЙСЬКОВОГО

КОМІСАРА
1 На підставі Закону України

«Про військовий обов’язок і
військову службу» в січні#березні
2013 року оголошується приписка
до призовної дільниці м. Мукаче#
во і Мукачівського району грома#
дян України 1996 року народжен#
ня.

2.  Явці для приписки підляга#
ють усі громадяни України, які на#
родилися з  1   січня  по 31   грудня
1996 року включно,  які  постійно
або тимчасово проживають  на
території м.  Мукачево  і  Мукачі#
вського  району,   а   також грома#
дяни старшого призовного віку, які
не були приписані раніше.

3.   Усі  громадяни України, яким
належить з’явитись для  припис#
ки до призовної  дільниці,   зобо#
в’язані   прибути   за   адресою   м.
Мукачево,   вул. Духновича, 89 у
визначений для них час, маючи
при собі документи, що зазначені
у   повістці.   Громадяни,   які   не
отримали   повістку,   зобов’язані
прибути за зазначеною  адресою
до 25  січня  2013   року,   маючи
при  собі документи, які посвідчу#
ють особу.

4.   На підставі Закону України
«Про військовий обов’язок і
військову службу» керівники
підприємств, установ, організацій
та навчальних закладів зобов’я#
зані звільнити юнаків, яким необ#
хідно прибути для приписки до
призовної дільниці на час, необх#
ідний для проходження припис#
ки, і забезпечити їх своєчасну явку
до військового комісаріату.

О. МОШКОВСЬКИЙ, Військо�
вий комісар Мукачівського

ОМВК, підполковник.

З нагоди вiдзначення Дня писемностi та мови  –
9 листопада з iнiцiативи  бiблiотекаря
Мукачiвського професiйного лiцею  сфери послуг
В.М.Голомб  у навчальному закладi вiдбулася
зустрiч лiцеєстiв з редактором газети Мукачево
Вiктором Дворниченком — автором кiлькох
публiцистих книг та поетичних збiром, презентацiя
його новож збiрки поезiй “Уходя, – оставьте свет!”

 Автор розповiв про найцiкавiшi i найважливiшi
подiї у його життi, у журналiстськiй та
письменницькiй  дiяльностi. На пропозицiю
учасникiв зустрiчу прочитав кiлька вiршiв з назва#
ної тут поетичноє збiрки.

Певною родзинкою заходу стало й те, що в ходi
лiтературної зустрiчi продекламувала свiй перший
вiрш “Кохання”  учениця швейної групи  #11 пер#
шого курсу  Андрiяна Резникова, виступ якої викли#
кав прихильнi оплески ровесникiв. Хочеться вiрити,
що таке побачення i спiлкування з справжньою
поезiєю, як i з будь#якою iншою творчiстю є неви#
черпним джерелом духовного вдосконалення i роз#
витку людей, оосбливо ж — молодi.

Ганна ДАНКАНИЧ,
викладач математики лiцею.

ÏÎÁÀ×ÅÍÍß Ç ÏÎÅÇIªÞ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ !
12 íîÿáðÿ 2012 ãîäà îòìå÷àë ñâîé þáèëåéíûé 95-é ãîä çàìå÷àòåëüíûé

÷åëîâåê, ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ëåò÷èê-èñòðåáèòåëü,
ïîëêîâíèê â îòñòàâêå

ÒÀÐÀÑÎÂ  Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷.
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷  – îäèí èç ëåò÷èêîâ-èñòðåáèòåëåé, êîòîðûé ñîâåðøèë â

ãðîçíûå ãîäû âîéíû â íåáå 89 âûëåòîâ, îí ñáèë áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñàìîëåòîâ
ïðîòèâíèêà, óíè÷òîæèë æèâóþ ñèëó è òåõíèêó âðàãà ïðè øòóðìîâûõ äåéñòâèÿõ

ïî íàçåìíûì öåëÿì è àýðîäðîìàì è ìíîãî äðóãèõ  îòâåòñòâåí-
íûõ çàäàíèé.

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ è íûíå â áîåâîì ñòðîþ àêòèâèñòîâ âåòå-
ðàíñêîãî äâèæåíèÿ,  ïðîâîäèò áîëüøóþ ðàáîòó ïî ãåðîèêî-ïàò-
ðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ìîëîäåæè,  ìíîãèå ãîäû èçáèðàåò-

ñÿ ÷ëåíîì ïðåçèäèóìà ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ.
Ñïàñèáî Âàì,  äîðîãîé Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷,  çà Âàøó

ðàòíóþ äîáëåñòü.  Âàøè ãåðîèçì è îòâàãà,  ïðîÿâëåííûå
â áîðüáå ñ íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè,  – ïðè-

ìåð äëÿ ìíîãèõ ïîêîëåíèé.
Ïîýòîìó è ãðóäü Âàøà ñèÿåò îðäåíàìè,
Ãåðîéñêè Âû ïðîøëè ñêâîçü äûì âîéíû.
Ïóñòü ãîëîâà äàâíî óæå ñåäàÿ,
Íî ìûñëÿìè è äóõîì åùå ñèëüíû.
Çäîðîâüÿ Âàì,  áëàãîïîëó÷èÿ è
    àêòèâíîãî æèçíåííîãî äîëãîëåòèÿ!

Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì –
êîëëåêòèâ Ìóêà÷åâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà

âåòåðàíîâ Óêðàèíû.



Ïî-íàñòîÿùåìó íàâðåäèòü ñåáå ñïîñîáíû òîëüêî ìû ñàìè. (Ñ. Äæîíñîí).Ïî-íàñòîÿùåìó íàâðåäèòü ñåáå ñïîñîáíû òîëüêî ìû ñàìè. (Ñ. Äæîíñîí).Ïî-íàñòîÿùåìó íàâðåäèòü ñåáå ñïîñîáíû òîëüêî ìû ñàìè. (Ñ. Äæîíñîí).Ïî-íàñòîÿùåìó íàâðåäèòü ñåáå ñïîñîáíû òîëüêî ìû ñàìè. (Ñ. Äæîíñîí).Ïî-íàñòîÿùåìó íàâðåäèòü ñåáå ñïîñîáíû òîëüêî ìû ñàìè. (Ñ. Äæîíñîí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 15  ëèñòîïàäà 2012 ð.
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Не всім вдається впоратися із життє�
вими труднощами. Окремі громадяни
починають шукати вихід із складних си�
туацій за допомогою оковитої. А далі,
потрапивши у полон згубної пристрасті,
вже не дають ради самотужки побороти
страшну недугу, назва якої алкоголізм.
Якщо звернемося до статистичних да�
них, то майже кожна друга сімейна тра�
гедія пов’язана зі зловживанням спирт�
них напоїв. Саме з цієї причини сталися
нещодавно вбивства і в двох мукачівсь�
ких родинах.

З інтервалом у кілька годин у Мукачів�
ський міськвідділ УМВС протягом одного
дня надійшли два тривожних повідомлення
з приймального відділення місцевої лікарні.
Спершу уночі медики швидкої допомоги ви�

їжджали в одне з помешкань міста над
Латорицею, де констатували смерть 82�
річного власника квартири. У покійного ви�
явили проникаюче ножове поранення груд�
ної клітки. Відразу за вказаною адресою
прибула і слідчо�оперативна група. Вину�
ватця цієї трагедії довго шукати не довело�
ся – ним виявився 56�річний син загибло�
го. Як з’ясували співробітники міліції, чоло�
в’яга, перебуваючи у стані алкогольного сп’я�

ОДИН УДАР В СЕРЦЕ – І ЛЮДИНИ НЕМАЄ
ніння, спричинив сварку зі своїм батьком,
під час якої кухонним ножем завдав рідній
людині смертельного удару у серце. Ос�
танній помер майже миттєво. Речовий до�
каз зі слідами крові вилучили.

А невдовзі, близько дев’ятої години ран�
ку, з лікарні знову зателефонували і спові�
стили про аналогічний випадок, що мав місце
в іншій мукачівській оселі. Тут також вночі
вирували пристрасті — не могли порозумі�
тися 52�річний господар квартири зі своєю
на два роки молодшою дружиною. А причи�
ною цьому була горілка. Власник помешкан�
ня прийшов додому напідпитку і заходився
з’ясовувати стосунки з благовірною. Для
біди багато не потрібно було: жінка щось
відповіла п’яному чоловікові, а той, не усві�
домлюючи свої дії, всадив їй у груди ніж.
Потерпілу ще намагалися врятувати, однак
лезо, як стало пізніше відомо, зачепило жит�
тєво важливий орган – серце. Жінка у ме�
дичному закладі померла. її кривдника зат�
римали. Нині він перебуває в ізоляторі тим�
часового тримання. Холодну зброю  –  ку�
хонний ніж – вилучили. Наразі за обома фак�
тами порушені кримінальні справи, триває
розслідування.

ЗБИРАЮЧИ ГРИБИ, МУКАЧІВКА ВИЯВИЛА В ЛІСІ ТРУП ЛЮДИНИ
Молода жителька Мукачева пішла по гриби до лісу, що поблизу с.Павшино Мукачі�

вського району. Тут жінка натрапила на страшну знахідку — мертве тіло якогось чолов�
іка. Відповідне повідомлення невдовзі отримали співробітники міліції, тож на вказане
місце прибула слідчо�оперативна група Мукачівського МВ УМВС: З’ясувалося: людина
померла два�три дні тому. Видимих ознак насильницької смерті на тілі не виявлено.
Особа покійного та причина смерті людини встановлюються.

Сценарієм відомого
фільму Гайдая «Діаманто�
ва рука» вирішив скорис�
татися днями один сприт�
ник з Мукачева. Хлопець
нещодавно поселився в
готелі у місті над Латори�
цею. Але, пробувши у своїй
кімнаті буквально кілька
годин, він зник. Правда, за
добове проживання у го�
тельному номері постоя�
лець заплатив. Підозри у
працівників закладу квар�
тирант викликав не своїм
прощанням по�англійсь�
ки, а раптово перебинто�
ваною рукою.

Як повідомила адмініст�
ратор закладу, ввечері до
них підійшов молодий чо�
ловік і попросився на одну
ніч переночувати. Зрозум�
іло, його офіційно офор�
мили і запропонували но�
мер на другому поверсі
готелю. За кілька годин
постоялець ніби розчи�
нився. Ні обслуга, ні
клієнти закладу хлопця
більше не бачили. Правда,
одна з офіціанток через
вікно запримітила його у
номері господарів цього

ÏÐÎÄÎÂÆÅÍÍß «Ä²ÀÌÀÍÒÎÂÎ¯
ÐÓÊÈ» ÏÎ-ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÈ

комплексу. Аби пере�
свідчитись, що там був
саме той постоялець,
дівчина вирішила зайшла
до його кімнати. Однак
спритник, намагаючись
відвести від себе підозри,
швидко забіг у душ і вдав
нібито тільки�но вийшов з
ванної кімнати. Потім,
обурений поведінкою пра�
цівників готелю, демонст�
ративно викликав таксі і
чомусь із забинтованою
рукою вийшов з приміщен�
ня комплексу. Пізніше з’я�
сувалося: рука була «діа�
мантовою». Річ у тім, що
через годину після цих
подій власник готелю ви�
явив, що з його номеру
зникли золоті прикраси.
На місце пригоди виїхала
міліція.

У причетності до скоєн�
ня крадіжки відразу запі�
дозрили дивного посто�
яльця з «травмованою»
рукою. Згодом співробіт�
ники міліції встановили:
злодієм виявився 20�
річний житель міста над
Латорицею Олександр.

Його затримали того ж

вечора в іншому кінці Му�
качева, в одному з розва�
жальних закладів. Рука
зловмисника, зрозуміло,
виявилася цілком здоро�
вою. А на його пальцях
блищали золоті прикраси
з коштовним камінням,
поцуплені у номері влас�
ника готелю.

Як стало відомо мукач�
івським оперативникам,
цей зловмисник вже нео�
дноразово притягався до
кримінальної відповідаль�
ності, навіть шість років
відбував покарання у зак�
ладах позбавлення волі.
Взагалі у місті він відомий
як досвідчений «домуш�
ник». В активі злодія – чи�
мало обкрадених квар�
тир.

Наразі слідчі Мукачі�
вського МВ УМВС вирішу�
ють питання про пору�
шення чергової кримі�
нальної справи стосовно
крадіжки золотих виробів,
які ювелір оцінив на суму
75 тисяч гривень.

Наталія МАШІКО,
Мукачівський МВ УМВС

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ ÕÐÎÍ²ÊÀ

Íàñòóïíî¿ ñåðåäè, ó Äåíü ñâÿòîãî
àðõèñòðàòèãà Ìèõàéëà,  ïðåêðàñíèõ
90 Ë²Ò âèïîâíþºòüñÿ æèòåëåâ³ Ãàíäå-
ðîâèö³, äîáðîìó, ïîðÿäíîìó, ïðàöüî-
âèòîìó, ÷åñíîìó é äóæå êîìïàí³éíîìó
áàòüêîâ³, òóðáîòëèâîìó ä³äóñåâ³,
í³æíîìó, ëàñêàâîìó ïðàä³äóñåâ³

Ìèõàéëó ²âàíîâè÷ó
ÀËÌÀØ².

