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

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

 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ
ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³
âëàñíèêà ìàéíà.

     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿
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.

НОВИЙ  рiк i Рiздво обiйшлися  українському держ�
бюджету i 30 мiльйонiв грн. Грошi пiшли на святковi
концерти i понад 600 тисяч рiзних вiдпочивальних
заходiв по всiй країнi.

ЗА СТВЕРДЖЕННЯМ президента Центра ринкових
реформ В. Ланового, найкорумпованiша система зак�
ритого типу в Українi – це газовий i енергетичний сек�
тори.

ЗГIДНО з останнiми опитуваннями, британцi хочуть
виходу з Євросоюзу. Це не може не викликати певних
роздумiв у влади, – наголошує прем’єр�мiнiстр країни
Девiд Кемерон.

ПIВДЕННУ  Корею вперше  в iсторiї країни очолила
жiнка. Перемогу на виборах у груднi отрималпа канди�
дат вiд партiї влади 60�рiчна Пак Кин Хе – донька ко�
лишнього диктатора Кореї Пак Чон Хi.

МАСОВИЙ розстрiл дiтей, який трапився  14 грудня
у США спонукав рiзкому збiльшенню виробництва  i
попиту на броньований одяг та рюкзачки для школярiв.

СIМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ пловець�екстрiмал Олег Со�
фяник  переплив Босфор  – 20 кiлометрову  протоку мiж
Європою i Азiєю iз зав’язаними рукам й ногами за 5
годин 17 хвилин.

ЯПОНЦI пiдрахували, що на лiквiдацiю наслiдкiв ка�
тастрофи на атомнiй станцiї у Фукусiмi i компенсацiю
потерпiлим потрiбно близько 150 млрд доларiв.

ЄВРОСОЮЗ, який у 2012 роцi отримав Нобелiвську
премiю миру вирiшив  пожертвувати її дiтям  iз зон
воєнних конфлiктiв.

У КАТАРI  розпочато зйомки 7�серiйного фiльму про
пророка Мухаммеда. Проектна вартiсть серiалу 4 млрд
доларiв. Самого  пророка  на екранi глядачi не поба�
чать, бо iслам забороняє будь�яке зображення свого
засновника.

У ЗНАК протесту проти нового закону про оподатку�
вання особистих доходiв знаменитий французький ак�
тор Жерар Депардьє здав французький паспорт i прий�
няв росiйське громадянство.

ПОРIВНЯЙТЕ: середньостатистичний українець  на
рiк купує книжок на 2,9 євро, у той час як нiмець витра�
чає 119 євро.

45 547 800
Такою, за повідомленням Державної служби ста�

тистики, була прогнозована чисельність населення
України на 1 січня 2013 року. Згідно з прогнозом
Держкомстатистики, міське населення становити�
ме 31,4 млн. чол., сільське –14,2 млн. чол. Найбіль�
ша кількість населення живе у Донецькій області  –
4,4 млн., у Дніпропетровській області – 3,3 млн., у
Києві – 2,84 млн., Харківській області  – 2,74 млн.
Найменший показник очікується у  Кіровоградській
області  –  995,6 тис, Чернівецькій області – 907,1
тис. і у м. Севастополі – 383,4 тис. На 1 січня 2012
року чисельність    населення    України становила
45,63 млн. осіб.

З ДНЕМ ВАСИЛЯ!
Він – з численного за�

гону медиків Мукачівщи�
ни, хто робить все, аби
зберегти і врятувати най�
дорожче – людське жит�
тя.

Це – головний лікар Му�
качівської ЦРЛ Василь
Васильович Васюта.

