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 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ
ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³
âëàñíèêà ìàéíà.

     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðà-
âîâå çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ
á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàðêåòèíãîâèõ 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.

РУЙНIВНI наслiдки урагану "Сендi" спонукали нью�
йоркську владу тимчасово закрити доступ до статуї
Свободи. Скiльки триватиме той "карантин" поки
невiдомо, адже ураганом зруйновано 75 % територiї
острова, на якому встановлено велетенську  статую.

ХАРКIВСЬКА студентка Кристина Опарiна  отрима�
ла  перемогу на мiжнародному конкурсi "Мiс Модель
свiту – 2012".

У МЕЛIТОПОЛI 31�рiчна Олена Драник народила
хлопчика�рекордсмена вагою 6 кг280 г. i ростом 64 см.
Попереднiй новонароджений рекордсмен  з Донеччи�
ни важив на 280 грамiв менше.

МIЖНАРОДНА організацiя "4 лапи", яка бере участь
у програмi  порятунку  бурих ведмедiв i вже облаштува�
ла  для них притулки у Австрiї, Нiмеччинi, Болгарiї,
вiдкрила на Житомирщинi  спецiальний парк для
мiсцевих  клишоногих.

ЗАПОРIЗЬКИЙ пенсiонер Михайлов  продемонстру�
вав унiкальнi знання в галузi футболу i виграв 150 тисяч
грн. в спортивну лотерею.

ДО ПАРЛАМЕНТУ Грузiї внесено законопроект, згiдно
з яким буде скасовано кримiнальну вiдповiдальнiсть за
вживання наркотикiв. У цiй країнi зараз близько 250
тисяч  наркоманiв.

КАЗАХСТАН i Росiя розглядають можливiсть передачi
мiст Байконур з космодромом  пiд казахстанську
юрисдикцiю.

У АМЕРИКАНСЬКОМУ штатi Джорджiя на 117�му роцi
життя померла найстарiша жiнка планети Бессi Купер.

ПОЛОВИНА випускникiв  українських вузiв  затруд�
няється назвати  бодай один вищий навчальний зак�
лад в Українi, який би вiдповiдав мiжнародним
унiверситетським  стандартам.

12#РIЧНИЙ український хлоп’як Артур Показ з Дро�
гобича  претендує на звання пiдлiтка з найдовшим во�
лоссям у свiтi. Адже довжина його рудих косм  сягає
106 сантиметрiв.

Добре знайомий багатьом мукачівцям зна�
ний керівник і організатор виробництва та  де�
путат Мукачівської міської ради багатьох скли�
кань  Микола Мешко прожив нелегке, але над�
звичайно цікаве, насичене значними подіями
життя.

У воєнні роки його було направлено на при�
мусові роботи в робочий батальйон, звідки був
звільнений радянськими військами. Вступив
добровольцем до лав Червоної Армії, у складі
якої зустрів Перемогу над фашизмом  у Буда�
пешті.

У 1946 році, демобілізувавшись, він повер�
тається до Мукачева і тепер уже присвячує себе
розвитку місцевої промисловості. На посаді ке�
рівника міськпромкомбінату багато зробив для
розширення мережі побутового обслуговуван�
ня населення, покращення її якості. Пізніше, у
1952 році, рішенням міськвиконкому був при�
значений головою меблевої артілі ім. Хрущова,
яка Постановою Ради Міністрів   УРСР  у ве�
ресні 1956 року була перейменована на мебле�
ву фабрику, а Микола Соломонович   призначе�
ний  на посаду  директора фабрики.

У 1958 році його призначають керівником
Мукачівського ремонтно�будівельного управлі�
ння, де він пропрацював 25 років і звідти вий�
шов на пенсію.

Микола Мешко протягом багатьох років був
депутатом Мукачівської ради народних депу�
татів. Очолював депутатську комісію з житло�
вого�комунального господарства, а також з бу�
дівництва, був членом президії обкому проф�
спілки місцевої промисловості та комунально�
побутового обслуговування, очолював міську
раду ветеранів України. У 1998 році йому було
присвоєно звання «Почесний громадянин міста
Мукачева», членом міської громадської органі�
зації «Рада Почесних громадян міста Мукаче�
ва» є і сьогодні.

 16 грудня, у неділю, у гості до ювіляра заві�
тали секретар Мукачівської міської ради Іван
Маняк, голова Мукачівської міської громадсь�
кої організації «Рада Почесних громадян міста
Мукачева», Почесний громадянин Мукачева
Євген Федів, голова міської громадської орган�
ізації «Клуб старійшин» Василь Маркулін та
Почесний громадянин Мукачева Іван Нацик.

Щирі привітання, тепла атмосфера, спогади
про минуле,  обмін думками про сьогодення і
почесна місія – вручення схвильованому ювіля�
рові нагороди  –  «Почесна відзнака Мукачівсь�
кої міської ради» були  і  несподіваними, і при�
ємними  для   нашого земляка  Миколи  Соло�
моновича  Мешка,  якому  виповнилося  гарних
90 років, з якими ми всі його вітаємо!

Відділ з питань внутрішньої політики
Мукачівського міськвиконкому

для газети «Мукачево»
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Øàíîâí³
êîëåãè-åíåðãåòèêè!
Ïðèéì³òü ùèð³ â³òàííÿ ç íàãîäè ïðî-

ôåñ³éíîãî ñâÿòà – Äíÿ åíåðãåòèêà!
Ñàìå çàâäÿêè íàïîëåãëèâ³é òà ñàìî-

â³ääàí³é ïðàö³ ðîá³òíèê³â åíåðãåòè÷íî¿ ãà-
ëóç³ â îñåëþ êîæíî¿ ëþäèíè ïðèõîäèòü
òåïëî, ñâ³òëî òà çàòèøîê.

Áàæàþ Âàì áåçàâàð³éíî¿ ðîáîòè, íå-
âè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, ïðîôåñ³éíèõ óñï³õ³â,
âïåâíåíîñò³ ó çàâòðàøíüîìó äí³, ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ, âåëèêîãî ðîäèííîãî ùàñòÿ,
ìèðó, çëàãîäè òà äîáðîáóòó.

Ç ïîâàãîþ Â.ÊÎÁÀËÜ, äèðåêòîð
Çàêàðïàòñüêèõ ìàã³ñòðàëüíèõ

åëåêòðîìåðåæ.

Зустріч з письменником Мирославом Дочинцем в режимі «on�line».

“Ïîºäíàòè á “×åðâåíå âèíî” ç äåãóñòàö³ºþ êíèãè”...
Ñâîºð³äíó àëüòåðíàòè-

âó «î÷í³é» çóñòð³÷³ –
ñêàéï-ñï³ëêóâàííÿ ç
â³äîìèì ïèñüìåííèêîì
çàïðîïîíóâàëè ïðîâåñòè
íàø³ êîëåãè ç Ê³âåðö³âñü-
êî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿
á³áë³îòåêè (Âîëèíñüêà
îáëàñòü), äå òàê³ çàõîäè
âæå ñòàëè òðàäèö³éíèìè.
Ìè ç ðàä³ñòþ ï³äõîïèëè
³í³ö³àòèâó, àäæå ñï³ëêó-
âàííÿ â ðåæèì³ ðåàëüíî-
ãî ÷àñó ç äîïîìîãîþ
ïðîãðàìè Skype – îäíà ç
áàãàòüîõ ïîñëóã, ÿê³
íàäàº ó êîðèñòóâàííÿ
ñâî¿ì â³äâ³äóâà÷àì
²íòåðíåò-öåíòð Ìóêà÷³-
âñüêî¿ ì³ñüêî¿ á³áë³îòåêè.

Íà ñêàéï-çóñòð³÷ ç
â³äîìèì ïèñüìåííèêîì
ïî îáèäâà áîêè â³ðòóàëü-
íîãî ìîñòó ç³áðàëèñÿ ïî-
ö³íîâóâà÷³ éîãî òàëàíòó,
÷èòà÷³, á³áë³îòåêàð³,
ïèñüìåííèêè, æóðíàë³-
ñòè.

«Ùèðî ðàä³ºìî ç òîãî,
ùî óêðà¿íñüêèé ÷èòà÷
â³äêðèâàº äëÿ ñåáå óêðà¿-
íñüêó êíèãó ³ ïðàãíå
çóñòð³÷³ ç ¿¿ àâòîðàìè», –
â³äçíà÷èëà ó âñòóïíîìó
ñëîâ³ äèðåêòîð Ê³âåðö³-
âñüêî¿ öåíòðàë³çîâàíî¿
á³áë³îòå÷íî¿ ñèñòåìè
Ëþáîâ Ìèõàëü÷óê. Ïðî-
â³äíèé á³áë³îòåêàð ñåê-
òîðó êðàºçíàâ÷î¿ ë³òåðà-
òóðè Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ êíèãîçá³ðí³ Òåòÿ-
íà Òóðÿíèöÿ, ðîçïîâ³ëà
ïðî òâîð÷³ çäîáóòêè íà-
øîãî êðàÿíèíà, éîãî
øëÿõ ó ë³òåðàòóðó.

Äàë³ ðîçìîâó ïðîäîâ-
æèâ ñàì Ìèðîñëàâ Äî-
÷èíåöü. Ïðèâ³òàâøè
ó÷àñíèê³â çóñòð³÷³, ïèñü-
ìåííèê ä³ëèâñÿ ñâî¿ìè
äóìêàìè ïðî ñåíñ æèò-
òÿ, ïðî ñòèëü íàïèñàííÿ
ñâî¿õ òâîð³â, ïîòðåáó â ¿õ

Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè
åëåêòðîåíåðãåòè÷íî¿ ãàëóç³!

Â³ä ³ìåí³ Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî ÐÅÌ òà ðàéîííîãî ÐÅÌ â³òàþ âàñ ç ïðî-
ôåñ³éíèì ñâÿòîì – Äíåì åíåðãåòèêà!

Äåíü åíåðãåòèêà – öå äàòà, ÿêà îá’ºäíóº áàãàòî ïîêîë³íü åíåðãåòèê³â, ìîëî-
äèõ ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ ëèøå ïî÷èíàþòü ñâ³é ïðîôåñ³éíèé øëÿõ, äîñâ³ä÷åíèõ
ôàõ³âö³â, ÿê³ âæå â³äáóëèñÿ ïðîôåñ³éíî, ³ âåòåðàí³â ãàëóç³, íà ÿêèõ ìè ð³âíÿºìî-
ñÿ. Âñ³ ìè ðàçîì íàñàìïåðåä – åíåðãåòèêè.

Áàæàþ ñòàá³ëüíî¿, áåçàâàð³éíî¿ ðîáîòè, óäà÷³ òà âñ³õ áëàã ëþäÿì, â³ä ÿêèõ
çàëåæèòü ñâ³òëî ³ òåïëî â îñåëÿõ ð³äíîãî êðàþ.

Áàæàþ âñ³ì ïðàö³âíèêàì ÏÀÒ «Çàêàðïàòòÿîáëåíåðãî, ùîá ðåçóëüòàòè âàøî¿
ïðàö³ ñòàëè ì³öíèì ôóíäàìåíòîì äëÿ íîâèõ çäîáóòê³â âïðîäîâæ íàñòóïíèõ
ðîê³â.

Ùàñòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ âàì òà âàøèì ñ³ì’ÿì!
Ç ïîâàãîþ Ï. ÃÓÑÈÍÅÖÜ.

íàïèñàíí³, â³äïîâ³äàâ íà
çàïèòàííÿ ïðèñóòí³õ. Ó
ñâî¿é ðîçìîâ³ â³í ç³çíàâ-
ñÿ: «ß íå ïóáë³÷íà ëþäè-
íà, àëå êíèãè âèòÿãóþòü
äî ëþäåé. ß çíàþ, ÿê íå
òðåáà ïèñàòè, òîìó ïèñà-
òè ìåí³ äóæå ñêëàäíî. ß
çâàæóþ êîæíå ñëîâî,
ïðàãíó, ùîá âîíî áóëî
æèâå, ÷åñíå, òèõå ³
ñâ³òëå. Àäæå ñïðàâæí³
êíèæêè ïîâèíí³ íå ðîçïî-
â³äàòè, à ñëóõàòè ÷èòà-
÷à, íàëàøòîâóâàòèñÿ íà
àìïë³òóäó éîãî äóø³».

Íà çàïèòàííÿ ïðî òå,
÷è ðåàëüí³ ãåðî¿ éîãî
òâîð³â ³ ÷è íàñïðàâä³
³ñíóþòü ò³ ì³ñöÿ, ÿê³ â³í
îïèñóº â ñâî¿õ òâîðàõ
â³äïîâ³â: «Á³ëüø³ñòü ãå-
ðî¿â ìî¿õ îïîâ³äåé ðå-
àëüí³. Öå ³ñòîð³¿ ëþäåé,
ÿê³ òðàïëÿëèñÿ íà ìîºìó
øëÿõó. À ùîäî ì³ñöü,

õî÷ó ñêàçàòè ñëîâàìè
Àíäð³ÿ Âîðîíà: «Íå øó-
êàé í³ÿêèõ ì³ñöü, àäæå
äå á òè íå áóâ – òè âäî-
ìà».

Íà çóñòð³÷³ ïðèñóòí³
òîðêíóëèñÿ ³ ìîâíîãî ïè-
òàííÿ, ö³êàâèëèñÿ ÿêó
ë³òåðàòóðó â³í ëþáèòü
÷èòàòè, ç ÿêèìè ïèñü-
ìåííèêàìè ñï³ëêóºòüñÿ,
òàêîæ âèñëîâëþâàëè
ñâîº çàõîïëåííÿ éîãî
òâîð÷³ñòþ, çîêðåìà,
îäíà øàíóâàëüíèöÿ
â³äâåðòî ñêàçàëà: «Âàø³
êíèãè – ÿê Áîæà ðîñà íà
äóøó ëþäèíè», íà ùî Ì.
Äî÷èíåöü â³äïîâ³â: «ß
äóæå ö³íóþ âàø³ ÷è-
òàöüê³ â³äãóêè, àëå òàê³
ñëîâà çàâèñîê³ äëÿ
ìåíå».

Ö³êàâèëèñÿ âîíè ³ éîãî
ïëàíàìè íà ìàéáóòíº òà
ñòàâëåííÿì äî ë³òåðà-

òóðíèõ íàãîðîä, ÿêèõ îñ-
òàíí³ì ÷àñîì ó ïèñü-
ìåííèêà çíà÷íî äîäàëî-
ñÿ. «Ìî¿ êíèãè âàðòî
ñïðèéìàòè ÿê ìåòàôîðè.
«Ëèñ ó âèíîãðàäíèêó» –
â³äíàéäåííÿ ñàìîãî
ñåáå, «Â³÷íèê» – öå ñòè-
õ³ÿ ïðèðîäè ³ ëþäèíà,
«Êðèíè÷àð» – öå ëþäè-
íà ³ ¿¿ ñëóæ³ííÿ ñïðàâ³.
Çàðàç ïðàöþþ íàä íî-
âèì ðîìàíîì «Ãîðÿíèí»,
öÿ êíèãà º äóæå âàæëè-
âîþ äëÿ ìåíå. Ðîìàíè –
öå æàíð íîâîãî ÷àñó, ïî-
òð³áíî ïðèñòîñîâóâàòèñÿ
äî öüîãî. À ùå ÿ ëîâåöü
ñë³â. Äëÿ ìåíå ïî÷óòè
ÿêåñü íîâå ñëîâî – âëó÷-
íå, ëàêîí³÷íå, ñìà÷íå –
ñïðàâæíÿ ðàä³ñòü. Âñå
æèòòÿ çàïèñóþ âèñëîâè,
äóìêè, öèòàòè ³ ìð³þ âè-
äàòè êíèãó «Ìóäð³ñòü
Êàðïàò», – ùèðî ç³çíàâ-

ñÿ àâòîð. – Â³äíîñíî
ë³òåðàòóðíèõ íàãîðîä,
ñêàæó: äàþòü ïðåì³¿, ÿ
áåðó ¿õ, àëå íå çàöèêëþ-
þñÿ íà öüîìó, àäæå íàé-
âèùó ïðåì³þ ìåí³ äàâ
Áîã».

Íà çàê³í÷åííÿ îí-ëàéí
çóñòð³÷³ ç ê³âåð÷àíàìè
Ì. Äî÷èíåöü ïîáàæàâ ¿ì
ñïîêîþ ñåðöÿ òà ðîäèí-
íî¿ ëþáîâ³.

Òèì ÷àñîì ó Ìó-
êà÷³âñüê³é á³áë³îòåö³ ïðî-
äîâæèëîñÿ îáãîâîðåííÿ
âðàæåíü â³ä ïåðøîãî
äîñâ³äó ñêàéï-ñï³ëêó-
âàííÿ. Ïðèñóòí³ ó çàë³
÷ëåíè ë³òåðàòóðíîãî îá-
’ºäíàííÿ «Ð³äíå ñëîâî»
âèñëîâèëè íàä³þ, ùî
òàêà çóñòð³÷ áóäå äàëå-
êî íå îñòàííüîþ, àäæå
²íòåðíåò – öå óí³âåðñàëü-
íèé çàñ³á êîìóí³êàö³¿,
ÿêèé íàäàº ìîæëèâ³ñòü
ñï³ëêóâàòèñÿ ç ö³êàâèìè
ëþäüìè, íåçâàæàþ÷è íà
â³äñòàíü.

Ùå îäí³ºþ òåìîþ äëÿ
ðîçìîâè ñòàëà íåùîäàâ-
íÿ ó÷àñòü Ìèðîñëàâà
Äî÷èíöÿ â àêö³¿ «Ïèñü-
ìåííèê çà ïðèëàâêîì»,
ÿêà öèìè äíÿìè ïðîõî-
äèòü â Óæãîðîä³ â ðàì-

êàõ «Êíèæêîâîãî Ìèêî-
ëàÿ». Ïèñüìåííèê ä³ëèâ-
ñÿ âëàñíèìè âðàæåííÿ-
ìè òà ðîçïîâ³â ïðî ³äåþ,
ÿêà âèíèêëà ó íüîãî ï³ä
÷àñ ïðîäàæó êíèã: «Ôå-
ñòèâàëü «×åðâåíå âèíî»,
ÿêèé ïðîõîäèòü  â Ìóêà-
÷åâ³ íà Ñòàðèé Íîâèé
ð³ê, ç êîæíèì ðîêîì ïðè-
âàáëþº âñå á³ëüøå òó-
ðèñò³â. ×îìó á íàì,
ïèñüìåííèêàì íå ñêîðè-
ñòàòèñÿ öèì ³ ó ðàìêàõ
öüîãî ôåñòó íå çðîáèòè
äåãóñòàö³þ êíèãè, ùîá
âîíè ðàçîì ç ïëÿøêîþ
çàïàøíîãî âèíà ïîâåçëè
ç ñîáîþ ³ ãàðíó çàêàð-
ïàòñüêó êíèãó ç àâòîãðà-
ôîì àâòîðà».

P.S. Ñïîä³âàºìîñÿ ùî
öÿ ³äåÿ áóäå âò³ëåíà â
æèòòÿ ³ íàñòóïíîãî ðîêó
íàéïîïóëÿðí³øèé ôåñòè-
âàëü Ìóêà÷åâà çáåðå
äåãóñòàòîð³â íå ò³ëüêè
âèíà, àëå é êíèãè.