Â³òàºìî äîðîãîãî þâ³ëÿðà ç ñâÿòîì ³ â³ä óñüîãî ñåðöÿ
áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ íà áàãàòî ðîê³â æèòòÿ, ðîäèí-
íîãî ùàñòÿ é äîáðîáóòó, ïðèõèëüíîñò³ Äîë³ òà çä³éñíåííÿ
óñ³õ çàäóì³â. Õàé êîæåí ðàíîê ó æèòò³ ïðèíîñèòü ëèø
óäà÷³, óñå  íàéêðàùå ùåäðî  äàðóº Âàì Ãîñïîäü Áîã, à
Âàø íåáåñíèé ïîêðîâèòåëü – àðõ³ñòðàòèã Ìèõà¿ë  áóäå íà
ñòîðîæ³ é íå äîïóñêàº äî Âàñ õâîðîáè, à ïðîïóñêàº  ò³ëüêè
ùàñòÿ, ì³öíå çäîðîâ’ÿ, ëþáîâ áëèæí³õ, îäíîñåëü÷àí ùå íà
ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ, äîðîãèé áàòüêó, ä³äóñþ,
ïðàä³äèêó – äîíüêà Ãàííà, îíóê ²âàí ç ñ³ì’ºþ, ð³äí³,

äðóç³, öåðêîâíà ãðîìàäà…

ÍÅ Ï²ÄÄÀÂÀÉÒÅÑß ÐÎÊÀÌ!
Ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâëÿºìî ç äíåì íàðîäæåííÿ øàíî-

âàíó ó Ìóêà÷åâ³ âåòåðàíà îñâ³òè, íàøó äîðîãó êî-
ëåãèíþ
Ìàãäàëèíó ²âàí³âíó ÔÅÍÖÈÊ.
Øàíîâíà ³ìåíèííèöå, íåõàé íå ñòàðÿòü

Âàøî¿ äóø³ í³ ðîêè, í³ òóðáîòè.
Íåâòîìíîñò³ Âàì ³ íàñíàãè ó âñ³õ Âàøèõ

äîáðèõ ñïðàâàõ, ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ,
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,  îñîáèñòîãî ùàñòÿ.

Â³ä êîëåã ³ äðóç³â Ì.Ñ. Êàáàö³é, Ã.Þ. Ïëàõîòíèê.

Ó â³âòîðîê ñâ³òëèé ³ ðàä³ñíèé Äåíü íàðîäæåííÿ â³äçíà-
÷àº äóæå îáîâ’ÿçêîâèé, äîñâ³ä÷åíèé, ùèðèé ñåðöåì íà÷àëü-
íèê áþðî ï³äãîòîâêè é çáåðåæåííÿ ìàòåð³àë³â ÄÏ «Çàêàð-
ïàòòÿãåîäåçöåíòð»

Áîãäàí Ìèêîëàéîâè÷ ÁÓÃÀÉ.
Áàæàºì çäîðîâ’ÿ â³ä ÷èñòèõ äæåðåë, à ùàñòÿ â³ä âëàñíî¿

äîë³, ùîá ðàä³ñíî é äîâãî â äîñòàòêó æèëîñü, ùîá ãîðÿ íå
çíàëè í³êîëè. Íàñíàãà ³ ùåäð³ñòüó ñåðö³ õàé êâ³òíóòü, ïîêè
ó Âàñ þâ³ëåé íå íàñòàíå ñòîë³òí³é!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ êîëåêòèâ
ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð», ð³äí³, äðóç³…

ÄIÌÎ, ÕÀÉ ÒÎÁI ÙÀÑÒÈÒÜ!
Ìàºìî äîáðó íàãîäó ùèðî ïðèâiòàòè  ç Äíåì íàðîäæåííÿ

íàøîãî êîëåãó ïî ðîáîòi
Äìèòðà Ñåðãiéîâè÷à ËÈÑÎÃÎ!

Äâàäöÿòü ÷îòèðè – öå ïîðà êâiòó÷î¿ ìîëîäîñòi, ÷àñ ìóæíiííÿ
i íàéçàïîâiòíiøèõ ìðié òà æèòòºâèõ ïëàíiâ. Ìè áàæàºìî òîái,
Äiìî, ùîá âñå  òîáîþ âèìðiÿíå çáóëîñÿ.

Äâàäöÿòü ÷îòèðè, öå çàãàëîì â ëþäñüêîìó æèòòi íå òàê i
áàãàòî, àëå i çà öi ðîêè Äìèòðî Ñåðãiéîâè÷  âñòèã çðîáèòè
÷èìàëî: çäîáóâ ñåðåäíþ îñâiòó ó ìiñüêié ÇÎØ ¹6, çàêií÷èâ
Ìóêà÷iâñüêèé àãðàðí èé êîëåäæ çà ñïåöiàëüíiñòþ  âåòåðèíàðà,
âïåâíåíî çíàéøîâ ñåáå â óëþáëåíié ðîáîòi çà ôàõîì, ïðèäáàâ
õîðîøèõ i íàäiéíèõ äðóçiâ.

Ìè êîëåêòèâîì  ïîâàæàºìî Äiìó  çà ñêðîìíiñòü i ïðàöåëþá-
ñòâî, äîáðèé i ùèðèé  õàðàêòåð.

Õàé áóäå êðèöåâèì òâîº çäîðîâ’ÿ, õàé áàðâiíêîâî ñòåëèòüñÿ
òâîÿ æèòòºâà ñòåæèíà.

Çà äîðó÷åííÿì êîëåêòèâó ìàãàçèíó
ïî âóë. Âîçç’ºäíàííÿ ïðèâàòèíèé  ïiäïðèºìåöü

Ìèõàéëî ÌÀØIÊÀ.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎËIÒÒß!
15 ëèñòîïàäà  âiäçíà÷àº ñâié

Äåíü íàðîäæåííÿ ïðåêðàñíà ëþ-
äèíà, òàëàíîâèòèé êåðiâíèê, ïåäà-
ãîã âèñîêîãî ïðîôåñiîíàëiçìó,
ðiäêiñíî¿ âäà÷i ñiì’ÿíèí, äåïóòàò
ìiñüêî¿ ðàäè äèðåêòîð ÇÎØ ¹ 20

×ÎÐI
Âàñèëü Âàñèëüîâè÷

Ç áåçìåæíîþ ïîâàãîþ âiòàºìî
Âàñ, øàíîâíèé Âàñèëü Âàñèëüî-
âè÷, ç Äíåì íàðîäæåííÿ.

Ñâîºþ íåâòîìíîþ ïðàöåþ, âèñîêèì ïðîôå-
ñiîíàëiçìîì, íàïîëåãëèâiñòþ, ìóäðiñòþ óìiëîãî
êåðiâíèêà, ïî÷óòòÿì  âiäïîâiàäëüíîñòi  Âè çäîáóëè çàñ-
ëóæåíèé àâòîðèòåò  ñåðåä êîëåã, ó÷íiâ òà ãðîìàäñüêîñòi
ìiñòà.

Ùèðî áàæàºìî Âàñ âiäìiííîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ, íîâèõ çâåðøåíü ÿê íà ïðîôåñiéíié íèâi,
òàê i â äåïóòàòñüêié äiÿëüíîñòi.  Õàé  Âàøi  äîíå÷êè
ïðèíîñÿòü Âàì ðàäiñòü, â ñiì’¿ ïàíóº ëþáîâ òà çëàãîäà.
Íåõàé äîëÿ i äàëi  çáàãà÷óº Âàñ æèòòºâîþ ìóäðiñòþ,
åíåðãiºþ òà ðàäiñòþ òâîðåííÿ.

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ êîëåêòèâ ÇÎØ ¹ 20.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Ñåðäå÷íî  â³òàºìî ç ñâ³òëèì þâ³ëåºì  â÷èòåëüêó

³íôîðìàòèêè
Ìàð³àííó ßí³âíó ÌÀÐÒÈÍ.

Äîáðîãî Âàì çäîðîâÿ, äîðîãà þâ³ëÿðêî, â÷èòåëüñü-
êî¿ íåâòîìíîñò³ ³ óñï³õ³â ó ðîáîò³, þâ³ëåéíî-ñâÿò-
êîâîãî íàñòðîþ íà áàãàòî-áàãàòî ðîê³â,  øàíè ³
ïîâàãè â³ä êîëåã òà ó÷í³â, ðîäèííîãî é îñîáèñ-
òîãî ùàñòÿ.

Â³ä êîëåêòèâó ÇÎØ ¹16

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
 Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ñåð-

äå÷íî â³òàº ³ç ñâ³òëèì þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ øàíîâ-
íó êîëåãó, òàëàíîâèòîãî ïåäàãîãà, ÷àð³âíó æ³íêó –  çàâ³äó-
þ÷ó êàôåäðîþ ïåäàãîã³êè òà ìåòîäèêè äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè

×ÅÐÅÏÀÍÞ Íàòàë³þ ²âàí³âíó.
Äîðîãà ³ìåíèííèöå! Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäî-

ðîâ’ÿ, îñîáèñòîãî ùàñòÿ, ÿñêðàâèõ óñï³õ³â òà
çä³éñíåííÿ íàéçàïîâ³òí³øèõ ìð³é. Íåõàé êîæåí
äåíü áóäå îñÿÿíèé âèñîêèì çëåòîì äóø³, à äîá-
ðå ñàìîïî÷óòòÿ ³ ãàðíèé íàñòð³é ñòàíóòü çàïî-
ðóêîþ Âàøîãî ïðîöâ³òàííÿ. Ìèðó, çëàãîäè,
øàíè, ëþáîâ³ òà äîñòàòêó Âàì òà Âàø³é ðîäèí³!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò, êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!

 Ç  ÞÂ²ËÅªÌ!
íàøîãî êîëåãó ïî ðîáîò³, íàä³éíîãî òîâàðèøà

ÑÒÐÎ¯ÍÀ
Ìèõàéëà Ìèõàéëîâè÷à!

Íåõàé æèòòÿ áóäå   áàãàòèì íà çäîðîâ’ÿ ³
íà ñèëó, ³ íà äîëåíüêó ùàñëèâó, íà ïðèáó-
òîê ³ äîñòàòîê, íà ô³íàíñîâèé ïîðÿäîê, íà
ï³äòðèìêó ³ ïîâàãó, íà òåïëî ³ ðîçóì³ííÿ, íà
óäà÷ó ³ âåç³ííÿ – ñëîâîì, íà óñå ïðåêðàñíå,
íà ïîñò³éíå, ñâîº÷àñíå.

Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ
ÊÏ “Êîìá³íàò áëàãîóñòðîþ”

Ç ÏÎÂÀÆÍÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!

×óäîâèé þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ çàâ³òàâ äî ïðåêðàñ-
íî¿ æ³íêè, ñïðàâæíüîãî ñïåö³àë³ñòà ç ïîë³ãðàô³¿, Ëþäèíè ç
âåëèêî¿ ë³òåðè, ùåäðî¿ ñåðöåì, äîáðî¿ äóøåþ, ìèëî¿ ó
ñï³ëêóâàíí³, êîëèøíüî¿ äèðåêòîðêè Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äðóêàðí³

Àëëè Ô³ë³ìîí³âíè ÃÅÖÊÎ.
Â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàºìî Âàñ, äîðîãà þâ³ëÿðêî, ç ñâÿ-

òîì. Áàæàºìî íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, âåëèêîãî
ëþäñüêîãî ùàñòÿ. Íåõàé òàëàíèòü Âàì ó âñüî-
ìó, à äîëÿ ùåäðî âèíàãîðîäèòü äîáðîáóòîì,
ðîäèííèì òåïëîì, ì³öíèì çäîðîâ’ÿì, äîñòàò-
êàìè é áëàãîïîëó÷÷ÿì. Õàé âñþäè ñóïðîâîäèòü
Âàñ óñï³õ,  ðàäóþòü íîâ³ ñïðàâè, íàäèõàþòü ìð³¿,
îêðèëþº ñï³ëêóâàííÿ ç ð³äíèìè, áëèçüêèìè, òî-
âàðèøàìè ïî ðîáîò³. Äàé Áîæå!

Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – êîëåãè-æóðíàë³ñòè, äðóç³
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Експерти склали рейтинг міст в Ук�
раїні з дешевим рівнем життя. Еконо�
мічна складова була ключовою у виз�
наченні кращого міста з доступними
цінами.

МІСТО АТОМНИКІВ у Хмельницькій об�
ласті Нетішин посіло перше місце в рей�
тингу найбільш доступних для життя міст
України. У цьому місті за 1,25 грн. можна
проїхати у маршрутці, а на 43 грн. закупи�
ти основних продуктів на кілька днів, у се�
зон придбати трилітрову банку чорниці за
10 грн.

Лише трошки Нетішину поступився Сла�
вутич – ще одне місто, розташоване по�
близу атомної електростанції. Серед 20
міст, що увійшли до списку, шість обслуго�
вують великі енергетичні підприємства –
атомні або теплоелектростанції. Цим по�
яснюється низька вартість комунальних
тарифів. У Нетішині, наприклад, дешева
гаряча вода – вартість одного кубометра
становить 5,12 грн. Найменше за опален�
ня платять жителі Южноукраїнська – 1,13
грн. за квадратний метр. Для порівняння:
в Алчевську опалення коштує у вісім разів
більше.

Дешева  гаряча вода і в Обухові – по 7,8
грн. за кубометр, низький тариф на опа�
лення у Кривому Розі – 93 копійки. При цьо�
му Кривий Ріг – єдине місто�учасник рей�
тингу з понад півмільйонним населенням.

Де в Україні жити добре?
Географічна віддаленість від великих

ділових центрів України позначається, в
першу чергу, на вартості нерухомості.
Найнижчі ціни на первинному ринку в Ла�
дижині – 612 доларів за кв. м. Для по�
рівняння: у Ялті та Алушті, орієнтованих
на туристів, вартість квадратного метра
вища у 2,5 раза. Крім того, в Ладижині
дешева оренда на вторинному ринку жит�
ла. Однокімнатну квартиру у цьому місті
можна винайняти за 104 долари на
місяць. Аналогічні ціни у Шостці і Корос�
тені. У столиці вартість оренди такої ж за
площею квартири мінімум у чотири рази
вища.