Напередодні традицій�
ного Дня Василя (старо�
го Нового року) я мав на�
году зустрітися з В. В. Ва�
сютою і задати йому кілька  новорічних запитань:

– Що у спогаді і на душі  від року, який минув?
– На душі – чисто й спокійно,  не соромно за ре�

зультати зробленого, вдячний за підтримку коле�
гам і доброзичливим людям. Та не меншою мірою і
владі міській…

– Що додали. А що загубили?
– Та нічого  цінного не втратилося, слава Богу,чи�

мало якраз знайшлося!
Придбали комп’ютерний томограф, а для вико�

нання безболісних операцій – лапароскопічну уста�
новку. Є у нас віднедавна і ударно�хвильова  уста�
новка для безболісного подрібнення  каменів у нир�
ках і печінці. Словом, технічно підозброїлися  най�
сучаснішим обладнанням. Прагнемо робити все за�
лежне, щоб кожна людина, яка потрапила  на лікар�
няне ліжко мала можливість  повернутися додому
вилікованою, здоровою.

Скажемо без перебільшення, що виконувати по�
ставлене завдання  мукачівським медпрацівникам
вдається значною мірою завдяки  вмілій  і невтомній
організаторській роботі  керівника медичного зак�
ладу. У цей святковий  для християн день, бажаю
Вам, шановний Василь Васильович, доброго здо�
ров’я, міцності тіла і благородства душі, повсякден�
них успіхів у Вашій незамінній справі для людей.
Щастя Вам і Божої благодаті.

За дорученням і від імені газети
 «Мукачево», всіх  мукачівців журналіст

 Іван КОПЧА

Äî â³äîìà ìåøêàíö³â
Ìóêà÷åâà,  Ìóêà÷³âñüêîãî
òà ²ðøàâñüêîãî ðàéîí³â!
З метою підтримки пос�

тійного зв’язку з виборця�
ми м.Мукачева, Мукачівсь�
кого та Іршавського ра�
йонів, вирішення актуаль�
них проблем життєдіяль�
ності територіальних гро�
мад, відкрито громадські
приймальні народно�
го депутата України
БАЛОГИ Віктора
Івановича,  які роз�
міщені за адресами:

� м.Мукачево, вул.
Пушкіна, 2, кабінет
№ 47 (приміщення
Мукачівського міськвиконкому) – для мешканців міста
Мукачева;

� м.Мукачево, вул.Горького, 21, кабінет № 215 (при�
міщення Мукачівської районної ради) – для мешканців
Мукачівського району;

� м.Іршава, пл.Народна,2 (приміщення Іршавської
міської ради) – для мешканців міста та району.

Для мешканців міста Мукачева особистий прийом
народним депутатом України Віктором Івановичем
Балогою буде проведено 17 та 18 січня 2013 року з
13.00 год.  в кабінеті № 8 Мукачівського міськвиконко�
му (І поверх).

Попередній запис на прийом проводиться у гро�
мадській приймальні народного депутата, а також за
телефонами: 5�44�67; 2�32�63.

Для мешканців Мукачівського району  особистий
прийом відбудеться у  лютому 2013 року. Про день та
час буде проінформовано додатково.

Попередній запис на прийом проводиться у гро�
мадській приймальні народного депутата, а також за
телефонами: 2�24�00; 5�50�46.

Для мешканців міста Іршави та  району особистий
прийом відбудеться 16 січня 2013 року з 13.00 год. в
кабінеті Іршавського міського голови (ІІ поверх міської
ради).

