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

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

 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ ì³ñòà
³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñíèêà
ìàéíà.

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

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ äëÿ ä³¿
çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó ïðàâó.

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

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

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

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

25 ШТАТIВ направили у Бiлий дiм петицiї про на�
міри вийти зi складу Споучених штатiв Америки.

У НОВIЙ Зеландiї притягнуто до суда  76�рiчного
Сема Браканова, який  намагався здiйснити напад
на члена королiвської сiм’ї – принца  Уельського
Чарльза i його дружину Камiллу. Вiн заготував два
вiдра кiнського навозу i збирався при певнiй нагодi
вилити його на королiвських осiб.

АМЕРИКАНСЬКА поп�зiрка Мадонна влаштува�
ла у нью�йоркському спорткомплексi благодiйний
концерт з стриптизом, а зiбранi грошi  переказала
на допомогу  жертвам урагану "Сендi".

МIСТ на рекорднiй  для Європи висотi – 3041 м
над рiвнем моря з’явиться у Швейцарiї на горi
Тiтлiс.  Довжиною у сто метрiв i шириною  в 1 метр,
вiн стане частиною  канатної дороги  Енгельберг�
Гершнiальп.

ПЛОЩА офiцiйних смiттєзвалищ в Українi  до�
сягла  12 тис. кв. км, що дорiвнює територiям Кiпра
i Чорногорiї. 22 вiдсотки iснуючих звалищ не
вiдповiдають нормам безпеки.

УКРАЇНА робить практичнi кроки  до господарю�
вання на зимовiй Олiмпiадi 2022 року. Львiвська
мерiя до того часу планує збудувати
багатофункцiональний льодовий палац i
Олiмпiйське селище вартiстю  до 5 млрд. доларiв.

ЯПОНСЬКI умiльцi розробляють  спецiальнi суд�
на�"ковчеги" з герметично закритою палубою, у
яких зможуть рятуватися люди  на випадок цунамi.

ЛЮДИ все бiльше користуються  пластиковими
картками, внаслiдок  цього  може  серйозно пост�
раждати  найбiльший  свiтовий  виробник  банкнот�
� британська полiграфiчна компанiя, яка друкує
150 нацiональних валют  свiту.

ОДИН з лiдерiв  iсламiстiв шейх Мургам  Салел
закликає зруйнувати єгипетськi пiрамiди i Велико�
го сфiнкса у Газi, як непотрiбнi країнi  пам’ятники
язичницької культури.

941 МЛРД. доларiв  переказано за третiй квар�
тал  року  українськими заробiтчанами з�за кордо�
ну. Це на 9 вiдсоткiв бiльше, нiж на таку пору торiк,
але на 10 вiдсоткiв менше, нiж у другому кварталi.
Бiльш нiж половина коштiв вiд наших землякiв
надiйшло з Росiї.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ
багатоквартирних житлових будинків !!!

Згідно рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради
"Про затвердження наслідків конкурсу з визначення виконавців по�
слуг з управління будинками" від 23 жовтня 2012 р. № 261 та рішення
Мукачівської міської ради від 25 жовтня 2012 р.  – ТОВ "І.Т.В Сервіс"
визнано виконавцями послуг з утримання будинків та прибудинкових
територій, які перебували на утриманні ММКП "ЖРЕП�3" та ММКП
"ЖРЕП�5" м.Мукачево.

В зв'язку з цим, з 1 грудня 2012 року надання послуг з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій в зазначених мікрора�
йонах м. Мукачево буде здійснюватися управляючою компанією
"І.Т.В. Сервіс"

На виконання вимог п. 1, ч. 3, ст. 20 Закону України "Про житлово�
комунальні послуги" з метою належного, своєчасного, та якісного
надання послуг, переконливо просимо мешканців багатоквартирних
будинків, які перебували на утриманні ММКП "ЖРЕП�3" та ММКП
"ЖРПП�5" м.Мукачево. звернутися в найкоротший термін до ТОВ
"І.Т.В. Сервіс" для укладання договору з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій за адресою: м. Мукачево вул. Горького,
9 (приміщення колишнього ЖРЕП�3 або м. Мукачево, Ужгородська,
17 (приміщення колишнього  ЖРЕП�1).  Для укладання договору при
собі необхідно мати документ, що посвідчує особу  та документ, що
посвідчує власність на квартиру.

Споживачам, що згідно із законодавства користуються пільгою по
оплаті житлово�комунальних послуг (квартплата) необхідно надати
копію документа, що підтверджує наявність пільги (копію посвідчен�
ня)

Просимо звернути увагу, що пільга буде надаватися з моменту
пред'явлення пільговиком відповідного посвідчення.

Телефон для довідок (03131) 3�21�21
www.itvservice.com.ua
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Митрополит Київський і всієї України Володимир Предстоятель Української Православної Церкви 6 листопада
2012 року у м. Києві нагородив ректора Мукачівського державного університету Юрія Вікентійовича МИГАЛИНУ
орденом Української Православної Церкви Святого благовірного князя Київського Ярослава Мудрого за заслуги
перед Українською Православною Церквою.

Викладачі, співробітники та студенти Мукачівського державного університету, газета “Мукачево” щиро вітають
Юрія Вікентійовича з високою відзнакою Української Православної Церкви.

Ðåêòîðà ÌÄÓ íàãîðîäèëè öåðêîâíèì îðäåíîì Êåð³âíèêè ì³ñòà íàä Ëàòîðèöåþ
â³äâ³äàëè âåòåðàíà

Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

12 листопада, відзначав свій 95/ти річний ювілей
учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни 1941/
1945 років, член президії та ради Мукачівської
міської громадської організації «Ветерани України»,
полковник у відставці Микола  Миколайович Тара/
сов.

З першого дня Великої Вітчизняної війни Микола
Миколайович, випускник Одеського авіаційного учи/
лища, літав у авіарозвідку як командир авіаланки
бойового розрахунку училища, брав участь у бойо/
вих діях на території України, Росії, Білорусії,
Польщі, Німеччини у складі Західного, Південно/
Східного, Північно/Кавказького, Сталінградського,
Південного, 4/го Українського, 1/го та 3/го Біло/
руського фронтів.

За роки Великої Вітчизняної війни Микола Тара/
сов виконав 483 бойові вильоти. У повітряних боях,
під час особливо важливих завдань, особисто збив
17 ворожих літаків. Війну закінчив у Берліні на по/
саді командира авіаційної ескадрилії у званні капі/
тана.

За відвагу та героїзм у роки ВВв був двічі наго/
роджений орденом Червоного Прапору, а також
орденом Вітчизняної війни І/го ступеня.

З 1957 року Микола Тарасов проходив службу у
місті Мукачево у 486 винищувально/авіаційному
полку на посаді заступника командира, а згодом –
начальника штабу. Він був і залишається активним
учасником громадського життя міста, ветерансь/
кого руху.

 Мукачівський міський голова Золтан Ленд’єл,
разом з секретарем міської ради Іваном Маняком
та заступником міського голови Михайлом Лабо/
шем відвідали, розчуленого від несподіванки юві/
ляра, який поділився своїми спогадами про мину/
ле та думками про сьогодення. Гості, у свою чергу,
тепло привітали Миколу Миколайовича, побажали
йому міцного здоров’я, гарного настрою, а також  і
надалі  бути активним учасником громадського
життя  міста.

Відділ з питань внутрішньої політики
Мукачівського міськвиконкому

для газети «Мукачево»

13 ìëí. 995 òèñ. 400 ãðí.
Таку суму грошової застави Центральна ви/

борча комісія готова повернути переможцям
парламентських виборів – п’ятьом партіям і 225
нардепам, обраних у мажоритарних округах.
Згідно із законом, для участі у виборах народ/
них депутатів кожній із партійучасниць потрібно
було внести грошову заставу у розмірі двох ти/
сяч мінімальних зарплат – на липень 2012/го
ця сума становила 2 млн. 204 тис. грн. А от кож/
ному із кандидатів/мажоритарників перед реє/
страцією належало перерахувати 13 тис. 224 грн.
(тобто суму, адекватну 12 «мінімалкам»). Хто не
зумів 28 жовтня перемогти, той втратив цю за/
ставу. Отож у Державний бюджет ЦВК перера/
хує заставні кошти 16 партійневдах і 2428 кан/
дидатів/мажоритарників, яким не пощастило
здобути мандат.

Табачник запретил
школьные поборы

Все благотворительные взносы родителей
должны проходить бухгалтерский учет

Министерство образования и науки Украины обязало руко/
водителей образовательных учреждений запретить принуди/
тельный сбор средств в школах. Разрешено принимать только
добровольные пожертвования и вести их бухгалтерский учет.
Для того, чтобы упорядочить благотворительные взносы, ди/
ректоров школ обязали рекомендовать родительским советам
создавать благотворительные фонды и в их уставах прописать
четкий порядок поступления и использования средств. Благо/
творительные взносы должны приниматься исключительно на
добровольной основе и обязательно отражаться в бухгалтерс/
ком учете. Также школы должны систематически отчитываться
перед родителями об использовании собранных средств.

До уваги учнів 11 класів, середніх
освітніх закладів району!

Вищі військові навчальні заклади Служби безпе/
ки України — НА СБ України (м. Київ) та Інститут
підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки
України Національного університету «Юридична
академія України імені Я. Мудрого» (м. Харків) ого/
лошують набір абітурієнтів на денну форму навчан/
ня на 2013 рік за спеціальностями: «Правознав/
ство», «Філологія» (перекладач/референт) та «Дер/
жавна безпека».

За довідками звертатись до районного підрозд%
ілу (м. Мукачево, вул. І.Маргітича, 36,

тел. (03131)5%50%45) або до відділу кадрового
забезпечення УСБ України в Закарпатській

області (м. Ужгород, вул. Довженка, 3)
 тел.: (0312) 69%13%17

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
В воскресенье 18 ноября   театр показал  маленькому

зрителю сказку «Правда про Курочку Рябу», в постанов/
ке Н.Бабина.

Спектакль был принят детьми с  удовольствием.
В день празднования Святого Мартина, неизвестные

жители города принесли в театр игрушки. Эти игрушки
и были розданы детям сиротам из интерната слепых
после просмотра спектакля.

Благодарим небезразличных людей. Давайте сдела/
ем это добрым начинанием.

Салова (Лівшун) Гертру�
да Данилівна народилася
21 вересня 1924 року у
селі Понінкі Полонського
району Хмельницької об�
ласті.

…Українці, поляки, чехи, євреї, німці — усі один одному
допомагали. Тому й вижили

Батько працював змін�
ним майстром на папе�
ровому комбінаті (По�
нінський паперовий
комбінат), а мати була
домогосподаркою. У
сім’ї було четверо
дітей. Усі дівчата.

— У 1932/33 роках їсти
було нічого. Мама здала свої
коштовні речі у торгзін, в
обмін на продукти харчуван/
ня, — це трошки допомогло.
Навколо села був ліс, який
для багатьох людей став
справжнім рятівником. Ми
йшли туди і шукали їжу: гри/
би, акацію, татарське зілля.
З нашої сім’ї ніхто не пост/

раждав. З фабрики трошки
допомагали, – пригадує
жінка ті важкі часи. До сьо/
годнішнього дня Гертруда
Данилівна пам’ятає чорні
галушки із заводської
їдальні, а також директора
підприємства п. Масюка,
який піклувався про своїх
працівників. Із сумом згадує
своїх ровесників, які помер/
ли з голоду: поляка Франека
Богінського, єврейку Естру
Зегермайстер та українку
Віру Демидюк.

 — Мама завжди говори/
ла: «Хочеш їсти — лягай
спати». Довше спали, щоб
менше хотілося їсти. Дуже
важко було, але якось пере/
були. Хоча випадки смерті

були, але не стільки бага/
то, як в інших місцевостях.
Наше селище було багато/
національним: українці, по/
ляки, чехи, євреї, німці —
усі один одному допомага/
ли. Тому й вижили, — ска/
зала на завершення Г. Д.
Салова.

У Мукачево приїхала за
направленням після закін/
чення Київського залізнич/
ного технікуму у 1949 році.
Працювала певний час на
залізниці, а пізніше, у тор/
говельній сфері.

З книги «Відгомін тра%
гедії» (Спогади мукачівців,
які пережили Голодомор
1932%1933 років в Україні).

24 листопада 2012 року у нашому місті, краї та країні вшановуватимуть пам’ять
жертв Голодомору 1932/1933 років в Україні.

Цього дня, у суботу, на 15.30 запрошуємо мукачівців та гостей нашого міста
взяти участь у загальноміському  мітингу/реквіємі «Запали свічку» та екуменічній
панахиді, які проводитимуться  по вул. Ярослава Мудрого, 42/а, біля Української
Православної Церкви.

О 16.00 церковними дзвонами та хвилиною мовчання просимо вшанувати пам’/
ять жертв Голодомору 1932/1933 років в Україні.

 Золтан ЛЕНД’ЄЛ, міський голова

«Запали свічку» !
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Ìóêà÷³âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ñëà-
âèòüñÿ ñâî¿ìè òðàäèö³ÿìè, ùî  âïåâíåíî òâî-
ðÿòü éîãî ³ñòîð³þ. Äåíü ñòóäåíòà – îäíå ç íàé-
ö³êàâ³øèõ ñâÿò, òàê ÿê éîãî òâîðöÿìè º ñòóäåí-
òè.

Ñâÿòî â³äáóëîñÿ ó âåëèê³é çàë³ óí³âåðñèòåòó, äå
áóëè ïðåäñòàâíèêè âñ³õ ôàêóëüòåò³â. Ä³éñòâî
ðîçïî÷àëîñÿ ç â³òàííÿ ðåêòîðà Ìóêà÷³âñüêîãî
äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó, äîêòîðà õ³ì³÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîðà Þ.Â.Ìèãàëèíè. Ðåêòîð ðîçïîâ³â ïðî
óí³êàëüí³ñòü ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ, âàæëèâ³ñòü
ÿê³ñíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ òà âè-
ðàçèâ óïåâíåí³ñòü, ùî ñòóäåíòè ÌÄÓ áóäóòü íå
ò³ëüêè õîðîøèìè ñïåö³àë³ñòàìè, à é ïðåêðàñíè-
ìè Ëþäüìè.

À ïîò³ì ïî÷àëîñÿ ñàìå ä³éñòâî – êîíöåðò ó
ôîðì³ ÊÂÊ. Ñê³ëüêè áóëî æàðò³â, äîòåïíèõ ðîç-
ïîâ³äåé, ï³ñåíü! Ó çàë³ ïàíóâàâ äóõ òîâàðèñü-
êîñò³, ñï³âïåðåæèâàííÿ, ðàäîñò³, ñòóäåíòñüêî¿
äðóæáè. Îïëåñêàìè çàëà çóñòð³ëà âèñòóï ìîëî-
äî¿ êîìàíäè ÊÂÊ «Ê³íî», ó ñêëàä³ ÿêî¿ áóëè ÿê
ñòóäåíòè, òàê ³ øêîëÿð³. Ðîäçèíêîþ êîíöåðòó
ñòàëî àíîíñóâàííÿ òåàòðàëüíî¿ ñòóä³¿ óí³âåðñè-
òåòó. Ä³â÷àòà âèéøëè ó ð³çíèõ îáðàçàõ (áîãèíÿ
Àôðîä³òà, Äæóëüºòòà, Òåòÿíà Ëàð³íà, Îêñàíà).
Äî ðå÷³, çà ³í³ö³àòèâîþ ñòóäåíòîê àíãë³éñüêî¿
ô³ëîëîã³¿  ïðîäîâæóºòüñÿ íàá³ð äî ñòóäåíòñüêî-
ãî òåàòðó.

² îñü ê³íåöü ñâÿòà: ñòóäðàäà âèçíà÷àº ïåðåìîæ-
öÿ. Õâèëþþòüñÿ âñ³: ðåêòîð, âèêëàäà÷³, ñòóäåí-
òè. ² íàðåøò³ – íàéêðàùîþ ñòàëà êîìàíäà ïåäà-
ãîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó ÌÄÓ. Ïðîòå ââàæëèâå
³íøå: ñòóäåíòè ëþáëÿòü ñâ³é âóç, ôàêóëüòåòñüêà
äðóæáà ñòàëà á³ëüø ì³öíîþ.

Â³òàºìî ç³ ñâÿòîì!
Ïðåñ-ñëóæáà ÌÄÓ

Ñòóäåíòñüêå ñâÿòî â ÌÄÓ
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З віком захисні ресур�
си організму зменшу�
ються, з’являються озна�
ки старіння. Та морква
здатна відтермінувати ці
зміни.