Зате розбіжність цін на продукти в
містах�учасниках рейтингу незначна. Жур�
налісти склали власний споживчий кошик,
до якого увійшли основні продукти харчу�
вання. Дешевий кошик “зібрали” у Горлівці
– лише 37,9 грн.

Низькою вартістю проїзду в маршрут�
ках можуть похвалитися жителі Вишгоро�
да – 1 грн. Більше змушені витрачати на
проїзд жителі Запоріжжя, Севастополя,
Харкова та Києва. Плата за проїзд на ок�
ремих маршрутах у цих містах становить
3,50 грн.

Проїзд у таксі найдоступніший у Славу�
тичі та Іллічівську – поїздка по місту кошту�
ватиме не більше 10 гривень. А от жителі
Євпаторії, Алушти та Ялти змушені плати�
ти за ті ж відстані понад 40 гривень.

Хоча ягоди калини доз�
рівають уже в серпні,
лише наприкінці жовтня в
них формується повний
набір корисних речовин.

Наш народ каже: “Без
верби й калини нема Украї�
ни”, — усміхається Євген
Товстуха, академік�фітоте�
рапевт. — Калині не просто
так присвячували пісні,
вважають її національним
символом. Адже цей куш
рятує від такої кількості не�
дуг! У медицині використо�
вують кору та плоди кали�
ни. Кору найкраще заготов�
ляти навесні, коли ще тільки
починається соковиділення.
А от ягоди — саме зараз.

—  І як їх перетворити
на ліки?

—  Найвідоміша влас�
тивість калини — лікувати
різноманітні застуди. Для
цьо-го варто підготувати
такий настій: взяти плоди
калини, листя підбілу та по�
дорожника великого і тра�
ву деревію (всього по сто�
ловій ложці) та залити  дво�
ма   склянками води. Суміш
треба кип’ятити п’ять хви�
лин, потім настоювати впро�
довж чотирьох годин. Пити
калинові ліки варто по 1 —
2 столові ложки 3 — 4 рази

Ліки проти ста недуг
Настій з калини допомагає нормалізувати тиск,

і лікує застуду та ниркові хвороби

на день за 30 хвилин до їди.
Крім того, таким настоєм
можна промивати горло —
це добре робити, коли
хворі мигдалики або є за�
палення ротової порож�
ни-ни.

— Чим ще корисні пло�
ди калини?

—  Вони — чудовий ліку�
вальний засіб для тих, хто
має проблеми з нирками,
сечостатевою системою.
Рецепт теж нескладний —
взяти ягоди калини, листя
таквітки алтеї, траву спори�
шу та вересу по столовій
ложці на 400 мілілітрів
води. Це все прокип’ятити,
настояти і вживати перед
їдою по 1 — 2 столові лож�
ки. Гострі недуги лікують 3

— 4 тижні, а хронічні — рік�
півтора зі щоквартальними
перервами на 7 — 10 днів.

Так готують і настій, який
нормалізує тиск, — беруть
плоди калини, листя і
квіт-ки глоду колючого, тра�
ву собачої кропиви серце�
вої і вересу. Калинові ліки
можуть пити люди з гіпер�
тонією та гіпотонією, і тиск
буде стабільним. До слова,
калина — хороший проф�
ілактичний засіб. З неї на
зиму готують “вітамінку” —
перетирають плоди з цук�
ром та в пропорції один до
одного заливають спиртом.
Тоді — жодні хвороби не
страшні!

Олена
КОВАЛЬСЬКА

ГОТУЄМО КУРНИК
ДО ЗИМИ

ПОРАДИ ЗООТЕХНІКА
« Н а с а м п е р е д

потрібно ретельно
вичистити курник,
— розповідає зоо�
технік Михайло
Коструб, — увесь
послід та стару
підстилку необхід�
но вигребсти».

Через те, що у найрізноманітніших
шпаринах залишатимуться комахи�
паразити, бажано пройтися по цих
місцях паяльною лампою.

Дуже важливою є й дезінфекція. По�
серед курника слід поставити посуди�
ну із формаліном, у який додати воду
та марганцівку. Курник зовні потрібно
щільно зачинити. Внаслідок реакції бу�
дуть утворюватися випари, які й дез�
інфікуватимуть житло птиці.

Знищити паразитів можна й іншими
способами. Приміром, багато
сільських газдів спалюють у курнику
часникові стебла, пижмо чи полин. А
опісля побілити стіни та стелю густим
розчином вапна.

Не слід забувати й про інвентар – го�
дівниці та напувалки, які необхідно та�
кож добре продезінфікувати. їх треба
мити 5�відсотковим розчином каустич�
ної соди чи 2�відсотковим розчином
їдкого натрію та добре сполоснути.

Щоби й надалі уникнути розповсюд�
ження вошей чи інших шкідників, варто
під підстилку насипати звичайного де�
ревного попелу, змішаного з порошком
далматської ромашки чи якимись інши�
ми інсектицидами.

Віталій ІВАНЕЦЬ.

Озимий часник висаджу�
ють з таким розрахунком,
аби до морозів він встиг доб�
ре вкоренитися, але не ви�
пустив пагони. Найкраще
робити це останньої декади
жовтня, або в листопаді.

Ділянки вибирайте лише
світлі та родючі. Оптимальні
попередники – огірки, гарбузи,
рання капуста, горох, зернові
культури. Слід уникати площ, де
досі росла цибуля (через спільні
шкідники і хвороби).

Готуючи грядку, під глибоке

Не садіть часник після цибулі

перекопування на кожен квад�
ратний метр вносіть по 15�20 г
суперфосфату чи калійної солі,
5�6 кг компосту або перегною.

Не варто давати свіжої органі�
ки, яка провокуватиме над�
мірний ріст стрілок, зменшую�
чи таким чином урожайність.

З репродуктивною метою ви�
користовуються лише великі та
здорові головки (без цвілі, жов�
тизни). Лущать їх за 1�2 дні до
садіння. Стежте, аби знизу не
залишалося старого денця, кот�
ре має пробкові властивості й
перепиняє доступ вологи.

Насіння доцільно протягом 3�
4 годин вимочити у теплому
розчині марганцівки. Таке зне�
зараження вбереже від гриб�

кових недуг.
По розпушеній поверхні про�

водять рядки на відстані 20�25
см один від одного. Зубки вти�
кайте через кожні 8�10 см. Гли�
бина загортання – 6�8 см. А на�
передодні стійких холодів на�
садження рекомендується
вкрити опалим листям, соло�
мою, кукурудзинням тощо. їх
прикладають хмизом, дерев’�
яними тичками (аби не здував
вітер). Під такою “ковдрою”
овочам буде комфортно навіть
лютої зими.

Роман ГОЛИНСЬКИЙ.

“На дачі перший рік зародила зимня
груша. Але на плодах з’явилися чорні
плями. Що робити, щоби були чисті?”

Ганна Прокопенко
— Груші вкриваються чорними пляма�

ми через брак  заліза, — відповідає саді�
вник 56�річний Микола Кошовий із
Хмільника. — Старі гвіздки залийте водою
на тиждень і поливайте нею дерево. Мож�
на їх забити у стовбур. Хвороба зникне за
тиждень�два до дозрівання грушок. Якщо
на плодах видно білий наліт із чорнуватим
обрамленням, обприскайте рослину
1�відсотковим розчином бордоської
суміші. Листя обов’язково треба зібрати і
спалити.

Вікторія МИКИТЮК

У грушу забивають
цвяхи

Слова «творог» и «сыр» стали четко различать в русском языке недавно. Рань�

ше в древнерусском языке, как и сейчас в украинском, а также сербском и в некото�
рых других славянских языках, слово «сыр» означало и «сыр», и «творог». Из�за
этого в прошлые времена все, что делали из творога, называли «сырным». В память
об этом в наши дни остались «сырники».

 В твороге – 12 витаминов: А, С, D и витамины группы В. В нем также есть

большое количество кальция, железа, фосфора.

 Из 500 г молока получается примерно 200 г творога, и, соответственно, пита�

тельная ценность творога примерно в 2,5 раза выше, чем молока.

Жир – в калории
Творог часто используют в диетах при похудении. А поскольку он бывает разной

жирности, то стоит знать количество калорий в разных видах 100 г творога:
18% жирности � 236 ККаЛ;
9% жирности �159 ККЗЛ;
0,6%�но ккал.

Пищевая ценность
100 г творога 18% жирности: белки �15 г, жиры �18 г, углеводы � 2,8 г.
 9% жирности: белки �18 г, жиры � 9 г, углеводы � 3 г.
 0,6% жирности: белки � 22 г, жиры � 0,6 г, углеводы � 3,3 г.

ЧАС ВИСАДЖУВАТИ ТРОЯНДИ
Висаджують троянди в грунт у жовтні. До настання холоду вони ще встигають утвори�

ти молоде коріння, яке продовжує рости взимку під час відлиги. Перед тим, як по-сади�
ти, довге коріння вкорочують на третину, обламане або ушкоджене — обрізають і для
кращого приживлення замочують у розчин глини із гноївкою. Проміжок між кущами 40—
50 см, а між рядами 1 м. На чорноземних грунтах викопують ямку, щоб сховалося коріння,
на інших глибина ям має бути 60 см, відстань між ними — 1м. На дно кладуть перегній,
ґрунтову суміш, розправляють по ній коріння так, щоб кінці його не загиналися.

Місце щеплення має бути на 3—6 см нижче рівня грунту. Потім засипають коріння
землею, обережно притоптують. Виливають до 10 л води під кожний кущ, а коли вода
всотається, підгортають його.
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Що треба знати про “творог”?



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.
      Продам земельну ділянку 7,6 со�

тин у Мукачеві  на вул. Підлавківській. Є
Державний акт на право власності.
Ціна договірна. Зверт. 095�5169394.
     Продається земельна ділянка  пл.

06004 га для садівництва або під забу�
дову в районі  вул. Великогірної  (неда�
леко від дороги та комунікацій).  Зверт.
095�8610797.
     продається приватизована зе�

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

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

під забудову у селі Ракошино. Комуні�
кації поряд. Тел. 050�1010969.

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

господарськими прибудовами і зе�
мельна ділянка 46 сотин. Сад, виног�
радник.Ціна за домовленістю.
Звертатися 4�25�67, 099�63�69�812.
     Продається 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  2"поверх.  будинок в

смт. Чинадієво по вул. Духновича.
15 сот землі, всі комунікації, виног"
радник, фруктові дерева. Ціна 35
000 у.о. (торг).    Тел.: 099 771 94 55.
     Продається цегляний  2�поверхо�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Т.: 050"6714841.
     Продається приватизована  зе�

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

     Продається  мікровавтобус “Га�
зель” (бензин) 2006 р.в., білого ко�
льору, на ходу. Ціна 2000 у.о. (Мож�
лива розстрочка).
Тел.: 050 260 84 51, 050 691 62 83.

     Продається  ВАЗ�2101, 1980 року
випуску, зеленого кольору. Двигун, хо�
дова після капремонту.Т.066�3550477.

Сдается в оренду гараж в коопе�
ративе “Жигули” по ул. Павлика
Морозова.

Тел.: 050 671 40 56 (Олег).

     Продаються автомобіль "Шкода�
Октавія" у доброму технічному стані та
бджоло пасіка у селі  Вишкове, Хустсь�
кого району.  Тел. 097�474�81�81.
     Продається ВАЗ�0101, 1980 р. в.,

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

Тел. 06635504771.
     Продається трактор колісни “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).
     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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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

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

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

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

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

Дзвонити 0505377572

      Продається 2�кімн. квартира  у цег�
ляному будинку на 3�му поверсі, кос�
мет. Ремонт. Тел. 050�7626384.
     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 квартира

на 3�му поверсі. Нова пласировка 5�
поверхового будинку на вул. Руській
(район вул. Індустріальної).Ціна дого�
вірна.   Тел. 0505118458.
     Продається або розмінюється  2�

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

Тел.0509141031.
     Продається 2"кімнатна квартира

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

Тел 0505816433.
     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 Мукачеві на

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

Тел. 050�0630296.

     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.

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

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

  Îðåíäà

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

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

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.

     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.
     Продаються два кольорові теле�

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

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

Тел. 050�8022274.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ТЕРМІНОВО:
Набираємо будівельників,зва�
рювальників, працівників на
фабрики та заводи, швачок,
столярів, робітників на ферми.
Допомога в отриманні поль�
ських шенген та робочих віз,
реєстрації в консульстві. Ліцен�
зія МПСП № АВ 389098.

м.Мукачево вул.Недецеї, 2
Тел. 0975500127, 0501357373

     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.

      Здається у найм 2�кімнатна квар�
тира  по вул. Ватутіна, умебльована .
Тел. 0955420916.
     Здається у найм на тривалий строк

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

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

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

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

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

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

ПП "Клуб бухгалтерів"
потрібен на роботу кур'єр.

Звертатись за адресою:
м. Мукачево, пл. Миру, 19/1

тел. для довідок  5�41�16

     Терміново здається в оренду
приміщення під магазин в Мукачеві
на вул. Матросова, 11�Д (напроти
аграрного коледжу).

Дзвонити 050�6945986.

К У П Л Ю
голку програвача на радіолу «Лат�
вія» (1967 р.в.) для прослуховуван�
ня пластинок. Т.  050"5198678.

РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО
в м. Мукачево пропонує

погодинну роботу молодим
людям від 16 років. (розда"
ча рекламного матеріалу).

Тел.: 5"42"63, 066 024 47 59

Молода сім’я догляне
самотню літню людину в

обмін на житло.
Тел. 050"372"5432.