Попередній запис на прийом проводиться
в кабінеті № 212 районної ради, а також

за телефоном: (03144) 2�30�90.
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Êâ³òè çàâæäè ãàðí³. ² ÿêà
æ³íêà íå ëþáèòü ¿õ? Íàäòî
êîëè öå æ³íî÷èé êîëåêòèâ òà
ùå ÒçÎÂ «Ìóêà÷³âñüêà
øâåéíà ôàáðèêà», ùî â
æîâòí³ öüîãî ðîêó â³äçíà÷è-
ëà ñâîº 67-ð³÷÷ÿ. Ó öåõàõ, êî-
ðèäîðàõ, ó êàá³íåòàõ – âñþ-
äè êâ³òè. Ïîì³÷åíî, äå êâ³òè,
òàì ³ ïðàöþºòüñÿ êðàùå, ³
àòìîñôåðà äîáðà òà ïðè-
ÿçí³ ïðèñóòí³. Ç öèìè äóì-
êàìè éäó äî äèðåêòîðà
ï³äïðèºìñòâà Òåðåç³¿ Ëàñ-
ë³âíè Îáåðòþõ. ßêà âîíà,
ä³ëîâà æ³íêà â þâ³ëåéíîìó
³íòåð’ºð³? Ïðî íå¿ ãîâîðÿòü
ùèðî, ñõâàëüíî, ÿê ïðî êå-
ð³âíèêà âèâàæåíîãî, äó-
øåâíîãî é ñêðîìíîãî. ²
ñïðàâä³, ê³ëüêà õâèëèí ðîç-
ìîâè ïîêàçàëè, ÿê áëèçüê³ ¿¿
ñåðöþ ñïðàâè é òóðáîòè êî-
ëåêòèâó, ÿêèé î÷îëþº óæå
14-é ð³ê.

– Ó íàø³é, ìàëî íå ñ³ìäå-
ñÿòèð³÷í³é òðóäîâ³é á³îã-
ðàô³¿, – êàæå Òåðåç³ÿ Ëàñë-
³âíà, – íåìàëî ðàä³ñíèõ, ïà-
ì’ÿòíèõ ñòîð³íîê, êîëè òâîð-
÷å äåðçàííÿ ³ âèñîêà íàïðó-
ãà ïðèâîäèëè äî âèçíàííÿ
íå ò³ëüêè â ì³ñò³, îáëàñò³.
Ìè âèõîäèëè ïåðåìîæöÿ-
ìè é ó ðåñïóáë³êàíñüêîìó
çìàãàíí³. Òà ñëàâà ìèíàº.
Ùîá ¿¿ «ïðîïèñàòè» íà
ï³äïðèºìñòâ³ òðåáà,  îé ÿê
òðóäèòèñÿ! Ï³çíàëè ìè ³
âàæê³ ÷àñè. Âèðó÷èëî
âì³ííÿ ïðàöþâàòè âèñî-
êîïðîäóêòèâíî, ÿê³ñíî, íà
ð³âí³ êðàùèõ ñâ³òîâèõ ñòàí-
äàðò³â. Ó 90-ò³ ðîêè ìèíó-
ëîãî ñòîë³òòÿ áðàëèñÿ çà
áóäü-ÿê³ çàìîâëåííÿ, ùîá
ïðîòèä³ÿòè êðèç³ âíàñë³äîê
ðîçïàäó åêîíîì³÷íèõ
çâ’ÿçê³â. Éøëè â ëåòó ö³ë³
ï³äïðèºìñòâà. Ìè ïî÷àëè
ñï³âðîá³òíè÷àòè ç ³íîçåì-
íèìè ³íâåñòîðàìè. Ñïî÷àò-
êó îäåðæóâàëè äð³áí³ çà-
ìîâëåííÿ. Êîëè  ³íâåñòîðè
ïîáà÷èëè íàøå âì³ííÿ ïðà-
öþâàòè íà ð³âí³ ºâðîïåéñü-
êèõ ñòàíäàðò³â –  çàìîâëåíü
ïîá³ëüøàëî. Äëÿ ôðàíöó-
æåíîê ìè øèëè ëåãê³, åëå-
ãàíòí³ æ³íî÷³ áðþêè, óãîðö³
áóëè çàäîâîëåí³ ïîøèòèìè
íàøèìè ìàéñòðèíÿìè ÷î-
ëîâ³÷èìè ïàëüòî, êîñòþìà-
ìè. ¯ì òàê äî äóø³ ïðèéø-
ëàñÿ íàøà ðîáîòà, ùî  àâ³à-
êîìïàí³ÿ ç Áóäàïåøòà çàìî-
âèëà íàøîìó êîëåêòèâó
ïîøèòè ôîðìó äëÿ ñòþàð-
äåñ. Âò³ì, àáè âèæèòè, íå
â³äìîâëÿëèñÿ é â³ä ìåíø
ïðåñòèæíèõ çàìîâëåíü. Êå-
ð³âíèöòâî ÍÀÒÎ ç Áåëüã³¿
çàìîâèëî íàì ïîøèòè
ê³ëüêàì òèñÿ÷ êàìóôëÿæ-
íèõ ÷îõë³â äëÿ êàñîê… Îñü
òàê âèæèëè, ïåðåæèëè
ñêðóòó, çáåðåãëè êîëåê-
òèâ…