Це довели спеціалісти
Центру з контролю та запо�
бігання хворобам з Атлан�
ти, США. Моркву треба їсти
щодня вареною, тушкова�
ною, печеною, частково си�
рою та пити з неї сік, — пе�
реконє Борис Скачко, відо�
мий лікар�фітотерапевт і
натуропат.

—  Раніше ЇЇ користь
пояснювали наявністю
вітаміну А, що позитивно
впливає на гостроту зору,
стан шкіри, протидіє
підвищеній втомлюва�
ності...

— А ще він зміцнює імун�
ітет! Адже відомо, що функ�
ціонування імунної системи
залежить від стану печінки.
Цей орган не лише голов�
ний очищувач крові — при
потраплянні вірусу саме пе�
чінка продукує “будівель�
ний матеріал” для антитіл.

Овоч, який омолоджує
Дослідження: антиоксиданти, які містяться

у моркві, здатні відновлювати клітини

Скажімо, коли вірус потрап�
ляє в організм через сли�
зову оболонку органів ди�
хання, починається вироб�
лення імуноглобуліну А. Ці
антитіла зв’язують та деак�
тивовують вірус.

Тому для імунітету треба
насамперед активізувати
діяльність печінки. А для
цього необхідний вітамін А,
якого найбільше у моркві.
Крім того, морква має ви�
ражений антибактеріаль�
ний ефект, а також зупиняє
запальні процеси. Цей овоч
прекрасний сорбент — він
виводить з організму шла�
ки і токсини, очищує печін�
ку.

— Скільки ж треба вжи�
вати моркви та якої?

—  Найкращий варіант —
це варена морква. У ній
вітаміну А вдвічі більше, ніж
у сирій! Можна робити са�
лат із сирої та вареної мор�
кви навпіл — так організм
одержує і вітамін А, і жор�
стку клітковину. Обов’язко�
вим компонентом є жир —
олія чи сметана. Вітамін А

належить до жиророзчин�
них вітамінів, які засвою�
ються лише за наявності
жирів.

Загалом морква має ста�
ти щоденним продуктом
споживання. Лише у 100
грамах цього овочу
міститься добова доза бе�
такаротину. Аби її отри �
мати, треба з’їсти кілограм
гарбуза або 1,5 кілограма
помідорів.

Однак забагато моркви
не їжте: цей коренеплід має
здатність накопичувати
нітрати. Навіть вирощений

“для себе” небезпечний —
через хімічні реакції утво�
рюються нітрати.
Найбільш “здорова” морк�
ва, вирощена у піску.

—А що скажете про
морквяний сік, який нази�
вають еліксиром моло�
дості?

— Найкраще пити не чи�
стий морквяний сік, а навпіл
розведений з яблучним.
Яблука містять кислоти, які
нейтралізують розвиток
бактерій у соку.

Марина МОРОЗ

Квоти уже збільшено з 1000 до      10
000 га. Головне – завчасно отримати
ліцензію і насіння придбати. Річ у тім,
що уряд узаконив поняття “технічні ко�
ноплі”, і тепер аграріям, що вирощу�
ють цю культуру, не доведеться витра�
чатися на недешеві охоронні послуги.

Детально про конопляний бізнес розпо�
віла Ірина Лайко, кандидат сільськогоспо�
дарських наук, завідувач лабораторії Інсти�
туту луб’яних культур НААНУ.”

— Ірино Михайлівно, насамперед
поясніть, чим цінні коноплі? І чим
відрізняються технічні від звичайних?

—  Наші прадіди дуже цінували цю рос�
лину: ткали з неї полотно для одягу, вироб�
ничий текстиль, з насіння робили соло�
дощі, вичавлювали лікувальну олію. У 60�х
роках минулого століття коноплі в Україні
оголосили наркотиком та наклали на них
табу. Але ще за часів СРСР під конопляр�
ство, хоч воно і перебувало під особливим
контролем, загалом було відведено 200 ти�
сяч гектарів, з них понад 50 тисяч — в Ук�
раїні. Коноплі давали майже 20 відсотків
прибутку від усіх посівних площ. Нині ми
маємо площу в десять разів меншу. І при
цьому витрачаємо великі гроші на закупі�
влю з�за кордону целюлози, хоч могли б
мати свою, конопляну.

А, наприклад, у сусідній Росії щороку
висівають 250 тисяч гектарів конопель. У
Європі на основі цієї справді  унікальної
рослини виготовляють 50 тисяч різноман�

КОНОПЛІ ТЕПЕР В ЗАКОНІ
Наступної весни фермери зможуть сіяти конопель

скільки душа бажає

ітних виробів, зокрема шиють елітний
одяг. Усе це можна робити і зі звичайних, і
з технічних конопель. Тільки останні май�
же не містять наркоактичної речовини тет�
рагідроканнабінолу (через нього, власне,
рослина потрапила під заборону).

Цікаво, що технічні сорти давно вивели
наші селекціонери, насіння успішно експор�
тували за кордон. А в нас через відсутність
самого поняття “технічні коноплі” до цих
сортів були такі ж вимоги, як до нарковмі�
сних. Витрачати ж 60% заробленого на
охорону посівів (донедавна це була обо�
в’язкова умова вирощування будь�яких ко�
нопель) фермерам було просто невигідно.

— Ця культура вимоглива?
—  Я б сказала — мінімально вимоглива.

У нас її можна вирощувати всюди, хіба крім
посушливих районів Херсонщини і Криму.
Врахуймо і те, що в технічних конопель
немає біологічної несумісності   з   іншими
культурами, практично відсутні спільні
шкідники та хвороби, вони добре витри�
мують монокультуру (можуть рости на од�
ному фунті, не шкодячи йому, і до 80 років).
Тому вони можуть входити до складу будь�
яких ланок сівозмін.

Технічні коноплі — одна з найрентабель�
ніших культур. За підрахунком експертів,
уклавши в гектар конопель 3000 гривень,
можна мати 100% віддачі. Бо це безвідход�
не виробництво (на прибуток працюють і
насіння, і стебла). А врожайність конопель
в Україні сягає 770 кілограмів з гектара.

Ірина КОНТОРСЬКИХ

“МІКРОПАРНИК” З ПЛАСТОВОЇ ПЛЯШКИ
Останніми роками широкого поширення у нас набули 1,5 і 2 літрові пляшки. Дачники і не тільки знаходять їхнє

найрізноманітніше застосування. Можливо хтось вже пробував робити з них “мікропарник”.
Пляшка розрізається навпіл, і кожною з двох половин можна накрити рослину. Природно, що велику рослину ними

не накриєш. Їх можна використовувати для накривання невеликих розмірів розсади, паростків, або просто сіяти під
них насіння.

Як показала практика, ці пляшки дуже добре зберігають тепло, захищаючи рослини від можливих заморозків,
зберігають вологу, оберігають від шкідників (наприклад капусту від хрестоцвітноі блішки або навіть зайця).

Дуже вдале застосування таких “мікропарників” при вирощуванні огірків. Як відомо вони дуже бояться весняних
заморозків. Розсаду огірків не рекомендується вирощувати великих розмірів, тому що вона гірше приживається, а
ось невелика, з 2�3 листям якраз поміститься під ковпак з половини пляшки. Можна використовувати метод вирощу�
вання огірка через сіянці — тільки що проросле насіння з сім’ядолями, що розкрилися. Вони вимагають високої
вологості грунту, який і в змозі забезпечити “мікропарник”, якщо перед накриттям ковпака їх гарненько полити.

І ще невелике зауваження: треба використовувати тільки білі прозорі пляшки (у жодному випадку не зелені), шийка
пляшки повинна бути закручена пробкою.

НЕХИТРІ
ДРІБНИЧКИ

 Ùîá äîâøå
çáåðåãòè åëàñòè÷í³ñòü
øê³ðè ëàêîâàíîãî
âçóòòÿ, àêñåñóàð³â, ¿õ
êîðèñíî ïåð³îäè÷íî
çìàùóâàòè ïåðåì³øà-
íîþ ñóì³øøþ 1 ÿº÷-
íîãî æîâòêà, 3 ñò. ëî-
æîê ñêèïèäàðó ³ 1 ÷.
ëîæêè îë³¿.

 Ùîá øê³ðÿíèé
âèð³á áëèùàâ, òðåáà
çìàñòèòè éîãî òîíêèì
øàðîì âàçåë³íó, ïîò³ì
ÿº÷íèì á³ëêîì ³ â³äïî-
ë³ðóâàòè ãàí÷³ðêîþ.

 Ðóêàâè÷êè ç
ì’ÿêî¿ øê³ðè íàáóâà-
þòü ïðèºìíîãî áëèñ-
êó, ÿêùî ¿õ íàòåðòè
òàëüêîì.

ОЛАДКИ З ГАРБУЗА І КАРТОПЛІ
Обчищений гарбуз і сиру картоплю натирають на

тертці, додають жовтки, сіль, добре перемішують, дода�
ють збиті білки і з підготовленої маси смажать на добре
розігрітому маслі оладки з обох боків.

Подають до столу зі сметаною.

ГАРБУЗ, ЗАПЕЧЕНИЙ У СМЕТАНІ
Підготовлений гарбуз нарізають шматочками, солять,

посипають пшеничним борошном і тушкують з вершко�
вим маслом до готовності. Після цього кладуть у змаще�
ний маслом і посиланий сухарями сотейник, заливають
сметаною, збризкують маслом і запікають у духовці.

1 кг гарбуза, 1,5 ст. ложки вершкового масла, 4 ст. лож�
ки сметани, 2 ст. ложки цукру, 1 ст. ложка мелених сухарів,
1 ст. ложка пшеничного борошна, сіль.

ПОДАРУЙТЕ СТАРИМ РЕЧАМ НОВЕ ЖИТТЯ
 Із старого пальта, наприклад, можна зшити спаль�

ний мішок для новонародженої дитини. Для підкладки
підійде фланель зі старого халата. Крім цього, з пальта
виходить непоганий килимок, накидка на крісло або ку�
хонний табурет.
 3 непотрібної чоловічої сорочки можна зшити чудо�

вий легкий сарафан для маленької дочки, в якому можна
їздити на дачу або на пляж. Якщо на цій сорочці стали
непридатними манжети, то, повороживши деякий час над
рукавами, можна отримати чудову сорочку з коротким ру�
кавом.

 Курточку, з якої не дуже виросла дитина, можна
збільшити в розмірах. Досить обв’язати горловину і ман�
жети, при необхідності в’язку можна продовжити і по низу
куртки.

 Зі старих шкіряних сумок або рукавичок виходять
чудові й стильні аплікації на светри або пуловери.
 Крім цього, різнокольорові шматочки тканини можна

нашити на ще міцну, але яка втратила вигляд, ковдру.

ÎÁË²ÏÈÕÀ ÄÎÇÐ²ËÀ...
Житель Кольчина Мукачі�

вського району Василь
Фізер свого часу на своєму
обійсті посадив кілька об�
ліпихових саджанців. Вони
виявилися непримхливими і
швидко погнали вгору. Й за�
раз це вже чималі кущі, на
яких рясніють жовтогарячі
дрібненькі плоди. Попервах
ґазда тільки перетирав пло�
ди з цукром і використову�
вав як вітамінний засіб при
застудних хворобах. Та коли плодів стало дуже ба�
гато і він не знав, що з ними робити, допомогли пора�
ди друзів із Росії.

Варення. Плоди для нього збирають на початковій
стадії дозрівання. їх перебирають, миють, коли вода сте�
че, обліпиху засипають цукром. На 1 кг плодів беруть у
півтора раза більше цукру. Пересипають шарами та вит�
римують протягом 5 годин у холодильнику. Варять при
слабкому нагріванні до готовності.

Желе. До приготованого обліпихового соку додають
цукор (на 1 л соку 600 г цукру). Суміш варять на слабкому
вогні, злегка охолоджують і розфасовують.

Вино. Із 4 кг ягід вичавлюють 3 літри соку. Щоб знизи�
ти кислотність, сік розбавляють наполовину перекип’яче�
ною холодною водою.

Після закінчення процесу бродіння вино переливають у
бутель, закорковують і ставлять у прохолодне місце. Це
вино кислувате на смак, тому при його приготуванні треба
додати цукровий сироп із розрахунку 800 грамів цукру на
200 мл води. Ним підсолоджують вино за смаком, зазви�
чай 50 грамів сиропу на 1 літр вина. Витримувати по�
трібно рік, від цього воно набуде прозорості, золотистого
кольору і легкого аромату ананаса.

Компот. Плоди із непошкодженою шкірочкою миють,
складають у скляні банки місткістю 0,5�1 літр, заливають
гарячим цукровим сиропом (400 г на 1 літр води), накри�
вають кришками і стерилізують: півлітрові банки – 10 хв.,
літрові – 15�20 хв., після чого закручують. Зберігають при
температурі не вище плюс 15 градусів.

Олія. Вона міститься в плодах у вигляді мікроско-піч�
них краплинок. Виділити її можна методом сепарації соку.
Вичавки підсушують на повітрі чи у духовці при тем-пе�
ратурі не вище 100 градусів. Потім їх разом із насінням
подрібнюють, кладуть у скляний або емальований посуд,
заливають таким же об’ємом рафінованої олії (соняшни�
кової чи іншої), щільно закривають кришкою. Суміш вит�
римують у темному теплому місці 2�5 днів, помішуючи не
менш ніж два рази на добу. При цьому вичавки знебарв�
люються, а олія набуває оранжевого кольору й обліпихо�
вого запаху. Для кращого відділення олії вичавки вдруге
заливають свіжою порцією олії. Одержують олію тільки зі
свіжих плодів.

Записав Віталій ПУМПИНЕЦЬ.
Мукачівський район.
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Â ðåâíîñòè áîëüøå ñåáÿëþáèÿ, ÷åì â ëþáâè. (Ô. Ëàðîøôóêî).

Ïðèéøîâ ÷àñ êîëè íà
çì³íó òåïëèì ïîãîæèì
îñ³íí³ì äíÿ éäóòü ïðîõî-
ëîäí³ òà ïîõìóð³ äí³, â ÿê³
õî÷åòüñÿ ïåðø çà âñå
ç³ãð³òèñÿ òà îáñîõíóòè. Òà
ïåðø çà âñå ïîòð³áíî ïàì’-
ÿòàòè ïðî áåçïåêó, ÿêà ñóï-
ðîâîäæóº íàñ â îïàëþâàëü-
íèé ñåçîí.

 ×åðåç ïîðóøåííÿ ïðà-
âèë óëàøòóâàííÿ ïå÷åé òà
³íøèõ îïàëþâàëüíèõ ïðè-
ëàä³â (ÀÃÂ, êîòë³â òîùî), à
òàêîæ íåïðàâèëüíå êîðèñ-

Çàõîäè ïîæåæíî¿ áåçïåêè ïðè åêñïëóàòàö³¿ îïàëþâàëüíèõ ïðèëàä³â
òóâàííÿ íèìè çàçâè÷àé âè-
íèêàº ÷èìàëî ïîæåæ òà çà-
ãîðÿíü, îñîáëèâî ó îñ³í-
íüî-çèìîâèé ïåð³îä.

 ßê æå çàïîá³ãòè ëèõó?
 Ïåðåäóñ³ì, ñë³ä ïàì’ÿòà-

òè, ùî ïåðåä ïî÷àòêîì îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó âñ³ îïà-
ëþâàëüí³ ïðèëàäè íåîáõ³ä-
íî ðåòåëüíî ïåðåâ³ðÿòè, à ó
ðàç³ âèÿâëåííÿ ïîøêîäæåíü
÷è íåñïðàâíîñòåé — ðå-
ìîíòóâàòè.

 ×èùåííÿ äèìîõîä³â òà
ñàìèõ îïàëþâàëüíèõ ïðè-

ëàä³â â³ä íàêîïè÷åíî¿ ñàæ³
ïîòð³áíî çä³éñíþâàòè ïå-
ðåä ïî÷àòêîì îïàëþâàëü-
íîãî ñåçîíó òà âïðîäîâæ
íüîãî, à ñàìå:

 - îïàëþâàëüí³ ïå÷³ ïåð³-
îäè÷íî¿ ä³¿ íà òâåðäîìó òà
ð³äêîìó ïàëèâ³ — íå ð³äøå
îäíîãî ðàçó íà òðè ì³ñÿö³;

 - ïå÷³ òà îñåðåäêè âîãíþ
áåçïåðåðâíî¿ ä³¿ — íå
ð³äøå îäíîãî ðàçó íà äâà
ì³ñÿö³;

 — êóõîíí³ ïëèòè òà êèï’-
ÿòèëüíèêè — ùîì³ñÿöÿ.