Продається шлакбаум
вуличний фірми

“А"МОТОРС”.
тел.: 050 694 59 86

СРОЧНО И НЕДОРОГО!
ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ Б/У В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ (ШКАФЫ, ДИВАНЫ, МЯГ�
КИЕ КРЕСЛА, ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ,
КНИЖНЫЙ ШКАФ, ТРЮМО, ПРИХО�
ЖАЯ).  ТЕЛ. 0501727544

      Продаються  євробатареї (алюм�
інієво�стальні) 60х80 і 60х60. Ціна 850
грн.
� Нова євроялинка з іграшками і елек�
трогирляндами (16 позицій), висота
2,5 м. Ціна 350 у.о. (в магазині – від 700
у.о.).
� велосипед дитячий (8�14років) у
відміному стані . Ціна – 550 грн.

Тел.: 050 66 050 22
      Продаються меблі — м’яка части�

на ( диван і два крісла — «ракушка»)  б�
у, у хорошому стані. Недорого.  Зверт.
099�059�1884.
      Продається  ліжко з матрацем 200

на 80 см з двома висувними шухляда�
ми. У відмінному стані.

 Тел. 050�3722104.
      Продам дубові бочки для вина:

одна 180 літрів, друга 120 літрів, б/к у
доброму стані. Ціна договірна. Зверт.
4�10�09 з 8.30 до 11.00, вечером з
18.00 до 22.00.
      Металева плита «Алма�Ата» на

рідкому паливі, та плита «Перемога».
Тел. 4�10�09.

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

«ТЕЛЕСВІТ» на вул.
 Яр.Мудрого,5�а

Тел. 050�9134424

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ЭЛИТНЫЕ
СИАМСКИЕ КОТЯТА.

Обращаться
по тел. 063�3574578.

Приймемо на роботу

ПЕРУКАРІВ та
ВІЗАЖИСТІВ.

Звертатися
за тел. :  050 829 87 20

Дипломований спеціаліст –
масажист надає послуги з

ЛІКУВАЛЬНОГО
МАСАЖУ

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

Куплю причіп до легково"
го автомобіля за помірну
ціну.  Тел. 0991798877.



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

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÍÀÄÌÎÃÈËÜÍÈÕ
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊIÂ

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

8�050�9569242.

Ìè íå áóëè ïåðøèìè, çàòå ñòàëè êðàùèìè!

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999915 ëèñòîïàäà 2012 ð.

¹ 46 (946)¹ 46 (946)¹ 46 (946)¹ 46 (946)¹ 46 (946)

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 5.11.2012 р.  по  14.11.2012 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1. Фозекош Василь Васильович –1965 р.н.
2. Карпов Василь Васильович – 1952 р.н.
3. Гарапко Лариса ЯКІВНА – 1936 р.и.
4. Попп Єва Михайлівна –1971 р.н.
5. Пришляк Богдан Миколайович – 1939 р.н.
6. Пирогова Віта Валеріївна – 1978 р.н.
7. Шафар Іван Михайлович – 1939 р.н.
8. Демко Іван Федорович – 1954 р.н.
9. Винар Марія Іванівна – 1954 р.н.
10. Кополовець Володимир Федорович – 1964 р.н.
11. Балог Віра Міклошівна –1953 р.н.
12. Ленче Йожеф Яношович – 1917 р.н.
13. Каналош Золтан Золтанович – 1961 р.н.
14. Когут Ганна Степанівна – 1963 р.н.
15. Семак Микола Іванович – 1930 р.н.
16. Берестовська Жанна Віталіївна – 1940 р.н.
17. Бішті Ганна Василівна – 1936 р.н.
18. Артерчук Михайло Васильович – 1943 р.н.
19. Хмельницька Світлана Іллівна –  1955 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.

     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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачений студентський квиток, виданий Мукачівським

гуманітарно�педагогічним коледжем студентці 2�го  курсу фа�
культету  початкової освіти Булат Ліліана Вадимівна, вважати
недійсним.
     Загублену круглу печатку ветеранської організації Му�

качівського прикордонного загону з таким написом "Закар�
патська область, Україна, Мукачівське міське товариство ве�
теранів прикордонних  військ, служби безпеки і праці". Свідоц�
тво № 30. код №22111958, зважати не дійсним.
     Втрачене Посвідчення  дитини з багатодітної сімї №126,

видане 20.09.2010  р.  Мукачівським міськвиконкомом  на ім’я
Татаренко Віталія Віталійовича , вважати недійсним.
     Втрачений Державний акт на землю 1�3К 001899, ЯЕ

463226, ЯЕ 463227, ЯЕ 434789, ЯЕ 434489, ЯЕ 009962, ЯЕ
438505, виданий  районним земельним відділом на ім’я
Маркусь Марія Василівна, вважати недійсним.
     Втрачену Довідку форми 4�ОПП, видану Мукачіською

ОДПІ на ім'я Яковлєв Богдан Юрійович (ід. Код. 297 570 20 96),
вважати недісною.

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ
оголошує конкурс

на заміщення посад:

� завідувача кафедри педагогіки музичної ос�
віти та виконавського мистецтва;

� завідувача кафедри легкої промисловості;
� завідувача кафедри англійської філології та

методики викладання іноземних мов;
�  завідувача кафедри туризму і рекреації;
У конкурсі можуть брати участь громадяни Ук�

раїни, які мають вчене звання, науковий ступінь,
стаж науково � педагогічної роботи у вищих на�
вчальних закладах  ІІІ – ІV рівнів акредитації не
менше 5 років.

Термін подання заяв – протягом місяця з дня
опублікування оголошення.

Заяви про участь у  конкурсі  та  матеріали  про
претендентів (заява на ім’я ректора, особовий
листок  з  обліку кадрів,  автобіографія,  доку�
менти про освіту,  науковий ступінь,  вчене зван�
ня,  список наукових  праць, винаходів,   публі�
кацій та документи, що підтверджують стаж на�
уково – педагогічної роботи) подати  до   відділу
кадрів МДУ.

Документи надсилати на адресу:
89600, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26,

(відділ кадрів).
Телефон для довідок: (03131) 2�11�09.



“ÎÑ²ÍÍ²É”

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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

46 (946)46 (946)46 (946)46 (946)46 (946)
 10 10 10 10 10 15 ëèñòîïàäà  2012 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ñàìûå äåéñòâåííûå çàêîíû – ýòî íåïèñàííûå. (Â. Øâåáåëü).Ñàìûå äåéñòâåííûå çàêîíû – ýòî íåïèñàííûå. (Â. Øâåáåëü).Ñàìûå äåéñòâåííûå çàêîíû – ýòî íåïèñàííûå. (Â. Øâåáåëü).Ñàìûå äåéñòâåííûå çàêîíû – ýòî íåïèñàííûå. (Â. Øâåáåëü).Ñàìûå äåéñòâåííûå çàêîíû – ýòî íåïèñàííûå. (Â. Øâåáåëü).

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

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

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

ÄÅÏÎÇÈÒÍÈÉ ÂÊËÀÄ

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

Ó ÃÐÈÂÍ² – 17, 5 % Ð²×ÍÈÕ

÷èòè". 15.15 "Ñìàê". 15.50 Ò/ñ "Âáèâ-
÷à ñèëà". 17.00, 02.25 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 18.40, 03.10 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 19.45, 01.35 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ "Çîëî-
òèé êàïêàí". 23.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
00.10 "Âîëÿ òà ñïðàâåäëèâ³ñòü".
01.20 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
07.25, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.05 Õ/ô "Ä³â÷àòà" (1).
11.05 Õ/ô "Äî÷êà áàÿí³ñòà" (1). 13.10
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.10
"Êóá - 3". 22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³ -
2". 23.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 00.25
Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ" (1). 01.25 "Âiêíà-
Ñïîðò". 01.35 Õ/ô "Ãîñòÿ ç ìàéáóò-
íüîãî" (1). 03.50 "Íàéêðàùå íà ÒÁ".

ÒÐÊ Óêðà¿íà

07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/ñ
"Âðÿòóâàòè áîñà" (1). 12.00, 04.25
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35,
02.50 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Ïðàâî íà çàõèñò. 17.10, 19.15, 03.40
Ïîä³¿ Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (1). 19.20,
03.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
21.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëàâà äðó-
ãà" (1). 22.30 Õ/ô "Ïîòð³éíèé ôîð-
ñàæ: Òîê³éñüêèé äðèôò" (2). 00.40 Ò/
ñ "Ñï³ëüíîòà. Äðóãèé ñåçîí" (2).
01.25 Õ/ô "Àãåíò Äæîíí³ ²íãë³ø" (2).

Ò Å Ò
07.25 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷"
(1). 08.45 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1). 09.45 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 10.45 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 11.45 Ìàøà òà ìî-
äåë³ 2. 12.10 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò.
12.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
14.15, 20.50 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
15.15, 00.20 Âàéôàéòåðè. 15.50 Äà-
âàé, äî ïîáà÷åííÿ. 17.05, 02.15
Äîñâ³äîñ. 17.40, 21.30 Â³òàëüêà.
18.25 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 18.50, 00.55
ÁàðÄàê. 19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 19.50
Ò/ñ "Ùîäåííèêè äîêòîðà Çàéöåâî¿"
(2). 22.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.25,
01.20 Ðàé, ãóäáàé. 23.00 Äóðíºâ +
1. 23.25 Ò/ñ "Çàãóáëåíà" (2). 01.50
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 02.40 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/ñ. 12.25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Êîíöåðò . 14:00
- Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16.30 - "×ÀÑ" . 16.40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". .17:05 - Ä/
ô 17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà . 19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 20.00 - "Äóõîâíå äæåðåëî".
20.45-  Äîê/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð.
07.35, 08.35, 19.35, 01.25 Ïîãîäà.
09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 13.20, 14.25 Kids Time. 13.30
Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äåòåêòè-
âè". 14.45, 15.45 Teen Time. 14.50

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
04.00 Íîâèíè. 05.05 "Äîáðîãî ðàí-
êó". 09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
09.40 "Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05
"Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äà-
òè!" 13.00, 01.35 "Äåøåâî ³ ñåðäè-
òî". 14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.15 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Ñìàê".
15.50 Ò/ñ "Âáèâ÷à ñèëà". 17.00,
02.20 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá". 18.40,
03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 19.45
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30
Ò/ñ "Äîðîãà â ïîðîæíå÷ó". 23.35
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.10 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.25 "Îñåëÿ íåïðàâäè". 01.05
"Êàë³ôðåí³ÿ".

ÑÒÁ
06.05, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.50,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.40 "Êóá - 3". 11.30 Õ/ô "Êî-
õàííÿ íà ñ³í³" (1). 13.45 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â. Ïðîòèñòîÿííÿ øê³ë".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ôåðìåð øóêàº äðóæèíó - 2". 22.25
"Âàã³òíà ó 16". 23.25 "Äîíüêè-ìà-
òåð³". 00.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).
01.25 Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ" (1). 02.15
"Âiêíà-Ñïîðò". 02.25 Õ/ô "Ãîñòÿ ç
ìàéáóòíüîãî" (1). 03.30 Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.35
Ïîä³¿. 07.25 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ".
09.25, 13.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Âðÿòóâàòè áîñà" (1).
11.00, 20.45 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëà-
âà äðóãà" (1). 12.00, 04.35 Òîê-øîó

"Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35, 03.10 Ùè-
ðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî íà
çàõèñò. 17.10, 19.15, 03.50 Ïîä³¿
Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "Äæàìàéêà" (1). 19.20, 03.55 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.30 Ôóò-
áîë. Ë³ãà ×åìï³îí³â ÓªÔÀ. "Íîðä-
øåëëàíä" (Äàí³ÿ) - "Øàõòàð" (Óêðà¿-
íà). 23.50 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 00.50
Ò/ñ "Ñï³ëüíîòà. Äðóãèé ñåçîí" (2).
01.30 Õ/ô "Ïîòð³éíèé ôîðñàæ: Òîê-
³éñüêèé äðèôò" (2). 05.25 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.25 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1). 08.45 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (1). 09.45 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 10.45 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 11.45, 19.25
Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.10 Êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. 12.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 13.50 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (1).
14.15, 18.25 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 14.50,
20.50 Äàåøü ìîëîäüîæ! 15.15, 00.20

Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð".
19.30, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40
Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà"
(2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.10 ÔÁÐ :).
01.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.35
Ò/ñ "Îäíà í³÷ êîõàííÿ". 02.25 Ò/ñ
"Îñòàíí³é àêîðä". 03.10, 04.00 Çîíà
íî÷³. 03.15 Ïðèñòðàñò³ íàâêîëî ñèì-
âîë³êè.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 20 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
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 11.00 Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 11.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20 Ïîãîäà.
12.25 Õàé ùàñòèòü .12.45 Óêðà¿íñü-
êà ï³ñíÿ. 13.20 Õ/ô "Çáåðåãòè ì³ñòî".
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.50 Ïîãîäà. 15.55 Ò/
ñ "Êëåéìî" 12ñ. (çàêëþ÷íà). 16.40
Ò/ñ "²ç æèòòÿ êàï³òàíà ×åðíÿºâà" 11,
12ñ. (çàêë.). 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.05 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæ-
äåíü. 19.55 Ç³ðêè ãóìîðó. Ñ.ªùåí-
êî, Â.Äàíèëåöü, Â,Ìî¿ñåºíêî. 20.50
Ñâ³ò ñïîðòó. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.30 Ñîö³àëüíå øîó "Àä-
ðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.10,
01.10 Ñïîðò. 23.15, 01.15 Çà 80 äí³â
íàâêîëî ñïîðòó. 23.20 Ïîãîäà.
23.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.50 Äîê.
ô³ëüì "Âåëèê³ áèòâè". 00.40 Ïîì³æ
ðÿäêàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 01.45 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25 Ì/ô "Åñê³-
ìîñêà" (1). 10.00 Ìóëüòô³ëüì. 10.25,
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 2" (1). 12.45 "Íåéìîâ³ðí³ ïå-
ðåãîíè". 13.45 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåí-
íÿ. Ä³ì çà òèæäåíü". 14.45 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 3". 15.45, 04.10 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 2". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.15 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 21.50
"Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 23.15 Ò/ñ "Ïîë-
³ö³ÿ Ãàâà¿â" (2). 01.10 Õ/ô "Íåñïîä-
³âàíà ðàä³ñòü".