Òåòÿíà ÒÓÐßÍÈÖß,
ïðîâ³äíèé á³áë³îòåêàð
ñåêòîðó êðàºçíàâ÷î¿
ë³òåðàòóðè Ìóêà-
÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ öåíò-
ðàëüíî¿ á³áë³îòåêè ³ì.
Î. Äóõíîâè÷à

«Çîëîòèé ïèñüìåííèê Óêðà¿íè», ëàóðåàò Ì³æíàðîäíî¿ ë³òåðàòóð-
íî¿ ïðåì³¿ «Êàðïàòñüêà êîðîíà», íîì³íàíò íà Øåâ÷åíê³âñüêó ïðåì³þ ó
2013 ðîö³ çà ðîìàíè «Â³÷íèê» òà «Êðèíè÷àð», –  ïèñüìåííèê, æóðíàë³ñò
òà âèäàâåöü Ìèðîñëàâ Äî÷èíåöü ñüîãîäí³ îäèí ç íàéóñï³øí³øèõ ïèñü-
ìåííèê³â â Óêðà¿í³. Éîãî êíèãè ñòàþòü áåñòñåëåðàìè ³ ðîçõîäèòüñÿ
íåáóâàëèìè äëÿ óêðà¿íñüêîãî ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó íàêëàäàìè, à êîëî
øàíóâàëüíèê³â çá³ëüøóºòüñÿ ç êîæíèì äíåì. Àâòîðñüê³ çóñòð³÷³ ç íèì
ïðîõîäÿòü ó á³áë³îòåêàõ òà êíèãàðíÿõ Ëüâîâà, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà, Êèº-
âà, Â³ííèö³…



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333320  ãðóäíÿ 2013 ð.

¹ 51 (950)¹ 51 (950)¹ 51 (950)¹ 51 (950)¹ 51 (950)

ñò.

Æèâè è æèòü äàâàé äðóãèì. (Ã. Äåðæàâèí).

Ðîçì³ð ïëàòè çà àäì³í³ñòðàòèâí³
ïîñëóãè â³ää³ëó ÄÐÀÖÑ

ïî ì. Ìóêà÷åâó
Ï.3- âèäà÷à çàïðîøåííÿ ³ç çàçíà÷åííÿì äàòè äåð-

æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ øëþáó 1 ä³ÿ 8.00 ãðí.
Ï.4- íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè, ùî âêëþ÷àº

ñêëàäåííÿ çàÿâ (àíêåò, ïðîõàíü), ó âèð³øåíí³ ïè-
òàííÿ ùîäî âèð³øåííÿ ïîâòîðíî¿ âèäà÷³ ñâ³äîöòâ
òà ³íøèõ äîêóìåíò³â ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ àêò³â
öèâ³ëüíîãî ñòàíó
4.1 – â³ää³ëàìè ÄÐÀÖÑ íå çà ì³ñöåì çâåðíåííÿ çà-
ÿâíèêà 1 ä³ÿ 30.00 ãðí. 4.2 – êîìïåòåíòíèìè îðãà-
íàìè ³íîçåìíèõ äåðæàâ 1 ä³ÿ 60.00 ãðí.

Ï.6 – îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ
îáðÿä³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ øëþáó òà íàðîäæåí-
íÿ (çîêðåìà, îáðÿä³â þâ³ëå¿â âåñ³ëëÿ, îáðÿä³â çà-
ðó÷èí) ç âèêîðèñòàííÿì ð³çíîìàí³òíèõ åëåìåíò³â
óðî÷èñòîñò³:

—6.1 – ó â³ää³ëàõ ÄÐÀÖÑ 1 îáðÿä – 300.00 ãðí;
1 îáðÿä,  ñêîðî÷åíèé – 100.00 ãðí

—6.2 – çà ìåæàìè â³ää³ëó ÄÐÀÖÑ 1 îáðÿä -
600.00 ãðí

—6.3 – ó âèõ³äí³ òà ñâÿòêîâ³ äí³ 1 îáðÿä (ó â³ää³ë³
ÄÐÀÖÑ)-600.00ãðí, 1 îáð. (çà ìåæàìè â³ää³ëó
ÄÐÀÖÑ) 1200.00 ãðí.

Ï. 7- ñêëàäàííÿ çà ïðîõàííÿì ô³çè÷íèõ îñ³á çàÿâ
ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó,
ïðî ïîâòîðíó âèäà÷ó ñâ³äîöòâ ïðî  äåðæàâíó ðåº-
ñòðàö³þ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó òà âèòÿã³â ç Äåð-
æàâíîãî  ðåºñòðó àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî àêòîâèõ çàïèñ³â öèâ³ëüíîãî
ñòàíó, ïîíîâëåííÿ òà àíóëþâàííÿ àêòîâèõ çàïèñ³â
öèâ³ëüíîãî ñàíó 1 ä³ÿ – 35.00 ãðí.

Ï. 10 – íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é ç ïèòàíü: 10.1-çàñ-
òîñóâàííÿ ñ³ìåéíîãî òà öèâ³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà
1 êîíñóëüòàö³ÿ – 100.00ãðí.

Äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ ïåðâèííîãî íàðîäæåííÿ  òà
ñìåðò³  – áåçêîøòîâíà

В народе во все времена – сча
стливые и не очень, всегда осо
бая роль отводилась и отводится
женщине, удивляющей мир ду
шевной красотой, самоотвержен
ностью, трудолюбием  и безза
ветной любовью к жизни.  Именно
о такой женщине в честь её юби
лея, мы и хотим рассказать. Это
председатель Мукачевской обще
ственной организации русской
культуры «Русский Дом» им. Пуш
кина Раиса Андреевна МОЙСЕЙ.
Незаурядная,  гордая  и красивая
женщина, заботливая мать, чело
век с активной жизненной пози
цией и очень необычной судьбой.

Происходит Раиса Андреевна из
рода Березиных.  Её дед был потом�
ственным офицером  ещё царской ар�
мии, за что и был расстрелян в годы
кровавого сталинского террора. Отец
Раисы  Андреевны – уже офицер Красной армии был тоже
репрессирован. Он умер в одном из самых страшных лаге�
рей ГУЛАГа – в «Норильлаге», а мать, беременную Раисой
после ареста мужа буквально за пару недель до войны со�
слали из�под Ленинграда на лесоповал в сибирскую тайгу.
Вот там, в Сибири и родилась наша Раиса. Изнурённая
непосильным трудом, плохо одетая, полуголодная, больная
мать вскоре умирает, а слабенькая, еле живая малышка
попадает  в спец детдом для детей «врагов народа». Шла
война, и ослабленные малыши  там редко выживали.  Но
Раисе повезло. В 1943 году полуторагодовалого еле живо�
го ребёнка забирает  бездетная семья Чернова Андрея
Никитовича, который как раз приехал на короткую побывку
с фронта домой после  тяжёлого ранения и госпиталя. Он
убедил жену, что раз у них нет своих детей, если погибнет
на войне, то в память о нём пусть останется жить и носить
его фамилию эта девочка. Чтобы скрыть происхождение
ребёнка, ему поменяли имя, и даже день рождения. Так
Березина Лариса Александровна стала Черновой Раисой
Андреевной.

Вернувшийся с войны израненным, тяжело больным,
приёмный отец Раисы вскоре умирает, а приёмная мать,
убитая горем, больше озабоченная осиротевшими родны�
ми племянниками, отцы которых погибли на войне, чем к
приёмной девочке, опасаясь, что если раскроется тайна её
происхождения, то может пострадать вся родня. Потому
Раиса всегда ощущала себя  лишней в семье. Целыми дня�
ми она пропадала в школе или забивалась куда�нибудь в
укромный уголок с книжкой в руках. А вот в школе с  учите�
лями ей повезло. Это были послевоенные годы очередной
волны сталинских репрессий. Учителя  в основном были из
ссыльных – мыслящая грамотная интеллигенция, под вли�
янием которой и формировался характер нашей  героини.
Училась она очень хорошо, много читала, активно участво�
вала в литературном кружке и школьном детском театре.
Но когда узнала, что  в семье она не родная, и держат её
там просто из милости, гордая девочка  к радости приём�
ной матери покинула дом, чтобы никому не быть в тягость.
Так в четырнадцать лет она   осталась один на один с жиз�
нью и решила поступать в  культурно�просветительное учи�
лище в городе Минусинске. Годы учебы в культпросвете
оставили неизгладимый след в характере, мировоззре�
нии, отношении к жизни Раисы. Ей довелось учиться у та�
ких великих мастеров, потомков древних знатных фами�
лий, как у Л.Л. Оболенского – народного артиста СССР,
бывшего преподавателя ВГИКа, друга и соратника Эйзен�
штейна, у   Н. А.  Раевского – знаменитого пушкиниста с
мировым именем, народной артистки СССР Аллы Гордон,
которые отбывали ссылку в сибирском городе Минусинс�
ке.

Окончив училище с красным дипломом, Раиса получила
специальность методиста�организатора клубной работы.
Способной выпускнице  предложили  продолжить учёбу на
режиссёрском факультете в Ленинградском институте те�
атра и кино, но учиться ей там было не на что, надеяться
было не на кого   (она и в училище�то жила впроголодь),
потому вместо Ленинграда она выбрала распределение на
Север – в город Игарку. Однако, устроиться в Игарке у неё
не получилось, денег на обратную дорогу не было и потому
на свой страх и риск она отправилась ещё дальше на Се�
вер. Так в далёком 1959 году семнадцатилетняя Раиса по�
пала в заполярный Норильск, даже не подозревая, что в
его вечной мерзлоте покоится прах её родного отца.

       Об этом и о том, что именно в 1959 году  отец и дед
её были реабилетированы, Раиса Андреевна узнала всего
несколько лет назад, когда занялась поисками своих кор�
ней.  Норильск стал для неё настоящей школой жизни. Там
она столкнулась со многими  трудностями и научилась их
преодолевать, познакомилась с разными людьми и поня�
ла, что  в жизни всего надо добиваться самой. С большим
трудом не без помощи добрых людей ей едва удалось ус�
троиться на работу. Работая библиотекарем на полторы
ставки в школе рабочей молодежи, она умудрялась подра�
батывать руководителем драмкружка в клубе, учиться за�
очно в пединституте, организовывать в школе всевозмож�
ные вечера,  диспуты. Так формировалось её жизненное
кредо: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». С ним она и
идёт по жизни. На Севере Раиса Андреевна обрела не только

ÑÅÐÄÖÅ ÎÒÄÀ¨Ò ËÞÄßÌ
стойкость и упорство, но и семью –
вышла замуж за парня из Закарпатья
Фёдора Васильевича Мойсея, там у
них родился сын Игорь – гордость и
радость  родителей.

В 1967 году семья перебралась в
Закарпатье, купили себе кооператив�
ную квартиру в Мукачево, где  теперь
и живут. Вот уже почти пятьдесят лет
как сибирячка Раиса Андреевна  жи�
вёт в Закарпатье. За эти годы край
для неё стал родным и близким. Здесь
у неё родилась дочь Алёнушка, здесь
сын и дочь  закончили школы, ВУЗы,
создали свои семьи, подарили роди�
телям троих внуков, а теперь уже и трёх
правнуков…

Раиса Андреевна полюбила этот
край, досконально изучила его исто�
рию, культуру и двадцать лет прора�
ботала в Мукачевском бюро путеше�
ствий и экскурсий. Приходилось много
работать, учиться, разрабатывать но�

вые экскурсии. Она назначалась и директором курсов экс�
курсоводов, и начальником отдела, но больше всего люби�
ла работу экскурсовода. Как вспоминают её бывшие колле�
ги, Раиса Андреевна была одним из лучших экскурсоводов
в Закарпатье. Потому не случайными были многочислен�
ные награды, а фотография её не сходила с Доски Почёта.

Когда распался Советский Союз и у многих просто опус�
тились руки, Раиса Андреевна не запаниковала – она со�
здала свою семейную туристско�экскурсионную фирму,
чтобы обеспечить работой не только себя, но и дочь с зя�
тем. Восстанавливать туризм  было не легко. Но наша ге�
роиня привыкла, что уж если за что�то берётся, то все силы
положит, а добьётся успеха. Потому, наверно, было законо�
мерным, что ей одной из первых в независимой Украине
была присвоено звание «Почетный работник туризма» и
вручен  нагрудный знак под № 12. Выйдя на пенсию, Раиса
Андреевна передала свою фирму семье сына.

А когда Мукачево в 1997 году было создано общество
русской культуры «Русский Дом», Раиса Андреевна с пер�
вых дней участвовала в его работе, а в 2003 году мы избра�
ли её своим Председателем. Волевая, целеустремлённая,
с большим опытом работы с людьми она сумела не просто
возродить наш полуразвалившийся к тому времени «Рус�
ский Дом», но полностью изменить направление его рабо�
ты. Главным  стало возродить у соотечественников  утра�
ченное национальное самосознание, сохранить родной
язык, русскую культуру, помочь русским людям лучше адап�
тироваться в многонациональном Закарпатье. Благодаря
Раисе Андреевне, наш «Русский Дом» стал для нас дей�
ствительно домом, куда мы приходим, чтобы отвести свою
душу, пообщаться с друзьями, попеть русские песни, почи�
тать стихи, поговорить о проблемах, посоветоваться о са�
мом насущном. За всем этим стоит горячее сердце нашего
Лидера. Вот уже почти десять лет она с любовью к русской
культуре отдаёт все свои силы этой общественной работе.
Всевышний наградил нашу Раису, как мы её называем,
многими способностями. Она умеет организовать и повес�
ти за собой людей, нас всегда восхищают сценарии ме�
роприятий, которые она составляет. Отличный ведущий
наших вечеров, её выступления, где бы она ни выступала,
всегда очень интересны и по делу. У неё золотые руки – она
всё умеет, за что бы ни взялась: и гвоздь забить, и вкусно
семью накормить, и прекрасная мастерица – вяжет, вы�
шивает, шьёт. И когда только всё успевает?! Для нашего
Хора «Русская песня», который она создала при «Русском
Доме»,  пошила своими руками многие костюмы. Обладая
чутьём и пониманием русской народной песни, Раиса Анд�
реевна требует от хористов точной передачи смысла пес�
ни, её художественного образа.  Мы привыкли во всём по�
лагаться на нашу Раису.

А ещё Раиса Андреевна прекрасно владеет прозой. Из�
под её пера вышла уже третья книга. И что интересно, все
они посвящены людям, с которыми Раису Андреевну свела
в разное время судьба. Первый сборник «Северное сия�
ние» еще в Норильске она посвятила людям Севера, вто�
рой – «Жарки»  посвятила нам, активистам «Русского Дома»,
а в третьем сборнике  «Листая памяти страницы», презен�
тация которого состоится как раз в канун Юбилея, она рас�
сказывает о трагической судьбе своих родителей, о  вре�
мени, в котором мы жили, и о людях, которые помогли ей в
жизни. Кроме того, Раиса Андреевна часто публикуется на
страницах газет и журналов. Статьи её всегда с интересом
читаются. И главное, при этом  она очень скромна, не в
пример многим.

Вот такая она наша Раиса. Порой резковатая, иногда из�
лишне эмоциональная, очень требовательная не только к
себе но и к людям, но всё равно нами любимая и уважае�
мая.Мы поздравляем её с юбилеем и желаем всего самого
хорошего на многая благая лет!

И нынче наша женщина прекрасна,
     и завтра не изменится ничуть.
Ей всё вокруг доступно и подвластно,
    ей всё на белом свете по плечу!

По поручению коллектива «Русского Дома»
им. Пушкина Н. КОСЕНКОВА,

Н. КАТРАСОВА, Н. СМАГИНА

ÍÀÄI¯, ÑÂIÒËÀ
I ËÞÁÎÂI

Õîëîäíi çèìîâi äíi íàáëè-
æàþòü íàñ äî íàéòåïëiøèõ
ðîäèííèõ ñâÿò, i òàêå
ðàäiñíå  ñâÿòî çàâiòàëî äî
îñåëi âåëüìèøàíîâíî¿
ïàíi

Òåðåçi¿
ÎÁÅÐÒÞÕ –
äèðåêòîðà Ìóêà÷iâ-
ñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè,
ùèðî¿, êðàñèâî¿ æiíêè ç
òåïëèì, óâàæíèì ïîãëÿäîì, ÿêèé çiãðiâàº.

 Ñåðäå÷íî âiòàìî  Âàñ, äîðîãà íàøà
þâiëÿðêî, ç äíåì íàðîäæåííÿ. Íåõàé  ðàäiñòü
i ãàðìîíiÿ æèòòÿ ïîñåëÿòüñÿ  íàçàâæäè  ó
Âàøîìó  äîìi, ìíîæàòüñÿ óñïiõè ó êîëåêòèâi,
ÿêèé Âè  î÷îëþºòå, çiãðiâàº ëþáîâ i ëàñêà
ðiäíèõ i áëèçüêèõ ëþäåé, à Âñåâèøíié äàðóº
ìiöíå çäîðîâ’ÿ i îáåðiãàº âiä íåç-
ãîä.

 Ìè âäÿ÷íi Âàì çà ùèðå,
äîáðå ñåðöå i áàæàºìî ìèðó,
íàäi¿, ñèëè, ñâ³òëà i ëþáîâi,
áî ëèøå ðàçîì  ç íèìè ìè
çìîæåìî ïiçíàâàòè ãëèáî-
êèé ñåíñ æèòòÿ.

 Ç ïîâàãîþ ãðîìàäà ãðåêî-êàòîëèöü-
êîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó.
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Як зберегти ялинку
свіжою

Ви завжди незадоволені тим, як виглядає ваша но�
ворічна ялинка? Голки завжди осипаються ще до по�
чатку нового року? Це легко виправити. Дотримуй�
тесь кількох простих порад, і цього року ваша ялинка
буде найгарнішою.

Щойно ви принесли ялинку додому, відрубайте кінчик
стовбура до його вологої частини та негайно поставте її у
воду чи у вологу землю. Необрубаному дереву набагато
складніше вбирати воду, тож голки будуть опадати швид�
ше. І не забувайте регулярно поливати ялинку.

Вам потрібно стежити за тим, щоб вона отримувала
якомога більше поживних речовин. Рецепт спеціального
поживного коктейлю, який продовжить життя ялинки, дуже
простий: додайте 100 мл кукурудзяного сиропу та одну
чайну ложку рідкого відбілювача у 300 мл води.

Хоча це здається дивним, відбілювач підвищує аб�
сорбційні властивості деревини, а сироп (ви можете за�
мінити його цукром) містить поживні речовини для ялин�
ки. Звісно ж, тримайте такий коктейль подалі від дітей,
адже для людей він шкідливий.

У минулому столітті, коли при�
лавки магазинів ще не ломилися
від розмаїття солодких та міне�
ральних вод, на багатьох кухнях
можна було побачити банки з пла�
ваючими всередині організмами,
що нагадували медуз. Насправді
це — чайний гриб. Смачний, а го�
ловне — корисний напій, який до�
помагає зберегти здоров’я, поз�
бавляє багатьох недуг та додає
краси. Саме час згадати про його
цілющі можливості.

ЗА СЛОВАМИ дієтолога Марини
Войчук, батьківщиною чайного при�
ба вважають Тибет, але його культи�
вували в багатьох країнах Сходу. В
Японії гейші пили цей напій, щоб збе�
регти фігуру стрункою, з допомогою
його кислоти виводили бородавки,
коричневі плями на обличчі та тілі.
Диво�розчином полоскали волосся
після миття: він робив локони шовко�
вистими та блискучими, укріплював
їх, позбавляв сивини. В Індії таким
оцтом укріплювали фарби на ткани�
нах, готували напої, що добре втамо�
вували спрагу, обмивали проблемну
шкіру немовлят. В Індонезії викорис�
товували як ліки при отруєннях. До нас
смачну “медузу” завезли на початку
минулого століття. Біологічний чай�
ний гриб містить декілька організмів
— дріжджові грибки та оцтовокислі
бактерії. У настої є цукор, винний
спирт, вугільні та органічні кислоти:
молочна, оцтова, глюконова, а також
ароматичні речовини, ферменти, пол�
івітаміни та речовина, подібна до ас�
корбінової кислоти.