 Ö³ âèìîãè, íàñàìïåðåä,
ïîâ‘ÿçàí³ ³ç çäàòí³ñòþ ñàæ³
(âóãëåöþ) ñàìîçàãîðÿòèñÿ
ï³ä ä³ºþ âîëîãè.

Ïàì‘ÿòàéòå, ùî äèìàð³ íà
ãîðèùàõ ñë³ä á³ëèòè âàïíîì
÷è ãëèíîþ. Äèìàð³ áóä³âåëü,
ùî ìàþòü ïîêð³âëþ ç ëåã-
êîçàéìèñòèõ ìàòåð³àë³â, ïî-
âèíí³ îáëàäíóâàòèñÿ íàä-
³éíèìè ³ñêðîãàñíèêàìè.

 Ïå÷³ òà ³íø³ îïàëþâàëüí³
ïðèëàäè ïîâèíí³ ìàòè ïðî-
òèïîæåæí³ ðîçïîä³ëè
(â³äñòóïè) â³ä ñïàëèìèõ êîí-

ñòðóêö³é, âèêîíàí³ çã³äíî ç
âèìîãàìè áóä³âåëüíèõ
íîðì.

 Á³ëÿ êîæíîãî îïàëþâàëü-
íîãî ïðèëàäó ïåðåä òîïêî-
âèì îòâîðîì íà äåðåâ’ÿí³é
ï³äëîç³ ñë³ä ïðèáèòè ìåòà-
ëåâèé ëèñò ðîçì³ðîì íå
ìåíøå 0,5ì õ 0,7 ì.

 Â³äñòàíü â³ä îïàëþâàëü-
íèõ ïðèëàä³â äî äîìàøí³õ
ðå÷åé (øàô, ñò³ëüö³â, ñòîë³â,
ë³æîê) ïîâèííà ïåðåâèùó-
âàòè 0,7 ì, à â³ä òîïêîâèõ
îòâîð³â — 1,25 ì.

 Ãðóáêè ïå÷åé ñë³ä ïðèïè-
íÿòè òîïèòè äî òîãî ÷àñó, ÿê
ðîäèíà âêëàäàòèìåòüñÿ
ñïàòè, àäæå ó ðàç³ âèíèê-
íåííÿ ïîæåæ³ á³äó ïðàêòè÷-
íî í³õòî â÷àñíî íå ïî-
ì³òèòü.

Îòîæ, âèêîíóþ÷è ïðîñò³
ïðàâèëà áåçïåêè, âè çáåðå-
æåòå æèòòÿ ñîá³ òà ñâî¿ì
áëèçüêèì òà ð³äíèì. Õàé â
âàøèõ îñåëÿõ áóäå òåïëî òà
çàòèøîê.

Äåðæàâíèé ïîæåæíî-
ðÿòóâàëüíèé çàã³í ÒÓ

ÌÍÑ Óêðà¿íè ó Çàêàð-
ïàòñüê³é îáëàñò³

ÙÅ ÄÎÂÃÈÕ ² ÙÀÑËÈÂÈÕ Ë²Ò!
Ñüîãîäí³ õîðîø³é, í³æí³é, äîáð³é, òóðáîòëèâ³é

ìàì³, ëàñêîâ³é, ëþáëÿ÷³é, áàáóñ³, ïîðÿäí³é,
÷óéí³é

Ñâ³òëàí³ Ìèõàéë³âí³
ÐÈÊÎ

 Âèïîâíþºòüñÿ  ñâ³òëèé þâ³ëåéíèé äåíü íàðîäæåí-
íÿ. Â³òàþ÷è  Âàñ, ùèðî áàæàºìî íàø³é øàíîâí³é
þâ³ëÿðö³  óñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â:

Ëåòÿòü ðîêè, ÿê ëåáåä³ ó âèð³é,
Æèòòÿ ³äå, éîãî íå çóïèíèòü,
 Ïðèéìè  â³òàííÿ íàø³ ùèð³,
Ùå äî ñòà ðîê³â çè÷èìî ïðîæèòü.
Õàé áóäóòü â³ðà ³ íàä³ÿ,
ßê äâà êðèëà, ùî âïàñòè íå äàäóòü,
² ñàì Ãîñïîäü ïî ìèëîñò³  íàä³ëèòü
Ùå äîâãèõ ë³ò, ùàñëèâó ñâ³òëó ïóòü!

Ëþáëÿ÷³ Òåáå ìàìà, áðàò Ìèõàéëî ç ñ³ì’ºþ,
äîíüêè Àíæåëà òà Íàòàøà ç ñ³ì’ÿìè, êîëåãè

 ³ ñï³âðîá³òíèêè çàâîäó «Êåðàìïëèòêà»
 òà ³íø³ ð³äí³ òà çíàéîì³.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Êîëåêòèâ ÏÏ «Ìåäè÷íèé öåíòð «Ãàðìîí³ÿ» â³òàº

³ç ñâ³òëèì þâ³ëåéíèì  Äíåì íàðîäæåííÿ øàíîâíîãî
êîëåãó

ÍÈÂ×ÈÊÀ Ñâÿòîñëàâà Ïåòðîâè÷à.
Ùèðî áàæàºìî Âàì, øàíîâíèé þâ³ëÿðå, â³äì³ííîãî

çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, íîâèõ çâåðøåíü íà
ïðîôåñ³éí³é  íèâ³. Íåâãàìîâíîñò³ Âàì ³ íàñíàãè ó
âñ³õ Âàøèõ äîáðèõ ñïðàâàõ.

Õàé êîæåí ðàíîê ó Âàøîìó æèòò³ ïðèíîñèòü  ëèø
íîâ³ é íîâ³ óäà÷³.

Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ
ÏÏ  «Ìåäè÷íèé öåíòð «Ãàðìîí³ÿ»

Â. ². ÒÓÐÈÍ² – 80!
27 ëèñòîïàäà

Âàñèëþ ²âàíîâè÷ó
ÒÓÐÈÍ² —

âåòåðàíó ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàö³, ãîëîâ³
Ïàâøèíñüêî¿ âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿, êîëèøíüîìó äèðåêòîðó
Ï³ñòðÿë³âñüêî¿ ÇÎØ, â³äîìîìó  ïå-
äàãîãó êðàþ âèïîâíþºòüñÿ 80 ðîê³â
ç äíÿ íàðîäæåííÿ.

Øàíîâíèé Âàñèëü ²âàíîâè÷!
Àêòèâíî ïðàöþþ÷è  ó âåòåðàíñüêîìó  ðóñ³  ðàéîíó

ìàéæå äâàäöÿòü ðîê³â, Âè çóì³ëè Ïàâøèíñüêèé  âåòå-
ðàíñüêèé îñåðåäîê  ïåðåòâîðèòè  ó çðàçêîâèé. Ïë³äíî
ïðàöþþ÷è ç  ñ³ëüðàäîþ, ñïîíñîðàìè, ðåë³ã³éíèìè  ãðî-
ìàäàìè ñåëà, ï³ä Âàøèì  êåð³âíèöòâîì  ñîö³àëüíèé çàõèñò
âåòåðàí³â, ïåíñ³îíåð³â, ëþäåé ïîõèëîãî â³êó  ä³éøîâ  äî
êîæíîãî ç íèõ ³ âîíè â³ä÷óëè  ñåáå ñïðàâä³  ìàòåð³àëüíî
çàõèùåíèìè.

Âè  íåâòîìíî äáàºòå  ïðî  ¿õ êóëüòóðíèé ³ äóõîâíèé
êîìôîðò ³ ã³äíå ì³ñöå â æèòò³  ñ³ëüñüêî¿ ãðîìàäè.

 Ìóêà÷³âñüêà ðàéîííà ðàäà âåòåðàí³â Óêðà¿íè,
îá’ºêòèâíî îö³íþþ÷è  Âàø âêëàä  ó âåòåðàíñüêîìó ðóñ³
êðàþ, ùèðîñåðäå÷íî ïîçäîðîâëÿº  Âàñ ç 80-ð³÷íèì þâ³-
ëåºì. Áàæàºìî Âàì ³ Âàø³é ðîäèí³ çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, Áîæî¿
áëàãîäàò³, äîâãèõ ðîê³â æèòòÿ é íàäàë³  àêòèâíî äîïîìà-
ãàòè  ñòàðøîìó ïîêîë³ííþ  çáåð³ãàòè  ÷åñòü ³ äîñòî¿íñòâî,
à ìîëîäèõ â÷èòè  ñïðàâæíüî¿ íàóêè — áóòè  ëþäüìè ç
âåëèêî¿  ë³òåðè.

 ².ÊÀ×ÓÐ, Ïî÷åñíèé âåòåðàí Óêðà¿íè, ãîëîâà
Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéîííî¿ âåòåðàíñüêî¿ ðàäè.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÜß

ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ
ÈÃÎÐß ÑÅÌÅÍÎÂÈ×À

Íàñòàë ìîìåíò è ïðîáèë ÷àñ
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâèòü Âàñ!
È ïóñòü íå âûãëÿäÿò, êàê ëåñòü
Ñëîâà «Ñïàñèáî, ÷òî Âû åñòü!»
Äà, Âû äîñòîéíû óâàæåíüÿ —
Çà Âàøè ïëàíû, äîñòèæåíüÿ,
Çà Âàø õàðàêòåð, áëàãîðîäñòâî,
Çà ñèëó Âàøó è óïîðñòâî,
Çà Âàø òàëàíò è çà ñåðäå÷íîñòü,
Çà äîáðîòó è ÷åëîâå÷íîñòü,
Çà óì, òåðïåíèå è òàêò.
Âû ñàìûé ëó÷øèé — ýòî ôàêò!
Äëÿ íàñ  Âû ñòàëè êàê ðîäíîé,
Ðóêîâîäèòåëü äîðîãîé!
Æåëàåì  çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, óäà÷è
È áûòü âñåãäà ñ íàìè —
À êàê æå èíà÷å.

Ñ óâàæåíèåì  êîëëåêòèâ
ÒÎÂ «Êîíôàêòî»

Ñ ÃËÓÁÎÊÈÌ  ×ÓÂÑÒÂÎÌ
ÓÂÀÆÅÍÈß

20 íîÿáðÿ  ïðàçäíóåò ñâîé Äåíü ðîæäåíèÿ  ìóäðûé
ðóêîâîäèòåëü, ïðåêðàñíûé ÷åëîâåê

ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ
 Èãîðü Ñåìåíîâè÷.

Áåç ëèøíèõ ñëîâ, áåç ëèøíèõ ôðàç,
Ñ ãëèáîêèì  ÷óâñòâîì óâàæåíüÿ
Ïîçâîëüòå íàì ïîçäðàâèòü Âàñ
Â äåíü ñâåòëûé Âàøåãî ðîæäåíüÿ!
×òî ïîæåëàòü Âàì â ýòîò äåíü,
Êàêèõ æå áëàã, êàêîãî ñ÷àñòüÿ,
×òîá íèêîãäà íå óíûâàòü,
Íå çíàòü áîëåçíè è íåñ÷àñòüÿ.
×òîá Âû íå çíàëè íèêîãäà,
Íè îãîðíåíèé, íè ïå÷àëè,
È ÷òîá êîëåãè è äðóçüÿ
Ñ óëûáêîé  âñþäó Âàñ âñòðå÷àëè!

Êîëëåêòèâ Êîíäèòåðñêîãî Äîìà Áîíäàðåíêî

ÑÀÌÛÅ ÍÀÈËÓ×ØÈÅ
ÏÎÆÅËÀÍÈß

Â Äåíü ðîæäåíèÿ íåîáûêíîâåííîìó ÷åëîâåêó,
Ïðåêðàñíîìó ðóêîâîäèòåëþ

Èãîðþ  Ñåìåíîâè÷ó ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ
Óâàæàåìûé  Èãîðü Ñåìåíîâè÷!
Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Áîëüøîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ,

íåèçìåííîé óäà÷è, ïðîöâåòàþùåãî áèçíåñà!
Ñîõðàíèòå íà äîëãèå ãîäû âñå òî, ÷åì ùåäðî íà-

ãðàäèëà  Âàñ ïðèðîäà – íåóåìíóþ ýíåðãèþ, îïòè-
ìèçì, äîáðîòó, îòâåòñòâåííîñòü, öåëåóñòðåìëåí-
íîñòü  è âîëþ ê ïîáåäå!

Ñ óâàæåíèåì êîëëåêòèâ  ÌÏÏ «Ýëëàäà»

Æóðíàë³ñòè Ìóêà÷åâà ³ ðà-
éîíó, ðåäàêö³ÿ ì³ñüêðàéîííî¿
ãàçåòè «Ìóêà÷åâî» ùèðîñåð-
äíî â³òàþòü êàíäèäàòà á³îëî-
ã³÷íèõ íàóê, âèêëàäà÷à Ìóêà-
÷³âñüêîãî àãðàðíîãî êîëåäæó,
÷ëåíà Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóð-
íàë³ñò³â Óêðà¿íè

Àíäð³ÿ Âàñèëüîâè÷à ÄÓÄÀØÀ
ç 70-ð³÷÷ÿì ç äíÿ íàðîäæåííÿ. Áàæàºìî Âàì

íîâèõ çâåðøåíü, îáñÿæíèõ êíèæîê, çäîðîâ’ÿ íà
ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

ÌÍÎÃÀß ²  ÁËÀÃÀß Ë²Ò!
Â÷îðà ïðåêðàñíèé æèòòºâèé

þâ³ëåé – 60-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîä-
æåííÿ â³äçíà÷èëà

Ãàííà ²ëë³âíà ÒÅË²ÃÀ
ç Ìóêà÷åâà.

Õàé áëàãîñëîâåííîþ áóäå, äî-
ðîãà þâ³ëÿðêî, Âàøà æèòòºâà äî-
ðîãà ³ íåõàé Âàñ  çàâæäè ñóïðî-
âîäæóþòü â³ðà, íàä³ÿ ³ ëþáîâ!

Õàé äîáðî â³êóº ó Âàøîìó äîì³,
Õàé Áîã ïîñèëàº ùåäðî¿ äîë³,
Ðàäîñò³  Âàì â³ä ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ íàâ³ê,
Æèâ³òü ùå ùàñëèâî íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

Ç ëþáîâ’þ ñ³ì’¿ Òåë³ãè , Áîáèíö³ .

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÏÅÐØÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
Çàêîõàíå ìîëîäå  ïîäðóææÿ ÌÀØÈÊ²Â –

Íàòàë³ÿ ³ Éîñèï  19 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó â³äñâÿò-
êóâàëè  ïåðøó ð³÷íèöþ   ¿õ ñ³ìåéíîãî ïîäðóæíüîãî

æèòòÿ. Ùèðî â³òàºìî ïîä-
ðóæíþ ïàðó ç õâèëþþ÷èì

ñâÿòîì ³ áàæàºìî Íàòàë³¿
³ Éîñèïó  ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ, ùàñòÿ, äîâãèõ ðîê³â
æèòòÿ – ó âçàºìí³é  ëþ-

áîâ³, çëàãîä³. Õàé
ñ³ìåéíå æèòòÿ âàøå
áóäå  ÿê êâ³òó÷èé âèø-
íåâèé ñàä, õàé äëÿ âàñ
ïðèíîñèòü  ùàñòÿ

â³÷íèé çîðåïàä.
  Ëþáëÿ÷³ âàñ  âàø³ áàòüêè, ð³äí³, äðóç³.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!



Òîíåò áîëüøå ìóõ â ì¸äå, ÷åì â óêñóñå. (Ëàôîíòåí).Òîíåò áîëüøå ìóõ â ì¸äå, ÷åì â óêñóñå. (Ëàôîíòåí).Òîíåò áîëüøå ìóõ â ì¸äå, ÷åì â óêñóñå. (Ëàôîíòåí).Òîíåò áîëüøå ìóõ â ì¸äå, ÷åì â óêñóñå. (Ëàôîíòåí).Òîíåò áîëüøå ìóõ â ì¸äå, ÷åì â óêñóñå. (Ëàôîíòåí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 22 ëèñòîïàäà 2012 ð.