IÍÒÅÐ
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 07.30 Ñïîðò ó Ïîäðî-
áèöÿõ. 09.10 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ
Ìóõòàðà" (1). 12.30 "Çíàê ÿêîñò³".
12.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 13.55 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì 2". 15.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ-
÷èê Ïàøêà" (1). 18.10 Ò/ñ "Êðîâè-
íóøêà" (1). 19.05 "Ïðî æèòòÿ". 20.00,
03.35 "Ïîäðîáèö³". 20.30, 04.05
"Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 20.50, 04.10
"Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 21.00 Ò/ñ
"Çàâæäè ãîâîðè "Çàâæäè" 9". 22.55
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 11"
(2). 00.55 Ò/ñ "Âàãîìà ï³äñòàâà äëÿ
âáèâñòâà" (2). 04.20 "Òåëåâ³ç³éíà
ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé". 04.25 Ä/ñ
"Ìåãàìèñëèâö³".

 ICTV
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30, 19.30,
00.50 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.30,
16.30 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåç-
ïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 13.05,
22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.15, 20.15 Ò/ñ "Áðàòàíè-
3". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.40 Ôàê-
òè. Ï³äñóìêè äíÿ. 23.55 Ò/ñ "Ðîçï-
ëàòà". 02.00 Ò/ñ "Ê³ñòêè-5". 03.15
Òâ³é ðàõóíîê.

22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.15, 20.15 Ò/ñ "Áðàòàíè-
3". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.40 Ôàê-
òè. Ï³äñóìêè äíÿ. 23.55 Ò/ñ "Ðîçï-
ëàòà". 02.00 Ò/ñ "Ê³ñòêè-5". Ô³íàë.
03.15 Òâ³é ðàõóíîê.

ÎÐÒ
10.55, 04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15
"×àñ îá³äàòè!". 13.00, 01.35 "Äåøå-
âî ³ ñåðäèòî". 14.00 ²íø³ íîâèíè.
14.15 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15
"Ñìàê". 15.50 Ò/ñ "Âáèâ÷à ñèëà".
17.00, 02.20 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá".
.18.40, 03.05  "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ!" 19.45, 00.25 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ "Äîðîãà â ïî-
ðîæíå÷ó". 23.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
00.10 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
05.25 "×óæ³ ïîìèëêè. Îëåñÿ â êðà¿í³
æàõ³â". 06.10, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 07.50, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.30 "Ôåðìåð øóêàº
äðóæèíó - 2". 11.30 Õ/ô "Æ³íêà, íå
ñõèëüíà äî àâàíòþð" (1). 13.45 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â. Ïðîòèñòîÿííÿ
øê³ë". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô - 2". 01.40
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 02.25 Ò/ñ "Êî-
ì³ñàð Ðåêñ" (1). 03.10 "Âiêíà-Ñïîðò".
03.20 Õ/ô "Ãîñòÿ ç ìàéáóòíüîãî" (1).
04.25 Í³÷íèé åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.00, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Âðÿòóâàòè áîñà" (1).
11.00, 21.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëà-
âà äðóãà" (1). 12.00, 04.30 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35, 03.00 Ùè-
ðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî íà
çàõèñò. 17.10, 19.15, 03.45 Ïîä³¿
Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "Äæàìàéêà" (1). 19.20, 03.50 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 23.00 Òðèä-
öÿòèð³÷í³. 00.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
01.00 Ò/ñ "Ñï³ëüíîòà. Äðóãèé ñåçîí"
(2). 01.45 Õ/ô "Âáèâ÷èé á³ëü" (2).

Ò Å Ò
09.45 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
10.45 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè" (1). 11.45, 19.25 Áîãèíÿ øîï-
³íãó. 12.10 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò.
12.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
13.50 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (1). 14.15,
18.25 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 14.50, 20.50
Äàåøü ìîëîäüîæ! 15.15, 00.20 Âàé-
ôàéòåðè. 15.50 Äàâàé, äî ïîáà÷åí-
íÿ. 17.05, 02.15 Äîñâ³äîñ. 17.40,
21.30 Â³òàëüêà. 18.50, 00.55 Áàð-
Äàê. 19.50 Ò/ñ "Ùîäåííèêè äîêòîðà
Çàéöåâî¿" (2). 22.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³"
(2). 22.25, 01.20 Ðàé, ãóäáàé. 23.00,
01.50 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
23.25 Ò/ñ "Çàãóáëåíà" (2). 02.40 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 - Ò/ñ.
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  Äîê/ñ . 14:00 -  Ì/ô.
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ.
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/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - ïðîãðàìà
"Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð).
20.45 - ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21.00 - ïðîãðàìà "Ãðà â 10-êó"
(ïðÿìèé åô³ð). 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 22:05 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.35, 01.45 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ
."Âîðîí³íè". 13.20, 14.30 Kids Time.
13.30 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.45, 15.50 Teen Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 19.30, 01.40 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.10
Áëèæ÷å äî ò³ëà. 01.50 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 01.55 Ò/ñ "Îäíà í³÷ êî-
õàííÿ". 02.45 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä".
03.30 Çîíà íî÷³. 03.35 Ðîçêâ³ò óê-
ðà¿íñüêîãî ê³íî.

×ÅÒÂÅÐ, 22 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
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10.00 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè æ³íêîþ".
10.25 Êîíòðîëüíà ðîáîòà. 11.00 Çäî-
ðîâ'ÿ. 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20
Ïîãîäà. 12.25 Êðîê äî ç³ðîê. 13.15
Õ/ô "Ï³÷êè-ëàâî÷êè". 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.55 Ò/ñ "ÓÃÐÎ-1" 2ñ.
16.40 Ò/ñ "Ïåðåä³ë" 3, 4ñ.. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05 Áåíåô³ñ Î.Âî-
ðîáåé. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15 Ñâ³ò ñïîðòó.
21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Äîñâ³ä.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10 Ñïîðò.

Âàéôàéòåðè. 15.50 Äàâàé, äî ïî-
áà÷åííÿ. 17.05, 02.15 Äîñâ³äîñ.
17.40, 21.30 Â³òàëüêà. 18.50, 00.55
ÁàðÄàê. 19.50 Ò/ñ "Ùîäåííèêè äîê-
òîðà Çàéöåâî¿" (2). 22.00 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.25, 01.20 Ðàé,
ãóäáàé. 23.00, 01.50 Íàäòî ãðóáî
äëÿ Þ-òóá'à. 23.25 Ò/ñ "Çàãóáëåíà"
(2). 02.40 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 -  Ò/ñ.
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  ïðîãðàìà "Òîï õ³ò 20"
(ïîâòîð). 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 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/ñ. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà    .
20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30
- Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/ñ. 22.50 -
Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

07.30, 08.30, 19.00, 01.10 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.35, 01.30 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ
."Âîðîí³íè". 13.20, 14.25 Kids Time.
13.30 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.45, 15.45 Teen Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 19.30, 01.25 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.10
Âåñ³ëëÿ áóäå ïî-ìîºìó!. 01.35 Ò/ñ
"Îäíà í³÷ êîõàííÿ". 02.25 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é àêîðä". 03.10, 04.10 Çîíà
íî÷³. 03.15 Ñåìåðåíêè.

ÑÅÐÅÄÀ, 21 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
11.00 Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 11.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30 Ïîãîäà.
12.35 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß.
13.00 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðî-
äåíñüêîþ. 13.30 Õ/ô "Ñåðöå äðó-
ãà". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.15 Euronews. 15.35 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.40 Ïîãî-
äà. 15.45 Ò/ñ "ÓÃÐÎ-1" 1ñ. 16.30 Ò/
ñ "Ïåðåä³ë" 1, 2ñ.. 18.05 Îñòàííº
ïîïåðåäæåííÿ. 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.05 Áåíåô³ñ Þ.Ãàëüöåâà òà
Ã.Âºòðîâà. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.30 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.40 Æàðò ç Þ.Ãàëüöå-
âèì òà Ñ.Äðîáîòåíêîì. 22.50 Ñó-
ïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 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 Äîê. ô³ëüì "Âå-
ëèê³ áèòâè". 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè.

Êàíàë «1+1»
13.45 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà
òèæäåíü". 14.45 "Íå áðåøè ìåí³ -
3". 15.45, 02.35 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðà-
ìè - 2". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.00 "Äæåíòëüìåíñüêèé íàá³ð".

21.40 Ôóòáîë. Ë³ãà ÷åìï³îí³â. "Äè-
íàìî" Êè¿â (Óêðà¿íà) -"ÏÑÆ" (Ôðàí-
ö³ÿ). 00.05, 04.25 Ò/ñ "Ïîë³ö³ÿ Ãà-
âà¿â" (2). 01.45 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿".

IÍÒÅÐ
 09.10 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà"
(1). 12.30 "Çíàê ÿêîñò³". 12.55 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 13.55 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2".
15.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ÷èê Ïàøêà" (1).
18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1). 19.05
"Ïðî æèòòÿ". 20.00, 03.30 "Ïîäðî-
áèö³". 20.50, 04.05 "Ïîäðîáèö³. Íå-
ôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Çàâæäè ãîâîðè
"Çàâæäè" 9". 22.55 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîç-
áèòèõ ë³õòàð³â 11" (2). 00.55 "Ïàðê
àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó". 01.20 Õ/ô
"²ãðè äîðîñëèõ ä³â÷àò" (1). 04.15
"Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
04.20 Ä/ñ "Ìåãàìèñëèâö³".

 ICTV
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30, 19.30,
00.50 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.30,
16.30 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåç-
ïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 13.05,

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 19 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.20 Ïîãîäà. 12.25 Ïðàâî íà çà-
õèñò. 12.45 Òåìíèé ñèëóåò. 12.55
Àðì³ÿ. 13.15 Õ/ô "×åòâåðòà âèñî-
òà". . 14.40 Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.40 Ïîãîäà. 15.45 Ò/ñ
"Êëåéìî" 11ñ. 16.30 Ò/ñ "²ç æèòòÿ
êàï³òàíà ×åðíÿºâà" 9, 10ñ. 18.05
Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 18.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Àãðî-News. 19.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.15 Æàðò ç Â.Äàíèëüöåì òà Â.Ìî¿-
ñåºíêîì. 20.10 Îñ³íí³é æàðò ç ß.Àð-
ëàçîðîâèì. 20.40 Ñ³ëüðàäà. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.30 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.40 Æàðò ç Â.Âèíîêó-
ðîì. 22.30 Îñ³íí³é æàðò ³ç Ñ. Àëü-
òîâèì. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 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 Äîê.
ô³ëüì "Âåëèê³ áèòâè". 00.40 Ïîì³æ
ðÿäêàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 01.45 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
02.45 Çàïàì'ÿòàé.

Êàíàë «1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.15
"ÒÑÍ". 07.25 Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1).
10.00 Ìóëüòô³ëüì. 10.25, 17.10 Ò/
ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà -
2" (1). 12.45 "Íåéìîâ³ðí³ ïåðåãî-
íè". 13.45 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì
çà òèæäåíü". 14.45 "Íå áðåøè ìåí³
- 3". 15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15 Õ/ô
"Íåñïîä³âàíà ðàä³ñòü". 00.30 Õ/ô
"Ðîìàíñ ïðî çàêîõàíèõ" (2). 02.55
Õ/ô "Á³éö³âñüêèé êëóá" (3).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.30, 02.50 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10 Õ/ô "Ó Áîãà ñâî¿ ïëàíè" (1).
11.10, 12.20 Ò/ñ "Îï³âäí³ íà ïðè-
ñòàí³" (1). 15.05 "Ïðàâî íà çóñòð³÷".
16.05 "Æäè ìåíÿ". 18.10 Ò/ñ "Êðî-
âèíóøêà" (1). 19.05 "Ïðî æèòòÿ".
20.00, 02.20 "Ïîäðîáèö³". 20.50,
02.55 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 21.00
Ò/ñ "Çàâæäè ãîâîðè "Çàâæäè" 9".
22.55 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
11" (2). 00.55 Õ/ô "Íà ãà÷êó" (2).
03.05 Ä/ô "Ñåêðåòí³ ³ñòîð³¿". 03.55
Ä/ñ "Ìåãàìèñëèâö³".

 ICTV
06.45, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55,
09.25, 12.55, 19.25, 00.55 Ñïîðò.
07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ôàêòè
òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30,
19.30, 01.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.30 Õ/ô "Ñìåð÷". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-
êè. 13.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.25, 20.15 Ò/ñ "Áðàòàíè-
3". 16.40 Õ/ô "Ïðèìàðíèé ãîíùèê-2:
Äóõ ïîìñòè". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð.
22.30 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 22.45,
02.35 Ñâîáîäà ñëîâà. 02.00 Ïðî-
Ö³êàâå.

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.15 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

âðîäëèâà". 09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.25 Kids Time.
13.30 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.45, 15.50 Teen Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 19.30, 01.25 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.40 Ï³ðàíü¿ (2). 19.55 Ò/ñ "Çàêðè-
òà øêîëà" (2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ".
23.10 Óêðà¿íà ÷óäåñ 2. 01.35 Õ/ô

"Ñ³ì æèòò³â" (2). 03.40, 04.30 Çîíà
íî÷³. 03.45 Ï³ä çíàêîì á³äè.