У  чайному  грибі   знайшли бак�
терії, які володіють властивостями
антибіотиків: вбивають хворобот�
ворні мікроби та затримують їх ріст.

Напій здавна використовують для
лікування головних болів, недуг шлун�

Чайний гриб зміцнює імунітет
та допомагає схуднути

Диво�організм завезений зі Сходу, вважають панацеєю від багатьох недуг

ка, кишківника, печінки, нирок, сечо�
вого міхура. Настій допомагає здо�
лати ангіну, тонзиліт, хронічний не�
жить. У лікуванні бактеріальної дизен�
терії дає кращі результати, ніж ап�
течні препарати. Щоденне вживання
напою знижує кров’яний тиск, змен�
шує вміст холестерину в крові, покра�
щує сон та самопочуття хворих, особ�
ливо — похилого віку.

Чайний гриб лікує проноси, шлун�
кові кольки та закрепи, допомагає при
склерозі, гіпертонічній хворобі та за�
студах. Натомість він протипоказаний
тим, хто страждає від виразки шлун�
ка, подагри, підвищеної кислотності
шлунка.

Цілюща “медуза” тонізує, заспо�
коює, знижує розумову втому,
зміцнює імунітет, очищує організм від
токсинів. Якщо пити настій натщесер�
це, він підготує травну систему до
денних навантажень, перед сном —
продезінфікує шлунок, заспокоїть не�
рви, покращить сон.

Розчин гриба придатний і для зов�

нішнього застосування: допомагає
зняти запалення горла, загоює рани.
Добре зарекомендував себе в косме�
тології. Суміш його розчину та неве�
ликої кількості “Мартіні” – чудовий
тонік, який позбавляє від вугрів.
Настій чайного гриба 30�денної вит�
римки додають у воду перед прий�
няттям ванни, а також до шампунів
проти лупи та для укріплення волос�
ся. Ним можна протирати шкіру після
сонячних опіків.

Здавна відомо, що чайний гриб —
незамінний засіб при схудненні, ос�
кільки допомагає нормалізувати
обмін речовин і знижує відчуття го�
лоду.

Напій принесе організму користь
лише за умови чіткого дотримання
певних правил приготування. Для
його росту та розвитку знадобиться
чайний розчин з цукром. Його готу�
ють з розрахунку 35�50 г цукру на 1 л
рідини. Воду для розчину злегка
підігрівають, розчиняють у ній цукор,
коли вистигне — доливають у банку.
При прямому потраплянні сонячних
променів та низькій температурі по�
вітря життєдіяльність гриба зупи�
няється, якщо ж він отримує опік від
гарячої води — загине.

Оптимальна температура для на�
стою — 25 градусів.

Узимку розчин слід зливати кожні
5�6 днів, влітку — раз на 3�4 дні. “Ме�
дузу” потрібно регулярно промивати
чистою прохолодною водою: влітку —
раз на 1�2 тижні, взимку — кожні 3�4
тижні. Якщо організм перетримати у
розчині — верхня плівка набуде бу�
рого відтінку, а це — ознака того, що
він гине. Якщо гриб вчасно ж годува�
ти, рідина перетвориться на оцтову
кислоту, а на його тілі утворяться
дірки. Організм перевертатиметься,
лежатиме боком, а згодом — помре,
поступово спускаючись на дно.

• Болезни печени. Помогают тертые
вареные плоды айвы.

• Обильные маточные кровотече�
ния. Пить трижды в день чай с наре�
занной свежей айвой либо отвар айво�
вых семян.

• Для улучшения пищеварения, ук�
репления печени и желудка пить ком�
поты из айвы и есть ее вареные плоды с
медом.

• Трещины заднего прохода лечат
соком айвы либо припарками из ее мя�
коти.

• Токсикоз беременных, рвота. По�
может сваренная или запеченная айва.

• Заболевания дыхательных пу�
тей. Пить свежевыжатый сок айвы.

• Сахарный диабет. Чтобы умень�
шить содержание сахара, пейте настой
измельчен-ных листьев и веточек айвы
� по 2 ст. л. трижды вдень.

• Повышенное артериальное дав�
ление. 100 г свежих листьев айвы за�
лить 100 т водки. Дать настояться неде�
лю. Питъ дважды вдень по 20 капель.

• Астма. На водяной бане в течение
четверти часа кипятите стакан воды с

засыпанными в него десятью листика�
ми айвы. Затем, отжав, долейте кипяче�
ную воду — чтобы получился изначаль�
ный объем. Пейте перед едой трижды в
день по 2 ст. ложки.

• Гастрит, мокрота, ожоги, раздра�
жение кожи. Приготовьте настой. Для
этого на протяжении пяти минут разме�
шивайте 10 г семян айвы, залитые ста�
каном горячей воды. В итоге образует�
ся слизкий настой. Его надо процедить
и пить три раза в день – через полчаса
после еды, по 1 ст. ложке. Если раздра�
жена кожа или вы получили ожог, то этим
настоем несколько раз в день смазывай�
те проблемное место. Учтите, что семе�
на ни в коем случае нельзя измельчать�
в противном случае из них может выде�
литься ядовитое вещество под названи�
ем амигдалин, пахнущее как горький
миндаль.

• Колит. Оставьте настаиваться на
ночь 20 г семян айвы, залитых двумя
стаканами холодной воды. Затем про�
цедите. Рекомендуется пить четыреж�
ды в день по половине стакана.

ХТО ПОВИНЕН ПЛАТИТИ ЗА ПЕРЕВІРКУ ЛІЧИЛЬНИКА
Досі не усвідомлюю до кінця хто ж насправді повинен платити за пере�

вірку водного лічильника  власник житла – споживач чи  водоканал?

Відповідь юриста�консультанта.
� По�перше, перевірку лічильника слід проводити у терміни, вказані в інструкції.

Але, як правило, єх все�таки потрібно проводити  раз в три роки. Оплачувати
перевірку лічильника  повинен водоканал. У пункті 32 Правил надання комунальних
послуг громадянам так і записано « Водоканал  зобов’язаний  проводити періо�
дичну перевірку  лічильників».
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Чи відомо вам, що свіжа ка�

пуста багата вітамінами С, А, Ві,
Вг, Вз, Вс, К? Тоді навіщо її ква�
сити, якщо й у сирому вигляді
вона така корисна, запитаєте ви.
Річ у тому, що після квашення
цей продукт легше засвоюєть�
ся організмом, у ньому підви�
щується концентрація органіч�
них кислот і збільшується
кількість вітаміну С.

Утворений при заквашуванні
розсіл сприяє поліпшенню трав�
лення й виведенню жовчі, а та�
кож ефективно бореться з зак�
репами. Корисний він при ви�
разці шлунка й дванадцятипа�
лої кишки завдяки вмісту віта�
міну II (його називають ще ан�
тивиразковим).

Крім того, капуста — чудова
дієтична страва. Невисока ка�
лорійність і великий уміст холі�
ну (В

4
) робить  її  цінним про�

дуктом для тих, хто бажає схуд�
нути. Вона може бути викорис�
тана також як відбілююча та зво�
ложувальна маска для обличчя.

Можна довго ще перерахову�
вати корисні речовини, на які
багата квашена капуста, але це
буде схоже на перелік складу
полівітамінів. Судіть самі: калій,
натрій, магній, кальцій, марга�
нець, залізо, кобальт, фосфор,
йод, фтор, селен, кремній.

ÍÀØ² ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯
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Щоб створити свят�
ковий, новорічний
настрій, достатньо
просто добре при�

красити квартиру. Якщо
світ навколо змінюється,

змінюємося і ми. Коли ди�
вишся на ніжні паперові сніжин�
ки на вікнах, на виблискуючі
ялинкові іграшки, в яких відби�

ваються ялинові гілки, душа про�
сто співає. Почати перетворювати будинок найкраще заз�
далегідь, за пару тижнів до свята, щоб потім спокійно зай�
нятися іншими справами.

Оскільки стихія 2013 року — вода, розставте по квар�
тирі мушлі і морські зірки, зображення риб і восьминогів.
Не забудьте купити фігурки Змії і подарувати їх близь�
ким.

Сувеніри можуть бути зроблені своїми власними рука�
ми з паперу, пластики або інших підручних матеріалів.
Благо, форма змії не настільки складна. Залиште одну
фігурку і собі, поставте її на полицю або прикріпіть до
холодильника, щоб догодити року, що приходить (але не
залишайте її в спальні).

Сувеніри на Новий рік чорної водяної змії можна зро�
бити з глини, з тканини, з паперу — з чого завгодно. До
прикладу, щоб змайструвати симпатичного сніговика, по�
трібно знайти всього пару звичайних шкарпеток, стрічку
та кольорові намистини. Наповнивши білу шкарпетку кру�
пою і перев’язавши її стрічечкою посередині, ви отри�
маєте два “сніжних кома”. Залишається лише надіти звер�
ху шапочку з кольорової дитячої шкарпетки, щоб прикри�
ти місце зшивання, і викласти намистинами особу сніго�
вика.

ДЕКОРУЙТЕ   ПРАВИЛЬНО
Часто ви заплутувались у величезній

кількості гірлянд, вогників,
дощику та іграшок? Правда
ж, все переплутувалось і
виходив один суцільний
яскравий клубок? Все це
легко попередити, якщо
дотримуватись певної
послідовності під час
прикрашання ялин�
ки:

� вогники;
�гірлянди та

сніжок;
� кульки та інші

прикраси.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Змолоду я працювала у гальван�
ічному цеху приладобудівного за�
воду. Тепер подала документи на
призначення пенсії. Та у відділенні
Пенсійного фонду кажуть, що
підстав для зарахування до пільго�
вого стажу  часу роботи в особли�
во шкідливих умовах праці немає,
бо в трудовій книжці відсутні за�
писи про це. Що вважається
підставою для зарахування до
пільгового стажу часу роботи в
особливо шкідливих умовах?

Ганна Ковач.
У відповідності з статтею 24 За�

ПІЛЬГОВИЙ  СТАЖ  РОБОТИ
кону «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» (в
редакції, чинній з 1. 01. 2004 р.)
страховий стаж враховують в оди�
нарному розмірі, окрім випадків,
передбачених Законом. Зокрема
за кожен повний рік стажу роботи
до набрання чинності цим Законом.
На підземних роботах, роботах з
особливо шкідливих і особливо
важких умовах праці за Списком №
1 виробництв, робіт, професій, по�
сад і показників, затвердженим Ка�
бінетом міністрів України, зай�
нятість на яких давала право на

пенсію на пільгових умовах, до
страхового стажу додатково зара�
ховують по одному року.

Згідно з чинним пенсійним за�
конодавством підставою для зара�
хування до пільгового стажу робо�
ти в особливо шкідливих умовах
роботи при призначенні пенсії за
віком на пільгових умовах,  є пе�
редусім,  наявність професії та ви�
робництва в Списках № 1 і № 2
виробництв, робіт, професій, по�
сад, робота на яких дає право на
державну пенсію на пільгових
умовах, та підтвердження шкідли�

вих умов праці працівника  без�
посередньо на робочому місці за
результатами атестації робочих
місць, проведення якої передба�
ченого порядком, затвердженим
постановою Кабінету міністрів Ук�
раїни від 1.08. 1992 р. № 442, за
умови зайнятості його (її) на ви�
щевказаних роботах не менше 80
відсотків робочого часу, встанов�
леного для відповідного вироб�
ництва.

 Відповідно до п. 20 порядку
підтвердження наявного трудово�
го стажу для призначення пенсії за

відсутності трудової книжки або
відповідних записів у ній, затвер�
дженого постановою КМУ від 12. 08.
1993 р. № 673, у разі відсутності в
трудовій книжці відомостей, що
дають право на пенсію на пільго�
вих умовах, для підтвердження
спеціального трудового стажу вам
слід звернутися на підприємство,
де зобов’язанні видати уточнюю�
чу довідку.

Ванда ОЛЕГАШ,
державний нотаріус
Мукачівської міської

нотаріальної контори

У нашому житті трапля�
ються моменти, коли ми
опиняємось у казці — в ди�
вовижному світі мрій і фан�
тазій, надзвичайно радісно�
му і святковому для всіх нас,
бо тоді ми душею і спогада�
ми повертаємось у своє ди�
тинство...

Саме такими настроями і
переживаннями були спов�
нені глядачі в залі Мукачівсь�
кого російського драматич�
ного театру 16 грудня під час
вистави про Святого Мико�
лая, яка вже котрий рік
поспіль дивує шанувальників
театрального мистецтва
надзвичайною акторською
майстерністю ще зовсім
юних акторів, учасників
«Зразкового» дитячого теат�
ру «Росинка» дитячої школи
мистецтв № 2 під керівниц�
твом акторки театру та вик�
ладача школи Вероніки Ти�
щук. У виставі, що тривала
майже годину, були задіяні
учні різного віку від 5 до 15
років, грали цікаво, якісно, а
разом з ними все дійство,
що відбувалось на сцені, пе�
реживала і зачарована та
захоплена публіка, особливо
– маленькі дітлахи, які з за�
доволенням раділи і з вдяч�
ністю аплодували таланови�
тим артистам, перебуваючи
разом з ними емоційно в ху�
дожньому образі.

На сцені відбувалась
справжня передноворічна
казка, а разом з нею з’явля�
лись казкові персонажі: ан�
гели, зайчики, матуся з
дітками, сніжна метелиця,
сніжинки, сніговики, навіть
чортики розвеселили всіх

своїми оригінальними виті�
вками. Декламувались цікаві
вірші, звучали гарно
підібрані пісні та інші му�
зичні і танцювальні номери,
особливо оригінальним ви�
дались для всіх також і хо�
реографічні номери — танці
лісових красунь ялиночок,
сніговиків, сніжинок (керів�
ники Сусол О.Р. та Дика А.А.).
А головне, що серед інших
казкових героїв був найпов�
новажніший і найулюблені�
ший Святий Миколай, якого
з нетерпінням кожного року
у передчутті казки завжди
чекають дітлахи...

Аншлаг у залі говорив сам
за себе. А інакше і не могло
бути: актриса театру і режи�
сер цієї надзвичайної вис�
тави Вероніка Тищук прове�
ла велику роботу зі своїми
вихованцями – учнями теат�

рального відділення Мукач�
івської дитячої школи мис�
тецтв № 2. Варто відзначи�
ти, що нещодавно «Зразко�
вий» дитячий театральний
колектив «Росинка» під кері�
вництвом Тищук В.В. здобув
І премію в Обласному фес�
тивалі�конкурсі театрально�
го мистецтва «Юні зірки
Мельпомени», що проходив
у м.Берегові 14 грудня. А
вистави про Святого Мико�
лая проходять 16�19 грудня
для шкіл міста та одна з них
— благодійна.

Звичайно талановитих
дітей багато, і це прекрас�
но, але важливо не забувати
й тих людей, хто допомагає і
підтримує талановиту мо�
лодь в організації проведен�
ня таких вистав, у підготовці
подібних дійств. Насампе�
ред вдячність висловлюєть�

ся директору театру Юрію
Шутюку, також директору
Мукачівської ДШМ № 2 Ма�
ріанні Кешелі за організацію
спектаклю. Особлива подя�
ка від усіх учасників дійства
батькам учнів, що посприя�
ли і підтримали своїх дітей у
підготовці казки.

А казка, що занурила всіх
нас у дитинство і вкотре на�
гадала людям, що вже
зовсім� зовсім скоро наста�
не Новий рік, продовжуєть�
ся. Разом з нею продов�
жується таке незвичайне оч�
ікування Новорічного свята в
наших серцях.

Тому що це – справжня пе�
редноворічна казка, що живе
в серцях маленьких акторів.

Мар’яна ЛИХОВИД,
музикознавець.

Ïðàâî íà îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿
ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ

íà íåðóõîìå ìàéíî
Інформація з Державного реєстру речових прав

на нерухоме майно надається реєстраційними
службами незалежно від місцезнаходження неру�
хомого майна надається у формі витягу, інформа�
ційної довідки та виписки.

Витяг з Державного реєстру прав на підставі за�
яви мають право отримувати:

1) власник нерухомого майна або уповноважена
ним особа;

2) особа, яка має речове право на чуже нерухоме
майно, або уповноважена нею особа;

3) спадкоємець (правонаступник � для юридич�
ної особи) або уповноважена ним особа. Витяг з
Державного реєстру прав про державну реєстра�
цію іпотеки, обтяження на

підставі заяви мають право отримувати будь�які
фізичні та юридичні особи.

Інформаційну довідку з Державного реєстру прав
на підставі письмового запиту мають право отри�
мувати суд, органи місцевого самоврядування,
органи внутрішніх справ, органи прокуратури, орга�
ни державної податкової служби, органи Служби
безпеки України та інші органи державної влади
(посадові особи), якщо запит зроблено у зв’язку із
здійсненням ними повноважень, визначених зако�
ном.

Орган державної реєстрації прав зобов’язаний за
заявою власника або правоволодільця надавати
йому інформацію у формі виписки про осіб, які от�
римали відомості про права та обтяження прав на
нерухоме майно, що йому належить.

Автор: Мангур Роберт, начальник відділу держав�
ної реєстрації речових прав на нерухоме майно РС
Мукачівського МРУЮ

Р. МАНГУР
Начальник відділу ДРРП РС

Мукачівського МРУЮ

ЩОБ НЕ ЗАТЬМАРИТИ
СВЯТА

Лісову красуню – ялинку з наближенням Новорічних
та Різдвяних свят чекають у кожному домі. Як дорослі,
так і діти сподіваються, що з її появою увійдуть, до оселі
щастя, достаток і сімейне благополуччя.

Але ялинка не тільки радість. Тому вже зараз слід под�
бати, щоб свято зустрічі з нею не затьмарилось бідою.
Протипожежні правила не є складними. Ялинку завжди
необхідно встановлювати на стійкій підставці, прикра�
шати її тільки заводською електрогірляндою. При цьо�
му на електропроводах не має бути оголених місць. Елек�
тромережу треба забезпечити запобіжниками (теж за�
водського виробництва). Велику небезпеку “несуть”
ялинки , прикрашені ватою і марлею: за виникнення най�
меншого вогню або іскріння вони легко спалахують, їх
важко загасити.

Влаштовувати ялинку в громадських місцях, школах
та дитячих садках можна не вище другого поверху. При
цьому в приміщенні, де вона буде знаходитись, має бути
запасний евакуаційний вихід. Необхідно ретельно ог�
лянути, чи не захаращені виходи та проходи, чи немає
тут легкозаймистих речовин або матеріалів, винести
зайві предмети, перевірити електропроводку. Слід пе�
ревірити пожежні крани, де вони є, привести їх в го�
товність. Звісно, й не забувати про вогнегасники, які
повинні бути поблизу зеленої красуні. Тому уважно пиль�
нуйте її, не залишайте наодинці з малечею, і будуть
щасливі ваші  Різдвяні та Новорічні свята.

Мукачівський РВ УДІТБ
 у Закарпатській області
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Учора центральну
площу Мукачева за�
полонили мешканці
міста, особливо ба�
гато було малят. І це
не дивно, адже прий�
шов Святий Миколай
і всі чекали, коли
спалахнуть вогні го�
ловної ялинки міста.
Її привезли з
Міжгірщини і вона
сягала 24 метрів ви�
соти, але довелося
спиляти два метри
стовбура, коли її
встановлювали, і все
одно вона найвища
серед новорічних
ялинок краю. І най�
гарніша. Тим більше,
що останніми роками
її прикрашають не
м’ячами і штучними
конфеті, а чудовими прикрасами, виготов�
леними мукачівськими малятами. Це
справжні шедеври. Хочеться тільки заува�
жити, щоб не сталося так, як минулого року,
коли всі ялинкові іграшки�прикраси після
того, як розібрали головну ялинку, викину�
ли на смітник. Тепер потрібно після того, як
ялинку після 19 січня розберуть, усі при�
краси повернути їх авторам на зберігання.