¹ 47 (947)¹ 47 (947)¹ 47 (947)¹ 47 (947)¹ 47 (947)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

Про нього ми чуємо і читаємо
дуже часто, але майже все це по�
в’язано з його роботою або пол�
ітичною діяльністю. Однак кожен
посадовець, де б він не був і яку б
роботу не виконував, залишається
передусім людиною. Віктор Бало�
га для багатьох чомусь здається
недосяжним. Хоча насправді все
не так – він завжди відкритий для
спілкування як вживу, так і через
соціальні мережі. І ось приклад
цього.

– Вікторе Івановичу, ви така
відома людина в політиці,
бізнесі. Навіщо вам користува�
тися соціальними мережами?

— Для мене «Фейсбук» – це ка�
нал комунікації з суспільством і,
зокрема, з кожною людиною. Якщо
ми вважаємо себе сучасними, то
соціальні мережі – це те, що нам
спрощує життя. Вже не треба над�
силати комусь телеграми, листи,
просити знайомих, помічників, щоб
когось знайти. Все набагато про�
стіше – написав повідомлення в
будь�який кінець світу і вже бук�
вально за кілька хвилин отримав
відповідь. Це дуже зручно і дуже
ефективно в плані побудови кому�
нікацій.

– Судячи з вашої сторінки, є
люди, котрі щиро радіють вам,
але є й такі, що підлещуються.
З ким більше любите спілкува�
тися?

— Бажано, щоб останніх було
якомога менше. Краще б зустріча�
лися принципові люди — зі свої�
ми поглядами, думками про життя
і розвиток держави.

– Чи є люди, з якими ви под�
ружилися чи підтримуєте сто�
сунки завдяки знайомству на
«Фейсбуці»?

— Їх багато — ми спілкуємося,
підтримуємо один одного, допома�
гаємо. Але там, де є позитив, є і
негатив. В інтернеті ти відкритий
для спілкування, без секретарок і

Â³êòîð Áàëîãà: "Ó äèòèíñòâ³ ÿ áà÷èâ ñåáå óñï³øíîþ
ëþäèíîþ: áåç ïîñàä, áåç ìàíò³é, áåç ìåäàëåé"

помічників. І в цьому однозначний
плюс соціальних мереж. А з тими,
хто набридає чи заважає працю�
вати, просто перестаю спілкувати�
ся.

– Відомо, що ви підтримуєте
фінансово різні культурні про�
екти. До чого лежить ще ваша
душа: літератури, живопису,
музики?

— До всього. Готовий братися за
все, що несе людям позитивну
енергетику. І не принципово, чи то
музика, чи скульптура, чи живопис.
От недавно ми з Валентином Ште�
фаньом і Федором Шандором взя�
лися за проект по шоколадних
скульптурах. Вони підійшли до
мене з ідеєю, і вже наступного дня
ми почали працювати. Питання в
тому, щоб молодь цього хотіла, а
за мною затримки не буде.

– Багато відомих політиків
зізнаються: якби не стали пол�
ітиками, то відбулися б як ху�
дожники, письменники... А ким
би ви стали?

— Як правило, вони лукавлять,
коли так кажуть. Щоб стати худож�
ником чи письменником, потрібне

не лише бажання, а й талант і Божа
ласка.

– У дитинстві я мріяла бути
космонавтом. А ким ви себе
бачили в юні роки?

— Я себе бачив успішною люди�
ною: без посад, без мантій, без
медалей. Простою людиною, адже
це — найкраща професія, яка вза�
галі може бути.

– Вікторе Івановичу, нещодав�
но ваші батьки святкували зо�
лоте весілля. Розкажіть, будь
ласка, про них.

— Вони – звичайні сільські люди.
Батько все життя працював шофе�
ром на автобусі, мама — дояркою,
а потім продавцем у магазині.

З незалежністю вони помалень�
ку запустили в селі магазин і до�
машню пекарню. Я радий, що мої
батьки, будучи в такому поважно�
му віці, є самодостатніми людьми,
які не те що не просять допомоги у
дітей, а ще й самі допомагають
нам, коли потрібно.

– На відміну від іншого відо�
мого політика від Закарпаття
Віктора Пинзеника, який, ка�
жуть, не афішує своєї малої

батьківщини, ви, навпаки, пи�
шаєтеся цим і дуже багато ко�
рисного зробили, зокрема, і для
рідного села Завидова. Це у вас
внутрішня потреба чи щось
інше?

— Що стосується Віктора Пин�
зеника, то він також пишається За�
карпаттям і не цурається свого по�
ходження. Різниця лише в тому, що
він живе в Києві, а я тут. А в цілому
і я, і мій тезка дуже любимо наш
край і свою державу.

– Мало хто з простої закар�
патської родини зміг зробити
собі таку кар’єру і такий бізнес.
З чого ви починали? Хто для вас
є прикладом для наслідування і
вчителем? Поділіться досвідом.

— Немає особливо чим ділити�
ся – тут немає якихось секретів чи
ноу�хау. Ми почали творити свій
бізнес біля батьків, і ніхто нам у
цьому не допомагав, за винятком
Бога. Разом з Іваном, Павлом та
Василем Петьовкою багато і напо�
легливо працювали й доросли до
того рівня, на якому ми є зараз.

– Вікторе Івановичу, слідом за
вами у велику політику подали�
ся і ваші брати. Чи можна на�
звати те, що ви разом робите,
мафією? Адже слово «мафія» в
перекладі з італійської це –
сім’я, родина.

— Це залежить від того, хто і який
зміст вкладає у слово «сім’я». Коли
ж йдеться конкретно про нас, то ми
зорієнтовані на добрі справи.

– Якими, на вашу думку, є ос�
новні риси характеру лідера?

— Незалежно від того, яку поса�
ду займаєш, скільки грошей за�
робляєш, лідера це не повинно ла�
мати. Завжди треба залишатися
людиною.

– Чи були у Віктора Балоги у
житті поразки? І як ви з ними
справлялися?

— Локальних поразок було дуже
багато. Але, на щастя, перемог — в

рази більше. Не буває перемог без
поразок. Хто працює, той не пови�
нен боятися програвати, бо успіх
не за горами.

– Таке цікаве питання: ви –
злостиві й ревниві? І чи трапля�
лося, що вас у житті обманюва�
ли? Пробачати вмієте?

— Я такий, як і всі нормальні
люди. Ми всі зліплені з одного
тіста. Тому і мене також обманюва�
ли. Особливо в політиці. І, на жаль,
у нашій політиці особисте  его зав�
жди переважає над загальнодер�
жавними позиціями. Тож коли ти
туди йдеш – будь готовим, що тебе
завжди захочуть обвести навкруг
пальця.

–  Стосовно ж пробачати… От ті,
хто обманював мене багато разів,
мають щастя. Бо я не злюсь, а про�
сто забуваю таких людей в прямо�
му і переносному значенні цього
слова.

– Як відпочиває Віктор Бало�
га?

— Бажаю кожному знаходити час
і можливість відпочивати так, як це
роблю я. Бо відпочиваю активно:
катаюся на велосипеді, ходжу в
походи, взимку стаю на лижі, люб�
лю гори, цілий рік купаюся в річці.
Тобто нічого особливого. Це те, що
може собі дозволити будь�хто.
Було б тільки бажання.

– Чи вмієте і любите готува�
ти?

— Вмію, люблю, роблю це. Можу
готувати на різний смак і будь�які
страви, але передусім – закар�
патські.

– Вікторе Івановичу, що б ви
побажали своїй родині, своєму
рідному селу і всій країні, але
не як очільник МНС України, а як
звичайна людина?

— Я бажаю всім одного – здоро�
в’я, Божої благодаті й завжди мати
біля себе хороших друзів. Повірте,
це – найголовніше в житті.

Маріанна ШУТКО “НЗ”

Фото з сайту “Української Правди”

²íòåðâ’þ ç ïðèâîäó. Îáðàíèé íèí³ äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè

– Про маловідомого украї�
нця дізнався вперше зі сто�
рінок книжки, – каже Віктор
Андрієнко. – Ми шукаємо
героїв десь далеко за сині�
ми морями і далекими
світами, а вони  живуть по�
руч з нами. Таким був і Кро�
тон. У дитинстві  хлопець
пошкодував батькову корів�
чину, запрягся у плуга і сам
виорав  ниву. Коли змужнів
– на його грудях молотом
розбивали каміння, доло�
нею він забивав цвяхи  у ду�
бову дошку, власноруч зги�
нав  товсту залізну рейку і
робив з неї “серце”, тягнув
вантажну машину, перепов�
нену людьми, перемагав
відомих борців, через його
шию переїжджали авто�
мобілі… Мимоволі він ста�
вав то боксером, то штангі�
стом, то навіть тореадо�
ром…

 Уперше життя цікавої
людини спонукало  взятися
за перо нашого земляка
Івана Копинця. У 1972 році
побачила світ його книжка
“Кротон”. Повість  виповне�

Майже тиждень в с. Білки тривали зйомки ди�
тячого фільму “Іван Сила”. Відомий актор і ре�
жисер Віктор Андрієнко, за сценарієм якого зня�
то картину, в розмові за філіжанкою кави зізнав�
ся, що він про карпатського силача Івана Фірца�
ка дізнався випадково. Зняти кінострічку його
надихнула книга Олександра Гавроша “Ней�
мовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини
світу”.

на такими епізодами, які б
не підказала, мабуть, найба�
гатша фантазія,– настільки
своєрідна доля героя твору.
Івану Кротону із захопленням
аплодували в 64 країнах
світу, зокрема в США, Бра�
зилії, Канаді. Великобри�
танії, Франції, Німеччині,
Австрії, Іспанії,  Бельгії… Про
закарпатського “ведмедя”,
як нарекли його журналісти,
писала уся світова преса. А
одна з нью-йоркських  га�
зет у 1928 році назвала Кро�
тона “найсильнішою люди�
ною двадцятого століття”.

– Україна по праву пи�
шається своїми легендарни�
ми богатирями Іваном
Піддубним, Яковом та Васи�
лем Куценками, Георгієм
Поповим, Григорієм Нова�
ком, Леопольдом Жабо�
тинським, Анатолієм Писа�
ренком, а тепер  братами
Кличками і багатьма інши�
ми, – продовжує розмову
Віктор Андрієнко. – До їхньої
когорти можна сповна відне�
сти  й  ім’я  вашого уславле�
ного земляка. Не віриться,

що в Білках  дотепер  не
відкрито музей Івана
Фірцака (Кротона). Хоча
хата, де народився і жив
майбутній богатир, зберег�
лася, ще живуть люди, які
зналися з ним особисто.

Музей Івана Кротона у
Білках і справді давно на�
став час відкрити. Багато
матеріалів про нього збері�
гається у Андрія  Савки з
Іршави, який написав спо�
гади  про відомого земляка
і навіть опублікував у книжці
“Спортивний рух на Іршав�
щині”, яка побачила світ в
одному з ужгороських ви�
давництв.

Ось як писав свого часу

про білківського  силача ук�
раїнський письменник Ва�
силь Поліщук. “Виняткова
спортивна активність за�
безпечила Іванові Фірцаку
повагу сучасників і вдячність
нащадків. Важко визначити
градацію звершень такого
обдарованого богатиря, як
Кротон, що в кожному сило�
вому виді спорту досяг пев�
них висот, навіть у такому
специфічному,  як корида. Та
за фасадом спортивної ка�
р’єри й благополуччя кри�
лося тривожне життя люди�
ни, сповнене невсипущої
праці й пошуків, гірких не�
вдач, спортивних злетів і
болісної самотності серед

чужих людей. І це все робив
і терпів для однієї мети – аби
прожити  й прогодувати
свою сім’ю й “привезти” для
нянька, сестри і братів бо�
дай якийсь достаток” .

Іван Фірцак мріяв  стати
спортсменом, а став лише
забавою для ситих ненажер,
які вимагали усе нових і но�
вих видовищ. І добре було
б, якби знайшлися у рідно�
му селі силача люди, які б
відкрили музей. Напевно, ще
десь зберігаються його на�
городи, відзнаки, докумен�
ти, фотографії, вирізки з
газет, афіші…

До речі, за прикладом да�
леко йти не треба. Уже ство�
рено і діють музеї парти�
занської слави у Чорному
Потоці, Федора Потушняка –
в Осої, Юрія Мейгеша – у
Великому Раківці та Степа�
на Жупанина – в Іршаві.

А Білки приваблювали б
до себе туристів не лише з
нашого краю, а  й далеко за
його межами. Окрім того,
фільм «Іван Сила» стане
першим кроком до популя�
ризації всесвітньо відомого
карпатського богатиря.

Василь ШКІРЯ

“ÍÅ Â²ÐÈÒÜÑß, ÙÎ Â Á²ËÊÀÕ ÄÎÒÅÏÅÐ ÍÅ Â²ÄÊÐÈÒÎ ÌÓÇÅÉ ²ÂÀÍÀ Ô²ÐÖÀÊÀ”,
– ÄÈÂÓªÒÜÑß ÐÅÆÈÑÅÐ Ô²ËÜÌÓ «²ÂÀÍ ÑÈËÀ» Â²ÊÒÎÐ ÀÍÄÐ²ªÍÊÎ
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Â ãîðÿùåì äîìå íå ìåíÿþò çàíàâåñîê. (Ý. Êðîòêèé).

Теплі і дружні стосунки
підтримують ветерани
Мукачівського міського
баскетбольного  клубу
"Імпульс" з керівництвом
ЗОШ №10.

Підтвердженням цього є
свято баскетболу, яке
провели "імпульсівці" з
учнями цієї школи з наго(
ди 15(річчя  утворення  ве(
теранського баскетболь(
ного клубу.

До початку  цього
спортивного заходу му(
качівські "імпульсівці"
провели ряд тренувань з
командами(учасницями
та їх капітанами, що, зви(
чайно, позитивно вплину(
ло на якість підготовки
команд.

На урочистому відкритті
баскетбольного свята
учасників змагання  при(
вітали   начальник  відділу
у справах молоді та
спорту міськвиконкому
Володимир Улиганець,
чемпіонка  України 2012
року у м.Севастополі,
срібна призерка чемпіо(
нату Європи з баскетболу
серед ветеранів  у м. Кау(
нас (Литва) Тетяна Коб(
зар, директор ЗОШ№10
Наталія Жабко.

Прогягом двох годин на
баскетбольному майдан(
чику   шкільного спортза(
лу  тривало  справжнє
свято помаранчевого м'я(
ча. Команди "Емемдемс"
( кл. кер. Ніна Клемішина)
та "Левиний прайд" (кл.
кер. Тетяна Зикань) зма(
галися  на 25 етапах  бас(
кетбольної естафети – у
швидкості, спритності,
демонстрували своє
вміння у веденні м'яча че(
рез різні перешкоди, ки(
дати його  влучно у кошик
із різних дистанцій та за
обмежений час, правиль(
но передавати  м'яч своїм
партнерам по команді.
Для чисельних уболіваль(
ників  організатори свята

ÍÀ ÑÒÀÐÒ² —
ÞÍ² ÁÀÑÊÅÒÁÎË²ÑÒÈ

провели ряд цікавих кон(
курсів. Захоплюючим і яс(
кравим  був конкурс серед
капітанів обох команд ,які
змагалися  у точності ви(
конання штрафних та три
очкових кидків, у знанні
жестів суддів, які викори(
стовуються під час судді(
вства баскетбольних
матчів. У цьому двобої пе(
реміг капітан команди
"Левиний працд"  Сергій
Слободенюк, який на 39
очок за підсумками кон(
курсу випередив суперни(
ка Івана Грибенюка з
"Емемдемса".

А у поєдинку на майдан(
чику між команадми  пе(
ремогу зрахунком 21:17
здобули юні баскетбо(
лісти  "Емемдемса".

Але за сумою очків усіх
конкурсів загальну пере(
могу у змаганнях здобула
все ж команда "Левиний
прайд".

Усі учасники незвично(
го баскетбольного свята,
вболівальники, краща гру(
па підтримки отримали від
ветеранів клубу "Імпульс"
пам'ятні кубки, медалі,
грамоти, вимпели, соло(
дощі, канцтовари, книги
про історію українського
баскетболу та олімпійсь(
кий рух на Україні. А для
школи ветерани подару(
вали  баскетбольні м'ячі.