ÑÓÁÎÒÀ, 24 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 13.00 Õ/ô "Ãîëîä-33". 14.55 Â ãîñ-
òÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. Â.Þùåíêî. 15.55
Ïîãîäà. 16.00 ÕÂÈËÈÍÀ ÌÎÂ×ÀÍ-
Íß. 16.01 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óê-
ðà¿íè. Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Øàõòàð" (Äî-
íåöüê) - "Ãîâåðëà" (Óæãîðîä). 16.45
Â ÏÅÐÅÐÂ²: Çåëåíèé êîðèäîð. 17.50
Ñâ³ò àòîìà. 18.10 Ä/ô "Îäóæàííÿ.
Îñîáèñòèé ðàõóíîê". 19.00 Òðàíñ-
ëÿö³ÿ ç Íàö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿.
19.32 ÕÂÈËÈÍÀ ÌÎÂ×ÀÍÍß. 19.33
Âøàíóâàííÿ ïàì'ÿò³ æåðòâ Ãîëîäî-
ìîð³â. 19.50 Òðàíñëÿö³ÿ ç Íàö³î-
íàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 21.35
Âøàíóâàííÿ ïàì'ÿò³ æåðòâ Ãîëîäî-
ìîð³â. 21.55 Ïîãîäà. 22.00 Êîíöåðò
³íñòðóìåíòàëüíî¿ ìóçèêè. "Ðàä³î-
áåíä Ôîê³íà". 23.00 Òâ³é ãîëîñ. 23.20
Ïîãîäà. 23.25 Åðà çäîðîâ'ÿ. 23.50
Îñîáëèâèé ïîãëÿä. 00.05 Êîíöåðò
äî 40-ð³÷÷ÿ ãóðòó "Êâ³òè". 1 ÷àñòè-
íà. 01.20 Ìåãàëîò. 01.25 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 01.30 Ï³äñóìêè
äíÿ. 01.55 Ñâ³ò àòîìà. 02.15 "Íà-
ùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíà-
òåíêîì.

Êàíàë «1+1»
06.45, 03.30 Õ/ô "Ê-19" (1). 09.25 Õ/
ô "Àìåðèêàíñüêà äî÷êà" (1). 11.30
Ò/ñ "Êåäð ïðîñòðîìëþº íåáî". 19.30
"ÒÑÍ". 20.15 Õ/ô "Âèñîöüêèé. Ñïà-
ñèá³, ùî æèâèé" (1). 23.00 "Âèñîöü-
êèé: òàê îñòàâòå íåíóæíûå ñïîðû".
00.05 Õ/ô "Ñëóæèëè äâà . îâàðèø³"
(1). 01.55 Õ/ô "0áëàñò³ òåìðÿâè" (2).

IÍÒÅÐ
08.00 "Ïîçàî÷³". 09.00 "Îðåë ³ Ðåø-
êà". 10.00 "Óêðà¿íî, âñòàâàé!". 10.50
Ïðîãðàìà "Ñ³ìåéíèé ïåñ". 12.05 Ò/
ñ "Ìîðñüê³ ï³õîòèíö³". 20.00, 02.45
"Ïîäðîáèö³". 20.25 "×åðâîíå àáî
÷îðíå". 22.20 Õ/ô "Ó ñåðïí³ 44-ãî"
(1). 01.00 Õ/ô "Äèâî" (1). 03.10 Ä/ô
"Æàä³áí³ñòü". 04.45 "Çíàê ÿêîñò³".

ICTV
06.05 Ä/ô "22 ÷åðâíÿ. Ôàòàëüí³
ð³øåííÿ". 07.40 Õ/ô "Ñâÿòèé". 10.00
Äà÷à. 10.30 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ.
11.25 Õ/ô "Ïîøèðåííÿ â³ðóñó".
13.15 Õ/ô "Ñüîìà êàòåãîð³ÿ: Ê³íåöü
ñâ³òó". 16.10 Õ/ô "72 ìåòðè". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Ïåðåâ³çíèê-
3". 21.00 Õ/ô "Ìåõàí³ê". 22.55 Õ/ô
"Ðîêê³-4" (2). 00.50 Õ/ô "Ðàõóíîê" (2).
02.55 Õ/ô "Ñâ³äîê" (2). 04.50 Ñâ³òà-
íîê.

ÎÐÒ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45
Íîâèíè. 06.10 Õ/ô "Á³ëÿ öèõ
â³êîí...". 07.45 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþá-
ëåíà!". 08.35 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðè-
ãîäè". 08.50 "Ðîçóìíèö³ é ðîçóìíè-
êè". 09.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 10.10
"Ñìàê". 10.55 "Ìèõàéëî Óëüÿíîâ.
Ìàðøàë ðàäÿíñüêîãî ê³íî". 12.15
"Àáðàêàäàáðà". 14.15 "Òàê äîáðå!"
15.15 "Íàðîäíà ìåäèöèíà". 16.30
"×åêàé íà ìåíå". 17.55 "Ëþäèíà ³

çàêîí". 19.00 "Õâèëèíà ñëàâè" êðî-
êóº êðà¿íîþ". 21.00 "×àñ". 21.20
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 23.05 "Ùî? Äå?
Êîëè?" 00.25 Ñóïåðíîâèé Øåðëîê
Õîëìñ. "Åëåìåíòàðíî". 01.20 Õ/ô
"Íàøà ëþäèíà â Ñàí-Ðåìî". 03.05
Õ/ô "Ïî¿çäêè íà ñòàð³é àâò³âö³".
04.25 "Ïîëå ÷óäåñ".

ÑÒÁ
05.50 Õ/ô "²ëëÿ Ìóðîìåöü" (1). 07.30
"Ãîëîäîìîð. Óêðà¿íà ÕÕ ñòîë³òòÿ.
Òåõíîëîã³ÿ ãåíîöèäó". 09.55 "Ãîëîä
ó áðåõí³". 10.55 Õ/ô "Ì³é ãåíåðàë"
(1). 19.00 "Õ-Ôàêòîð - 3". 22.00 "Ìîÿ
ïðàâäà. Îëåñÿ Æóðàê³âñüêà. Ö³íà
ñâîáîäè. 23.20 "Õ-Ôàêòîð - 3
Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ". 00.40 "Äå-
òåêòîð áðåõí³ - 2". 01.35 Õ/ô
"Áë³íäàæ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿. 07.25 Ðà-
íîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.00 ÄÍÊ-ïîðò-
ðåò íàö³é. 10.30 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
12.00, 14.00 Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå ðîçê-
ðèòî" (1). 16.00, 19.20 Ò/ñ "Ò³ëüêè
ïðî ëþáîâ" (1). 22.20, 00.20 Ò/ñ
"ßáëóíåâèé ñàä" (1). 02.15, 04.00
Ò/ñ "Âåäìåæèé êóò" (1).

Ò Å Ò
06.00 Õî÷ó â³ðèòè. 07.25 Ì/ñ "Ëóíò³ê"
(1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00
Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.25 Ì/ñ
"Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà
ñ³ìåéêà" (1). 09.45 Ì/ñ "×îðíèé
ïëàù" (1). 10.45 Ì/ô "Íåçíàéêà íà
Ì³ñÿö³" (1). 11.30 Ä/ô "Ìîðñüê³ äè-
íîçàâðè". 12.20 Õ/ô "Àðòóð ³ â³éíà
äâîõ ñâ³ò³â" (1). 14.10 Õ/ô "Åäâàðä
Ðóêè-Íîæèö³" (1). 16.10 Õ/ô "Êîðîëü
Àðòóð" (1). 18.50 Õ/ô "Õîðîáðå ñåð-
öå" (1). 22.10 Õ/ô "Ìåìóàðè ãåéø³"
(2). 00.55 Õ/ô "Ïðîêëÿòòÿ 2" (3). 02.35
Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ . 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 11:05 -
Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó". 12:00 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 -
Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 -  Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Äîê/ñ. 18:00 - Êîíöåðò.
19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:30 - Âå÷³-
ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Ò/ñ
21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô. 01:20
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.30 Õ/ô "Çâ³ëüí³òü Â³ëë³". 07.10 Õ/
ô "Çâ³ëüí³òü Â³ëë³ 2". 09.00 Ì/ñ "Ðîãè
³ êîïèòà: Ïîâåðíåííÿ". 09.35 Ì/ñ
"Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó". 10.00 Õ/ô
"Ëîõ-Íåññ". 12.00 Ïðîêèíóòèñÿ çíà-
ìåíèòèì. 13.00 Õ/ô "Çà÷àðîâàíèé
ïðèíö". 15.00 Õ/ô "Íåíñ³ Äðþ". 17.00
Õ/ô "Ïðèíöåñà". 19.00 Ì/ô "Âàëë-²".
20.50 Õ/ô "Ìàøèíà ÷àñó". 22.50 Õ/ô
"Â³éíà" (2). 01.10 Ñïîðòðåïîðòåð.
01.15 Õ/ô "Ðîçøóêóºòüñÿ â Ìàë³áó"
(2). 02.50 Ò/ñ "Îäíà í³÷ êîõàííÿ".
03.35, 04.35 Çîíà íî÷³. 03.40 Òî÷êà
ðîñè.

ÍÅÄ²Ëß, 25 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
 08.40 Ñàìáî Óêðà¿íè. 09.05
Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé. 09.30
Çîëîòèé ãóñàê. 09.55 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 10.15 Êðîê äî ç³ðîê. 11.00
Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 11.45 Áëèæ-
÷å äî íàðîäó. 12.15 Êàðàîêå äëÿ
äîðîñëèõ. 13.05 Øåô-êóõàð êðà¿íè.
13.55 Ïîãîäà. 14.10 Ò/ñ "²ç æèòòÿ
êàï³òàíà ×åðíÿºâà" 9, 10ñ. 15.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 16.20 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. Çì³øàíà åñòàôå-
òà. 17.55 Ïîãîäà. 18.00 Áåíåô³ñ
Þ.Ãàëüöåâà òà Î.Âîðîáåé. 20.40
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 20.50 Ãîëîâíèé
àðãóìåíò. 21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
21.25 Òî÷êà çîðó. 21.45 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.55 Ä/ô "Ô³íàíñîâà Àêà-
äåì³ÿ. Äåðæàâí³ êàçíà÷åéñüê³ çîáî-
â'ÿçàííÿ". 22.10 Ôîëüê-music. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.30 Ïîãîäà.
23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 23.50
×àñ êóëüòóðè. 00.10 Êîíöåðò äî 40-
ð³÷÷ÿ ãóðòó "Êâ³òè". 2 ÷àñòèíà. 01.20
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 01.45 Õ³ò-ïàðàä
"Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 02.55 Ñâ³òëî.

 Êàíàë «1+1»
06.05 Õ/ô "Òð³øêè ïåêëà â ðàþ" (1).
07.50 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò
+". 09.00 "Ëîòî-çàáàâà". 10.10, 10.35
Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.00 "Êóë³íàð-
íà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöüêà". 11.25
"×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2". 13.00, 20.15
"Ãîëîñ. Ä³òè". 15.00 "Êè¿â âå÷³ðí³é".
16.50 Õ/ô "Âèñîöüêèé. Ñïàñèá³, ùî
æèâèé" (1). 19.30, 23.35 "ÒÑÍ-òèæ-
äåíü". 22.10 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.05
"Êîçèðíå ïàò³". 00.20 Õ/ô "Êîðàáåëü
äóðí³â" (1). 02.55 Õ/ô "Çàáåðè ìîþ
äóøó" (3). 04.30 Õ/ô "Ñëóæèëè äâà
òîâàðèø³" (1).

IÍÒÅÐ
07.15 Ì/ñ "Â³íêñ" (1). 08.05 Ì/ñ
"Ìàøà ³ Âåäì³äü". 08.25 "Ãëÿíåöü".

21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ "Äîðîãà â
ïîðîæíå÷ó". 23.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
03.10 Õ/ô "Áàëàäà ïðî äîáëåñíîãî
ëèöàðÿ Àéâåíãî".

ÑÒÁ
05.35 Õ/ô "Æ³íêà, íå ñõèëüíà äî
àâàíòþð" (1). 07.30 Õ/ô "Òåðîðèñò-
êà ²âàíîâà" (1). 17.50, 22.00 "Âiêíà-

Íîâèíè". 18.00 Õ/ô "Ñïîðòëîòî-82"
(1). 20.00 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-5". 22.40 "Íàö³îíàëü-
íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5"
Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ". 00.50 Õ/ô
"Äîðîãà, ùî âåäå äî ùàñòÿ" (1).
02.25 "Âiêíà-Ñïîðò". 02.35 Õ/ô "Ùî-
âå÷îðà îá 11" (1). 03.50 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/
ñ "Âðÿòóâàòè áîñà" (1). 11.00, 21.00
Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëàâà äðóãà" (1).
12.00, 04.30 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
16.00 Ïðàâî íà çàõèñò. 17.10,
19.15, 03.45 Ïîä³¿ Ñïîðò. 17.15 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà"
(1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 22.00 Ò/ñ "Îõîðîíåöü - 5"
(1). 02.00 Õ/ô "Ñèíÿ áîðîäà" (1).

Ò Å Ò

07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/
ñ "Ë³ëî ³  Ñò³÷" (1).  08.45 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.45,
05.15 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
10.45 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðè-
âèäàìè" (1). 11.45 Áîãèíÿ øîï³íãó.
12.10 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 12.45,
18.25 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
13.50 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (1). 14.15
×îðò³âíÿ ùîäíÿ 14.50, 22.00 Äà-
åøü ìîëîäüîæ! 15.15 Âàéôàéòåðè.
15.50 FAQ. ßê çíÿòè ä³â÷èíó ³ ò.ä..
16.00, 20.25 Øóðè-Ìóðè. 17.05
Äîñâ³äîñ. 17.40, 21.15 Â³òàëüêà.
19.25 ÁàðÄàê. 22.40 Ñëàâà ç³ Ñëà-
âºêîì Ñëàâ³íèì. 23.00 Íàäòî ãðó-
áî äëÿ Þ-òóá'à. 23.25 Ò/ñ "Çàãóá-
ëåíà" (2). 00.20 Õ/ô "×åðâîíà ïåð-
ëèíà êîõàííÿ" (2). 01.45 Ùîäåííè-
êè Òåìíîãî (2). 02.55 Òåîð³ÿ çðàäè.
04.25 Õî÷ó â³ðèòè.