О 17�й годині мукачівців зі святом Мико�
лая тепло привітав міський голова Золтан
Ленд’єл і проголосив: «Ялинку засвітись!».

І СПАЛАХНУЛИ ВОГНІ
ГОЛОВНОЇ ЯЛИНКИ МУКАЧЕВА

У відповідності до вимог Міністерства внутрішніх справ
України, з метою забезпечення потреби органів та підрозділів
внутрішніх справ у кваліфікованих кадрах, працівниками кад1
рового забезпечення Мукачівського міського відділу Управ1
ління Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській
області в період з січня по квітень поточного року здійснюєть1
ся відбір кандидатів на навчання у навчальних закладах МВС
України.

Навчальні заклади системи МВС України здійснюють підготов�
ку фахівців кваліфікаційних рівнів “магістр”, “бакалавр”, за спец�
іальностями «правознавство», «правоохоронна діяльність», «уп�
равління в сфері правопорядку», «психологія», «інформаційні уп�
равляючі системи та технології», тощо.

Підготовка майбутніх слухачів учбових закладів системи МВС
має певні особливості, які зумовлені специфікою міліцейської ро�
боти. Кандидатам необхідно пройти поглиблений медичний ог�
ляд та психологічне тестування на предмет придатності до про�
ходження служби в органах внутрішніх справ, успішно скласти за�
ліки з фізичної підготовки.

Основними вимогами до кандидатів на вступ до навчальних
закладів МВС України є наявність середньої освіти, вік 17124
роки, достатній рівень фізичної та психологічної підготовле1
ності, особиста дисциплінованість, бажання  проходити служ1
бу в органах внутрішніх справ, належний загальноосвітній
рівень. Для юнаків обов’язкова наявність приписного свідоц1
тва (військового квитка).

Відбір кандидатів на навчання проводиться зокрема до наступ�
них вищих навчальних закладів: Національної академії внутрішніх
справ, Львівського державного університету внутрішніх справ,
Одеського державного університету внутрішніх справ, Академії
внутрішніх військ МВС України, слідчо$криміналістичного факуль$
тету МВС України Національного університету «Юридична ака$
демія України ім. Я. Мудрого» (м. Харків), Національного універ$
ситету «Одеська юридична академія» та інших.

Термін навчання у ВНЗ МВС України – 4 роки. По закінченню
навчання, випускники отримують диплом освітньо�кваліфікацій�
ного рівня “бакалавр” за спеціальністю “Правознавство” або “Пра�
воохоронна діяльність” з присвоєнням спеціального звання “лей�
тенант міліції”.  Подальшу практичну службу в ОВС випускники ВНЗ
МВС України проходитимуть у підрозділах УМВС України в За�
карпатській області, відповідно до здобутої фахової спеціалізації
(слідчі, оперуповноважені підрозділів кримінальної міліції,
дільничні інспектори міліції, психологи, інспектори інформацій�
но�аналітичних підрозділів, тощо).

Навчання здійснюється за державним замовленням (безкош�
товно).

Випускники шкіл та інших навчальних закладів м. Мукаче1
ва, навколишніх сіл, а також інших районів нашого краю, які
прагнуть здобути вищу юридичну освіту та пов’язати свою
долю зі службою в міліції, можуть отримати більш детальну
інформацію у секторі кадрового забезпечення Мукачівсько1
го міського відділу міліції за адресою : м. Мукачево, вул. Я
рослава Мудрого 8, кабінети 51, 52 та 59, довідки за телефо
нами 2$12$88 або 94$1$85.

Повідомляє Мукачівський МВ УМВС

Ðîáîòà â ì³ë³ö³¿ –
ïîêëèêàííÿ â³äâàæíèõ!

ЕЛОЧНЫЙ
ПРАЗДНИК

Все вокруг, как в серебре
Под снежным покровом,
А по всей, по всей Земле
Год приходит Новый.

Снег кругом идет, идет,
Тихо, молчаливо,
Зимний лес под Новый год
Сказочно красивый.

Не опишешь ту красу,
Все снежком припало.
В том заснеженом лесу
Елочка стояла.

Вот и выбрал Дед Мороз
Елочку прекрасну
И ее он к нам принес
На веселый праздник.

Одиноко было ей
Где�то на опушке,
А теперь блестят на ней
Яркие игрушки.

И на ней полно прикрас,
Кто посмотрит—ахнет,
Вся нарядная у нас,
Свежей хвоей пахнет.

А от елки нежный свет—
Радуются дети,
Им дороже елки нет
Ничего на свете.

Вот толпа детей глядит,
Взявшися за ручки,
Ведь под елочкой стоит
Дед Мороз со внучкой.

Радуетяс весь народ,
Праздник отмечая,
Ведь сегодня Новый Год
Целый мир встречает.

М. ИВАНОВА,
 Чинадиево

Бурхливій радості ма�
лечі не було меж.
Відтак інсценівку з
приходом Святого
Миколая розіграли ак�
тори російського
драмтеатру. Міський
голова оголосив пере�
можців та призерів на
кращу новорічну
і г р а ш к у � п р и к р а с у
ялинки. Перше місце
присуджено першок�
ласнику ЗОШ № 2 Ан�
тону Капацу за прикра�
су «Ялинка», друге
місце поділили учени�
ця 8 класу СЗОШ № 4
Каміла Фельцан
(«Дівчина�ангел») та
колектив 3 класу дитя�
чої художньої школи
ім. М.Мункачі («Опуда�
ло�капелюшник»). А

три третіх призи вручено другокласниці НВК
«Гармонія» за роботу «Хатинка Баби�Яги»
Дарині Юрик, гуртку образотворчого мистец�
тва Будинку школярів «Новорічна красуня» і
колективу малят дитячого навчального зак�
ладу № 30 «Царівна�змія», адже 2013�й – рік
Водяної змії.

Завершувалось свято іграми, вікторинами,
розвагами, переможці яких отримували гарні
призи.

“Мукачівська Ратуша”.
Фото І. Данилюка

Ось і минув рік, як пішов Ти від нас любий синочку, дорогий братику, надійний і вірний
товаришу по навчанні, чемний і добрий онучку, сповнений сил, молодечого запалу, юнаць1
ких мрій і життєвих планів, розумний, чесний, правдивий у всьому, щиросердний до всіх

Михайло Михайлович МУЧИЧКА.
Рідний наш, лише світлий спогад про Твою любов до життя, до нас, рідних, радісну

усмішку, щиру турботу, ніжність та доброту дає нам сили жити. Жагучий, нестерпний
біль, відчуття гіркої самотності оселилися у наших душах. Не можемо повірити, що Твоє
чарівне, добре, золоте серце більше не відчує красу життя. Для всіх, хто Тебе знав, з ким
Ти спілкувався, Ти назавжди залишишся взірцем активного, небайдужого ставлення до
життя, невтомної працьовитості, великої любові до людей. Рідний наш  Михайлику, ми
збережемо світлі спогади про Тебе у люблячих серцях і вдячній пам’яті довіку. Ми молимо
Господа нашого Ісуса Христа, щоби знайшов місце Твоїй душі у Царстві Своїм, а ми ні на
хвильку не розстанемось з Тобою, бо Ти навічно у кожному ударі наших люблячих і страж1
денних серцях. Вічна Тобі пам’ять!

Мама, батько, сестричка Ганна, дідусь і бабуся Мучички, дідусь і бабуся Сороки, тітка
Мар’яна і дядько Євген  з сім’ями, Твої однокурсники – студенти  44ї групи ветеринарно
го відділення Мукачівського аграрного коледжу, рідні, друзі…

З метою популяризації
серед підростаючого по�
коління професії украї�
нського правоохоронця
традиційно напередодні
дня міліції проводиться
конкурс між школярами
загальноосвітніх шкіл
міста Мукачева під на�
звою «Міліція очима
дітей».

Справді, цікаве питання
– що ж  думають діти про
міліцію? Як твердить на�
родна мудрість: вустами
дитини говорить істина. І

Êîíêóðñ «Ì³ë³ö³ÿ î÷èìà ä³òåé» âèçíà÷èâ ïåðåìîæö³â
з цим можна погодитись.
Через художні праці дітей,
які цього року з натхнен�
ням і великою активністю
взяли участь у конкурсі,
керівництво Мукачівсько�
го міського (по обслугову�
ванню  м.Мукачева та Му�
качівського району)
відділу споглядало ре�
зультати дитячого бачен�
ня. Як з’ясувалося, діти
переважно уявляють
міліціонера як строгого
чоловіка в синій формі зі
зброєю в руках або сму�

гастою палицею, охорон�
ця порядку та помічника. І
діти, і педагоги відзначи�
ли про важливість спів�
праці правоохоронних
органів і закладів освіти
щодо профілактики право�
порушень, злочинів та
інших негативних проявів
у підлітковому середо�
вищі.

Цього року у конкурсі
«Міліція очима дітей» взя�
ли участь учні віком від 8
до 16 років. Всі роботи з
образотворчого мистецт�

ва діти виконали різними
художніми техніками з ви�
користанням різноманіт�
них матеріалів (живопис,
графіка, акварель, народ�
ний розпис). Кожен учас�
ник творчо підійшов до ви�
конання малюнку, були
враховані умови щоден�
ної праці працівника
міліції та його покликання
– допомагати людям.

Враховуючи техніку ви�
конання та творчий підхід,
перше місце у віковій ка�
тегорії 8�10 років посів
учень 4 класу ЗОШ №11
Скиба Олександр, пере�
можцем у віковій категорії
11�13 років стала учени�
ця 7 класу ЗОШ №20 Івчук
Юлія та у найстаршій
віковій категорії 14�16
років «пальму першості»
виборов учень 9 класу НВК
«Гармонія» Чех Любомир.
Всі переможці запрошені
на урочистості з нагоди
відзначення 21�ї річниці
міліції України та будуть
нагородженні цінними по�
дарунками й грамотами.
Вітаємо переможців.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВС

Мукачівська міська організація
партіє «ВО «Батьківщина» вислов1
лює щирі співчуття керівнику гро1
мадської приймальні  партії у м.Му1
качеві Булеці Парасці
Ігнатівні  у зв’язку з непоправною
втратою — передчасною смертю
сина

Михайла Михайловича.
Хай земля йому буде пухом і

Царство Небесне.
І від нас Вам щирі співчуття, ша1

новна Параско Ігнатівно.
Газета “Мукачево” .

ПРИЙМIТЬ НАШУ ЩИРУ ПОДЯКУ
Правлiння виробничої первинної органiзацiї

Мукачiвського учбово�виробничого пiдприємства  Ук�
раїнського Товариства слiпих висловлює щиру подяку
колективу ПП “Зодiак i К” та особисто  директору цього
пiдприємства, шановному Iвану Михайловичу Копчi за
розумiння проблем iнвалiдiв по зору та за спiвчуття  їхньої
непростої долi, а також за надану Вами  матерiальну
допомогу до Мiжнародного дня iнвалiдiв.

Бажаємо Вам особисто і у Вашiй особi  вашому колек�
тиву мiцного здоров’я, сiмейного благополуччя, успiхiв
у роботi, Господнього благословення та всiх земних благ.

З повагою В.КОНДРИЧ, голова правлiння
Мукачiвського УВТ УТОС

ДОВОДИМО ДО ВІДОМА!
З 01 січня 2013 року запроваджується система дер�

жавної реєстрації прав на нерухоме майно та набирає
чинності Закон України «Про державну реєстрацію ре�
чових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших
законодавчих актів України, на підставі чого, при вчи�
ненні нотаріальних дій нотаріусам будуть надані функції
державних реєстраторів речових прав на нерухоме май�
но.

У зв’язку з цим вчинення нотаріальних дій нотаріуса�
ми України у 2012 році припиняється 28 грудня 2012
року.

Приватний нотаріус Мукачівського міського но1
таріального округу Герцускі1Торжаш Вікторія Лас1
лівна.

Приватний нотаріус Мукачівського районного но1
таріального округу Іванчова Наталія Сергіївна.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777720  ãðóäíÿ 2012 ð.

¹ 51 (951)¹ 51 (951)¹ 51 (951)¹ 51 (951)¹ 51 (951)

ñò.

Îøèáàòüñÿ – ÷åëîâå÷íî, ïðîùàòü – áîæåñòâåííî. (À. Ïîï).

Æèòòºðàä³ñíó, åíåðã³éíó ³ ö³ëåñïðÿìîâàíó ëþäè-
íó, íà÷àëüíèêà ãîñïîäàðñüêîãî â³ää³ëó

Ìèêîëó Ìèõàéëîâè÷à ØÊÎÌÀÐÀ
ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ. Íåõàé êî-
æåí Âàø äåíü ïîâíèòüñÿ áåíòåæíèì ùàñòÿì! Íåõàé
Ãîñïîäü Áîã ³ Âàø íåáåñíèé ïîêðîâèòåëü – Ñâÿòèé
Ìèêîëàé ùåäðî äàðóþòü Âàì, äîðîãèé ³ìåíèííèêó,
äîâã³ ë³òà, áàãàò³ íà ëþáîâ, â³ðíèõ äðóç³â, ðîäèííå òåï-
ëî, çäîðîâ’ÿ, óñï³õè ³ âäà÷ó.

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

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!

Небо сипле снігом і дму�
хає холодним вітром, який то
бавиться сніжинками, пуска�
ючись з ними в танок то сер�
дито кидає ними в обличчя
перехожим, які щуляться,на�
магаючись уникнути холод�
ного вітру, ховаються в глиб
капюшонів та піднятих
комірів, то несамовито мете
сніг на тротуарах і зразу ж
пустотливо здіймає його в
білу куряву. Сніжинки торка�
ються дзеркала поодиноких
калюж, які хтось невидимий
наче загаптував крижаним
мереживом, і в кінці кінців
вкривають їх білим кили�
мом. Та от ще маленький
хлопчик, ледь встигаючи за
поспішаючою мамою, дрібо�
чучи крихітними ніж�ками,
все�таки умудряється топну�
ти по кризі і з почуттям ви�
конаного обов’язку встигає
помітити, як розлетілися
брудні бризки по білому
снігу.

Я посміхаюся, та перед
очима раптом постають
квіти. Яскраві, великі, в ото�
ченні соковитої зелені, вони
наче розквітли у моїх спога�
дах нещодавних подій. І ди�
тячі руки, які невпевнено, але
усердно розминають шмат�
ки кольорового пластиліну і
творять літне диво. Дитячі
очі, які довірливо заглядають
в мої і жадібно ловлять кож�
ний мій рух,щоб вміти розі�
м’яти неслухняними пальчи�
ками дрібки пластиліну,з
яких ми разом ліпимо куль�
ки та палички. І за мить на
нашій імпровізованій «галя�
вині» одна за одною з’явля�

Êâ³òè ñåðåä çèìè

ються пластилінові квіти.
Це особливі діти.З особ�

ливими потребами. Діти,які
відрізняються від інших
фізично та мають такі самі
душевні та духовні потреби,
як і інші дітки. Ми прийшли
до них разом з учнями п’я�
тих класів ЗОШ №2, що
відвідують гурток «Фітоди�
зайн» від Мукачівського
Еколого�натуралістичного
центру. Я дуже втішена,що
мої гуртківці відгукнулися на
цю пропозицію.А ще біль�
шим подарунком було бачи�
ти, з якою любов’ю та ста�
ранністю вони допомагали
дітям ліпити, ділячись своїм
душевним теплом. Недарма
тиждень напередодні Дня

Інвалідів,який відзначили
1�го грудня, називався в Му�
качеві «Поділися добром».

В роботі я ненароком ди�
вилася на дитячі очі. В них –
цілий світ. Одні невпевнені,
з потаємним бажанням віри�
ти і творити, другі – відкриті,
з жагою пізнати цей світ
треті – просто невимовно
щасливі від самого процесу
творчості та спілкування.

Чим молодші дітки, тим
відкритіші їх душі до сприй�
няття, тим яскравіше горять
очі, як і у всіх дітей у світі.
Стаючи старшими,усвідом�
люючи себе у суспільстві,
дуже часто підростаючі діти
гублять цей вогник в очах,
втрачають надію.

День Інвалідів... Слово
«інвалід» в моїй свідомості
асоціюється з висловом
«людина, яка не здатна що�
небудь зробити». Але ці діти
– не інваліди.Вони здатні.
Якщо своєчасно та грамотно
налагодити навчання для
дітей з особливими потре�
бамидо більшість з них
можна адаптувати до зви�
чайного життя і тоді, стаючи
старшими, вони ні відчують
себе людьми, які не здатні
що�небудь зробити.

Дуже важливою в цій реа�
білітації є робота, де макси�
мально задіяні руки та паль�
чики, яка є не лише шляхом
до їх вправності, але й пря�
мою «провідкою» до людсь�

кого мозку, тобто покращує
його роботу та впливає на
розвиток інтелекту, а також
фізичні вправи, що зміцню�
ють м’язи, і, звісно ж, роз�
виваючі заняття, направлені
на розвиток уваги, пам’яті,
творчості та інше.

На мою думку, дуже ефек�
тивною в роботі з дітьми
раннього віку є система Ке�
рованого навчання, яку роз�
робив угорський педагог і
лікар Андраш Петьо. В на�
шому місті є товариства для
людей з обмеженими мож�
ливостями, і, на щастя, вла�
да звертає на них увагу, про�
водячи різноманітні заходи.
Але не вистачає педагогів та
коштів для повноцінної робо�

ти. Якби у нашому місті був
добре облаштований реа�
білітаційний центр такого
типу, це зробило би багать�
ох людей щасливими, а
інших би навчило творити
більше добра, нести більше
любові та тепла оточуючим.
Тоді ми б змогли частіше зу�
стрічатися з цими людьми,
адже в більшості своїй вони
сидять по домівках. А поки
що ми від імені еколого�на�
туралістичного центру домо�
вилися співпрацювати з То�
вариством «Інваліди з ди�
тинства» та Центром актив�
ної реабілітації «Фенікс» і
надалі. Все�таки радість і
користь від спілкування от�
римують всі, хто бере у цьо�
му участь. Особливу подяку
я висловлюю моїм гуртків�
цям: Яні Алмашій, Данієлу
Бітаю, Марії Варзі, Андрію
Дудинськи, Дімі Афоніну та
іншим.

Я маю надію, що жителі
нашого міста не залишаться
байдужими до людей з об�
меженимими можливостя�
ми, маленьких та дорослих,
які так потребують нашої
уваги, любові та тепла. Я
вірю, що колись ми зможе�
мо подарувати смак повно�
цінного життя, організував�
ши всі умови для цього.І тоді
навколо квітів, зроблених не�
впевненими руками з такою
любов’ю та старанністю,
розтане сніг навіть в найхо�
лодніших серцях.

Марія ІВАНИЦЯ,
керівник гуртка

«Фітодизайн»
Мукачівського ЄНЦУМ

“Ми плануємо на%
прикінці наступно-го рону
провести останній призов
на строкову військову
службу. Вимоги до вій%
ськовослужбовців тепер
такі, що це потребує про%
фесійного підходу та
професійних навичок”, –
заявив перший заступник
начальника Генерально-го
штабу ЗСУ віце%адмірал
Ігор Кабаненко.

Наскільки ж реалістичні
озвучені плани і як змінить�
ся українська армія після
переходу на контрактну ос�
нову? Про це ми запитали
директора військових про�
грам Центру імені Разумко�
ва Миколу Сунгуровського та
експерта Центру досліджень
армії, конверсії та роззб�
роєння Сергія Згурця.