Від усіх ветеранів клубу
"Імпульс" хочеться висло(
вити щиру подяку меце(
натам клубу Віктору Двор(
ниченку (газета "Мукаче(
во"), Валентині Папазовій
(МКФ "А.В.К."), Юрію Тя(
гуру (СК "Святий Мар(
тин"), Василю Поппу (ТОВ
"ЗПГ"), В’ячеславу Шутку
(ТОВ "ДВС(САТ"), депута(
ту  Мукачівської міськра(
ди Сергю Герасимюку та
депутату  Мукачівської
районної ради Іллі Ма(
тьолі.

Віталій БІБІК,
голова ММБК "Імпульс".

Ñïîðò

Мукачівська об’єднана
державна податкова

інспекція Закарпатської
області Державної
податкової служби

(м.Мукачево, вул.Горького 21&а,)
 оголошує конкурс на заміщення вакантної по(
сади начальника відділу адміністративно(гос(
подарського забезпечення, група III,  підгрупа
4, посадовий оклад 1280 грн.

Посадові  обов’язки: організація роботи
структурного підрозділу; забезпечення належ(
ного технічного та санітарного стану адмінбу(
динку та прилеглої території; забезпечення до(
держання лімітів на витрачання матеріальних
ресурсів, енергоносіїв та на господарські вит(
рати, необхідні для утримання ОДПІ; підготов(
ка та розробка тендерної документації з пи(
тань будівництва, капітального ремонту; веден(
ня обліку нерухомого майна та проведення
інвентаризації; експлуатація службового авто(
транспорту; забезпечення охорони приміщень,
заходів пожежної безпеки.

Освіта повна вища,  фінансово(економічно(
го, технічного, юридичного спрямування, стаж
роботи не менше 2(ох років.

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі
подають такі документи:

( заяву про участь в конкурсі з наданням зго(
ди на обробку персональних даних відповідно
до Закону України «Про захист персональних
даних»;

( згоду на проведення спеціальної перевірки;
( копію документа про вищу освіту;
( особову картку (форма П(2ДС) та 1 фото(

графію 3х4 см;
( декларацію про майно, доходи, витрати і

зобов’язання фінансового характеру за мину(
лий рік;

( копію трудової книжки.
Документи на конкурс приймаються протя(

гом 30 календарних днів з дня публікації ого(
лошення.

Звертатись за тел. 2(14(60 , каб.33.
В.КУП’ЯК, в.о.начальника інспекції.

ТЕАТР: ЮВІЛЕЙНА ПРОГРАМА
 Урочисте святкування 65&річного ювілею

заснування російського драматичного
театру у МУКАЧЕВІ

28.11.2012 о 18.30—Львівський академіч(
ний обласний музично(драматичний театр
Т.Брандон «Здрастуйте, я ваша тітонька».

29.11.2012  о 18.30—Коломийський акаде(
мічний обласний український драматичний
театр  ім. І. Озарієвича:  О.Галін «Нічні розваги
з молодим Козерогом».

30.11.2012 о18.30—Національний академі(
чний український драматичний театр ім..
М.Заньковецької:  Ян Отченашик та Ярослав
Балік «Джульєта в кінці листопада».

01.12.2012  о 18.00 ДП «Національний ака(
демічний театр російської драми ім. Лесі Ук(
раїнки Лукас Берфус:  «Ангелочек, или Сексу(
альные неврозы наших родителей»

02.12.2012.  в 17.00 Закарпатський облас(
ний державний російський драматичний те(
атр:  «Мать» М. Горького, перший варіант п’єси
«Васса Железнова»

Поважному другу нашої
сім’ї Віктору Васильови&
чу ДВОРНИЧЕНКУ  та всій
його родині.

Разом з вами поділяємо
гіркоту смутку і непоправ&
ного горя — раптової
смерті найдорожчої вам
людини — матері, бабусі,
прабабусі. Хай Всевишній
дарує її праведній душі не&
бесне Царство і  вічний спокій.

З найщирішими співчуттями
сім’я РЕВЧУКІВ.

Висловлюємо найщиріші співчуття Вікто&
ру Васильовичу  ДВОРНИЧЕНКУ і розді&
ляємо  гіркоту непоправної втрати — смерті
найдорожчої людини — мами Віри Дмитрі&
вни ДВОРНИЧЕНКО.  Хай буде земля їй
пухом  і Царство Небесне .

 Ваші колеги, друзі, сусіди.

СВІТЛОЇ ПАМЯТІ І.П. ГОЛІША

7 листопада — День учителя,
а для нашої родини він став
днем великої втрати, смутку і
жалоби — відійшла у вічність до&
рога нам Людина—

Ілля Павлович
ГОЛІШ.

Він прожив яскраве життя,
відведене йому Богом, залишив
на землі  добрий слід, заслужив
високу повагу, шану і любов рідних, товаришів по
роботі, вдячних пацієнтів.

Підступна смерть  зупинила його на 73&му році
житті. Так багато у нього було  оптимізму, моло&
дечого ентузіазму, творчих задумів і планів.

Дуже шкода, що їм не суджено було збутися.
Глибоко  сумуємо за непоправною втратою. Хай

земля буде тобі легкою, а душа упокоїться в
Царстві Небеснім.

 Велика вдячність всім, хто розділив  з нами
горе— втрату найдорожчої людини, Людини з ве&
ликої букви.

Дружина Марія, син Юрій, дочка Наталія, не%
вістка Катя, зять Сергій, внуки Алінка, Оленка,
Марійка, Михайлик, Юрасик, Анастасійка, сест%
ра Ганна, брати Іван і Микола з сімями, куми На%
талія, Дмитро та Марія з сімями, всі родичі свати
та сусіди.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

Відповідальність
за несплату аліментів
Однією з найбільш поширеною категорію невикона(

них судових рішень, є навмисна несплата аліментів.
Переважна більшість неплатників аліментів не мають

постійного місця роботи, проживання, відповідно ре(
ального майна, тому такі боржники притягуються до кри(
мінальної відповідальності за ст. 164 Кримінального Ко(
дексу України. Державні виконавці органів державної
виконавчої служби скеровують відповідні подання
відносно таких осіб до РВ ГУМВС України щодо притяг(
нення боржників до кримінальної відповідальності за
злісне ухилення від сплати аліментів.

Під ухиленням від сплати аліментів розуміється дія
або бездіяльність винної особи, спрямовані на невико(
нання рішення суду про стягнення з неї на користь дити(
ни (дітей) визначеної суми аліментів. Вони можуть ви(
разитись як у прямій відмові від сплати встановлених
судом аліментів, так і в інших діях чи бездіяльності, які
фактично унеможливлюють виконання вказаного обо(
в’язку: приховуванні доходу, що підлягає облікові при
відрахуванні аліментів, змін місця роботи чи місця про(
живання з неподанням відповідної заяви про не(
обхідність стягування аліментів, ігноруванні викликів і
попереджень державного виконавця тощо.

Досить часто неплатниками аліментів є трудові мігран(
ти, які приховують свій справжній прибуток, з якого по(
винні стягуватися аліменти.

Для таких осіб одним із заходів примусу є обмеження
останніх у праві виїзду за кордон, який застосовується
Державною виконавчою службою до неплатників алі(
ментів,. У цьому випадку державний виконавець звер(
тається до суду з відповідним поданням, яке негайно
розглядається судом без виклику чи повідомлення
сторін та інших заінтересованих осіб за участю держав(
ного виконавця. Тільки повне виконання зобов’язання
(сплата аліментів у повному розмірі до повноліття дітей)
є підставою для зняття Державною прикордонною служ(
бою України особи з контролю.

Ю. ХРИПТАК, головний державний виконавець
РВ ДВС Мукачівського МРУЮ.

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²  Ó  Ö² ÂÈÕ²ÄÍ²
25 ëèñòîïàäà  î 12.00 âèñòàâà äëÿ ä³òåé Ã.À.

Ëèñåíêà «Ë³ñîâ³ ïðèãîäè».
 Ó öåé æå äåíü î 17.00 âèñòàâà äëÿ äîðîñëèõ

«Âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ».

ПРИЙМIТЬ  НАШУ
ЩИРУ ВДЯЧНIСТЬ

Складаємо сердечну вдячнiсть головному
лiкаревi Мукачiвської ЦРЛ Василю Васильовичу
Васютi, завiдуючiй вiддiленням ХОСПIС  Вiрi Юрiївнi
Панько, всiм працiвникам Хоспiсу за їх неоцiненну
пiдтримку i допомогу нашiй сiм’ї у нелегкий перiод
життя, за щиру людянiсть,турботу i пiклування про
найдорожчу нам   людину — маму i бабусю. Вiд неї,
вiд всiх нас велике, найуклiннiше вам спасибi,
дорогi нашi, за ваш високий професiоналiзм, за
невтомнiсть i самовiдданiсть, за щиру душевнiсть
у вашiй благороднiй i так потрiбнiй людям працi.
Здоров’я вам мiцного, сил i терпiння, щоденних
успiхiв,  Господнього  i людського благословiння,
особистого i сiмейного щастя  у ваших родинах.

З великою повагою  вдячна вам родина
Дворниченкiв.



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.

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

Тел. 050�0630296.
     Продається або розмінюється на

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

господарськими прибудовами і зе�
мельна ділянка 46 сотин. Сад, виног�
радник.Ціна за домовленістю.
Звертатися 4�25�67, 099�63�69�812.
     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
цегляному будинку на 3�му поверсі,
космет. Ремонт. Тел. 050�7626384.
     Продається  квартира– 37 кв. м. на

другому поверсі цегляного будинку в
районі "Пентагона".

Тел. 050�9847337.

     Продається 2"кімн . кварти"
ра  (58 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. 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

     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.

     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

Потрібні на роботу

ОФІЦІАНТИ,
БАРМЕНИ, ПОВАРА

Тел.: 095 609 05 58

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.

Продаєтся мікроавтобус "Га"
зель"(бензин), 2006 г.в., білого
кольору на ходу. Ціна 2000 у.о.
(можна у розстрочку). Зверт.
0502608451, 0506916283.

     Продається недорого 3�дверна
шафа для одягу�полірована темно�
коричневого кольору у хорошому
стані. Звертатися 0506634516.
     Пропоную послуги  в ролі до�

машньої господарки  по домовле�
ному графіку. Звертатися  по тел.
0993755221.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099"3755221.



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 9999922 ëèñòîïàäà 2012 ð.

¹ 47 (947)¹ 47 (947)¹ 47 (947)¹ 47 (947)¹ 47 (947)

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

з12.11.2012 р.  по  18.11.2012 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1. Варга Золтан Дезидерович  – 1954 р.н.
2. Дегтярьова Гелена Мігальовна  –1938 р.н.
3. Леврінц Юліанна Альбертівиа  – 1915 р.н.
4. Вагнер Альберт Альбертович  – 1929 р.н.
5. Максимцов Петро Полікарпович –1926 р.н.
б. Зейкан Анатолій Степанович  – 1961 р.н.
7. Колісниченко Володимир Володимирович –

1959 р.н.
8. Пахир Адальберт Адальбертович – 1929 р.н.
9. Неште  Ян  Янович –1936 р.н.
10. Ромаєва Світлана Германівна – 1937 р.н,
11. Кіриченко Галина  Яківлевна –1939 р.н,
12. Поп Матільда Йосипівна – 1951 р. н.
13. Петрушович Михайло Михайлович –1934 р.н.
14. Роман Петро Петрович – 1954 р.н.
15. Горностаєва Надія Олександрівна – 1926 р.н,
16. Мішта Амалія Михайлівна  – 1940 р.н.
17. Машика Олена Михайлівна – 1934 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
     Втрачене Свідоцтво на право власності №20  від

10.10.1990 р., видане на ім’я Кешеля Михайло Михайлович  на
домоволодіння  в с. Клячаново, вул. Мукачівська, на підставі
рішення Мукачівської райради, вважати недійсним.

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ
оголошує конкурс

на заміщення посад:
� завідувача кафедри педагогіки музичної освіти та

виконавського мистецтва;
� завідувача кафедри легкої промисловості;
� завідувача кафедри англійської філології та мето�

дики викладання іноземних мов;
�  завідувача кафедри туризму і рекреації;
У конкурсі можуть брати участь громадяни України,

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

Термін подання заяв – протягом місяця з дня опублі�
кування оголошення.

Заяви про участь у  конкурсі  та  матеріали  про пре�
тендентів (заява на ім’я ректора, особовий  листок  з
обліку кадрів,  автобіографія,  документи про освіту,
науковий ступінь,  вчене звання,  список наукових  праць,
винаходів,   публікацій та документи, що підтверджують
стаж науково – 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.

К У П Л Ю
Куплю задвижки, насосы, электродвигатели, электро�
приводы на задвижки, тельферы, редукторы, компрес�
соры, газодувки, погрузчики, зубчатые муфты, сальни�
ковые компенсаторы, затворы, фланцы, отводы, подшиб�

никовые шарики. Тел.  0676384875

ПРОСИМО ПОВЕРНУТИ
ЗА ВИНАГОРОДУ

втрачені закордонні паспорти на  імя
Войтюк Наталії, Войтюк Артем і

Свідоцтво про народження Войтюка
Артема. Дзвонити0505816433.



“ÎÑ²ÍÍ²É”

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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

47 (947)47 (947)47 (947)47 (947)47 (947)
 10 10 10 10 10 22 ëèñòîïàäà  2012 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Çîëîòàÿ óçäà íå ñäåëàåò êëÿ÷ó ðûñàêîì.(Ñåíåêà).Çîëîòàÿ óçäà íå ñäåëàåò êëÿ÷ó ðûñàêîì.(Ñåíåêà).Çîëîòàÿ óçäà íå ñäåëàåò êëÿ÷ó ðûñàêîì.(Ñåíåêà).Çîëîòàÿ óçäà íå ñäåëàåò êëÿ÷ó ðûñàêîì.(Ñåíåêà).Çîëîòàÿ óçäà íå ñäåëàåò êëÿ÷ó ðûñàêîì.(Ñåíåêà).

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

22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.10 "Êóá -
3". 22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 2". 23.25
Õ/ô "Ñïîðòëîòî-82" (1). 01.25 Ò/ñ
"Äîêòîð Õàóñ" (1). 02.15 Ò/ñ "Êîì³-
ñàð Ðåêñ" (1). 03.00 "Âiêíà-Ñïîðò".
03.10 Õ/ô "Êîðóïö³ÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

 10.00, 20.00 Ò/ñ "Âðÿòóâàòè áîñà"
(1). 12.00, 04.25 Òîê-øîó "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 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'ÿò-
íèöüêèé. Ãëàâà äðóãà" (1). 22.30 Õ/ô
"Ïîòð³éíèé ôîðñàæ: Òîê³éñüêèé
äðèôò" (2). 00.40 Ò/ñ "Ñï³ëüíîòà.
Äðóãèé ñåçîí" (2). 01.25 Õ/ô "Àãåíò
Äæîíí³ ²íãë³ø" (2).

Ò Å Ò
 11.45 Òâîþ ìàìó!. 12.10 Êîñìåòè÷-
íèé ðåìîíò. 12.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñ-
íà íÿíÿ" (1). 14.15, 20.50 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 15.15, 00.55 Âàéôàéòå-
ðè. 15.50 Äàâàé, äî ïîáà÷åííÿ.
17.05, 02.10 Äîñâ³äîñ. 17.40, 21.45
Â³òàëüêà. 18.25 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ.
18.50, 01.20 ÁàðÄàê. 19.25 Áîãèíÿ
øîï³íãó .19.50 Ò/ñ "Ùîäåííèêè äîê-
òîðà Çàéöåâî¿" (2). 21.15 Êóçíÿ ç³ðîê
3. 22.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.25,
01.45 Ðàé, ãóäáàé. 23.00 Äóðíºâ +
1. 23.25 Ò/ñ "Çàãóáëåíà" (2). 00.20
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 02.35 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 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.30 - "×ÀÑ" .
16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17.00 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15
. - Ò/ñ.ò 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà . 19.50 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 20.00 - ïðîãðàìà
"Äóõîâíå äæåðåëî". Ïðÿìèé åô³ð.
20.45-  Äîê/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 10.00 Ãîòóé. 10.55, 17.55,
21.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20, 14.20
Kids Time. 13.25 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³
Òâ³òò³ - äåòåêòèâè". 14.50, 15.50 Teen
Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ
"Ìîëîäÿòà". 19.30, 01.20 Ñïîðòðå-
ïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàê-
ðèòà øêîëà" (2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ".
23.10 ÔÁÐ :). 01.30 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé. 01.35 Ò/ñ "Îäíà í³÷ êîõàí-
íÿ". 02.25 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä". 03.10,
04.05 Çîíà íî÷³. 03.15 Äå òè, Óêðà¿-
íî?.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 27 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 11.10 Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25
Õàé ùàñòèòü. 12.50 Ïîãîäà. 12.55
"Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ.
13.25 Õ/ô "Ïàöàíè". 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðî-

Â³éíà ñâ³ò³â". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00 "Ôåðìåð øóêàº äðó-
æèíó - 2". 22.25 "Âàã³òíà ó 16". 23.25
"Äîíüêè-ìàòåð³". 00.25 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 01.25 Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ"
(1). 02.15 "Âiêíà-Ñïîðò".