Æîäíèì ñëîâîì íå îáìî-
âèëàñÿ äèðåêòîð ïðî ñâîþ
ðîëü ó òîìó, ùî êîëåêòèâ
çáåð³ãñÿ, ùî ¿¿ çóñèëëÿìè
íàëàãîäèëèñÿ ò³ñí³ çâ’ÿçêè ³ç
ä³ëîâèìè, äóæå âèìîãëèâè-

ØËßÕ  ÄÎ
ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒ²

ìè çàìîâíèêàìè ç Í³ìå÷-
÷èíè. Ïðîìîâ÷àëà Òåðåç³ÿ
Ëàñë³âíà é ïðî òå, ùî º ¿¿
âåëè÷åçíà çàñëóãà â òîìó,
ùî â öåõàõ çàì³íåíî îáëàä-
íàííÿ íà ñó÷àñíå, íàä³éíå,
åêîíîì³÷íî âèã³äí³øå.

…Ïðîñòèõ øëÿõ³â äî âèç-
íàííÿ íå áóâàº. Íå îìèíó-
ëà òà äîëÿ é Òåðåç³þ Áó÷è-
íó (ä³âî÷å ïð³çâèùå). Ïî çà-
ê³í÷åíí³ ÇÎØ ¹ 2 ³ìåí³
Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ï³øëà ïðàöþ-
âàòè íà «Ìóêà÷³âïðèëàä».
Îïàíóâàëà ôàõ ìîíòàæ-
íèö³, ïîò³ì òðóäèëàñÿ ïàñ-
ïîðòèñòêîþ ³ çàî÷íî â÷èëà-
ñÿ íà çàãàëüíîòåõí³÷íîìó
ôàêóëüòåò³ ÓæÄÓ. Çàòèì
ïðîäîâæèëà íàâ÷àííÿ ó
Êèºâ³. Äóæå òåïëî, ùèðî
ïðèéíÿëè Òåðåç³þ Ëàñë³â-
íó â íàéá³ëüøîìó â íàøî-
ìó êðà¿ æ³íî÷îìó ï³äïðè-
ºìñòâ³. Á³ëüøå ï’ÿòè òèñÿ÷
æ³íîê, ä³â÷àò, òðèêîòàæ-
íèöü, øâà÷îê, çàêð³éíèöü,
ôàðáóâàëüíèöü ³ ùå  çî äâà
äåñÿòêà ðîá³òíèöü ³íøèõ
ñïåö³àëüíîñòåé òðóäèëèñÿ
íà âèðîáíè÷îìó òðèêîòàæ-
íîìó îá’ºäíàíí³ «Ìð³ÿ» òà
éîãî ô³ë³àëàõ ó ³íøèõ ðàéî-
íàõ îáëàñò³.

Ïðî ÷àñ, êîëè Òåðåç³ÿ
Îáåðòþõ î÷îëþâàëà, ÿê çà
íèí³øí³ìè ì³ðêàìè, ãðàí-
ä³îçíèé öåõ ïðèãàäóº òîä³-
øíÿ øâà÷êà-ìîòîðèñòêà
Ãàííà Êîñòü ç Ãðàáîâà:

– Íàøà íà÷àëüíèê öåõó
áóëà ëþäèíîþ äóøåâíîþ ³
ñêðîìíîþ.  Çà â³êîì – ñòàð-
øà ñåñòðà, àëå áóëà áàãàòü-
îì íàì ÿê ð³äíà ìàòè. Ï³ä ¿¿
íåóõèëüíîþ îï³êîþ áóëè ò³
ìîëîäåíüê³ ä³â÷àòà, ùî
ò³ëüêè-íî â³ä³ðâàëèñÿ â³ä
ñ³ì’¿, ïðè¿õàëè â Ìóêà÷åâî
ðîáèòè ïåðø³ â æèòò³ ñà-
ìîñò³éí³ êðîêè. Òåðåç³ÿ
Ëàñë³âíà  ùèðî ä³ëèëàñÿ ç
íàìè ïîðàäàìè ÿê ðîçïîä³-
ëèòè ïåðøó çàðïëàòó, ùî ³
äå êóïèòè. Ùåäðî â³ääàâà-
ëà íàì ìàòåðèíñüêå òåïëî,
ÿêîãî íàì òîä³ òàê áðàêóâà-
ëî.

Òàêèõ âäÿ÷íèõ ñïîãàä³â
÷èìàëî. Âîíè ïîêàçóþòü,
ùî çð³ë³ñòü îñîáè – êàòåãî-
ð³ÿ íå ëèøå â³êîâà, à é ìî-
ðàëüíà. ² ñâ³ä÷èòü âîíà ïðî
òå, ÿêî¿ âèñîòè ñÿãíå âîíà ó

ñâîºìó äóõîâíîìó çðîñ-
òàíí³, â îñìèñëåíí³ òîãî,
ùî ìîæå ³ ùî ïîâèííà. Îòó,
äóæå âàæëèâó ðèñó òóðáî-
òëèâîãî âèõîâàòåëÿ, ÷óéíî-
ãî êåð³âíèêà, íåáàéäóæó äî
÷óæèõ ïðîáëåì îñî-
áèñò³ñòü ïîì³òèëè. ² ÷åðåç
ð³ê îáðàëè Òåðåç³þ Ëàñë³â-
íó  ãîëîâîþ ïðîôêîìó îá-
’ºäíàííÿ.

– Òåðåç³ÿ Ëàñë³âíà, –
êàæå íà÷àëüíèê åêîíîì³÷-
íîãî â³ää³ëó Ìàð³ÿ Ïåðì³-
íîâà, – ÿê ÷óòëèâèé êàìåð-
òîí. Ñàìå ïî í³é íàëàãîä-
æóºòüñÿ òîíàëüí³ñòü ðîáî-
òè âñ³º¿ ôàáðèêè. ² òàê óæå
áàãàòî ðîê³â, ñê³ëüêè ¿¿ çíàþ.

Ïåðøå âðàæåííÿ ìàéæå
çàâæäè íàéá³ëüø òî÷íå. Ó
Òåðåç³¿ Ëàñë³âíè îäðàçó
ïðèâåðòàº óâàãó íàéãîëîâ-
í³øà ðèñà, âåëüìè äîì³íó-
þ÷à. Âîíà íå ïðàãíå îäðà-
çó é áóäü-ùî ñïîäîáàòèñÿ,
ñïðàâèòè  ãàðíå, ÷è âèã³ä-
íå äëÿ ñåáå âðàæåííÿ. Ìà-
íåðîþ ðîçìîâè, âñ³ºþ ïî-
âåä³íêîþ âîíà ïðèðîäíî ³
ïðîñòî â³äêðèâàºòüñÿ íà-
çóñòð³÷ ñï³âáåñ³äíèêó: îñü
ÿ òàêà. Õî÷åòå – ñïðèéìàé-
òå, íå çãîäí³ – ñïðàâà âàøà,
à ÿ çàëèøóñÿ òàêîþ ÿê º,
ÿêîþ âèõîâàëè ìåíå áàòü-
êè, çàãàðòóâàâ òðóäîâèé
êîëåêòèâ. Öÿ ïðÿìîòà ³
â³äêðèò³ñòü Òåðåç³¿ Îáåð-
òþõ – â³ä ÿñíîãî óñâ³äîì-
ëåííÿ òîãî, ùî ãîëîâíå ó
ñâîºìó æèòò³ âîíà ðîáèòü
÷åñíî. Áî öå äëÿ íå¿ íàé-
âàæëèâ³øå.