«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 - Õ/ô.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - ïðî-
ãðàìà "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïî-
âòîð). 14.00 -  Ïðîãðàìà " Ê³íîìàã³ÿ
". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/
ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50 - Ì/ô.
18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðî-
ãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð).
20:45 - ïðîãðàìà "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21.00 - ïðîãðàìà "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î". .

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 01.10 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.35, 01.30 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü

23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî
ñïîðòó. 23.20 Ïîãîäà. 23.25 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 23.50 Äîê. ô³ëüì "Âå-
ëèê³ áèòâè". 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.45 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

     Êàíàë «1+1»
 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25 Ì/ô "Åñê³-
ìîñêà" (1). 10.00 Ìóëüòô³ëüì. 10.25,
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 2" (1). 12.45 "Íåéìîâ³ðí³ ïå-
ðåãîíè". 13.45 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåí-
íÿ. Ä³ì çà òèæäåíü". 14.45, 01.05
"Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.45, 01.55
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15 "×îòèðè âåñ³ëëÿ
- 2". 21.45, 02.40 "Äàâàé, äî ïîáà-
÷åííÿ". 23.15, 04.30 Ò/ñ "Ïîë³ö³ÿ
Ãàâà¿â" (2). 03.40 Ò/ñ "Ñë³äàêè" (1).

IÍÒÅÐ
09.10 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà"
(1). 12.30, 04.55 "Çíàê ÿêîñò³". 12.55
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 13.55 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì 2". 15.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ÷èê
Ïàøêà" (1). 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà"
(1). 19.05 "Ïðî æèòòÿ". 20.00, 02.25
"Ïîäðîáèö³". 20.50, 03.00 "Ïîäðî-
áèö³. Íåôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Çàâæäè
ãîâîðè "Çàâæäè" 9". 22.55 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 11" (2). 00.55
Õ/ô "Æ³íî÷³ ñëüîçè" (1). 03.10 "Òå-
ëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
03.15 Ä/ñ "Ìåãàìèñëèâö³".

 ICTV
07.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30, 19.30, 00.50
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.30, 16.30
Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Àíåêäîòè
ïî-óêðà¿íñüêè. 13.05, 22.15 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.15, 20.15
Ò/ñ "Áðàòàíè-3". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 23.40 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ.
23.55 Ò/ñ "Ðîçïëàòà". 02.00 Ò/ñ "Ó
÷îðíîìó ñïèñêó-3". 03.15 Òâ³é ðà-
õóíîê.

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
13.00, 01.35 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî".
14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.15 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Ñìàê". 15.50
Ò/ñ "Âáèâ÷à ñèëà". 17.00, 02.20 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá". 18.40, 03.05 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 19.45, 00.25
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30
Ò/ñ "Äîðîãà â ïîðîæíå÷ó". 23.35
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.10 Í³÷í³ íîâè-
íè.

ÑÒÁ
05.25 "×óæ³ ïîìèëêè. ×îòèðè ãð³õà
Ñåìåíîâà". 06.10 "×óæ³ ïîìèëêè.
Ðåïîðòàæ ³ç çàøìîðãîì íà øè¿" .
06.50, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.50,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.15 "Âàã³òíà ó 16". 11.15
"Äîíüêè-ìàòåð³". 12.20 Õ/ô "Äîðî-
ãà, ùî âåäå äî ùàñòÿ" (1). 14.20
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Â³éíà ñâ³ò³â".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 00.45
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.35 Ò/ñ "Êî-
ì³ñàð Ðåêñ" (1). 02.25 "Âiêíà-Ñïîðò".
02.35 Õ/ô "Ãîñòÿ ç ìàéáóòíüîãî" (1).
03.35 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.35 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.00, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Âðÿòóâàòè áîñà" (1).
11.00, 21.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëà-
âà äðóãà" (1). 12.00, 04.35 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò.
17.10, 19.15, 03.50 Ïîä³¿ Ñïîðò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). 19.20, 03.55 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 23.00 Òðèäöÿ-
òèð³÷í³. 00.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
01.00 Ò/ñ "Ñï³ëüíîòà. Äðóãèé ñåçîí"
(2). 01.45 Õ/ô "Âåðòèêàëüíà ìåæà"
(2).

Ò Å Ò
10.45 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè" (1). 11.45, 19.25 Áîãèíÿ øîï-
³íãó. 12.10 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò.
12.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
13.50 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (1). 14.15,
18.25 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 14.50, 20.50
Äàåøü ìîëîäüîæ! 15.15, 00.20 Âàé-
ôàéòåðè. 15.55 Äàâàé, äî ïîáà÷åí-
íÿ. 17.10, 02.15 Äîñâ³äîñ. 17.45,
21.30 Â³òàëüêà. 18.50, 00.55 Áàð-
Äàê. 19.50 Ò/ñ "Ùîäåííèêè äîêòîðà
Çàéöåâî¿" (2). 22.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³"
(2). 22.25, 01.20 Ðàé, ãóäáàé. 23.00,
01.50 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
23.25 Ò/ñ "Çàãóáëåíà" (2). 02.40 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 - Ò/ñ.
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-

òàð³â. 13:00 -  ïðîãðàìà "Ë³êàðñüêà
òîðáèíêà" (ïîâòîð). 13:45 - Ïðîãðà-
ìà "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 14:00 - Ì/
ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/
ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â.. 17:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50 - Ì/
ô. 18:00 - ïðîãðàìà "Ùîäåííèê çäî-
ðîâ'ÿ" (ïðÿìèé åô³ð). 19:00 -  Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 20.00 - Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòó-
ä³î". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 -
Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

07.30, 08.30, 19.00, 01.30 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.35, 01.55 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.25 Kids Time.
13.30 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.45, 15.45 Teen Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 19.30, 01.50 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.10
Ïàðàä ïîðàä-2. 02.00 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 02.05 Ò/ñ "Îäíà í³÷ êî-
õàííÿ". 02.55 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä".
03.40 Çîíà íî÷³.

Ï’ßÒÍÈÖß, 23 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
07.35 Åðà á³çíåñó. 07.50 Ô³íàíñîâ³
ïîðàäè. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.15 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.25 Ïîãî-
äà. 09.30 Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Ïàðòè-
çàíñüêèé ãåíåðàë". 10.00 Âøàíóâàí-
íÿ ïàì'ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîð³â. 10.20
Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè æ³íêîþ". 11.00
Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 11.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20 Ïîãîäà.
12.25 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê.
12.55 Îêîëèöÿ. 13.30 Õ/ô "Ð³äíà
êðîâ". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.10 Euronews. 15.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.25 Ò/ñ
"Ïåðåä³ë" 5, 6ñ. 17.00 Áåíåô³ñ
Þ.Ãàëüöåâà òà Ã.Âºòðîâà. 18.40
Øëÿõàìè Óêðà¿íè. 19.05 Êîíöåðò
Ê.Íîâèêîâî¿. 20.35 After Live (Çà
ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live). 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.15 Øóñòåð-Live. 22.45 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 22.50 Øóñ-
òåð-Live. 00.30, 01.00 Ï³äñóìêè.
00.45, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî
ñïîðòó. 00.50 Ïîãîäà. 01.20 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 01.30 After Live (Çà ëàøòóí-
êàìè Øóñòåð-Live). 01.50 Äîñâ³ä.
03.10 Õ/ñ "Â³ää³ë óáèâñòâ" 4ñ.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
05.45 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00
Ìóëüòô³ëüì. 10.25, 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1).
12.45 "Íåéìîâ³ðí³ ïåðåãîíè". 13.45
"Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæ-
äåíü". 14.45, 03.20 "Íå áðåøè ìåí³
- 3". 15.45, 04.10 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðà-
ìè - 2". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.15 "Êè¿â âå÷³ðí³é". 22.00 Õ/ô
"0áëàñò³ òåìðÿâè" (2). 00.05 Õ/ô "Çà-
áåðè ìîþ äóøó" (3). 01.55 Ò/ñ "Ïîë-
³ö³ÿ Ãàâà¿â" (2). 04.55 Ò/ñ "Ñë³äàêè"
(1).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.15
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30 "Ñïîðò ó
Ïîäðîáèöÿõ". 09.10 Ò/ñ "Îñîáèñò³
îáñòàâèíè" (1). 12.30 Ò/ñ "Îñîáèñò³
îáñòàâèíè". 18.00 "Íîâèíè". 18.10
Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1). 19.05 "Ïðî
æèòòÿ". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30
Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 20.50 "Ïîä-
ðîáèö³. Íåôîðìàò". 21.00 "Âåëèêà
Ð³çíèöÿ". 23.00 "Âåëèêà ïîë³òèêà ç
ªâãåí³ºì Êèñåëüîâèì". 02.00 Ä/ô
"Ïðåçèäåíò Âñ³º¿ Ðóñ³".

 ICTV
06.45, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55,
09.25, 12.55, 19.25, 00.55 Ñïîðò.
07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ñòîï-
10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30,
19.30, 01.05 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.30, 16.35 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
13.10, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.20, 20.15 Ò/ñ "Áðàòà-
íè-3". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.40
Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 23.55 Ò/ñ "Ðîç-
ïëàòà". Ô³íàë. 02.00 Ò/ñ "Ó ÷îðíî-
ìó ñïèñêó-3". 03.15 Ä/ô "Ðîñ³éñü-
êèé Ãîë³âóä: Ì³ñöå çóñòð³÷³ 30 ðîê³â
ïîòîìó".

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâèíè. 05.05 "Äîáðîãî ðàíêó".
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.40 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
13.00, 01.35 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî".
14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.15 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Ñìàê". 15.50
Ò/ñ "Âáèâ÷à ñèëà". 17.00, 02.20 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá". 18.40 "Ïîëå ÷ó-
äåñ". 19.45, 00.35 "Íåõàé ãîâîðÿòü".

09.25 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñü-
êîãî". 10.00 "ÍÅÄ²Ëß Ç "ÊÂÀÐÒÀ-
ËÎÌ"". 11.00 "Ñâàòè á³ëÿ ïëèòè".
11.25 "Âåñ³ëüíèé ðîçì³ð". 12.25 Õ/ô
"Òðè ïëþñ äâà" (1). 14.15 Õ/ô "Ñë³ïå
ùàñòÿ". 18.05 Ïðåì'ºðà.Õ/ô "Ì³öíèé
øëþá". 20.00, 02.35 "Ïîäðîáèö³ òèæ-
íÿ". 21.00 Õ/ô "Çäèâóé ìåíå". 23.00
"Ùî? Äå? Êîëè?" 00.15 Õ/ô " Íàä-
çâè÷àéí³ çàõîäè" (2). 03.20 Ä/ô
"Æàä³áí³ñòü". 04.55 "Çíàê ÿêîñò³".

 ICTV
07.20 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 08.30
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.50,
19.45 Îñòàíí³é ãåðîé-2. 10.05 Äà÷à.
10.50 Îë³ìï³Ëÿïè. 11.30 Êîçèðíå
æèòòÿ. 12.00 ²íøèé ôóòáîë. 12.25
Ñïîðò. 12.30 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³.
13.30, 23.05 Íàøà Russia. 14.30 Õ/
ô "Ïåðåâ³çíèê-3". 16.50 Õ/ô "Ìå-
õàí³ê". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 20.55 Õ/
ô "Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ". 23.30
Õ/ô "²íøèé ñâ³ò. Åâîëþö³ÿ" (2). 01.45
Õ/ô "Äåéâ" (2). 03.35 ²íòåðàêòèâ.
Òèæíåâèê. 03.50 Ò/ñ "Ó ÷îðíîìó
ñïèñêó-3".

ÎÐÒ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâèíè. 06.10
"Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 06.40 Õ/ô "×îðí³
áåðåòè". 08.00 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!".
08.35 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 08.50
"Çäîðîâ'ÿ". 10.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè".
10.30 "Äîêè âñ³ âäîìà". 11.30 "Ôà-
çåíäà". 12.15 Ñåðåäîâèùå ïðîæè-
âàííÿ. "Åë³êñèð áàäüîðîñò³". 13.25
Õ/ô "Äîáðîâîëüö³". 15.20 "Òàºìí³
çíàêè ê³íöÿ ñâ³òó". 16.50 "Âåëèê³
ïåðåãîíè. Áðàòåðñòâî ê³ëåöü".
18.35 "Íàäáàííÿ Ðåñïóáë³êè: Ëåîí³ä
Äåðáåíüîâ". 21.00 "×àñ". 22.00
"Ìóëüò îñîáèñòîñò³". 22.35
"Yesterday live". 23.45 "Ïîçíåð".
00.55 Õ/ô "Äâîº ³ îäíà". 02.15 Õ/ô
"Äîêè øàëåí³º ìð³ÿ". 03.30 Õ/ô
"Ò³ëüêè ó ìþçèê-õîë³".