  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
07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê 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 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, 21.15 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 14.15 Ò/
ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (1). 14.50, 20.50 Äà-
åøü ìîëîäüîæ! 15.15, 00.55 Âàé-
ôàéòåðè. 15.50 Äàâàé, äî ïîáà÷åí-
íÿ. 17.05, 02.10 Äîñâ³äîñ. 17.40,
21.45 Â³òàëüêà. 18.25, 23.00 ×îðò³-
âíÿ ùîäíÿ. 18.50, 01.20 ÁàðÄàê.
19.50 Ò/ñ "Ùîäåííèêè äîêòîðà Çàé-
öåâî¿" (2). 22.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³"
(2). 22.25, 01.45 Ðàé, ãóäáàé. 23.25
Ò/ñ "Çàãóáëåíà" (2). 00.20 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 11:05 -  Ò/ñ  . 11:50 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30

-Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï
õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - "×ÀÑ" .
14.45 - Ò/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 -

ñåêòîð. 15.30 Ïðî ãîëîâíå. 15.50
Ò/ñ "ÓÃÐÎ-1" 4ñ. 16.40 Ò/ñ "Ïåðåä³ë"
9,10ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00
221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü.
19.45 Êîíöåðò Â³òàñà "Ìàìà ³ ñèí".
20.50 Ñâ³ò ñïîðòó. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Ñîö³àëüíå øîó
"Àäðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.10, 01.10 Ñïîðò. 23.15, 01.15 Çà
80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó. 23.20 Ïî-
ãîäà. 23.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.50
Âåëèê³ áèòâè. Íîðìàíñüêå çàâîþ-
âàííÿ Àíãë³¿. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè.

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 (1).
10.25, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 2" (1). 12.45 "Íåé-
ìîâ³ðí³ ïåðåãîíè". 13.45 "Ïîâíå
ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü".
14.45 "Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.45
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6".
21.50, 01.10 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿".
23.15 Ò/ñ "Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â-2" (2).
02.00 "Çîëîòà êîëåêö³ÿ ôóòáîëó
Óêðà¿íè".

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). 12.15 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2".
14.05 Ò/ñ "Åêñòðàñåíñè - äåòåêòè-
âè". 16.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ÷èê Ïàøêà"
(1). 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1).
19.00 Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00,
02.25 "Ïîäðîáèö³". 20.30, 02.55
"Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 20.50, 03.00
"Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 21.00 Ò/ñ
"Ñàíòà-Ëþ÷³ÿ". 22.55 Ò/ñ "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 11" (2). 00.55 Õ/ô
"Çäèâóé ìåíå". 03.10 "Òåëåâ³ç³éíà
ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé". 03.15 Ä/ñ
"Æàäíîñòü".

 ICTV
06.40, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55,
09.25, 12.55, 19.25 Ñïîðò. 07.05 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Åêñòðåíèé
âèêëèê. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30,
19.30, 02.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.30, 16.35 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè". 12.35, 13.00 Àíåêäîòè
ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.10, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.20, 20.15 Ò/ñ "Áðàòà-
íè-3". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.40
Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 23.55 Õ/ô "Â
îáëîç³" (2). 02.55 Ò/ñ "Ó ÷îðíîìó
ñïèñêó-3".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
13.00, 01.40 "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, 02.25 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá". 18.40, 03.10 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!". 19.45 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Äîðîãà â ïîðîæíå÷ó". 23.35
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.20 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.35 "Îñåëÿ íåïðàâäè".

ÑÒÁ
07.40, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.15 "Çâàæåí³ òà ùàñ-
ëèâ³ - 2". 13.50 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.

íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
13.00, 01.40 "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, 02.25 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá". 18.40, 03.10 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!". 19.45, 00.40
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30
Ò/ñ "Ñèíäðîì Äðàêîíà". 23.40
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.25 Í³÷í³ íîâè-
íè.

ÑÒÁ
06.20, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.05,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.45 "Ôåðìåð øóêàº äðó-
æèíó - 2". 11.45 Õ/ô "Îàçèñ êîõàí-
íÿ" (1). 13.50 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
Â³éíà ñâ³ò³â". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô
- 2". 00.40 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).
01.25 Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ" (1). 02.10
"Âiêíà-Ñïîðò". 02.20 Õ/ô "Âåðñ³ÿ
ïîëêîâíèêà Çîð³íà" (1).

 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 ñå-
çîí" (2). 01.45 Õ/ô "Âáèâ÷èé á³ëü"
(2).

Ò Å Ò
07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê 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 ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 11.45, 19.25 Áîãè-
íÿ øîï³íãó. 12.10 Êîñìåòè÷íèé ðå-
ìîíò. 12.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 13.50, 21.15 Êóçíÿ ç³ðîê
3. 14.15 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (1). 14.50,
20.50 Äàåøü ìîëîäüîæ! 15.15, 00.55
Âàéôàéòåðè. 15.50 Äàâàé, äî ïî-
áà÷åííÿ. 17.05, 02.10 Äîñâ³äîñ.
17.40, 21.45 Â³òàëüêà. 18.25, 23.00
×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 18.50, 01.20 Áàð-
Äàê. 19.50 Ò/ñ "Ùîäåííèêè äîêòîðà
Çàéöåâî¿" (2). 22.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³"
(2). 22.25, 01.45 Ðàé, ãóäáàé. 23.25
Ò/ñ "Çàãóáëåíà" (2). 00.20 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 02.35 Äî ñâ³òàí-
ê ó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - "×ÀÑ" . 11:05 - Ò/ñ. 11:50 -
Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/
ñ . 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 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ  .
17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà . 20.00 - "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà"
(ïðÿìèé åô³ð). 20.45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - ïðîãðàìà "Ãðà â
10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30 - Íîâè-
íè "×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, 14.20 Kids Time.
13.25 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.50, 15.50 Teen Time.
14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Ìîëî-
äÿòà". 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. 02.00 Ò/ñ "Îäíà í³÷ êî-
õàííÿ". 02.45 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä".
03.30 Çîíà íî÷³.
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07.35 Åðà á³çíåñó. 07.50 Ô³íàíñîâ³
ïîðàäè. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.10 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.20
Êíèãà.ua. 09.40 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè
æ³íêîþ". 10.50 Ùîäåííèê ÄÏÊª-
2012. 11.10 Çäîðîâ'ÿ. 12.00 Íîâè-
íè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20 Àóä³-
ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß. 12.45 Êðîê
äî ç³ðîê. 13.35 Õ/ô "×îëîâ³÷³ òðèâî-
ãè" 2ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.35 Ò/ñ
"ÓÃÐÎ-1" 6-8ñ. 17.55 Îñòàííº ïîïå-
ðåäæåííÿ. 18.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.35 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. ²íäèâ³-
äóàëüíà ãîíêà (æ³í.). 20.00 "Ñèëà,
ÿêà îá'ºäíóº á³çíåñ". Ç'¿çä Ôåäåðàö³¿
ðîáîòîäàâö³â Óêðà¿íè. 20.55 Îô³ö-
³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.15 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.20 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.30 Äîñâ³ä. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.10, 01.10 Ñïîðò.

"×àñ". 22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40
- Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

07.35, 08.35, 19.35, 01.30 Ïîãîäà.
09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 13.20, 14.20 Kids Time.
13.25 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.50, 15.50 Teen Time.
14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Ìîëî-
äÿòà". 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, 04.05 Çîíà
íî÷³.
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07.25 Êðà¿íà on line. 07.35 Åðà á³çíå-
ñó. 07.50 Ô³íàíñîâ³ ïîðàäè. 08.20
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.25
Ïîãîäà. 09.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðî-
ìàäÿíàìè. 10.00 Òîê-øîó "Ëåãêî
áóòè æ³íêîþ". 10.45 Ùîäåííèê
ÄÏÊª-2012. 11.05 Â ãîñòÿõ ó Ä.
Ãîðäîíà. 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.30 Êîðäîí äåðæàâè. 12.50 Ïîãî-
äà. 12.55 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 13.35 Õ/
ô "×îëîâ³÷³ òðèâîãè" 1ñ. 15.00 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.40 Ò/ñ "ÓÃÐÎ-1" 5ñ.
16.25 Ò/ñ "Ïåðåä³ë" 11,12ñ. (çàê-
ëþ÷í.) 18.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.15
Ì.Ïîïëàâñüêèé. "Øîó ïðîäîâ-
æóºòüñÿ". 20.10 Ñâÿòêîâèé êîíöåðò
"Ç Äíåì, ÒåÁå". 20.50 Ìåãàëîò. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.10 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.15 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.20 Ñâÿòêîâèé êîíöåðò
"Ç Äíåì, ÒåÁå". 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Ñâÿòêîâèé êîí-
öåðò "Ç Äíåì, ÒåÁå". 00.00 Ï³äñóì-
êè. 00.10 Ñïîðò. 00.15, 01.15 Çà 80
äí³â íàâêîëî ñïîðòó. 00.25 Âåëèê³
áèòâè. Ôðàíêî-ïðóñüêà â³éíà. 01.20
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.30 Õ/ô "Íå òîé"
1ñ.

Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.10 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 07.30, 08.05,
09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25 Ì/ô
"Åñê³ìîñêà" (1). 10.00 Ìóëüòô³ëüì
(1). 10.25, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1). 12.45 "Íåé-
ìîâ³ðí³ ïåðåãîíè". 13.45 "Ïîâíå
ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü".
14.45 "Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.45
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15 "Äæåíòëüìåíñü-
êèé íàá³ð". 22.00 "Òåðèòîð³ÿ îáìà-
íó" .23.05 "Ãðîø³". 00.25 Ò/ñ "Ïîë-
³ö³ÿ Ãàâà¿â-2". 02.05 "Çîëîòà êîëåê-
ö³ÿ ôóòáîëó Óêðà¿íè". 05.30 Ò/ñ
"Ñë³äàêè" (1).

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, 03.25 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà"
(1). 11.05 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòà-
ðà-2". 12.15 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2". 14.05 Ò/ñ
"Åêñòðàñåíñè - äåòåêòèâè". 16.00 Ò/
ñ "Ùàñëèâ÷èê Ïàøêà" (1). 18.10 Ò/ñ
"Êðîâèíóøêà" (1). 19.00 Ïðîãðàìà
"Ïðî æèòòÿ". 20.00, 02.55 "Ïîäðî-
áèö³". 20.50, 03.30 "Ïîäðîáèö³. Íå-
ôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Ñàíòà-Ëþ÷³ÿ".
22.55 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
11" (2). 00.55 "Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî
ïåð³îäó". 01.20 Õ/ô "Øàõòà.
Ï³ä³ðâàíå êîõàííÿ".

 ICTV
06.45, 09.25, 12.55, 19.25 Ñïîðò.
06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Íå-
ñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.30, 19.30, 02.00 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.30, 16.35 Ò/ñ "Àãåíò íà-
ö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.35, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.10, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêó-

ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.20, 20.15 Ò/
ñ "Áðàòàíè-3". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð.
23.40 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 00.00
Õ/ô "Â îáëîç³-2: Òåðèòîð³ÿ òåìðÿâè"
(2). 02.55 Ò/ñ "Ó ÷îðíîìó ñïèñêó-
3".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
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 18.10 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.35 Àãðî-News. 18.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.05 Ä/ô "Ñâ³òîâèé ðåêîðä
óêðà¿íñüêî¿ ï³ñí³". 19.55 Íîâîð³÷íèé
æàðò ç Â.Âèíîêóðîì. 20.45 Ñ³ëüðà-
äà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ñâ³ò
ñïîðòó. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40
Íîâîð³÷íèé æàðò ç Þ.Ãàëüöåâèì.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10
Ñïîðò. 23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íà-
âêîëî ñïîðòó. 23.25 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 23.50 Âåëèê³ áèòâè. Ôðàíêî-
³íä³àíñüêà â³éíà. 00.40 Ïîì³æ ðÿä-
êàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.40 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.15
ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí".
07.25 Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00
Ìóëüòô³ëüì (1). 10.25 Ò/ñ "Âåëè÷-
íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1) (1).
12.45 "Íåéìîâ³ðí³ ïåðåãîíè". 13.45
"Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæ-
äåíü". 14.45 "Íå áðåøè ìåí³ - 3".
15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1).
20.15 Õ/ô "Ðóñàëêà". 00.30 Õ/ô "Ãî-
ìåð òà Åää³" (2). 02.25 "Òåëåâ³ç³éíà
ñëóæáà íîâèí".

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, 03.25 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10 Õ/ô "Ñë³ïå ùàñòÿ". 13.10 Õ/ô
"Òðè ïëþñ äâà" (1). 15.05 Ïðîãðàìà
"Ïðàâî íà çóñòð³÷". 16.05 "Æäè
ìåíÿ". 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1).
19.00 Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00,
02.55 "Ïîäðîáèö³". 20.50, 03.30
"Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 21.00 Ò/ñ
"Ñàíòà-Ëþ÷³ÿ". 22.55 Ò/ñ "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 11" (2). 00.55 Õ/ô
"Ó ñåðïí³ 44-ãî" (1).

 ICTV
06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 00.45
Ñïîðò. 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.30, 19.30, 00.55 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.30 Õ/ô "72 ìåòðè".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.10, 20.15
Ò/ñ "Áðàòàíè-3". 16.25 Õ/ô "Ãëîáàëü-
íå âòîðãíåííÿ: Áèòâà çà Ëîñ-Àíä-
æåëåñ". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 22.30
Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 22.45, 02.45
Ñâîáîäà ñëîâà. 01.50 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
10.55, 04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15
"×àñ îá³äàòè!". 13.00 "Äåøåâî ³ ñåð-
äèòî". 14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.15 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Ñìàê".
15.50 Ò/ñ "Âáèâ÷à ñèëà". 17.00,
02.25 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá". 18.40,
03.10 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 19.45,
01.35 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Äîðîãà â ïîðîæ-
íå÷ó". 23.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.15
"Âîëÿ òà ñïðàâåäëèâ³ñòü".

ÑÒÁ
07.45, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.05 "Ìîÿ ïðàâäà. Îëå-
ñÿ Æóðàê³âñüêà. Ö³íà ñâîáîäè".
10.05 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-5". 13.10 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ". 18.00,
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî
ñïîðòó. 23.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.50 Âåëèê³ áèòâè. Ïîâñòàííÿ ñå-
ëÿí Óîòà Òàéëåðà. 00.40 Ïîì³æ ðÿä-
êàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.35 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.00, 01.20 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæ-
áà íîâèí". 06.45, 07.10, 07.30, 08.05,
09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25 Ì/ô
"Åñê³ìîñêà" (1). 10.00 Ìóëüòô³ëüì
(1). 10.25, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1). 12.45 "Íåé-
ìîâ³ðí³ ïåðåãîíè". 13.45 "Ïîâíå
ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü".
14.45 "Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.45
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15, 21.45 "×îòèðè
âåñ³ëëÿ - 2". 23.15 "Êîçèðíå ïàò³".
23.30, 05.00 Ò/ñ "Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â-2"
(2). 01.35 "Çîëîòà êîëåêö³ÿ ôóòáî-
ëó Óêðà¿íè".

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 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà-2".
12.15 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì 2". 14.05 Ò/ñ "Åê-
ñòðàñåíñè - äåòåêòèâè". 16.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ÷èê Ïàøêà" (1). 18.10 Ò/ñ
"Êðîâèíóøêà" (1). 19.00 Ïðîãðàìà
"Ïðî æèòòÿ". 20.00, 02.20 "Ïîäðî-
áèö³". 20.50, 02.55 "Ïîäðîáèö³. Íå-
ôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Ñàíòà-Ëþ÷³ÿ"
çàêë. ñåð³ÿ. 22.55 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîç-
áèòèõ ë³õòàð³â 11" (2).