— Як вважаєте, чи вис%
тачить Україні року, щоб

До армії за бажанням
остаточно перевести ар%
мію на контрактну осно%
ву?

С. Згурець:
—  Дуже сумніваюся. Адже

ухвалений бюджет на 2013
рік де�факто не створює пе�
редумов для такого рішучо�
го кроку. Витрати на оборо�
ну передбачені в розмірі
15,3 мільярда гривень. Це
сума, якої вистачає хіба шо
на вирішення поточних про�
блем війська, до того ж
навіть у меншому обсязі, ніж
цього року. А перехід на кон�
трактну службу вимагає не
лише підвищення рівня бой�
ової підготовки, а й
збільшення зарплатні кон�
трактникам, яка становить
близько 2 тисяч гривень,
забезпечення їх житлом
тощо.

Тож, як на мене, цілковите
переведення армії на кон�

трактну основу з 2014 року —
не лише складний, а й до�
волі ризикований крок.

 М. Сунгуровський:
—  Зауважте: на перехід до

контрактної армії деяким
державам знадобилося 15
років. У європейських країн
це зайняло менше часу — 3
— 4 роки. Але ж, наприклад,
бюджет Польщі на оборону
становить приблизно 10
мільярдів доларів на рік, Ту�
реччини — 20 мільярдів, а
України — близько 2
мільярдів доларів...

— У якому стані перебу%
ває українська армія сьо%
годні та які зміни її чека%
ють після повного перехо%
ду на “контракт”?

М. Сунгуровський:
—  Наші Збройні сили нині

обмежено готові до виконан�
ня тих завдань, які перед
ними стоять. Адже озброє�

ння та військова техніка зас�
таріли, грошей на бойовий
вишкіл не вистачає.

Зазначу, що військові час�
тини, які є основою бойово�
го складу Збройних сил і
підлягають заміні контракт�
никами, і так укомплектовані
солдатами лише на 50%.

—  На скільки зменшить%
ся склад Збройних сил
після реформування?

М. Сунгуровський:
—  За попередніми розра�

хунками Генштабу, чи�
сельність армії в умовах по�
заблокового статусу має
становити приблизно 150 —
160 тисяч осіб. Влада ж, ка�
жучи про чисельність армії
після переходу на “контракт”,
називає різні цифри: 50, 70
тисяч. Найімовірніше, вони
відповідають планованому
владою розміру витрат на
оборону.

Наталія ВАСЮНЕЦЬ

Генштаб Збройних сил оголосив, що вже з 2014 року призов до армії скасують узагалі

Піротехнічний виріб – пристрій,
який призначено для створювання не�
обхідного ефекту (світлового, димово�
го, звукового, змішуваного) за допомо�
гою горіння (вибуху) піротехнічного за�
собу.

Розрізняють піротехнічні вироби по�
бутового та технічного призначення.

Піротехнічний виріб побутового при�
значення призначений для розваг (про�
ведення феєрверків), їх вільно прода�
ють населенню, поводження з ними не
потребує спеціальних знань та нави�
чок, лише використання з дотриман�
ням вимог інструкції із застосування,
яка додається до піротехнічного виро�
бу або наноситься на його споживчому
пакуванні.

При користуванні піротехнічних за�
собів побутового призначення

ПІРОТЕХНІКА: РОЗВАГА ЧИ БІДА?
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

1. кидати побутові піротехнічні
вироби, ударяти по них будь%якими
предметами, тягти за фітиль;

2.переносити побутові піро%
технічні вироби в кишенях, під одя%
гом, зберігати без пакування;

3. залишати побутові піротехнічні
вироби без догляду;

4.будь%яка   переробка   побуто%
вих   піротехнічних   виробів   та   їх
розбирання;

5.використання    побутових    піро%
технічних   виробів   другого    і тре%
тього класу небезпеки особами мо%
лодше за 18 років;

6.використовувати побутові піро%
технічні вироби, які створюють
ефекти на висоті або шумові ефек%
ти, ближче 100 м від лікарень, цер%

ков, дитячих установ, шкіл, будинків
престарілих та інших громадських
споруд і житлових будинків;

7. кидати приведені в дію побу%
тові піротехнічні вироби під ноги пе%
рехожих, із вікон та балконів,
здійснювати феєрверків з дахів
домів та інші дії, від яких можуть
постраждати люди або майно;

8.використання   побутових  піро%
технічних  виробів   особами,  які
знаходяться в нетверезому стані.

При поводженні з побутовими піро�
технічними виробами, не пов’язаними
з приведенням в дію піротехнічних ви�
робів, не допускається куріння та зас�
тосування відкритого вогню.

2 Державний пожежно%ряту%
вальний загін ТУ МНС України у

Закарпатській області

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

Ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî ç
Äíåì íàðîäæåííÿ äîáðå
â³äîìîãî ³ øàíîâàíîãî ìóêà-
÷³âöÿìè  áóä³âíè÷îãî – çàñ-
ëóæåíîãî áóä³âåëüíèêà Óê-
ðà¿íè,  êàâàëåðà îðäåíà Òðó-
äîâîãî ×åðâîíîãî ïðàïîðà,
Ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà
ì.Ìóêà÷åâà

²âàíà Âàñèëüîâè÷à
ÄÀÍÊÀÍÈ×À.

Âàøå æèòòÿ, øàíîâíèé
²âàíå Âàñèëüîâè÷ó, – ÿñêðà-

âèé ïðèêëàä òîãî, ÿê òðåáà âèêîíóâàòè ñâîº âèñîêå
ïîêëèêàííÿ ó æèòò³, ÿê øàíóâàòè ëþäåé ³ ïðàöþ. Âàì
º ÷èì ïèøàòèñÿ – Âè çàëèøèëè â ð³äíîìó ì³ñò³ ³ çà
éîãî ìåæàìè äåñÿòêè íîâîáóäîâ, ÿê³ ñëóæàòü ³ áó-
äóòü ñëóæèòè ëþäÿì.  Ó âèðîáíè÷³é ³ øèðîê³é ãðî-
ìàäñüê³é ä³ÿëüíîñò³ Âè çàâæäè â³äçíà÷àëèñÿ âèñîêèì
ïðîôåñ³îíàë³çìîì ³ íåâòîìí³ñòþ ó äîñÿãíåíí³ ïîñòàâ-
ëåíî¿ ìåòè.

Õàé äæåðåëî ëþäñüêî¿ âäÿ÷íîñò³  çà Âàøó ñàìî-
â³ääàíó ïðàöþ ³  òóðáîòó í³êîëè íå âè÷åðïóºòüñÿ, ñåð-
öå  íàïîâíþºòüñÿ ñâ³òëîì ³ çäîðîâ’ÿì ùå íà áàãàòî ³
áàãàòî ðîê³â. Ùàñòÿ Âàì ³ âàø³é ðîäèí³.

Â³ä ðàäè  Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì.Ìóêà÷åâà,
ãîëîâà ðàäè ª.ÔÅÄ²Â



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.

Плюс�літня кухня з кімнатою, 7сотин
землі. Тел.066�4670618. 3�94�72.
     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�

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.

     Продається  мікровавтобус “Газель”
(бензин) 2006 р.в., білого кольору, на
ходу. Ціна 2000 у.о. (Можлива розстроч�
ка).  Тел.: 050 260 84 51, 050 691 62 83.

     Продається  ВАЗ�2101, 1980 року ви�
пуску, зеленого кольору. Двигун, ходова
після капремонту.Т.066�3550477.

Сдается в оренду гараж в кооперати�
ве “Жигули” по ул. Павлика Морозова.
Тел.: 050 671 40 56 (Олег).

     Продаються автомобіль "Шкода�Окта�
вія" у доброму технічному стані та бджоло
пасіка у селі  Вишкове, Хустського 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 “Беларусь

— МТЗ�52” з переднім приводом (з доку�
ментами. Тех. Оглядом). До трактора є плуг,
диски, одноосний причеп. Звертатися
0668893368.
     Автомобіль  ВАЗ�2107, 1989 р.в., беже�

вий колір  у хорошому стані.  Старт. Ціна 1700
у.о.   Зверт. 0955621600 ( Славик).
     Автомобіль "Опель�Кадет" 1980 року

випуску. Тел. 050�55�30218  (Євген).
     Автомобіль ВАЗ�2101, 1980 р.в. зеле�

ний, двигун, ходова після капремонту. Тел.
066�3550477.
     Продається автомобіль «ЗАЗ  СЛАВУ�

ТА» —2003 р.в. Ціна 1800  у. о.  Звертатися :
050�8027116
     Продаються: автомобіль «Волга» ГАЗ�

24 та добротні смерекові двері. Усе в хоро�
шому стані. Тел. для довідок: 050"537"63"
64.
     Продам причіп до легкового авто в хоро�

шому стані, виносні колеса, на ресорах, три�
кутне дишло, без документів. Ціна 300 у.о.
Тел.: 099 1798877.
     Продається металевий розбірний

волгівський гараж в кооперативі
“Північний”.900 у.о.  Тел.: 5"72"85.
     Продається "волгівський" розбірний

гараж в кооперативі біля ринку "ГІД". Мож�
лива 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).
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  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

  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".  Т. 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 КВАРТИРА  160 кв. м. у
самому центрі міста . чеський будинок
з євроремонтом. Зверт. 095�3506694.
     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.
     КУПЛЮ 2�кімнатну квартиру  або

напівособняк в затишному районі
міста. Зверт. 095�3506694.

     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 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 особняк 10 м на 10 м,

3�кімнатний з усіма комунальними
зручностями по вул. Л. Шевцової,3.

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

     ВЕЛОТРЕНАЖОР, скрипка ручної
роботи, жіночий лижний костюм.
Зверт. Вул.. Руська, 42 кв.20. Тел 3�54�
37. 050�8215529.
     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.

      Здається у найм 1�кімн. квар�
тира близько до центра міста.
Звертатися 096�4745780.
      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  при�
міщення під магазин в Мукачеві на вул.
Матросова, 11�Д (напроти аграрного
коледжу).  Дзвонити 050�6945986.
     Здається в оренду приміщення під

комерцію (магазин, офіс тощо) на вул
Ужгородській, в районі університету.
Площа – 60 кв. м. ( можливо частина�
ми).  Тел. 095�1358708.
          ТзОВ «Тарту» здає в оренду

торгову площу у магазині «Універсам�
Тарту» на вул. Данченко,2� а у Росви�
гові.  Зверт.: 050�5530508

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

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: шкаф двустворчатый ,книж�
ный шкаф,сервант. Тел. 050 1727544

     Продаються металеві ворота з
хвірткою – 5 х 1,8 метра. Довідки тел.:
050�979�14�51.
      Продається 2�дверний холодиль�

ник побутовий  LG у хорошому стані.
Ціна �6 тис. гривен. Можлива скидка.
Зверт. 095�5771283.
      Продається  ліжко з матрацем 200

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

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ,
ПРИМІЩЕННЯ ОФІСУ

122,5 кв.м  на 2�му поверсі торго�
во�сервісного центру. Окремий
вхід, наявність санвузлу, автономне
опалення, ремонт.

Вартість оренди � 150 грн./м2 +
оплата за спожиті комунальні по�
слуги: електроенергія, опалення,
вода, телефон

Контактна особа: Олександр
Едуардрвич: 067 434 05 58

Продається діючий бізнес з
Дисконтно�рекламних послуг по
системі Франчизи.
Т. 0957595027, 096"0971999.

Здаю в оренду металеві будівельні
ліса по договорній ціні. Дзвонити 066�
4670618,  3�94�72.

П О С Л У Г И
Привозьте будівельні відходи

(бита цегла, ідходи штукатурки,
залишки будматеріалів).

 Дзвонити 050�2720415.

Потрібні на роботу
БАРМЕН та ОФІЦІАНТ(ка)

з досвідом роботи.
Тел.: 066 369 7272

ШУКАЮ РОБОТУ
Інженера з охорони праці, на�

чальника (інспектора) відділу
кадрів. Освіта 6 досвід роботи,
посвідчення, знання законодав�
ства України, володіння ПК.

Зверт. 050"130"8894.

Виготовлення документації
з питань охорони праці, по"
жежної безпеки для фірм та
малих підприємств.

Тел. 050"1308894

ПРОДАЄТЬСЯ
     маслобойка виробничою

потужністю 500 кг насіння  за
зміну. Зверт. по тел. 3"90"45.
099"217"5426.

     новий 7�секційний котел на
тверде і газоподібне паливо.

Зверт. 3�90�45. 099�2175426.

     продається  автомобіль ВАЗ�
2108 на запчастини. Ціна договір�
на. Зверт. 050�5232745. 0997752292

Òîâàðè òà ïîñëóãè



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 9999920  ãðóäíÿ 2012 ð.

¹ 51 (951)¹ 51 (951)¹ 51 (951)¹ 51 (951)¹ 51 (951)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

Â²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜÂ²×ÍÀ ¯Ì ÏÀÌ’ßÒÜ
ВОНИ ПІШЛИ ІЗ ЖИТТЯ

з 10.12.2012 р.  по  16.12.2012 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Жеребак Марія Йосипівна – 1927 р.н.
2. Росул Маргіт Яношівна – 1939 р.н,
3.Кіш Ганна Рудольфівна – 1946 р.н.
4.Караба Ольга Сергіївна – 1925 р.н.
5.Давид Ілона Йосипівна – 1944 р.н,
6.Коротя Борис Лавреитійович – 1943 р.н.
7.Феклісова Єлизавета Василівна – 1923 р.н.
8.Вилегжанин Володимир Олександрович –

1960 р.н.
9.Богут Олексій Михайлович – 1938 р.н.
10.Беспалова Євгенія Павлівна – 1937 р.н.
11.Бобаль Михайло Андрійович – 1963 р.н.
12.0рбан Михайло Іванович – 1951 р.н.
13.Черленяк Єва Василівна – 1920 р.н.
14.Булеца Михайло Михайлович – 1963 р.н.
15.Дарчі Ірина Антонівна – 1933 р.н.

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

     Вважати недійсними втрачені сертифікати на право на
земельну частку (пай) слідуючим громадянам:
1 .Муха Калина Михайлівна с.В.Визниця вул.Польова,7 сер�
тифікат серії ЗК №0051411;
2.Маховський Михайло Іванович с.В.Визниця, вул.Миру,65,
сертифікат серії ЗК№0051553;
З.Сакаль Марія Юріївна с.В.Визниця, вул.Миру,61, сертифі�
кат ЗК №0122514;
 4.Богдан Марія Юріївна с.В.Визниця, вул.Партизанська,12
сертифікат ЗК №0118325;
5.Богдан Надія Василівна с.В.Визниця,вул.Миру,52, сертифі�
кат ЗК №0051642;
6.Гузинець Пелагія Михайлівна, с.Кленовець, вул.Гагаріна,�
сертифікат ЗК №0051709.

     Втрачену Довідку форми 4�ОПП взяття на облік платника
податків  пп Станкович С.І. вважати недійсною.

     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.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

51 (950)51 (950)51 (950)51 (950)51 (950)
 10 10 10 10 10 20 ãðóäíÿ 2012 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ïðàâäà – êàê ãîðüêîå ïèòüå, íåïðèÿòíîå íà âêóñ, íî âîññòàíàâëèâàþùåå çäîðîâüå.Ïðàâäà – êàê ãîðüêîå ïèòüå, íåïðèÿòíîå íà âêóñ, íî âîññòàíàâëèâàþùåå çäîðîâüå.Ïðàâäà – êàê ãîðüêîå ïèòüå, íåïðèÿòíîå íà âêóñ, íî âîññòàíàâëèâàþùåå çäîðîâüå.Ïðàâäà – êàê ãîðüêîå ïèòüå, íåïðèÿòíîå íà âêóñ, íî âîññòàíàâëèâàþùåå çäîðîâüå.Ïðàâäà – êàê ãîðüêîå ïèòüå, íåïðèÿòíîå íà âêóñ, íî âîññòàíàâëèâàþùåå çäîðîâüå.
(Î. Áàëüçàê).(Î. Áàëüçàê).(Î. Áàëüçàê).(Î. Áàëüçàê).(Î. Áàëüçàê).

ØÀÍÎÂÍ² ÊË²ªÍÒÈ
Ð³äí³ òà áëèçüê³ øåñòèð³÷íîãî Àðòåì÷èêà ïðîñÿòü

íåáàéäóæèõ ëþäåé äîïîìîãòè â ë³êóâàíí³ äèòèíè.
Ó Àðòåì÷èêà âèÿâèëè ïóõëèíó ìîçêó. Æèòòÿ äèòèíè

ó âåëèê³é íåáåçïåö³. Ë³êàð³ ðàäÿòü, ÿêíàéøâèäøå ïðî-
âåñòè îïåðàö³þ. Øàíñè íà îäóæàííÿ ùå º.
Ìè äîâ³ðÿºìî Áîãó ³ çíàºìî, ùî âñå â Éîãî ðóêàõ.

Àðòåì÷èê ìîëèòüñÿ ³ â³ðèòü, ùî Ãîñïîäü éîãî çö³ëèòü.

ßêùî ó Âàñ º áàæàííÿ äîïîìîãòè íàì, âè ìîæåòå
íàïðàâëÿòè êîøòè íà ðàõóíîê:

ÀÒ “ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ”
Ðåêâ³çèòè ïîòî÷íîãî ðàõóíêó ô³çè÷íî¿ îñîáè â íàö³îíàëüí³é âàëþò³.
Îòðèìóâà÷ : ÒÐÀÍÇÈÒÍÈÉ ÐÀÕ. ÇÀ ÎÏÅÐÀÖ²ßÌÈ Ç ÏÊ
Ðàõóíîê îòðèìóâà÷à:  ¹ 29245077000002
Áàíê îòðèìóâà÷à : ÀÒ “Êîì²íâåñòÁàíê”,
ÌÔÎ 312248  ÊÎÄ ÎÊÏÎ 19355562
Äåòàë³ ïëàòåæó: çàðàõóâàííÿ íà ÊÐ Øèïîò Òåòÿíà ²âàí³âíà ¹ ðàõ. 26254054751001
(íà ë³êóâàííÿ äèòèíè).

18.40, 03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ".
21.30 Ò/ñ "Ö³êàâà Âàðâàðà". 23.40
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.30 "Âîëÿ ³ ñïðà-
âåäëèâ³ñòü". 01.30 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
08.25, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 10.05 "Ìîÿ ïðàâäà. ßíà
ïðîòè Ñàø³. Òàåìíèö³ "Õîëîñòÿêà".
11.10 Õ/ô "ß áàæàþ òîá³ ñåáå" (1).
13.10 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Àïîêàë-
³ïñèñ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.10 "Êóá - 3". 22.25 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 2 Æèòòÿ ï³ñëÿ ñïîâ³ä³". 00.55
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.50 "Âiêíà-
Ñïîðò". 02.00 Õ/ô "Àõ, âîäåâ³ëü,
âîäåâ³ëü" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25, 12.50
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Á³äí³
ðîäè÷³" (1). 11.50, 04.40 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 15.20 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). 19.15 Ïîä³¿ Ñïîðò.
19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Ïðàâî íà ïðàâäó"
(1). 22.00 Õ/ô "Çàãóáëåíèé ñâ³ò" (2).
00.00 Õ/ô "Ïîêîõàòè ³ ïîìåðòè" (2).
01.50 Õ/ô "×åòâåðòà ãðóïà" (1).