Çàïèòóþ: ç ÿêèì íà-
ñòðîºì ³äåòå äî ñâîãî þâ³-
ëåþ ³ Íîâîãî ðîêó.

– Þâ³ëå¿ ïðèõîäÿòü ³
â³äõîäÿòü, – îäêàçóº þâ³ëÿð-
êà, – âîíè íå ãîëîâíå â
æèòò³. Ð³ê, ùî ìèíóâ, áóâ
çíàìåííèé äëÿ íàñ òèì, ùî
ïðàöþâàëè,  íå çáàâëÿþ÷è
òåìï³â. Ìåíå òåïåð á³ëüøå
ö³êàâèòü, ÿêèì áóäå
íèí³øí³é? Ìè âèðîáëÿºìî
òîâàðè äëÿ ëþäåé. Çàìîâíè-
êè ó íàñ íå ïðîñò³, âåëüìè
âèìîãëèâ³. Òîæ õî÷åìî,
ùîá ³ ïîðòôåëü çàìîâëåíü
áóâ ïîâíèì, ³ ùîá íàøèõ
âèðîá³â áóëî âäîñòàëü. Ãàð-
íèõ, åëåãàíòíèõ, ìîäíèõ.
Ïðèéíÿòî ãîâîðèòè – ð³ê-
òðóä³âíèê. Êîæåí íàø Íî-
âèé ³ êîæåí ñòàðèé – òðóä³-
âíèê. Áî âñ³ ìè – òðóä³âíèö³.
Òîæ áàæàþ íàøîìó òðóäî-
âîìó êîëåêòèâó ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, íîâèõ âèðîáíè-
÷èõ çäîáóòê³â, ùàñòÿ,
ñ³ìåéíî¿ çëàãîäè, Áîæî¿
áëàãîäàò³ ³ âñ³ëÿêèõ ãà-
ðàçä³â.

² Âàì, Òåðåç³º Ëàñë³âíî,
òîãî áàæàþòü íå ëèøå Âàø
òðóäîâèé êîëåêòèâ, à é óñ³
÷èòà÷³ ãàçåòè «Ìóêà÷åâî».

Ìèõàéëî ÁÅÉÐÅØ

Â³ä ðåäàêö³¿: ó íàñòóï-
íîìó íîìåð³ ãàçåòè Ò.Ë.
Îáåðòþõ â³äïîâ³äàº íà
íàøó ðåäàêö³éíó Àíêåòó

ÍÎÂÎÐ²×ÍÅ Â²ÒÀÍÍß!
Âåëüìèøàíîâí³ áðàòè êîçàêè ³ âèñîêîïî-

âàæí³ çàêàðïàòö³!
Â³ä êîçàê³â Ñîáîðíîãî Ãåòüìàíñüêîãî Êîçàö-

òâà, Ì³æíàðîäíî¿ àêàäåì³¿  Êîçàöòâà ³ Ôåäå-
ðàö³¿ Ñîë³äàðíèõ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè ñåðäå÷-
íî â³òàþ âàñ ç Íîâèì 2013 ðîêîì ³ Ð³çäâîì
Õðèñòîâèì.

Äàé Áîæå âàì Êîçàöüêîãî êðèöåâîãî çäî-
ðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó, äîñòàòê³â, óñï³õ³â ³
óñüîãî ò³ëüêè ñàìîãî íàéêðàùîãî.

Ñëàâà Ãîñïîäó ³ Óêðà¿í³!
Ç ïîøàíîþ Â³êòîð Ãîãîëü, ìàðøàë Êîçàöòâà

³ Ãîëîâà Ôåäåðàö³¿ Ñîë³äàðíèõ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè.