 ICTV
05.45, 04.20 Ñâ³òàíîê. 06.45, 07.35
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.00, 09.25, 12.55,
19.25 Ñïîðò. 07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðî-
ìà". 07.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30, 19.30, 01.55
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.30, 16.35
Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè".
12.35, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-
êè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.10, 22.15
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
14.20, 20.15 Ò/ñ "Áðàòàíè-3". 18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.40 Ôàêòè. Ï³äñóì-
êè äíÿ. 00.00 Õ/ô "Ò³íü ÿêóäçà" (2).
02.50 Ò/ñ "Ó ÷îðíîìó ñïèñêó-3".

ÎÐÒ
09.40 "Æèòè çäîðîâî!" 10.55, 04.05
"Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äà-
òè!". 13.00, 01.40 "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,
02.25 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá". 18.40,
03.10 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 19.45,
00.40 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ñèíäðîì Äðàêî-
íà". 23.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.25
Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.15, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.55,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.35 "Âàã³òíà ó 16". 10.40
"Äîíüêè-ìàòåð³". 11.40 Õ/ô
"Zolushka. ru" (1). 13.55 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â. Â³éíà ñâ³ò³â". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.40
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 00.55 Ò/ñ
"Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.40 Ò/ñ "Êîì³-
ñàð Ðåêñ" (1). 02.25 "Âiêíà-Ñïîðò".
02.35 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ "Ñâÿòîãî
Ëóêè" (1).

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 ñå-
çîí" (2). 01.45 Õ/ô "Âåðòèêàëüíà
ìåæà" (2).

Ò Å Ò
07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê 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 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, 21.15 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 14.15 Ò/
ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (1). 14.50, 20.50 Äà-
åøü ìîëîäüîæ!. 15.15, 00.55 Âàé-
ôàéòåðè. 15.50 Äàâàé, äî ïîáà÷åí-
íÿ. 17.05, 02.10 Äîñâ³äîñ. 17.40
Â³òàëüêà. 18.25, 22.55 ×îðò³âíÿ
ùîäíÿ. 18.50, 01.20 ÁàðÄàê. 19.50
Ò/ñ "Ùîäåííèêè äîêòîðà Çàéöåâî¿"
(2). 21.55 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.20,
01.45 Ðàé, ãóäáàé. 23.20 Ò/ñ "Çà-
ãóáëåíà" (2). 00.15 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.

9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ".
11.05 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
"×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà òîð-
áèíêà" (ïîâòîð). 13:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 14:00 .- Ì/ô. 14:30 - Íî-
âèíè "×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 - "Ùî-
äåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïðÿìèé åô³ð).
19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â.. 20.00 - Ê³íoâå÷³ð ç
"Ì- ñòóä³î". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
07.30, 08.30, 19.00, 01.30 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.35, 01.50 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.20 Kids Time.
13.25 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.50, 15.50 Teen Time.
14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Ìîëî-
äÿòà". 19.30, 01.45 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.40 Ï³ðàíü¿ 173. 20.00 Ò/ñ "Çàêðè-
òà øêîëà" (2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ".
23.10 Ïàðàä ïîðàä-2. 02.00 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 02.05 Ò/ñ "Îäíà
í³÷ êîõàííÿ". 02.50 Ò/ñ "Îñòàíí³é
àêîðä". 03.35 Çîíà íî÷³. 03.40 Óê-
ðà¿íö³ Íàä³ÿ.
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07.35 Åðà á³çíåñó. 07.50 Ô³íàíñîâ³
ïîðàäè. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.15 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.30 Ïðå-
ì'ºðà. Ä/ô "Ê³íåöü ñâ³òó. Ëæåïðî-
ðîêè". 09.55 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè.
10.45 Ùîäåííèê ÄÏÊª-2012. 11.05
Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 11.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30 "Íàäâå÷-
³ð'ÿ" ç Ò.Ùåðáàòþê. 13.05 Îêîëèöÿ.
13.30 Õ/ô "Òîâàðèø ãåíåðàë". 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.10
Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.35 Ä/ô "Äîëàð". 15.45
Ò/ñ "ÓÃÐÎ-1" 9-11ñ. 18.05 Øëÿõàìè
Óêðà¿íè. 18.25 Êîíöåðò "Êðàùå ç³
Ñëîâ'ÿíñüêîãî áàçàðó 2012". 20.40
After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-
Live). 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.15 Øóñòåð-Live.
22.45 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
22.50 Øóñòåð-Live. 00.30 Ï³äñóì-
êè. 00.40, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî
ñïîðòó. 00.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.30 After Live
(Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live).
01.50 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà äâàä-
öÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

   Êàíàë «1+1»
07.25 Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00
Ìóëüòô³ëüì (1). 10.25, 17.10 Ò/ñ
"Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 12.45 "Íåéìîâ³ðí³ ïåðåãîíè".
13.45 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà
òèæäåíü". 14.45, 03.20 "Íå áðåøè
ìåí³ - 3". 15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè
- 2". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15
"Êè¿â âå÷³ðí³é". 22.00 Õ/ô "Çàõèñ-
íèê" (2). 23.55 Õ/ô "Ìèñëèâö³ çà ðî-
çóìîì" (2). 01.55 Ò/ñ "Ïîë³ö³ÿ Ãà-
âà¿â-2" (2). 04.20 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
2".

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30
"Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 09.10 Ò/ñ
"Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà" (1). 10.05 Ò/
ñ "Îäðóæèòè Êàçàíîâó" 1-8ññ. (1)
.12.15 Ò/ñ "Îäðóæèòè Êàçàíîâó"
çàêë.(1). 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1).
19.00 Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ñïîðò ó Ïîäðî-
áèöÿõ. 20.50 "Ïîäðîáèö³. Íåôîð-
ìàò". 21.00 "Âåëèêà Ð³çíèöÿ ïî -
óêðà¿íñüêè". 23.00 "Âåëèêà ïîë³òè-
êà ç ªâãåí³ºì Êèñåëüîâèì". 02.00
Ä/ñ "Çåìëÿ îá³òîâàíà â³ä Éîñèïà
Ñòàë³íà".

 ICTV
05.30, 03.35 Ôàêòè. 05.45, 04.10
Ñâ³òàíîê. 06.45, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàê-
òè. 07.00, 09.25, 12.55, 19.25 Ñïîðò.
07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ïðî-
âîêàòîð. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30,
19.30, 01.55 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.30, 16.40 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè". 12.35, 13.00 Àíåêäîòè
ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.10, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.25, 20.15 Ò/ñ "Áðàòà-
íè-3". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.40
Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 00.00 Õ/ô "Õðà-
íèòåëü" (2). 02.50 Ò/ñ "Ó ÷îðíîìó
ñïèñêó-3".

ÎÐÒ
09.15, 05.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 09.40 "Æèòè çäîðîâî!" 10.55,
03.40 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ
îá³äàòè!" 13.00, 01.30 "Äåøåâî ³
ñåðäèòî". 14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.15
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè" .15.15

"Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè". 09.40 "Ñëî-
âî ïàñòèðÿ". 10.10 "Ñìàê". 10.55
"Åäóàðä Àðòåì'ºâ. Ó ñâîºìó ôàí-
òàñòè÷íîìó ñâ³ò³". 12.15 "Àáðàêà-
äàáðà". 14.40, 15.15 Õ/ô "Ïîðöåëÿ-
íîâå âåñ³ëëÿ". 18.05 "Ëþäèíà ³ çà-
êîí". 19.10 "Õâèëèíà ñëàâè" êðîêóº
êðà¿íîþ". 21.00 "×àñ". 21.20 "Ñüî-
ãîäí³ ââå÷åð³". 23.05 "Ùî? Äå?
Êîëè?" 00.25 Ñóïåðíîâèé Øåðëîê
Õîëìñ. "Åëåìåíòàðíî". 01.20 Õ/ô
"Êèòàéñüêèé ñåðâèçú".

ÑÒÁ
06.25 Õ/ô "Â ìî¿é ñìåðò³ ïðîøó
âèíèòè Êëàâó Ê." (1). 07.50
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 08.50
"Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ
Âèñîöüêîþ". 09.00 "¯ìî âäîìà".
10.05 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 11.10
Õ/ô "Çà äâîìà çàéöÿìè" (1).
12.55 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2".
16.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Îê³ëüöþâàòè õîëîñòÿêà". 17.55
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ö³íà ùàñòÿ -
äèòèíà". 19.00 "Õ-Ôàêòîð - 3".
21.35 "Òàºìíèö³ Õ-ôàêòîðà.
Ä³àìàíòè Ñåðã³ÿ Ñîñåäîâà".
22.40 "Õ-Ôàêòîð - 3 Ï³äñóìêè
ãîëîñóâàííÿ". 23.55 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 2". 00.55 Õ/ô "Íîâ³.
ïðèãîäè íåâëîâèìèõ" (1). 02.25
Í³÷íèé åô³ð

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, 10.45 ªðàëàø. 07.00, 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 07.40 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35
Áàéäèê³âêà. 09.25 Ì/ñ "Á³ëêà òà
Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1).
09.45 Ì/ñ "×îðíèé ïëàù" (1). 11.00
Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³. 11.30 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 13.10 Îäíà çà
âñ³õ. 14.10 Õ/ô "Ëèñòè äî Äæóëüº-
òè" (1). 16.20 Ì/ô "Ñ³ìïñîíè. Ô³ëüì
íà øèðîêîìó åêðàí³" (1). 18.05 Õ/ô
"Ïðàâäèâà áðåõíÿ" (2). 21.15 Êóç-
íÿ ç³ðîê 3. 22.20 Äàåøü ìîëîäüîæ!.
23.10 Õ/ô "Ïîâîðîò íå òóäè - 2:
Áåçâèõ³äü" (3). 01.10 Àëüî, äèðåê-
òîð?!. 02.00 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 11:05 -
"Òî÷êà çîðó". 12:00 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -  Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 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 - Íî-
âèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î" . 23:35 - Õóäîæí³é ô³ëüì .
01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
08.05 Áóäèíêè ìàæîð³â. 09.00 Ì/ñ
"Ðîãè ³ êîïèòà: Ïîâåðíåííÿ". 09.35
Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó". 10.00
Ãîòóé. 11.00 Íàø³ â Ðàø³. 12.05
Ïðîêèíóòèñÿ çíàìåíèòèì. 13.05 Ò/
ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 15.40
ØîóìàSòãîóîí. 19.00 Õ/ô "Õðîí³êè
Íàðí³¿: Ëåâ, ×àêëóíêà òà ×àð³âíà
øàôà". 21.45 Õ/ô "Òâàðèíà". 23.35
Ñïîðòðåïîðòåð. 23.40 Õ/ô "Äóæå
ñòðàøíå ê³íî 3" (3). 01.25 Õ/ô "Ãðèí-
áåðã" (2). 03.00 Ò/ñ "Îäíà í³÷ êîõàí-

íÿ". 03.50, 04.45 Çîíà íî÷³.

]
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 13.25 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ãîíêà
ïåðåñë³äóâàííÿ (÷îë.). 14.20 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 15.25 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ (æ³í.).
16.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 16.55
Ñâÿòêîâèé êîíöåðò "Ç Äíåì, ÒåÁå".
20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.30 Òî÷êà çîðó.
21.50 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 22.00
Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00 Åðà á³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèê-
ëèê. 23.50 Êîíöåðò Î.Ñºðîâà "Áåç-
ìåæíà ëþáîâ". 01.20 Ï³äñóìêè òèæ-
íÿ. 01.50 Ìèñòåöüê³ ³ñòîð³¿. Ñð³áí³
ñòðóíè.

 Êàíàë «1+1»
07.50 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 “Ðåìîíò
+” .09.00 Ëîòåðåÿ “Ëîòî-çàáàâà”.
10.10, 10.35 Ì/ñ “×³ï ³ Äåéë” (1).
11.00 “Êóë³íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ
Âèñîöüêà”. 11.25 “Äàâàé, äî
ïîáà÷åííÿ”. 12.55 “×îòèðè âåñ³ëëÿ
- 2”. 14.10, 20.15 “Ãîëîñ. Ä³òè”. 16.10
Õ/ô “Ìîñêâà ñëüîçàì íå âiðèòü” (1).
19.30, 23.00 “ÒÑÍ-òèæäåíü”. 22.00
“Ñâ³òñüêå æèòòÿ”. 00.00 Õ/ô

Íîâèé Êàíàë
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
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, 14.20 Kids Time.
13.25 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.50, 15.50 Teen Time.
14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Ìîëî-
äÿòà"19.30, 01.25 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.10
Óêðà¿íà ÷óäåñ 2. 01.35 Ò/ñ "Îäíà
í³÷ êîõàííÿ". 02.40 Ò/ñ "Îñòàíí³é
àêîðä". 03.25, 04.20 Çîíà íî÷³. 03.30
Òðåòÿ âëàäà.

ÑÓÁÎÒÀ, 1 ÃÐÓÄÍß
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14.25 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò
(÷îë.). 16.25 Çåëåíèé êîðèäîð. 16.35
Ñâÿòêîâèé êîíöåðò "Ç Äíåì, ÒåÁå".
17.25 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò
(æ³í.). 19.15 Ñâ³ò àòîìà. 19.35 Çî-
ëîòèé ãóñàê. 20.00 Ñâÿòêîâèé êîí-
öåðò "Ç Äíåì, ÒåÁå". 20.40 Êàáì³í:
ïîä³ÿ òèæíÿ. 20.50 Ìåãàëîò. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15 Ô³íàë Ì³æíà-
ðîäíîãî äèòÿ÷îãî ï³ñåííîãî êîíêóð-
ñó "ªâðîáà÷åííÿ . 23.15 Òâ³é ãî-
ëîñ. 23.40 Åðà çäîðîâ'ÿ. 00.00 Êîí-
öåðò Ã.Êðè÷åâñüêîãî "Êàëåíäàðíà
îñ³íü". 01.20 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî.

Êàíàë «1+1»
06.35 "Ñïðàâæí³ ë³êàð³ - 2". 08.00
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî òàì?".
10.10, 10.35 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1).
11.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ".
12.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 3: Òàíçàí³ÿ,
Åô³îï³ÿ". 12.55 Õ/ô "Ôå¿. Ôàíòàñòè÷-
íèé ïîðÿòóíîê" (1). 14.35 Õ/ô "×îð-
íèé ëèöàð" (1). 16.35 "Êè¿â âå÷³ðí³é".
18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà". 19.30, 04.15
ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí".
20.15 Êàçêà "Àë³ñà â Êðà¿í³ ×óäåñ"
(1). 22.25 Õ/ô "Ïëàíåòà ìàâï" (2).
01.00 Õ/ô "Ìàâïÿ÷à ê³ñòêà" (2). 02.30
Õ/ô "Ìèñëèâö³ çà ðîçóìîì" (2).

IÍÒÅÐ
008.00 "Ïîçàî÷³". 09.00 "Îðåë ³ Ðåø-
êà". 10.00 "Óêðà¿íî, âñòàâàé!". 10.50
Ïðîãðàìà "Ñ³ìåéíèé ïåñ". 12.10
"Âåëèêà Ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêè".
14.10 Ò/ñ "Ìåíòè. Òàºìíèö³ âåëèêî-
ãî ì³ñòà" 1-4ññ. çàêë.. 17.55 Õ/ô
"Ä³àìàíòîâà ðóêà" (1). 20.00, 02.05
"Ïîäðîáèö³". 20.25 "×åðâîíå àáî
÷îðíå". 22.20 "Âàëåð³é Ëåîíòüºâ.
Þâ³ëåéíèé êîíöåðò ó Êðåìë³".
00.45, 04.00 Õ/ô "Á³ëå ñîíöå ïóñ-
òåë³" (1).

ICTV
06.25 ²íøèé ôóòáîë. 06.55 Êîçèðíå
æèòòÿ. 07.30 Îñòàíí³é ãåðîé-2. 08.50
Çâåçäà YouTube. 10.00 Äà÷à. 10.30
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.25 Åêñòðå-
íèé âèêëèê. 12.25 Íåñåêðåòí³ ôàé-
ëè. 13.45 Ñïîðò. 13.50 Äèâèòèñÿ
âñ³ì! 15.25 Õ/ô "Íåïåðåâåðøåíèé".
17.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Íà ãð³".
20.55 Õ/ô "Íà ãð³-2". 22.45 Íàøà
Russia. 23.05 Õ/ô "Ðîêê³-5" (2). 01.15
Õ/ô "Ïåðåñë³äóþ÷è "Êðàñíèé Îê-
òÿáðü" (2).