Ò Å Ò
07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.15 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷"
(1). 08.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 08.55 Ò/
ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.55
Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.55
Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè"
(1). 11.55 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³" (1).
12.55 Òâîþ ìàìó!. 13.30 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.35, 19.50
Äàåøü ìîëîäüîæ!. 15.25 Âàéôàé-
òåðè. 16.00, 00.20 Îäíà çà âñ³õ.
16.35 Ó ÒÅÒà òàòî!. 17.00 Äîñâ³-
äîñ. 17.40, 20.50 Â³òàëüêà. 18.25
×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 18.50, 00.55 Áàð-
Äàê. 19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 21.35
Êóçíÿ ç³ðîê 3. 22.00 Âåñåë³ ìàì-
çåë³. 22.25, 01.20 Ðàé, ãóäáàé.
23.00 Äóðíºâ + 1. 23.25 Ò/ñ "Íàä-
ïðèðîäíå" (2). 01.45 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - âèïóñê
"7 äí³â" (ïîâòîð). 11.10 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.15 - Ò/ñ. 12.25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - "×ÀÑ". 12:40
-  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
- Êîíöåðò . 14:00 - Ì/ô. 14:30 -  "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.30 -
"×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15
- Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà . 19.50 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â.. 20.00 - "Äóõîâíå
äæåðåëî". Ïðÿìèé åô³ð. 20.45-  Äîê/
ñ. 21.15 - "Ðåñòîðàííèé Ã³ä". 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ. 22:50 -
Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð.
07.35, 08.35, 19.20, 01.25 Ïîãîäà.
09.00, 16.50 Ò/ñ "Â³îëà Òàðàêàíîâà.
Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñòåé". 10.00,
17.55, 21.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25,
14.30 Kids Time. 13.30 Ì/ñ "Çëþêè
áîáðè". 14.40, 15.40 Teen Time. 14.45
Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Ìîëîäÿòà".
19.15, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40

12.35, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-
êè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.15, 22.10
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
14.25, 20.10 Ò/ñ "Ë³êâ³äàö³ÿ". 18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.20 Âåëèêà ð³çíèöÿ
ïî-óêðà¿íñüêè. 01.50 Ò/ñ "Îô³ñ".

ÎÐÒ
09.15, 01.45 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 09.40 "Æèòè çäîðîâî!". 10.55,
04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ
îá³äàòè!" 13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî".
14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.15 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Ñìàê". 15.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 16.55, 02.10
Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá". 18.40, 03.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 19.45 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Ö³êàâà Âàðâàðà". 23.40 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 00.30 Í³÷í³ íîâèíè. 00.45
"Ì³ñüê³ ï³æîíè" "Çàäèðàêè".

ÑÒÁ
08.05, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Áåçä³òí³ çà âëàñíèì áàæàííÿì".
11.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ò³ëî ÿê ³íòèì-
íèé ùîäåííèê". 12.00 Õ/ô "Ñí³ã íà
ãîëîâó" (1). 14.05 "Âðÿòóéòå íàøó
ñ³ì'þ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00 "Ìîÿ ïðàâäà. Îðíåëëà Ìóò³.
Ïðèáîðêàííÿ íîðîâëèâî¿". 22.25
"Îäèí çà âñ³õ". 00.25 "Êóá - 3". 02.00
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25,
12.50, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Á³äí³ ðîäè÷³" (1). 11.50,
04.20 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.20 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Ïðàâî íà çàõèñò. 17.15 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (1).
19.15 Ïîä³¿ Ñïîðò. 19.20, 03.40 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Ïðàâî íà ïðàâäó" (1). 22.45 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 00.45 Ò/ñ "Òþäîðè.
Äðóãèé ñåçîí" (3). 01.45 Õ/ô "Çà-
ãóáëåíèé ñâ³ò" (2).

Ò Å Ò
 07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.15 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1).
08.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 08.55 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.55 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.55 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
11.55 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³" (1). 12.55,
19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.30 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.35, 19.50
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 15.25 Âàéôàé-
òåðè. 16.00, 00.20 Îäíà çà âñ³õ.
16.35 Ó ÒÅÒà òàòî! 17.00 Äîñâ³äîñ.
17.40, 20.50 Â³òàëüêà. 18.25 ×îðò³-
âíÿ ùîäíÿ. 18.50, 00.55 ÁàðÄàê.
21.35 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 22.00 Âåñåë³
ìàìçåë³. 22.25, 01.20 Ðàé, ãóäáàé.
23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
23.25 Ò/ñ "Íàäïðèðîäíå" (2). 01.45
Äî ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 -  Ò/ñ
. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - "×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 -  "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-

Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Íàçàä ó ÑÐÑÐ".
22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.05 ÔÁÐ :).
01.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.35
Ò/ñ "Ñåðöå¿äêè". 03.10, 03.40 Çîíà
íî÷³.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 25 ÃÐÓÄÍß
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07.30 Çàãîëîâêè. 07.35 Åðà á³çíå-
ñó. 07.40 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.50 Ô³íàí-
ñîâ³ ïîðàäè. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè.
08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 09.30 Ïîãîäà. 09.35 Ñâ³òëî.
10.00 Ò/ñ "Ìàðóñÿ" 7ñ.. 10.45 Ïî-
ãîäà. 10.55 Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà.
11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íî-
âèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20
Êîðäîí äåðæàâè. 12.35 Õàé ùàñ-
òèòü. 12.55 Ð³çäâÿíå Ïðèâ³òàííÿ ³
Àïîñòîëüñüêå Áëàãîñëîâåííÿ Ñâÿ-
ò³øîãî Îòöÿ Áåíåäèêòà ÕVI ç ïëîù³
Ñâÿòîãî Ïåòðà. 13.55 Õ/ô "ß âàñ
äî÷åêàþñü". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.45 Ò/ñ "Ìàðóñÿ" 7ñ. 16.30 Ò/ñ
"Àãåíò îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ"
6,7ñ. 18.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.25
Ç³ðêè ãóìîðó. 19.15 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà äî Êàòîëèöüêîãî Ð³çäâà.
20.50 Ñâ³ò ñïîðòó. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.25 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
Ê³íî â äåòàëÿõ. 00.35 Ïîì³æ ðÿäêà-
ìè. 01.20 Ïðî ãîëîâíå.  01.50 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ.

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, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷-
íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1). 12.10
"Íåéìîâ³ðí³ ïåðåãîíè - 2". 13.05
"Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæ-
äåíü - 3". 14.00 "Íå áðåøè ìåí³ - 3".
15.00 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè". 15.50
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.45, 02.15
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå." 20.15 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 6". 21.50 "Óêðà¿íñüê³ ñåí-
ñàö³¿". 23.10 Õ/ô "Òåëåôîííà áóäêà"
(2). 00.50 Õ/ô "Êîçàêè - ðîçá³éíèêè"
(2). 02.40 Õ/ô "Ñòåæêà âçäîâæ ð³÷êè"
(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, 21.00
Ò/ñ "Ãðàê". 12.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2".
14.45 Õ/ô "Òèõèé âèð". 16.50 Ò/ñ
"Êðîâèíóøêà". 19.00 Ïðîãðàìà
"Ïðî æèòòÿ". 20.00, 02.50 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30, 03.20 "Ñïîðò ó Ïîä-
ðîáèöÿõ". 20.50, 03.25 "Ïîäðîáèö³.
Íåôîðìàò". 00.15 Õ/ô "Ñèëüíà
ñëàáêà æ³íêà" (2). 01.55 "Ðîçá³ð
ïîëüîò³â". 03.35 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé".

 ICTV
06.40, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55,
09.25, 12.55, 19.20, 01.40 Ñïîðò.
07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Åêñò-
ðåíèé âèêëèê. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.30, 19.25, 00.50 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.30, 16.35 Ò/ñ "Ä³çíàâà÷".

22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00 "Ìàñ-
òåðØåô - 2". 22.40 "ÌàñòåðØåô - 2.
Îãîëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ". 00.55 Ò/ñ
"Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.45 "Âiêíà-
Ñïîðò".

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25,
12.50, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Á³äí³ ðîäè÷³" (1). 11.50,
04.20 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.20 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Ïðàâî íà çàõèñò. 17.15 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (1).
19.15 Ïîä³¿ Ñïîðò. 19.20, 03.40 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"Ïðàâî íà ïðàâäó" (1). 22.45 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 00.45 Ò/ñ "Òþäîðè.
Äðóãèé ñåçîí" (3). 01.45 Õ/ô "Á³ëèé
ïàëàö" (2).

Ò Å Ò
07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.15 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1).
08.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 08.55 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.55 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.55 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
11.55 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³" (1). 12.55,
19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.30 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.35, 19.50
Äàéîø ìîëîäüîæ! 15.25 Âàéôàéòå-
ðè. 16.00, 00.20 Îäíà çà âñ³õ. 16.35
Ó ÒÅÒà òàòî! 17.00 Äîñâ³äîñ. 17.40,
20.50 Â³òàëüêà. 18.25 ×îðò³âíÿ ùîä-
íÿ. 18.50, 00.55 ÁàðÄàê. 21.35 Êóç-
íÿ ç³ðîê 3. 22.00 Âåñåë³ ìàìçåë³.
22.25, 01.20 Ðàé, ãóäáàé. 23.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.25 Ò/ñ
"Íàäïðèðîäíå" (2). 01.45 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 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ò/ñ.
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 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 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ  . 17.50 -  Ì/
ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà   . 20.00 -
"Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð)
20.45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
- "Ãðà â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ. 22.50
- Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.00, 01.20 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.20, 01.45 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Â³îëà Òàðà-
êàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñ-
òåé". 10.05, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 13.25, 14.30 Kids Time. 13.30
Ì/ñ "Çëþêè áîáðè". 14.40, 15.40 Teen
Time. 14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ
"Ìîëîäÿòà". 19.15, 01.40 Ñïîðòðå-
ïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ
"Íàçàä ó ÑÐÑÐ". 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ".
23.10 Ïàðàä ïîðàä-2. 01.50 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 01.55 Ò/ñ "Ñåð-
öå¿äêè". 03.30 Çîíà íî÷³. 03.35 Óê-
ðà¿íö³ Ëþáîâ.
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07.30 Çàãîëîâêè. 07.35 Åðà á³çíå-
ñó. 07.40 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.50 Ô³íàí-
ñîâ³ ïîðàäè. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè.
08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.25 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.30
Ïîãîäà. 09.35 Êíèãà.ua. 10.00 Ò/ñ
"Ìàðóñÿ" 9ñ.. 10.45 Ïîãîäà. 10.55
Çäîðîâ'ÿ. 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.20 Ïîãîäà. 12.25 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿-
íè â³ä À äî ß. 12.50 Êðîê äî ç³ðîê.
13.30 Õ/ô "Ð³äíà êðîâ". 15.00 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.50 Ò/ñ "Ìàðóñÿ" 9ñ.
16.35 Ò/ñ "Àãåíò îñîáëèâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ" 10-12ñ.(çàêë.). 19.00 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.15 Ïîãîäà. 19.20 Æàðò ç
Â.Âèíîêóðîì. 19.50 Ç³ðêè ãóìîðó.
Ê.Íîâèêîâà. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.30 Äîñâ³ä. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10 Ñïîðò.
23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî
ñïîðòó. 23.20 Ïîãîäà. 23.25 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 23.50 Êëóá ãóìîðó.
00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Ç ïåð-
øèõ âóñò. 01.25 Ïåðøèé äîïîìà-
ãàº. 01.30 Ïðî ãîëîâíå. 02.00 Òåëå-
Àêàäåì³ÿ.

     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, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷-
íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1). 12.10
"Íåéìîâ³ðí³ ïåðåãîíè - 3". 13.05
"Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæ-
äåíü - 3". 14.00 "Íå áðåøè ìåí³ - 3".
14.55, 04.15 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè".
15.50 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.45

íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ  . 17.50
-  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà    .
20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30
- Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/ñ. 22.50 -
Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

07.30, 08.30, 19.00, 01.05 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.20, 01.25 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Â³îëà Òàðà-
êàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñ-
òåé". 10.05, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 13.25, 14.30 Kids Time. 13.30
Ì/ñ "Çëþêè áîáðè". 14.40, 15.40 Teen
Time. 14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ
"Ìîëîäÿòà". 19.15, 01.20 Ñïîðòðå-
ïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ
"Íàçàä ó ÑÐÑÐ". 22.00 Ò/ñ "Êóõíÿ".
23.05 Âåñ³ëëÿ áóäå ïî-ìîºìó!.
01.30 Ò/ñ "Ñåðöå¿äêè". 03.10, 03.55
Çîíà íî÷³. 03.15 Ç³ðêà Âàâ³ëîâà.
04.00 Ïîäîðîæ ó âòðà÷åíå ìèíó-
ëå.
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07.30 Çàãîëîâêè. 07.35 Åðà á³çíå-
ñó. 07.40 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.50 Ô³íàí-
ñîâ³ ïîðàäè. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè.
08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 09.30 Ïîãîäà. 09.35 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè. 10.15 Ò/ñ
"Ìàðóñÿ" 8ñ. 11.00 Â ãîñòÿõ ó Ä.
Ãîðäîíà. 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.20 Ïîãîäà. 12.25 Óêðà¿íñüêà
ï³ñíÿ. 12.55 221. Åêñòðåíèé âèêëèê.
Òèæäåíü. 13.45 Õ/ô "Çàðàäè äåê³ëü-
êîõ ðÿäê³â". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.50 Ò/ñ "Ìàðóñÿ" 8ñ. 16.35 Ò/ñ
"Àãåíò îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ"
8,9ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.50
Áåíåô³ñ Ê.Íîâèêîâî¿. 20.50 Ìåãà-
ëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ñâ³ò ñïîðòó.
21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ç³ðêè ãó-
ìîðó. Ê.Íîâèêîâà. 22.50 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10 Ñïîðò.
23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî
ñïîðòó. 23.20 Ïîãîäà. 23.25 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 23.50 Êëóá ãóìîðó.
00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.35 Ç
ïåðøèõ âóñò. 01.40 Ïåðøèé äîïî-
ìàãàº. 01.45 Ïðî ãîëîâíå.

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, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷-
íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1). 12.10
"Íåéìîâ³ðí³ ïåðåãîíè - 3". 13.05
"Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæ-
äåíü - 3". 14.00 "Íå áðåøè ìåí³ - 3".
14.55 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè". 15.50
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå.". 20.15 "Äæåíòëüìåíñü-
êèé íàá³ð". 21.30 "Òàáó ç ìèêîëîþ
âåðåñíåì". 22.30 "Ãðîø³". 00.00 Õ/ô
"Áëàêèòíà áåçîäíÿ" (2). 02.50 Õ/ô
"Êîçàêè - ðîçá³éíèêè" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.30, 03.45 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10, 21.00 Ò/ñ "Ãðàê". 12.55 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì 2". 14.50 Õ/ô "Ïðèõîäü
íà ìåíå ïîäèâèòèñÿ". 16.50 Ò/ñ "Êðî-
âèíóøêà". 19.00 Ïðîãðàìà "Ïðî
æèòòÿ". 20.00, 03.10 "Ïîäðîáèö³".
20.50, 03.50 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò".
00.15 Õ/ô "Ï³äñàäíèé". 02.00 "Ïàðê
àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó". 02.30
"Ðîçá³ð ïîëüîò³â". 04.00 "Òåëåâ³ç³éíà
ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".

 ICTV
06.55, 09.25, 12.55, 19.20, 01.30
Ñïîðò. 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.30, 19.25, 00.40 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.30, 16.35 Ò/ñ
"Ä³çíàâà÷". 12.35, 13.00 Àíåêäîòè
ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.15, 22.05 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.25, 20.10 Ò/ñ "Ë³êâ³äà-
ö³ÿ". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.20 Âå-
ëèêà ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêè. 01.40
Ò/ñ "Îô³ñ".

ÎÐÒ
09.15, 01.45 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 09.40 "Æèòè çäîðîâî!". 10.55,
04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ
îá³äàòè!". 13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäè-
òî". 14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.15 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Ñìàê".
15.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
16.55, 02.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá".
18.40, 03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.45, 00.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ö³êàâà Âàðâàðà".
23.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.30 Í³÷í³
íîâèíè.

ÑÒÁ
07.55, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.20 "Ìîÿ ïðàâäà.  ðíåë-
ëà Ìóò³. Ïðèáîðêàííÿ íîðîâëèâî¿.
11.20 Õ/ô "Ïîñèëêà ç Ìàðñó" (1).
14.05 "Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ". 18.00,

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 24 ÃÐÓÄÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 07.30 Çàãîëîâêè. 07.35 Åðà á³çíå-
ñó. 07.40 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.50 Ô³íàí-
ñîâ³ ïîðàäè. 08.20 Òâ³é ãîëîñ. 08.40
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè
òèæíÿ. 09.30 Òî÷êà çîðó. 09.50 Îô-
³ö³éíà õðîí³êà. 10.00 Ò/ñ "Ìàðóñÿ"
6ñ.. 10.45 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 11.50
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20 Ïîãîäà.
12.25 Ïðàâî íà çàõèñò. 12.45 Òåì-
íèé ñèëóåò. 12.55 Àðì³ÿ. 13.10 Õ/ô
"Òðàâíåâ³ çîð³". 14.40 Â³êíî â Àìå-
ðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.35 Ò/ñ "Ìà-
ðóñÿ" 6ñ.. 16.25 Ò/ñ "Àãåíò îñîáëè-
âîãî ïðèçíà÷åííÿ" 3-5ñ. 18.45 Àãðî-
News. 19.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.15
221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü.
20.10 Çèìîâèé æàðò ç Â.Ìî¿ñåºí-
êîì, Â.Äàíèëüöåì. 20.40 Ñ³ëüðàäà.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ñâ³ò ñïîðòó.
21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Íîâî-
ð³÷íèé æàðò ç Þ.Ãàëüöåâèì. 22.50
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 22.55
Í³÷íà Ð³çäâÿíà Ë³òóðã³ÿ ï³ä ïðîâî-
äîì Ñâÿò³øîãî Îòöÿ Áåíåäèêòà ÕV²
â Áàçèë³ö³ Ñâÿòîãî Ïåòðà. 01.10 Çà
80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó.

Êàíàë «1+1»
07.25 Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00,
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîê-
ñîëàíà - 2" (1). 12.10 "Íåéìîâ³ðí³
ïåðåãîíè - 2". 13.10 "Ïîâíå ïåðå-
âò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 3". 14.00,
04.05 "Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.00
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè". 15.50
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå.". 20.15 Õ/ô "Ñòåæ-
êà âçäîâæ ð³÷êè". 00.25 Õ/ô "Õîðî-
øèé ð³ê" (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, 12.25
Ò/ñ "Â î÷³êóâàíí³ êîõàííÿ". 13.30
Êîíöåðò "Äåíü Íàðîäæåííÿ ²íòåðà".
16.05 "Æäè ìåíÿ". 18.10 Ò/ñ "Êðî-
âèíóøêà". 19.00 Ïðîãðàìà "Ïðî
æèòòÿ". 20.00, 03.45 "Ïîäðîáèö³".
20.30, 04.20 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
20.50, 04.20 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò".
21.00 Ò/ñ "Ãðàê". 00.10 Ò/ñ "Ñïðîáà
Â³ðè" (2).

 ICTV
 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ôàê-
òè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.30, 19.25, 00.50 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.05 Õ/ô "Òàòóñ³ áåç
øê³äëèâèõ çâè÷îê". 12.25, 13.00,
22.05 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.50,
20.10 Ò/ñ "Ë³êâ³äàö³ÿ". 15.45 Õ/ô
"Áðåñòñüêà ôîðòåöÿ". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 23.20 Âåëèêà ð³çíèöÿ ïî-óê-
ðà¿íñüêè. 01.45 Ò/ñ "Îô³ñ". 02.15
Òâ³é ðàõóíîê.