ÑÒÁ
05.00 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè:
Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû" (1). 05.40
Õ/ô "Ãóñàðñüêà áàëàäà" (1). 07.10
"¯ìî âäîìà". 08.30 "ÌàñòåðØåô -
2". 13.35 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
14.35 "Õ-Ôàêòîð - 3". 19.00 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ". 21.45
Õ/ô "Îàçèñ êîõàííÿ" (1). 23.55 Õ/ô
"Zolushka. ru" (1). 02.00 Õ/ô "Ïðèí-
öåñà öèðêó" (1). 04.25 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà

06.00, 04.40 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.50 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô "Ðóäà" (1).
09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 11.00, 13.00 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 15.00 Ò/ñ "ÑÎÁÐ" (1).
18.00, 20.00, 21.30 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).
.19.00, 03.30 Ïîä³¿ òèæíÿ 23.00 Òîê-
øîó "Âåëèêèé ôóòáîë". 00.30, 04.15
Ò/ñ "ßáëóíåâèé ñàä" (1).

Ò Å Ò
06.00 ¯æ òà õóäíè. 06.25 Ò/ñ "Õòî ó
äîì³ ãîñïîäàð?" (1). 07.25 Ì/ñ
"Ëóíò³ê" (1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿ-
òà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäè-
ê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.25 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 09.45 Ì/ñ "×îð-
íèé ïëàù" (1). 10.45 Ì/ô "Òàðçàí è
Äæåéí" (1). 12.10 Õ/ô "Åäâàðä Ðóêè-
Íîæèö³" (1). 14.30 Àëüî, äèðåêòîð?!.
15.35 Õ/ô "Õîðîáðå ñåðöå" (1). 19.00
Îäíà çà âñ³õ. 20.00 Â³òàëüêà. 21.15
Äàåøü ìîëîäüîæ!. 22.15 ×îðò³âíÿ
ùîäíÿ. 22.40 Ñëàâà ç³ Ñëàâºêîì
Ñëàâ³íèì. 23.00 Õ/ô "Íåäèòÿ÷å
ê³íî" (2). 00.45 Comedy Woman.
01.35 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ . 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
ìóçè÷íà ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11:00 - Õ/ô. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - ïðîãðàìà
"Äóõîâíå äæåðåëî" (ïîâòîð). 13:45
- Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30 - Õ/ô. 20:00
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - "7 äí³â".
21:10 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 22:35
- Õ/ô . 00.20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00 Çà-
ïèòàéòå ó ë³êàðÿ. 08.25 Áóäèíêè
ìàæîð³â. 09.15 Ì/ñ "Ðîãè ³ êîïèòà:
Ïîâåðíåííÿ". 09.50 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè
ç Ìàäàãàñêàðó". 10.30 Øîó Øàðà.
11.15 Íåä³ëüíèé îô³ñ. 12.15 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 13.15, 20.00
ØîóìàSòãîóîí. 16.00 Ì/ô "Âàëë-
²". 18.00 Õ/ô "ßêîñü ó Âåãàñ³" (2).
22.30 Ïðîêèíóòèñÿ çíàìåíèòèì.
23.30 Õ/ô "Äóæå ñòðàøíå ê³íî" (3).
01.20 Ñïîðòðåïîðòåð. 01.25 Ò/ñ
"Îäíà í³÷ êîõàííÿ". 03.10, 04.15
Çîíà íî÷³. 03.15 Íàðîäæåííÿ óê-
ðà¿íñüêîãî ê³íî. 04.20 Ìîÿ àäðåñà
- Ñîëîâêè. Ïàñòêà.



ÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏÃÎÐîÑÊÎÏ

“ÏÅÄÐÎ-ÒÀÊÑ²” – Ö²ËÎÄÎÁÎÂÎ. ÊÎÆÅÍ ÄÅÑßÒÈÉ ÂÈÊËÈÊ – ÁÅÇÏËÀÒÍÎ! Ò.5-33-33, 050 588 33331212121212 ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà15 ëèñòîïàäà 2012 ð.

46 (946)46 (946)46 (946)46 (946)46 (946)

ñ ò .ñ ò .ñ ò .ñ ò .ñ ò .

ççççç  19.11. 19.11. 19.11. 19.11. 19.11.2 02 02 02 02 0 1212121212 ð . ð . ð . ð . ð .

ïî 25.11.2012 ð.ïî 25.11.2012 ð.ïî 25.11.2012 ð.ïî 25.11.2012 ð.ïî 25.11.2012 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
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çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.
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Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 26
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 16
     äiâ÷àòîê – 10
     îäðóæèëîñÿ –

12 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà;
ïîìåðëî – 19 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯
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ОВЕН. На початку
тижня можуть ус�
пiшно пройти дiловi
переговори, якi до�

зволять вам стабiлiзу�
вати рiвень добробуту.

ТIЛЕЦЬ.  Будьте
мудрiшими i роз�
судливiшими: якщо
ви поступитеся

лiдируючою роллю колезi,
то вiд цього тiльки виграє�
те. Сприятливий час для
пiдвищення професiйного
рiвня.

БЛИЗНЮКИ. У вас
є прекрасна мож�
ливiсть визначити
i навiть вирi�ити

основнi проблеми цього
року. Рекомендується
активнiсть i наполег�
ливiсть в реалiзацiї своїх
планiв.

РАК. Якщо ви нама�
гаєтеся робити як
краще, а виходить
як завжди, це знак

того, що ви не зовсiм
розумiєте що, власне ка�
жучи, робите.

ЛЕВ. Хороший час
для побудови нових
планiв. Ви повнi сил
i енергiї для по�

дальшого духовного роз�
витку.

ДIВА. Цього тижня
вашi почуття можуть
бути схильнi до
в и п р о б у в а н ь .

Швидше за все, це буде
пов`язано з вимушеною
розлукою з кимось, хто
вам дуже дорогий.

ТЕРЕЗИ. Цей тиж�
день – не зовсiм
вдалий час для
змiни роботи, але

прекрасний момент для
пiдвищення професiйного
рiвня i вивчення чогось
нового.

СКОРПIОН. Багато
що вдаватиметься,
особливо якщо по�
єднувати приємне

з корисним. Можливе ви�
никнення гострих i непе�
редбачуваних ситуацiй.

СТРIЛЕЦЬ. Поне�
дiлок присвятiть
активнiй роботi,
оскiльки результат

буде прямо пропорцiйний
витраченим зусиллям. У
цей перiод небажано за�
лишатися наодинцi.

КОЗЕРIГ.  Перед
вами на цьому
тижнi може встати
вибiр: починати

нове або продовжувати
старе. Подумайте, що для
вас важливiше, i спробуй�
те ухвалити правильне
рiшення.

ВОДОЛIЙ.  Цього
тижня вам може го�
стро захотiтися
рознести все на�

вколо – ви можете впасти
в стан афекту. Вiвторок
може бути пов`язаний з
активною боротьбою,
агресiєю i провокацiями.

РИБИ. Викличте на
допомогу всю свою
оригiнальнiсть i
непередбачуванiсть,

тодi ви будете просто
чарiвнi.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎ áà-íà!

У МУКАЧІВСЬКОМУ ДРАМТЕАТРІ
18.11.2012 â 12.00

â³äáóäåòüñÿ âèñòàâà äëÿ ä³òåé
“Ïðàâäà ïðî êóðî÷êó ðÿáó”.

Â 17.00 – äëÿ äîðîñëèõ “Ïî-ìîäíüîìó”.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на газету «ÌÓÊÀ×ÅÂÎ»
на 2013�й рік.

У передплатних умовах нічого не змінюється
Передплатна вартість  1�го номера газети

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

Оформити підписку вам допоможуть у будь�яко�
му поштовому відділенні міста і району або  безпо�
середньо у редакції газети за адресою м. Мукаче�
во, вул. Яр. Мудрого, 5�а  (2�й поверх).

Віко домовини заворушило�
ся, почало поволі відсуватися –
і назовні зісередини появила�
ся... рука!

Це не кадр із фільму жахів, а кар�
тина, що постала перед очами
міліціонерів, котрі прибули за вик�
ликом у похоронне бюро.

А почалася ця історія з баналь�
ної сімейної сварки в одній з бага�
топоверхівок Житомира. "Під час
подружніх "розбірок" 33�річний чо�
ловік у запалі гніву грюкнув двери�
ма та пішов із дому, — розповіла
керівник ЦГЗ УМВС у Житомирській
області Алла Ващенко. — Поблу�
кавши вулицями та добряче змер�
знувши, він підігрів свою образу
горілкою. Але ночувати таки десь

треба було, а повертатися до дру�
жини не дозволяла гордість".

Зупинившись перед під'їздом
власного будинку, чоловік почухав
потилицю і знайшов інше місце
ночівлі. На першому поверсі ба�
гатоповерхівки містилося похо�
ронне бюро. Вже була пізня годи�
на, тож контору закрили. Проте
винахідливий житомирець потра�
пив туди без проблем — не довго
думаючи, він просто розбив скло
у вітрині та проліз усередину. Оп�
ісля вибрав найзручнішу, на його
думку, труну, влігся там, вкрився
віком — і заснув богатирським
сном!

"Дзвін скла почули сусіди, які
викликали міліцію, — каже далі
Алла Ващенко. — Тож уже за кілька

хвилин на місце прибули співроб�
ітники державної служби охорони.
Міліціонери побачили розбиту
вітрину ритуального бюро і вирі�
шили, що хуліган або крадій устиг
утекти. Вони з ліхтариками огля�
нули приміщення, та нікого не
знайшли. Аж раптом віко однієї
домовини відсунулося — і звідти
виліз заспаний чоловік, невдово�
лений, що його розбудили".

Від такого видовища навіть бу�
валі правоохоронці спершу вжах�
нулися. Проте за мить отямилися
і затримали "покійника". За сло�
вами чоловіка, він не мав наміру
щось красти, а просто хотів вис�
патися.

Сергій БОВКУН

☺ ☺ ☺

ÏÐÈÉÌÅ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ØÂÀ×ÎÊ
Ï³äïðèºìñòâî ãàðàíòóº:

-îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ;
-ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó;
-áåçêîøòîâíå ïåðåâåçåííÿ
 òðàíñïîðòîì ïðàö³âíèê³â;
-÷àñòêîâó îïëàòó õàð÷óâàííÿ â ¿äàëüí³;
-äîòðèìàííÿ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é.

Àäðåñà ï³äïðèºìñòâà:
ì.Ìóêà÷åâî, âóë. Ìàòðîñîâà,13

Êîíòàêòíèé òåëåôîí äëÿ äåòàëüíî¿
³íôîðìàö³¿: (03131) 2-33-02.

ÏÀÒ «ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÀ
ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ

«ÌÐ²ß»

– ß ñêàçàë åé, ÷òî
õî÷ó ïîïðîáîâàòü  ÷òî-
òî íîâîå  â ïîñòåëè.
Îíà ïîêàçàëà ìíå, êàê
ìåíÿòü ïîäîäåÿëü-
íèê...

×óæîãî íàì íå íàäî,
íî ñâîå  ìû âîçüìåì, ÷üå
áû îíî íè áûëî.

Ìóæ÷èíû ãåíèàëüíû,
íî îíè íèêîãäà íå ïîé-
ìóò, êàê ìû ìîæåì âû-
òàùèòü ëèô÷èê ÷åðåç
ðóêàâ!

Åñëè ÿ ïîçâîíþ òåáå
ïîñëå äâåíàäöàòè, íå
áåðè òðóáêó! Ýòî íèêà-
êàÿ íå ÿ èëè ÿ, íî íèêà-
êàÿ!

Âñÿ ñîâðåìåííàÿ íà-
óêà  íå ìîæåò äàòü
îòâåò íà ïðîñòîé
âîïðîñ: "Ãäå âçÿòü
äåíüãè?"

Êîãäà-òî ãðåêè ðàç-
ðóøèëè Òðîþ, Ïåðñèþ,
Åãèïåò, Ñèðèþ, Ôèíè-
êèþ, Âàâèëîí,  Áàêò-
ðèþ...

Íàñòàëà î÷åðåäü  è
Åâðîñîþçà!

Ñòóê â äâåðü. Õîçÿèí:
– Êòî òàì?
– Îòêðîéòå, ñâÿçèñ-

òû.
Îòêðûë, è åãî ñâÿçà-

ëè.

È ñîçäàë  Áîã æåíùè-
íó.... È íåò ñ òîãî ìî-
ìåíòà ïîêîÿ íè ìóæ÷è-
íàì, íè Áîãó...

Ïîñëå îïðåäåëåííîé
ñóììû  óêðàäåííîãî
ýêîíîìèêà  ïðåâðàùà-
åòñÿ â ïîëèòèêó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ЗАСНУВ  У ТРУНІ
Посварившись із дружиною, житомирець заночував у похоронному бюро

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Стративим годинку у Чинадьові.
Файно ся оддячу.

Тел. 050 644 92 59 (Борисович).

ÏÎÂÅÐÍ²ÒÜ ÇÀ ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÓÏÎÂÅÐÍ²ÒÜ ÇÀ ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÓÏÎÂÅÐÍ²ÒÜ ÇÀ ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÓÏÎÂÅÐÍ²ÒÜ ÇÀ ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÓÏÎÂÅÐÍ²ÒÜ ÇÀ ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÓ

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,  25 ЛИСТОПАДА, о 13�й год. в при�
міщенні Мукачівської міської центральної бібліотеки
(біля Центральної аптеки); (тел. 096�435�37�33; 067�
422�54�74; того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст, (готель
“Хуст”)   (тел. 4�31�53, 096�435�37�33; 067�422�
54�74)   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!

Международное агентство переводов

ПРИГЛАШАЕТ ПЕРЕВОДЧИКОВ

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
на дистанционную работу на дому. Удобный график

работы. Гарантированная стабильная зарплата. Как
частичная (5�6 часов в день) так и полная (8+ часов в

день).  Требование: компьютер
и безлимитный интернет.

 Тел.: 050�4�188�188

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
Провізори�фармацевти.

Звертатися по тел. 050�372�68�60.