ÎÐÒ
06.10 "Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 06.35 Õ/ô
"Õî÷åòå - ëþá³òü, õî÷åòå - í³". 07.50
"Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!". 08.35
"Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè". 08.50

"Ñìàê". 15.50 Ò/ñ "Âáèâ÷à ñèëà".
16.55 "×åêàé íà ìåíå". 18.40 "Ïîëå
÷óäåñ". 19.45, 00.35 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 "Ì³æ íå-
áîì ³ çåìëåþ". Êîíöåðò Ñòàñà Ìè-

õàéëîâà. 23.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".

ÑÒÁ
07.50 Õ/ô "Áàëàäà ïðî â³äâàæíîãî
ëèöàðÿ Àéâåíãî" (1). 09.45 Õ/ô "Ñå-
ñòðîíüêà" (1). 11.50, 01.55 Õ/ô "Íå-
âëîâèì³ ìåñíèêè" (1). 13.15 Õ/ô
"Íîâ³ ïðèãîäè íåâëîâèìèõ" (1).
15.05 Õ/ô "Êîðîíà Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿,
àáî Çíîâó íåâëîâèì³" (1). 18.05,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.15 Õ/ô "Çà
äâîìà çàéöÿìè" (1). 20.00 "Íàö³î-
íàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-
5". 22.40 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-5" Ï³äñóìêè ãîëî-
ñóâàííÿ". 00.55 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò".
03.05 "Âiêíà-Ñïîðò". 03.15 Õ/ô
"Ñïðàâà "ñòðîêàòèõ" (1).

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

07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê 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 ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 11.45 Áîãè-
íÿ øîï³íãó. 12.10 Êîñìåòè÷íèé ðå-
ìîíò. 12.45, 18.25 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 13.50 Êóçíÿ ç³ðîê
3. 14.15 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (1). 14.50,
22.00 Äàåøü ìîëîäüîæ! 15.15 Âàé-
ôàéòåðè. 15.50 FAQ. ßê çíÿòè
ä³â÷èíó ³ ò.ä.. 16.00, 20.25 Øóðè-
Ìóðè. 16.40, 23.00 ×îðò³âíÿ ùîä-
íÿ. 17.05, 02.10 Äîñâ³äîñ. 17.40,
21.15 Â³òàëüêà. 19.25, 01.20 Áàð-
Äàê. 22.40 Ñëàâà ç³ Ñëàâºêîì Ñëà-
â³íèì. 23.25 Ò/ñ "Çàãóáëåíà" (2).
00.20 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
00.55 Äóðíºâ + 1. 02.35 Äî ñâ³òàí-
êó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 -ïðîãðàìà  "Ðàíîê ç "Ì-
ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð".9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ"
(ïîâòîð). 14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 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 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50 - Ì/
ô. 18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -"Òî÷-
êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - "Àê-
òóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î".

“Ëîóðåíñ Àðàâ³éñüêèé” (1). 03.55 Õ/
ô “Ïëàíåòà ìàâï” (2).

IÍÒÅÐ
09.25 “Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñüêîãî”. 10.00 “ÍÅÄ²Ëß
Ç “ÊÂÀÐÒÀËÎÌ””. 11.00 “Ñâàòè
á³ëÿ ïëèòè”. 11.25 Ïðîãðàìà
“Âåñ³ëüíèé ðîçì³ð”. 12.25,
03.40 Ä/ô “Â³íåöü
áåçøëþáíîñò³”. 13.35 Ò/ñ
“²ëþç³ÿ ïîëþâàííÿ” 1-4ññ. çàêë..
18.00 Ò/ñ “Ñêðèíüêà Ïàíäîðè”
1-2ññ (2). 20.00, 02.05
“Ïîäðîáèö³ òèæíÿ”. 21.00 Ò/ñ
“Ñêðèíüêà Ïàíäîðè” (2)3-4ññ.
çàêë.. 23.00 “Ùî? Äå? Êîëè?”.
00.15 Õ/ô “×îëîâ³÷à ³íòó¿ö³ÿ”.

 ICTV
06.20, 04.25 Ñâ³òàíîê. 07.10 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 08.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 08.40 Äà÷à. 09.20 Äè-
âèòèñÿ âñ³ì!. 10.25 Îë³ìï³Ëÿïè.
11.30 Êîçèðíå æèòòÿ. 12.00 ²íøèé
ôóòáîë. 12.25 Ñïîðò. 12.30 Íàøà
Russia. 13.10 Õ/ô "Ïåðøèé óäàð".
14.55 Õ/ô "Íà ãð³". 16.50 Õ/ô "Íà ãð³-
2". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.45 Îñ-
òàíí³é ãåðîé-2. 20.55 Õ/ô "Ñåðïåíü.
Âîñüìîãî". 23.45 Õ/ô "Òåìíèé ñâ³ò"
(2). 01.55 Õ/ô "Äîðîæíÿ ïðèãîäà" (2).

ÎÐÒ
08.00 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí". 08.40
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 08.50 "Çäîðî-
â'ÿ". 10.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 10.30
"Äîêè âñ³ âäîìà". 11.30 "Ôàçåíäà".
12.15 Ñåðåäîâèùå ïðîæèâàííÿ.
"Áðóäí³ ãðîø³". 13.20 Õ/ô "Á³ë³ ðîñè".
15.15 "Òàºìí³ çíàêè ê³íöÿ ñâ³òó".
16.25 "Âåëèê³ ïåðåãîíè. Áðàòåðñòâî
ê³ëåöü". 18.05 Õ/ô "Ìîñêâà ñëüîçàì
íå â³ðèòü". 21.00 Íåä³ëüíèé "×àñ".
22.00 Þâ³ëåéíå øîó ªâãåíà Ïëþ-
ùåíêà "Ëèøå ò³ëüêè 30!". 23.40 "Ïî-
çíåð". 00.45 Õ/ô "Âáèòè ëèöåä³ÿ".
02.05 Õ/ô "Âèë³ò çàòðèìóºòüñÿ".

ÑÒÁ
06.50 Õ/ô "Âîíà Âàñ êîõàº" (1). 08.45
"Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöüêîþ".
08.55 "¯ìî âäîìà". 10.00 "Ìàñòåð-
Øåô - 2". 14.05 "Êàðàîêå íà Ìàé-
äàí³". 15.05 "Õ-Ôàêòîð - 3". 19.00
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ".
21.45 Õ/ô "Ìð³¿ ç ïëàñòèë³íó" (1).
23.50 Õ/ô "Ñåñòðîíüêà" (1). 01.45 Õ/
ô "Êîðîíà Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, àáî
Çíîâó íåâëîâèì³" (1).

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 ªðàëàø. 07.00, 09.00 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 07.40 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35
Áàéäèê³âêà. 09.25 Ì/ñ "Á³ëêà òà
Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1).
09.45 Ì/ñ "×îðíèé ïëàù" (1). 10.20
Ì/ô "Ìîðñüêà áðèãàäà" (1). 12.20 Ì/
ô "Ïîêàõîíòàñ 2: ïîäîðîæ â Íîâèé
Ñâ³ò" (1). 13.45, 00.05 Àëüî, äèðåê-
òîð?!. 14.50 Ì/ô "Ñ³ìïñîíè. Ô³ëüì
íà øèðîêîìó åêðàí³" (1). 16.35 Õ/ô
"Ïðàâäèâà áðåõíÿ" (1). 19.35 Îäíà
çà âñ³õ. 20.00 Â³òàëüêà. 21.00 Êóç-
íÿ ç³ðîê 3. 22.05 Õ/ô "Àìåðèêàíñü-
êèé ïèð³ã" (2). 01.10 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 9:05 - ìóçè÷íà ïðîãðàìà "Òîï
Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ" . 11:00
- Õóäîæí³é ô³ëüì. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - "Äóõîâíå äæåðå-
ëî" . ïîâòîð). 13:45 - Ì/ô. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô.
18:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé
âèïóñê "7 äí³â". 21:10 - Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î". 22:35 - Õóäîæí³é ô³ëüì .
00.20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

08.00 Çàïèòàéòå â 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". 15.15
Õ/ô "Òâàðèíà". 17.05 Õ/ô "Õðîí³êè
Íàðí³¿: Ëåâ, ×àêëóíêà òà ×àð³âíà
øàôà". 20.00 ØîóìàSòãîóîí. 23.10
Ïðîêèíóòèñÿ çíàìåíèòèì. 00.10
Ñïîðòðåïîðòåð. 00.15 Õ/ô "Çàãóá-
ëåíå ìàéáóòíº" (2). 02.15 Ò/ñ "Îäíà
í³÷ êîõàííÿ". 03.45, 04.50 Çîíà
íî÷³. 03.50 Óêðà¿íö³ Ëþáîâ.
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 23
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 14
     äiâ÷àòîê – 9
     îäðóæèëîñÿ –

11 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà;
ïîìåðëî – 18 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

ОВЕН.  Понедiлок
принесе вам роман�
тичний настрiй.
Слiд побоюватися

того, що, замрiявшись, ви
зануритеся дуже глибоко
у вир iлюзiй i можете ви�
дати бажане за дiйсне.

ТIЛЕЦЬ. Тиждень
може принести
успiх у професiйнiй
сферi. Доведеться

ухвалювати серйознi
рiшення.

БЛИЗНЮКИ. Весь
тиждень вас крити�
куватимуть з усiх
бокiв –  i майже

весь час справедли�
во, ось що образливо!

РАК. Понедiлок i
вiвторок, швидше
за все, не викличуть
особливого захоп�

лення, оскiльки вашi пла�
ни можуть змiнюватися до
невпiзнання. Намагайтеся
бути уважнiшими в спра�
вах, пов`язаних з гроши�
ма.

ЛЕВ. Цього тижня
ви вельми видiля�
тиметеся сильним
духом, блискучим

розумом i рiшучiстю в
справах. Що б не трапи�
лося – ви боротиметеся
до переможного кiнця.

ДIВА. Намагайтеся
не вiдмовляти в
допомозi людям,
якi до вас зверта�

ються. Пам`ятайте, що ви
здатнi привернути увагу
оточуючих, поєднуючи
оптимiзм i гнучкiсть в
поведiнцi.

ТЕРЕЗИ. Намагай�
теся збадьоритися
– потрiбно термi�
ново позбутися ста�

ну апатiї, а вiдпочивати
вам на цьому тижнi нiхто
не дасть. Не упускайте
дорогоцiнного часу.

СКОРПIОН. Цього
тижня не рекомен�
дується мiняти
звичну сферу

дiяльностi. Для тих, хто
прагне рiзноманiтностi,
зiрки обiцяють змiну
мiсць: переговори про пе�
реїзд в нове примiщення
або вiдкриття фiлiалу в
iншому мiстi або країнi.

СТРIЛЕЦЬ. Бажа�
но подумати над
змiною iмiджу. Не
варто на цьому

тижнi з`ясовувати вiдно�
син з начальством: не
тiльки не конфлiктуйте з
ним, але й по можливостi
рiдше попадайтеся йому
на очi.

КОЗЕРIГ. Тиждень
складний, тому
запасiться тер�
пiнням i витрим�

кою. У понедiлок будуть
вдалими поїздки i
вiдрядження.

ВОДОЛIЙ. Цього
тижня смiливо бу�
дуйте з однодумця�
ми плани у областi

створення спiльних пiд�
приємств – їм забезпече�
не прекрасне майбутнє.

РИБИ. Цей тиж�
день буде повний
рiзноманiтних подiй
i приємних зус�

трiчей. Вам може пощас�
тити багато в чому – все
залежить вiд того, до чого
ви прагнете в даний мо�
мент.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎ áà-íà! ☺ ☺ ☺

 Ñàíòåõíèê ÷èíèò óíè-
òàç íà äîìó  ó ïðîôåññî-
ðà. Íàëàäèë âñå çà ïîë÷à-
ñà è ãîâîðèò:

– Ñ âàñ ñòî äîëëàðîâ.
Ïðîôåññîð  âîçìóùàåò-
ñÿ:

– ß – ïðîôåññîð,  è òî
íå ïîëó÷àþ ñòî äîëëàðîâ
çà ïîë÷àñà!

 Ñàíòåõíèê îòâå÷àåò:
– Ýòî íîðìàëüíî. Êîãäà

ÿ áûë ïðîôåññîðîì, ÿ
òîæå ñòîëüêî íå ïîëó÷àë.

 Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ
çäîðîâüÿ îïðåäåëèëà
ñèìïòîìû ïòè÷üåãî ãðèï-
ïà: âûñîêàÿ òåìïåðàòó-
ðà, ëîìîòû â êîñòÿõ è íå-
óäåðæèìîå  æåëàíèå  íà-
ãàäèòü êîìó-òî íà êàðíèç.

Îòêðûò  ñåêðåò ñ÷àñ-
òëèâîé ñåìåéíîé æèçíè!
Îêàçûâàåòñÿ, äëÿ ýòîãî
æåíà äîëæíà áûòü "æàâî-
ðîíêîì",  à ìóæ – "ñîâîé".
Òîãäà æåíà íå âèäèò, êîã-
äà ìóæ  ïðèõîäèò äîìîé,
à ìóæ íå âèäèò, êàêîé îíà
ïðîñûïàåòñÿ  óòðîì!

 ß  ÷àñòî ïðîñûïàþñü
ïî íî÷àì è, çàõëåáûâàÿñü
ñëåçàìè, óòûêàþñü  â  ïî-
äóøêó. ß íå ìîãó ïîíÿòü,
êàê íàø Ãîñïîäü ïîçâîëèë
ïîÿâèòüñÿ íà ñâåò Ãèò-
ëåðó, ×èêàòèëî è ìîåé
òåùå Ñâåòëàíå Ôåäîðîâ-
íå...

– Ïî÷åìó òû îïîçäàëà,
äîðîãàÿ?

– ß íå îïîçäàëà, ÿ ðàáî-
òàþ òóò êðóãëîñóòî÷íî.
È, êñòàòè, ñîâñåì íåäî-
ðîãàÿ.

 Îäíà ïîäðóãà ãîâîðèò
äðóãîé:

– Òû çíàåøü, ýòîò Âàñÿ
òàêîé òóïîé!

– Ýòî ïî÷åìó?
– ß åìó ñêàçàëà, ÷òî íå

õî÷ó áîëüøå  åãî âèäåòü,
òàê îí âçÿë è âûêëþ÷èë
ñâåò!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 26.11.12 – 2.12.2012

БРИТАНКА 104 РАЗИ ЗДАВАЛА НА ПРАВА
Британка з графства Ессекс встановила рекорд з кількості

спроб отримати права на водіння автомобіля. За інформа�
цією департаменту транспорту, жінка зробила 104 невдалі
спроби пройти тест. Досі рекорд невдач в отриманні доку�
мента на водіння авто становив 84 спроби.

За інформацією видання, згідно з британським законодав�
ством, перед доступом до практичної частини іспиту майбутній
водій має правильно відповісти на 43 з 50 запитань тесту й отри�
мати 50 балів з 75 за відповіді на серію відеороликів з реальними
ситуаціями.

Кожна спроба отримати права коштує для британців 31 фунт,
отже, британка заплатила вже 3224 фунти.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Для підтримки
організму

Лікар�натуропат і фітотеорапевт Олена Світко ра�
дить:

Пити чай з меліси й м’яти – він дуже
добре впливає на судини.

Вживати кефір з корицею для нор�
малізації тиску. Кефір також віднов�
лює у кишківнику дружню мікрофло�
ру, від якої багато в чому залежить
сила імунної системи.

А СЕКС – БЕЗПЛАТНО!
Поліція Флориди затримала пару, яка зай�

малася сексом на столі в ресторані. Про не
зовсім адекватну поведінку пари власникові
ресторану Тоні Мерфі повідомили офіціанти.
Коли Мерфі попросив закоханих зупинитися
Кало заявив, що наразі це неможливо. Тоді
власник закладу зажадав, щоб пара заспо�
коїлася і оплатила рахунок, погрожуючи вик�
ликати поліцію. Тоді Кало відмовився розп�
латитися і разом з подругою залишив рес�
торан. Згодом Кало був затриманий за відмо�
ву сплатити рахунок на 101  долар.

Не викидайте листя обліпихи
У багатьох на дачах, в садах росте чудова ягода –

обліпиха. З неї роблять холодне варення, чай з яким
дуже допомагає у разі застуди. Про це знає кожен
городник. Але, напевно, не всі знають, що не менш
корисне й листя обліпихи, яке, обібравши ягоди, заз�
вичай викидають. Сухе листя обліпихи можна зава�
рювати замість чаю. Цей напій добре тонізує
організм, відновлює сили. Із заварки можна робити
різні компреси, які добре допомагають при ревма�
тизмі.
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