ÎÐÒ
09.15, 01.45 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 09.40 "Æèòè çäîðîâî!". 10.55,
04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ
îá³äàòè!". 13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäè-
òî". 14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.15 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Ñìàê".
15.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
16.55, 02.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá".
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

Ïîä³¿. 07.25 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25
Ò/ñ "Ñë³ä". 10.00 Áëàêèòíèé âîãíèê
íà Øàáîëîâö³ - 2009. Êðàùå. 11.50,
04.40 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
12.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 15.20 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. Ñîô³ÿ Ðîòàðó. 16.00
Ïðàâî íà çàõèñò. 17.15 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (1).
19.15 Ïîä³¿ Ñïîðò. 19.20, 04.00 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ

"Á³äí³ ðîäè÷³" (1). 21.50 Õ/ô "Ñòàíü
ìíîþ" (1). 23.50 Õ/ô "Òàê íå áóâàº"
(1). 01.40 Õ/ô "12 ìàâï" (2).

Ò Å Ò

07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.15 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷"
(1). 08.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 08.55 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.55
Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.55
Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè"
(1). 11.55 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³" (1).
12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.30,
18.25 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
14.35, 19.50 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
15.25 Âàéôàéòåðè. 16.00, 00.20
Îäíà çà âñ³õ. 16.35 Ó ÒÅÒà òàòî!.
17.00 Äîñâ³äîñ. 17.40, 20.50
Â³òàëüêà. 21.20, 00.55 Øóðè-Ìóðè.
22.00 Âåñåë³ ìàìçåë³. 22.25, 01.20
Ðàé, ãóäáàé. 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 23.25 Ò/ñ "Íàäïðèðîäíå"
(2). 01.45 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î" .
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -  "×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
- "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ" (ïîâòîð).
14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 -  "×ÀÑ".
14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 -
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50 - Ì/ô.
18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -"Òî÷êà
çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.20, 01.50 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Â³îëà Òàðà-
êàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñ-
òåé". 10.05, 17.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.25, 14.30 Kids Time. 13.30 Ì/ñ
"Çëþêè áîáðè". 14.40, 15.40 Teen
Time. 14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ
"Ìîëîäÿòà". 19.15, 01.45 Ñïîðòðå-
ïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Õ/ô
"Ñ³ì'ÿíèí". 22.25 Óêðà¿íà ÷óäåñ 2.
03.30, 04.50 Çîíà íî÷³. 03.35 ×åò-
âåðòà õâèëÿ.

"ÒÑÍ. Îñîáëèâå.". 20.15, 21.25 "×î-
òèðè âåñ³ëëÿ - 2". 23.00 Õ/ô "Ïðîá³ë"
(2). 00.50 Õ/ô "Êîçàêè - ðîçá³éíèêè"
(2). 01.35 Õ/ô "Áëàêèòíà áåçîäíÿ"
(2).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.30, 03.30 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10, 21.00 Ò/ñ "Ãðàê". 12.55 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì 2". 14.50 Õ/ô "Ùî ïðèõî-
âóº êîõàííÿ". 16.50 Ò/ñ "Êðîâèíóø-
êà". 19.00 Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ".
20.00, 02.55 "Ïîäðîáèö³". 20.50,
03.35 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 00.20
Õ/ô "Ìàðà" (2). 02.10 "Ðîçá³ð ïî-
ëüîò³â". 03.45 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé".

 ICTV
06.40, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55,
09.25, 12.55, 19.20, 01.30 Ñïîðò.
07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ìàê-
ñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.30, 19.25, 01.35 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.35, 16.35 Ò/ñ "Ä³çíàâà÷".
12.35, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-
êè. . 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.15, 22.05
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
14.25, 20.10 Ò/ñ "Ë³êâ³äàö³ÿ". 18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.20 Âåëèêà ð³çíèöÿ
ïî-óêðà¿íñüêè. 02.30 Ò/ñ "Îô³ñ".

ÎÐÒ
09.15, 01.45 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 09.40 "Æèòè çäîðîâî!". 10.55,
04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ
îá³äàòè!". 13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäè-
òî". 14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.15 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè" .15.15 "Ñìàê" .
15.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 16.55,
02.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá". 18.40,
03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 19.45,
00.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ö³êàâà Âàðâàðà".
23.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.30 Í³÷í³
íîâèíè.

ÑÒÁ
06.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.25,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.05 "Îäèí çà âñ³õ". 12.05
Õ/ô "ßíãîë ïðîëåò³â" (1). 14.10 "Âðÿ-
òóéòå íàøó ñ³ì'þ". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00 "Çâàæåí³ òà
ùàñëèâ³ - 2". 22.40 "Çâàæåí³ òà ùàñ-
ëèâ³ - 2. Îãîëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ".
01.30 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 02.15
"Âiêíà-Ñïîðò". 02.25 Õ/ô "Ëàñêàâî
ïðîñèìî, àáî Ñòîðîíí³ì âõ³ä çàáî-
ðîíåíî!" (1).

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,
12.50, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Á³äí³ ðîäè÷³" (1). 11.50
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.20
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî
íà çàõèñò. 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (1). 19.15 Ïîä³¿
Ñïîðò. 19.20, 03.55 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ "Ïðàâî íà
ïðàâäó" (1). 22.45 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ"
(1). 23.45 Ò/ñ "Òþäîðè. Äðóãèé ñå-
çîí" (3). 00.45 Áëàêèòíèé âîãíèê íà
Øàáîëîâö³ - 2009. Êðàùå. 02.00 Íà
âàë³çàõ.

Ò Å Ò
07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.15 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1).
08.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 08.55 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.55 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.55 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
11.55 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³" (1). 12.55,
19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.30 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.35, 19.50
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 15.25 Âàéôàé-
òåðè. 16.00, 00.20 Îäíà çà âñ³õ.
16.35 Ó ÒÅÒà òàòî!. 17.00 Äîñâ³-
äîñ. 17.40, 20.50 Â³òàëüêà. 18.25
×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 18.50, 00.55 Áàð-
Äàê. 21.35 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 22.00 Âå-
ñåë³ ìàìçåë³. 22.25, 01.20 Ðàé, ãóä-
áàé. 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òó-
á'à. 23.25 Ò/ñ "Íàäïðèðîäíå" (2).
01.45 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11.05 - Ò/ñ.
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -  "×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïîâòîð).
13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 14:00
- Ì/ô. 14:30 -  "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16:30 -  "×ÀÑ". 16:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â..
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Äîê/ñ. 17:50 - Ì/ô. 18:00 - ïðîãðà-
ìà "Ùîäåííèê 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

07.30, 08.30, 19.00, 01.20 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.20, 01.40 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Â³îëà Òàðà-
êàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñ-
òåé". 10.10, 17.55, 21.05 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 13.25, 14.30 Kids Time. 13.30
Ì/ñ "Çëþêè áîáðè". 14.40, 15.40 Teen
Time. 14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ
"Ìîëîäÿòà". 19.15, 01.35 Ñïîðòðå-
ïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ
"Íàçàä ó ÑÐÑÐ". 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ".
23.10 Ïàðàä ïîðàä-2. 01.45 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 01.50 Ò/ñ "Ñåð-
öå¿äêè". 03.30 Çîíà íî÷³. 03.35 ²âàí
Ìàçåïà.

Ï’ßÒÍÈÖß, 28 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.30 Åðà á³çíåñó. 07.45 Ïðàâî-
ñëàâíèé êàëåíäàð. 07.50 Ô³íàíñîâ³
ïîðàäè. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.30 Ïðå-
ì'ºðà. Ä/ô "Âÿ÷åñëàâ ×îðíîâ³ë. Óê-
ðà¿íñüêèé â³ñíèê". 10.15 Ò/ñ "Ìàðó-
ñÿ". 10.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 11.05
Õ/ô "Ïåðåâ³ðêà íà äîðîãàõ". 12.40
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.50 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç
Ò. Ùåðáàòþê. 13.20 Ïîãîäà. 13.30
Õ/ô "Âàñèëü Áóñëàºâ". 14.45 Õ/ô
"Ïàöàíè". 16.25 Õ/ô "Ïîðîõ". 18.00
Ç³ðêè ãóìîðó ç Â.Äàíèëüöåì, Â.Ìî¿-
ñåºíêîì. 18.55 Áåíåô³ñ Þ.Ãàëüöå-
âà òà Ã.Âåòðîâà. 20.35 After Live
(Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live).
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.15 Øóñòåð-Live. 22.45
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 22.50
Øóñòåð-Live. 00.30 Ï³äñóìêè. 00.50
Ñïîðò. 01.00, 01.35 Çà 80 äí³â íà-
âêîëî ñïîðòó. 01.05 Ïîãîäà. 01.10
Ï'ÿòíèöÿ. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ.
01.30 After Live (Çà ëàøòóíêàìè
Øóñòåð-Live). 01.50 Ç ïåðøèõ âóñò.
01.55 Ïåðøèé äîïîìàãàº.

   Êàíàë «1+1»
07.25 Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00,
17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 2" (1). 12.10 "Íåéìîâ³ðí³ ïå-
ðåãîíè - 3". 13.05 "Ïîâíå ïåðå-
âò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 3". 14.00
"Íå áðåøè ìåí³ - 3". 14.55 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè". 15.50 "Ñ³ìåéí³ ìåëîä-
ðàìè - 2". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå.".
20.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â". 22.00 Õ/ô "Õåí-
êîê" (2). 23.55 Õ/ô "²íòåðä³â÷èíêà".
02.30 Õ/ô "Ïðîá³ë" (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
"Ãðàê". 13.00 Ò/ñ "Íà øëÿõó äî ñåð-
öÿ". 17.30 Õ/ô "Ïåñ Áàðáîñ ³ íåçâè-
÷àéíèé êðîñ. Ñàìîãîííèêè". 18.10,
21.00 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ.
20.50 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 23.00
"Âåëèêà ïîë³òèêà ç ªâãåí³ºì Êèñå-
ëüîâèì". 02.00 Õ/ô "²âàí Âàñèëüî-
âè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ".

 ICTV
05.45, 03.40 Ñâ³òàíîê. 06.45, 07.35
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.00, 09.25, 12.55,
19.20, 01.25 Ñïîðò. 07.05 Ò/ñ "Ëå-
ñÿ+Ðîìà". 07.45 Ïðîâîêàòîð. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30, 19.25, 01.35
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.30, 16.35
Ò/ñ "Ä³çíàâà÷". 12.35, 13.00 Àíåê-
äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.15, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.25, 20.10 Ò/ñ
"Ë³êâ³äàö³ÿ". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.20 Âåëèêà ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñü-
êè. 02.25 Ò/ñ "Îô³ñ".

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.15 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.15 "Ñìàê". 15.55 "Äîáðîãî
çäîðîâ'ÿ÷êà!" 16.55 "×åêàé íà
ìåíå". 18.40, 03.05 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 19.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
21.00 "×àñ". 21.30 "ÊÂÊ". Âèùà ë³ãà.
Ô³íàë. 00.05 Í³÷í³ íîâèíè. 00.20
"Ì³ñüê³ ï³æîíè". "Åëåìåíòàðíî".
01.15 Õ/ô "Àåë³òî, íå ÷³ïëÿéñÿ äî
÷îëîâ³ê³â".

ÑÒÁ
07.00 Õ/ô "Ïîñèëêà ç Ìàðñó" (1).
09.50 Õ/ô "Âåëèêà ïåðåðâà" (1).
15.40, 18.00 Õ/ô "²ðîí³ÿ äîë³, àáî Ç
ëåãêîþ ïàðîþ!" (1). 17.50, 22.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00 "Íàö³îíàëü-
íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5".
Ãàëà-êîíöåðò". 22.40 "Íàö³îíàëüíå
òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5". Ãàëà-
êîíöåðò. Îãîëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ".
00.40 Õ/ô "ßíãîë ïðîëåò³â" (1). 02.30
"Âiêíà-Ñïîðò".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.40

18.30 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 19.40
"Ïîëå ÷óäåñ". Íîâîð³÷íèé âèïóñê.
21.00 "×àñ". 21.30 Õ/ô "Ãåí³é ïîðîæ-
íüîãî ì³ñöÿ". 23.35 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 00.35 "360 ãðàäóñ³â". Êîíöåðò
ãðóïè U2 ó Ëîñ-Àíäæåëåñ³. 01.40
Õ/ô "Áàëüíå ïëàòòÿ". 03.00 Õ/ô "Çà
ñ³ðíèêàìè". 04.35 Õ/ô "Ö³ëêîì ñåðé-
îçíî".

ÑÒÁ
07.30 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 08.30
"Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöüêîþ".
08.40 "¯ìî âäîìà". 09.50 Õ/ô "²ðîí³ÿ
äîë³, àáî Ç ëåãêîþ ïàðîþ!" (1). 13.55
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 19.00 "Õ-
Ôàêòîð - 3. Ô³íàë". 22.05 "Ìîÿ
ïðàâäà. Íåâ³äîì³ ÷îëîâ³êè Íàòàë³
Ìîãèëåâñüêî¿". 23.20 "Õ-Ôàêòîð - 3
Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ". 00.40
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 2. Æèòòÿ ï³ñëÿ
ñïîâ³ä³". 02.30 Õ/ô "Íå áóëî á
ùàñòÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿. 07.25 Ì/ñ
"Íó, ïîñòðèâàé!" 07.35 Ò/ñ "²íòåð-
íè" (1). 08.00 Íà âàë³çàõ. 09.00
Íàéêðàùèé êóõàð íà ñåë³. 10.00
Òàºìíèö³ ç³ðîê. 11.00 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 14.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 17.00,
19.20 Õ/ô "Ïîëóíè÷íèé ðàé" (1).
21.20 Õ/ô "Ó ãîíèòâ³ çà ùàñòÿì" (1).
01.45 Õ/ô "Ñòàíü ìíîþ" (1). 03.40
Õ/ô "Òàê íå áóâàº" (1).

Ò Å Ò
07.00, 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.30 Ì/
ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà
ñ³ìåéêà" (1). 09.50 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷"
(1). 10.50 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ"
(1). 13.00 Ì/ô "Â ãîñò³ äî Ðîá³íñîí³â"
(1). 14.55, 01.00 Àëüî, äèðåêòîð?!.
16.00 FAQ. ßê çóñòð³òè Íîâèé ð³ê.
16.45, 22.20 Âåñåë³ ìàìçåë³. 17.10
Õ/ô "Áàíäèòêè" (1). 19.00 Õ/ô "Íÿíü-
êè" (1). 20.55 Â³òàëüêà. 21.55 Äàé-
îø ìîëîäüîæ!. 23.00 Õ/ô "Çàáåðè
ìîþ äóøó" (3). 01.50 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ . 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 11:05 -
Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó". 12:00 - Äîê/
ñ. 12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàò-
òÿ. 13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ. 18:00 - Êîíöåðò. 19:00 - Íîâèíè
"×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -
Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:05 -
Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì . 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòó-
ä³î.

Íîâèé Êàíàë
09.00 Ì/ñ "Ðîãè ³ Êîïèòà: Ïîâåð-
íåííÿ". 09.35 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäà-
ãàñêàðó". 10.00 Ãîòóé. 11.00 Íàø³ â
Ðàø³. 12.00 Ò/ñ "Íàçàä ó ÑÐÑÐ".
16.10 Õ/ô "Ñ³ì'ÿíèí". 19.00 Õ/ô
"Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Ïðèíö-ïîëóêðîâêà".
22.00 Õ/ô "Äþïëåêñ". 23.50 Ñïîðò-
ðåïîðòåð. 00.00 Õ/ô "Ïîãàíèé Ñàí-
òà" (3). 01.50 Ò/ñ "Ñåðöå¿äêè". 03.25,
04.30 Çîíà íî÷³. 03.30, 04.35 Áîã-

äàí Õìåëüíèöüêèé.

ÍÅÄ²Ëß, 30 ÃÐÓÄÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
07.30 Ñ³ëüñüêèé ÷àñ. 08.00 Óêðàâ-
òîêîíòèíåíò. 08.20 Ñì³õ ç äîñòàâ-
êîþ äîäîìó. 08.50 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.05 Ôîëüê-music. 10.00 Êðîê äî
ç³ðîê. 10.45 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ.
12.05 Øåô-êóõàð. 13.00 Ïîãîäà.
13.05 Õ/ô "Õòî êîìó õòî". 14.35 Õ/ô
"Æèòòÿ ÿê öèðê". 16.05 ßí Òàáà÷-
íèê. "×åñòü ìàþ çàïðîñèòè". 19.10
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Æèâè â Óê-
ðà¿í³". 21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.50
Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîá-
ëåâî. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00 Ê³íî â äåòàëÿõ. 23.45 Ïîãî-
äà. 23.50 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäî-
ìó. 00.15 Ãðàíä-øîó Ì.Ïîïëàâñü-
êîãî "ß ëþáëþ òåáå, Óêðà¿íî!". 2
÷àñòèíà. 01.20 Øóñòåð-Live. Êðà-
ùå çà ð³ê. 05.20 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò.
Ùåðáàòþê.

 Êàíàë «1+1»
07.50 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.15 "Ðåìîíò
+". 09.00 "Ëîòî-çàáàâà". 10.10, 10.35
Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.00 "Êóë³íàðíà
àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöüêà". 11.25
Ìóëüòô³ëüì. 11.50 "×îòèðè âåñ³ëëÿ
- 2". 13.10 Õ/ô "Ï³çàíñüêà âåæà".
15.10, 20.00, 23.05 "Ãîëîñ. Ä³òè".
17.25 Õ/ô "ßëèíêè - 2" (1). 19.30,
00.45 "ÒÑÍ-òèæäåíü". 22.25
"Ñïåöïðîåêò: â³äãîëîññÿ". 23.35
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 01.30 Õ/ô
"Ïðèãîäè áàðîíà Ìþíõãàóçåíà" (1).

ÑÓÁÎÒÀ, 29 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.05 Êëóá ãóìîðó. 08.00 Øóñòåð-
Live. 09.30 Øêîëà þíîãî ñóïåðà-
ãåíòà. 09.50 Øóñòåð-Live. 11.30
Ëîòåðåÿ "Óêðïîøòòîðã". 11.45 Ïîãî-
äà. 11.50 Êîíöåðò ²íåø "Âîãîíü áà-

æàííÿ". 12.35 Êîíöåðò À.Äåìèäåí-
êà "Íà â³äñòàí³ äóø³". 16.05 Êîí-
öåðò Ì.Ãíàòþêà "×àñ ð³êîþ ïëèâå".
16.45 Íîâîð³÷íèé æàðò ç Â.Âèíîêó-
ðîì. 17.40 Íîâîð³÷íèé æàðò ç Â.Äà-
íèëüöåì, Â.Ìî¿ñåºíêîì. 18.30 Çî-
ëîòèé ãóñàê. 19.00 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà Â³òàñà "Ìàìà ³ ñèí". 20.50
Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10 Óêðà¿-
íñüêà ï³ñíÿ. 21.45 Êîíöåðò Ñîô³¿
Ðîòàðó. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.00 Òâ³é ãîëîñ. 23.30 Ïîãî-
äà. 23.35 Êëóá ãóìîðó. 00.15 Ãðàíä-
øîó Ì.Ïîïëàâñüêîãî "ß ëþáëþ
òåáå, Óêðà¿íî!". 1 ÷àñòèíà. 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 01.30 Íîâèíè çà òèæ-
äåíü. 02.00 "Íàùàäêè" ç Í.Ðèá-
÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì.

Êàíàë «1+1»
07.35 "Êóë³íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ
Âèñîöüêà". 08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
09.00 "Õòî òàì?" 10.05, 10.30 Ì/ñ
"×³ï ³ Äåéë" (1). 10.55, 12.05, 04.10,
05.05 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 3". 12.55 Ä/
ô "Ëåãåíäà ïðî äèíîçàâð³â". 14.45
Õ/ô "Õåíêîê". 16.35 "Âå÷³ðí³é Êè¿â".
18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà". 19.30 ÒÑÍ:
"Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí". 20.00
Õ/ô "ßëèíêè - 2" (1). 22.00 Õ/ô "Òó-
ðèñò" (2). 00.00 Õ/ô "Àìåðèêàíåöü"
(2). 01.50 Õ/ô "²íòåðä³â÷èíêà".

IÍÒÅÐ
08.20 "Ãîðîäîê". 09.00 "Îðåë ³ Ðåø-
êà". 10.00 "Óêðà¿íî, âñòàâàé!". 11.20
Ïðîãðàìà "Ñ³ìåéíèé ïåñ". 12.25 Õ/
ô "²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðî-
ôåñ³þ". 14.15 Õ/ô "Àðòèñòêà". 16.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 20.00, 02.40
"Ïîäðîáèö³". 20.25 Êîíöåðò "Äåíü
Íàðîäæåííÿ ²íòåðà". 22.30 Õ/ô "Í³÷
çàêðèòèõ äâåðåé". 00.45 "Ðîçá³ð
ïîëüîò³â". 01.30 Õ/ô "Â³é". 03.05 Õ/
ô "Åêñïåðòè" (2).

ICTV
06.10 ²íøèé ôóòáîë. 06.40 Êîçèðíå
æèòòÿ. 07.20 Îñòàíí³é ãåðîé-2. 08.55
Ç³ðêà YouTube. 10.00 Äà÷à. 11.10
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 12.10 Ìàêñè-
ìóì â Óêðà¿í³. 13.15 Ò/ñ "Ë³êâ³äà-
ö³ÿ". 15.10 Ì/ô "Êàðëèê Í³ñ". 17.00
Ì/ô "Àëüîøà Ïîïîâè÷ ³ Òóãàðèí
Çì³é". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Ì/
ô "Äîáðèíÿ Ìèêèòîâè÷ ³ Çì³é Ãîðè-
íîâè÷". 20.15 Ì/ô "²ëëÿ Ìóðîìåöü ³
Ñîëîâåé-ðîçá³éíèê". 22.00 Íàøà
Russia. 22.15 Õ/ô "Çàâæäè êàæè "Òàê"
(2). 00.20 Õ/ô "Ñóïåðãåðîéñüêå ê³íî"
(2).

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!" 13.00
"Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 14.00 ²íø³ íî-
âèíè. 14.15 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 15.15 "Äâà æèòòÿ Âñåâîëîäà
Àáäóëîâà". 16.10 Õ/ô "Îï³êóí".

IÍÒÅÐ
06.25 Ì/ñ "Áàáêà Éîæêà òà ³íø³...".
07.45 "Ãëÿíåöü". 08.45 "Øêîëà
äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî". 09.20
"Ñâàòè á³ëÿ ïëèòè". 10.25 Ïðîãðàìà
"Âåñ³ëüíèé ðîçì³ð". 11.25, 02.00 Ò/ñ
"Ñ³ëüñüêèé ðîìàíñ". 15.25 Êîíöåðò
"20 êðàùèõ ï³ñåíü ðîêó". 17.55 Õ/ô
"Ëþáîâ ³ ãîëóáè". 20.00, 01.20
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 21.00 Õ/ô
"Ñàìîãóáö³". 23.05 Õ/ô "Ôàíôàí-
Òþëüïàí" (2).

 ICTV
07.10 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 08.05
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.40
Äà÷à. 09.15 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 10.25
Îë³ìï³Ëÿïè. 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ.
12.00 ²íøèé ôóòáîë. 12.25 Ñïîðò.
12.30 Íàøà Russia. 13.00 Õ/ô "Îñîá-
ëèâîñò³ íàö³îíàëüíîãî ïîëþâàííÿ".
15.00 Õ/ô "Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëü-
íî¿ ðèáîëîâë³". 17.05 Õ/ô "Îñîáëè-
âîñò³ íàö³îíàëüíîãî ïîëþâàííÿ ó
çèìîâèé ïåð³îä". 18.45 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 19.45 Îñòàíí³é ãåðîé-2. Ô³íàë.
21.15 Õ/ô "Íàøà Russia: ßéöÿ äîë³".
23.05 Õ/ô "Ñóïåðãåðîéñüêå ê³íî" (2).
00.45 Õ/ô "Çàâæäè êàæè "Òàê" (2).
02.30 ²íòåðàêòèâ. Òèæíåâèê. 02.45
Õ/ô "Êðóòèé ñâ³ò" (2).

ÎÐÒ
07.55 Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "Ç Íîâèì ðî-
êîì!" 10.10 "Äîêè âñ³ âäîìà". 11.05
"Áðàòè ³ ç³ðêè". 12.15 Õ/ô "Á³äíà
Ñàøà". 14.10, 15.15 Õ/ô "Íîâîð³÷íèé
äåòåêòèâ". 16.40 Õ/ô "Ñòåðåæèñÿ
àâòîìîá³ëÿ". 18.35, 22.10 Öåðåìî-
í³ÿ âðó÷åííÿ íàðîäíî¿ ïðåì³¿ "Çî-
ëîòèé ãðàìîôîí". 21.00 Íåä³ëüíèé
"×àñ". Ï³äñóìêè ðîêó. 23.40 "Ïî-
çíåð". 00.50 Õ/ô "Ñìåðòü íåã³äíè-
êà". 02.50 Õ/ô "Äâ³ ñòð³ëè. Äåòåê-
òèâ êàì'ÿíîãî â³êó". 04.25 "Ïîëå
÷óäåñ". Íîâîð³÷íèé âèïóñê.

ÑÒÁ
06.15 Õ/ô "Êàðíàâàëüíà í³÷" (1).
07.40 "Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöü-
êîþ". 07.50 "¯ìî âäîìà". 09.00 "Ìà-
ñòåðØåô - 2". 13.15 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 14.15 "Õ-Ôàêòîð - 3.
Ô³íàë". 19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
Àïîêàë³ïñèñ. Ô³íàë". 21.30 Õ/ô "Ñ³ì
âåðñò äî íåáåñ" (1). 00.00 Õ/ô "Ìîÿ
ìàìà - íàðå÷åíà" (1). 01.35 Õ/ô
"Ëþáè ìåíå" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.50 Ïîä³¿. 07.10, 04.20 Õ/ô "Âæå
õòî á ãîâîðèâ" (1). 09.00 Ëàñêàâî
ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿ åêðàíó. 11.00
Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 13.00 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 15.15, 17.10, 20.00 Ò/ñ "Êîë³ð
÷åðåìøèíè" (1). 19.00, 03.35 Ïîä³¿
òèæíÿ. 21.00, 22.10 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).
00.15 Õ/ô "Â³ää³ë. Çíîâó Íîâèé!"
(2). 02.15 Õ/ô "Àìåðèêàíñüêèé ïèð³ã:
Ïåðåïîëîõ ó ãóðòîæèòêó" (3).

Ò Å Ò
07.00, 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.55 Ì/
ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà
ñ³ìåéêà" (1). 10.20 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷"
(1). 11.20 Ì/ô "Êðèøòàëèê ³ Ï³íãâ³í"
(1). 13.00 Ì/ô "Íå áèé êîïèòîì" (1).
14.25 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
15.00 Õ/ô "Áàíäèòêè" (1). 16.55 Õ/ô
"Íÿíüêè" (1). 18.50 ÁàðÄàê. 19.30
Îäíà çà âñ³õ. 19.55 Â³òàëüêà 21.25
Äàéîø ìîëîäüîæ! 22.15 Ñëàâà ç³
Ñëàâºêîì Ñëàâ³íèì. 22.25 Õ/ô "Âå-
ëèêèé Ñòåí" (2). 00.40 Comedy
Woman. 01.30 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ . 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
"Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ" .
11:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - "Äóõîâíå
äæåðåëî" (ïîâòîð). 13:45 - Ì/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Ì/ô. 18:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - âèïóñê "7
äí³â". 21:10 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î". 22:35 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 00.20
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00 Çà-
ïèòàéòå ó ë³êàðÿ. 09.15 Ì/ñ "Ðîãè ³
Êîïèòà: Ïîâåðíåííÿ". 09.50 Ì/ñ
"Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó". 10.15
Øîó Øàðà. 11.10 Íåä³ëüíèé îô³ñ.
12.15 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.00
Õ/ô "Äþïëåêñ". 16.50 Õ/ô "Ãàðð³
Ïîòòåð ³ Ïðèíö-ïîëóêðîâêà". 20.00
Õ/ô "Åëüô". 22.00 Õ/ô "Âèïàäêîâèé
øïèãóí". 23.45 Ñïîðòðåïîðòåð.
23.50 Õ/ô "Ôðåä Êëàóñ, áðàò Ñàí-
òè". 01.30 Ò/ñ "Ñåðöå¿äêè". 02.30,
03.30 Çîíà íî÷³. 02.35 Áîãäàí
Õìåëüíèöüêèé.
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Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü
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Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî
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Íàøà àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
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(²² ïîâ.)  òåë.:   5-47-68.
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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 – 12
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 7
     äiâ÷àòîê – 5
     îäðóæèëîñÿ –

4 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 4 ïàðè;
ïîìåðëî – 15 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯
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ОВЕН (21.03#
20.04). Початок
тижня – вiдмiнна
умова для активно�

го вiдпочинку з сiм`єю,
для занять спортом. Друзi
можуть запросити в театр
або в кiно. Вдалi
комерцiйнi операцiї, мож�
лива допомога з�за кор�
дону.

ТIЛЕЦЬ (21.04#
21.05). Тиждень
навряд чи буде ба�
гатий подiями. Та

проте виключно плiдний.
Перевiряйте термiн
придатностi на препара�
тах, якi Ви збираєтеся
спожити, у жодному ви�
падку не перевищуйте до�
зування.

Б Л И З Н Ю К И
( 2 2 . 0 5 # 2 1 . 0 6 ) .
Тиждень вiдмiче�
ний важливими
змiнами i отриман�

ням несподiваних неприє�
мних вiстей. Вашi думки
будуть впорядкованi i чiткi.

РАК (22.06#22.
07).  Уникайте на�
тиску i надмiрної
наполегливостi у

спiлкуваннi з коханою лю�
диною. Спiлкування з
близькими i коханими
принесе задоволення.
Смiливо призначайте по�
бачення.

ЛЕВ (23.07#
23.08). Планети
сприяють серйоз�
нiй роботi i здiй�

сненню смiливих задумiв.
Гармонiйна космiчна
ситуацiя сприяє Вашому
фiнансовому благополуч�
чю.

ДIВА (24.08#23.
09). Мрiї повиннi
вiдповiдати реаль�
ностi. Романтичний

настрiй не дозволить зай�
матися нудною роботою.

ТЕРЕЗИ (24.09#
23.10). Проблема,
що хвилює Вас,
з`явиться перед

Вами в повному об`ємi.
На�рештi принесе плоди
справа, яку Ви вже вважа�
ли зовсiм безнадiйною.

С К О Р П I О Н
( 2 4 . 1 0 # 2 2 . 1 1 ) .
Можливi змiни. На
кiнець тижня мож�

на запланувати похiд до
перукаря. В голову прий�
дуть плiднi iдеї.

С Т Р I Л Е Ц Ь
( 2 3 . 1 1 # 2 1 . 1 2 ) .
Початок тижня
провiщає вiдмову
високопосадових

осiб пiдтримати Вас. Не
виключено, що пiдведуть
тi, на кого Ви сподiвалися.
Зiрки нагадують про те,
що потрiбно вiдвiдати
рiдних.

КОЗЕРIГ (22.12#
20.01). Не варто
гарячкувати i хви�
люватися, iнакше

не уникнути сумного ре�
зультату. Вдалий перiод
для вiдвiдин держустанов
– отримаєте чiткi i
квалiфiкованi консультацiї
фахiвцiв.

ВОДОЛIЙ (21.01#
19.02).  Не слiд
займатися розроб�
кою нових проектiв.

Успiшною буде
iнтелектуальна i творча
дiяльнiсть, яка надихне
Вас новими iдеями.

РИБИ (20.02#
20.03). Велика
вiрогiднiсть чвар в
робочому колективi.

Не будьте невдячними.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 24.12.12 – 30.12.2012

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Íè÷òî òàê íå êðàñèò
ñïÿùóþ æåíùèíó, êàê ñè-
äÿùèé ðÿäîì ìàëåíüêèé
ðåáåíîê ñ ôëîìàñòåðàìè.

Ïüÿíûé ìóæ âîçâðàùà-
åòñÿ íî÷üþ äîìîé. Îò-
êðûâàåò äâåðü, ïåðåä íèì
ñòîèò æåíà, â ðóêå ñêî-
âîðîäêà.

Ìóæ:
– Øëà áû òû,Ëþñÿ,

ñïàòü, ÿ íå ãîëîäíûé!

– Âàø ñûí êèíóë â ìåíÿ
êàìíåì!!!

– Äà âû ÷òî?! È êóäà îí
âàì  ïîïàë?

– Ñëàâà Áîãó, îí ïðîìàõ-
íóëñÿ!

– Ýòî íå ìîé ñûí!

Ìóæ÷èíà, âëîæèâøèé â
æåíùèíó âñþ äóøó, â êîí-
öå êîíöîâ ïîïîëíÿåò ðÿäû
îáìàíóòûõ âêëàä÷èêîâ...

–Òû òàê ïîõóäåëà! Ýòî
íîâàÿ äèåòà?

–Äà: ìîðêîâü, ñâåêëà,
êàðòîôåëü.

–À ÷òî äåëàëà, âàðèëà
èëè æàðèëà?

– Êîïàëà!

Êàêàÿ áû äóðü íå ïðèøëà
â ãîëîâó, âñåãäà íàéäóòñÿ
åäèíîìûøëåííèêè.

Çàíóäà – ýòî ÷åëîâåê,
êîòîðûé â îòâåò íà ïðåä-
ëîæåíèå "Øåë áû òû  îò-
ñþäà!" íà÷èíàåò ïåðå-
ñïðàøèâàòü: êóäà, çà-
÷åì?..

Íåâåñòà  òàê ïåðåæèâà-
ëà  ïåðåä ïåðâîé áðà÷íîé
íî÷üþ, ÷òî îòðåïåòèðî-
âàëà  åå ñ ñîñåäîì.

Íåò âåðíûõ è íåâåðíûõ
ìóæ÷èí. Åñòü çàñòóêàí-
íûå è íåçàñòóêàííûå.

ÎÎÎÎÎáà-íà!

БРИТАНСЬКА ПОЛIЦIЯ
РОЗСЛIДУЄ

ВИКРАДЕННЯ КУРИЦI
КОТОМ#

РЕЦИДИВIСТОМ
У полiцiю графства

Кент звернулася пен�
сiонерка, яка заявила,
що сусiдський кiт викрав
у неї курицю з кухонного
стола i зник через  дверцi
для домашнiх тварин. Зi
слiв  старої жiнки, i

ранiше рудий котяра був
неодноразово  застука�
ний у її помешканнi, зок�
рема в момент  здiйснен�
ня ним насильницьких дiй
сексуального характеру
до проживаючої у будин�
ку кiшки.

Приводом для  прибут�
тя  оперативної групи на
мiсце подiї   стала заява
пенсiонерки  про те, що
поведiнка рудого нахаби

"знижує  якiсть її життя".
Як вiдзначили у полiцiї,

хазяйка  кота не тiльки  не
визнає провини  свого
пiдопiчного, але  й звину�
вачує стражiв порядку  у
витратi  державних гро�
шей – виїзд полiцейських
обiйшовся податкоплат�
никам  в 2 тисячi фунтiв
(3,2 тисячi доларiв).

Чи будуть вжитi заходи
по вiдношенню  до кота

чи його власницi, не
повiдомляється.

ВАЖЛИВIСТЬ ДIЄТИ
У Бразилiї в’язень спро�

бував здiйснити втечу з
тюрми. Але не змiг вико�
нати свiй план, тому що
застряг в пробитому у
стiнi отворi. Причиною
невдачi Рафаеля Валадо
стало його досить
солiдне черево.

Попереду свята – День улюбленця дітвори – святого Миколая, Ново�
річно�різдвяні празники, а ще дні народження, ювілеї, сімейні торжества.
Ви не знаєте, що купити? Завітайте у фірмовий магазин кондитерської

фабрики «Незабудка», що на вулиці Духновича.  І вас зачарують тор�
ти: унікальні за вишуканістю, оздоблені найкращими кондитерами
– творцями дива, неперевершені за смаковими якостями. Шоко�
ладно�вафельні солодощі, або виготовлені з праліне з щедрим
додаванням горіхів. Усе прикрашене фігурками улюблених дітьми

лісових тварин, фруктами… Тут є торти для закоханих, новорічні,
сімейні. Придбаєш таке диво і гості будуть у захопленні, а іменинники

зачаровані. І все  – дешево, за помірною ціною. Виготовляють на фаб�
риці торти й на замовлення. Поспішіть, принесіть у дім радість, святко�

вий настрій і неперевершену смакову насолоду.

ÍÀÉÊÐÀÙÈÉ  ÏÎÄÀÐÓÍÎÊ  ÄÎ  ÑÂßÒÀ  –
ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ ÇÀ  ÊÐÀÑÎÞ  ²  ÑÌÀÊÎÌ  ÒÎÐÒ!

ЛІКУВАННЯ ЯБЛУЧНОЮ ДІЄТОЮ
Від піску та каменів у нирках та жовчному міхурі доб�

ре лікуватися яблучним соком. Пити його потрібно так:
о 8�й годині – 2 склянки соку, о 12�й – ще 2  і так далі до
8�ї години вечора, через кожні дві години.

Голодування на цій яблучній дієті впродовж трьох
днів сприяє безболісному очищенню організму.

Наприкінці дієти слід узяти
гарячу купіль (обов'язково без
мила). Викликати велике
спітніння при цьому методі
дуже важливо, оскільки через
шкіру людини при сприятли�
вих умовах може виділитися
утричі більше шлаків, аніж че�
рез товсту кишку і сечовик ра�
зом узяті.

ЗАСІБ ВІД ПІДВИЩЕНОЇ
КИСЛОТНОСТІ ШЛУНКА

Таким засобом є звичайний морквяний сік. Чим вища
кислотність, тим більше треба пити соку. До речі, якщо
моркву заправити олією чи сметаною, організм зас�
воїть майже 70% каротину. Якщо не заправити, – не
більше 6 відсотків.

ÏÐÈÉÌÅ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ØÂÀ×ÎÊ
Ï³äïðèºìñòâî ãàðàíòóº:

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

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

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

ÏÀÒ «ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÀ
ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ

«ÌÐ²ß»

☺ ☺ ☺

Â ÌÓÊÀ×IÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐI
23 ãðóäíÿ ö.ð. î 12.00

âiäáóäåòüñÿ ïðåì’ºðíà âèñòàâà äëÿ äiòåé
çà ï’ºñîþ Ã.À.Ëèñåíêî “Ñíiãîâèê”.

Ëàñêàâî ïðîñèìî!

СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ
ВЗАЄМНІСТЬ

Триває передплата на газету «МУКАЧЕВО»
на  Друге півріччя 2012 року.

Оформити підписку вам допоможуть у відділенні Ук�
рдруку центральної міської пошти, або у будь�якому по�
штовому відділенні міста і району.

Вартість передплати не змінилася:

НА МІСЯЦЬ – 8 грн.;  НА КВАРТАЛ – 24 грн.
НА ПІВРОКУ – 48 грн.

Шановні друзі,
сподіваємося на  нашу щиру взаємність  і вашу

підтримку, адже від неї значною мірою залежатиме
стабільність і якість нашої газети.

Редактор газети В.Дворниченко

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä
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