Коли хочемо, щоб і далі багатшали наші
ліси й діброви, поля й луки, річки й озера  –
то маємо дбайливо, по�господарськи обер�
ігати фауну і флору. Такий лейтмотив про�
низував зустріч ветеранів лісового госпо�
дарства, деревообробної промисловості, на
яку зібрали ветеранів галузі дбайливі,
хлібосольні працівники Мукачівського дер�
жавного лісогосподарства очолювані небай�
дужим до нашої багатої історії директором
підприємства Василем  Васильовичем Ан�
таловським.

Охорона природи – справа всенародна.
На це звернула увагу й світова спільнота.
Ще в 2007 році Комітет Всесвітньої спад�
щини ЮНЕСКО прийняв рішення про вклю�
чення українсько�словацької номінації «Бу�
кові праліси Карпат» до переліку об’єктів
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Одне сло�
во, на європейському континенті утворено
унікальне міжнародне об’єднання  приро�
доохоронних територій світового значення,
яке охоплює природний ареал поширення
лісів із бука від високогір’я Українських Кар�
пат до узбережжя Балтійського моря  на
німецькому архіпелазі Рюген. Щоб зберег�
ти цей унікальний заповідник треба не тільки
виконувати приписи науковців і міжнародні
рекомендації фахівців, а, в першу чергу, по�
радитися з тими ветеранами, для яких Кар�
патський ліс став смислом життя.

Про це, зокрема, говорив ветеран лісо�
господарської справи Василь Федорович
Гоблик, який з молодих літ і аж до виходу на
заслужений відпочинок,  обіймав посади
директорів Пасіцького лісозаводу, сплавної
контори  в Буштині, Буштинського ліспром�
госпу, Перечинського лісо хімкомбінату, Му�
качівського лісокомбінату. Груди його при�
крашають п’ять державних нагород. 32 По�
чесні грамоти, серед яких і від Верховних
Рад СРСР та Української РСР, Патенти й
Свідоцтва на відкриття в активі ветерана.
На зустрічі Василь Федорович зупинився
на тому, як дбали лісівники краю про відтво�
рення лісів. І він має чим гордитися, бо за
його активної допомоги у Березинці  було
закладено дендрарій рідкісних порід дерев

ÏÀÌ’ßÒÜ ÂÄß×ÍÈÕ ÑÅÐÄÅÖÜ
і кущів. Згадав ветеран і прізвище керівника
дендрарію Юрія Фегера, який неодмінно,
кожного року у Міжнародний жіночий день 8
Березня,  приносив усім жінкам лісокомбі�
нату перші весняні квіти.

Уважно вислухали присутні спогади лісни�
ка Клиновецького лісництва Петра Василь�
овича Білецького про те, як до відтворення
лісу залучали активістів шкільної молоді із
гуртків «Юних лісівників». Саме за цю робо�
ту Петра Васильовича надзвичайно цінував
і пропагував його досвід тодішній керуючий
Трестом «Закарпатліс» Вікентій Шураєв.

Цікавими, змістовними були й виступи
першого головного бухгалтера підприємства
Терезії Юріївни Береш, її наступниці Марії
Андріївни Русин та багатьох інших ветеранів,
яким є що згадати, є що порадити молодим
наступникам, яким довірено зелене золото
Карпат.

На старий новий рік директор Мукачівсь�
кого державного лісогосподарства Василь
Васильович АНТАЛОВСЬКИЙ відзначає
свій День народження. Від імені усіх вете�
ранів і сьогоднішнього колективу підприєм�
ства щиро вітаю його, високого професіо�
нала лісового господарства. Його кипуча
енергія,  наполегливість і новаторство, ак�
тивна громадська діяльність, щедра людсь�
ка доброта та порядність служать прикла�
дом для інших, є джерелом здійснення най�
сміливіших задумів, планів, ідей  у примно�
женні лісового багатства на  благо Закар�
паття. Нехай Новонароджений Спаситель
світу шле Вам, дорогий імениннику, добро і
щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра,
надія і  любов на Ваші многії і благії літа
будуть вірними супутниками на життєвому
шляху. Нехай тепло і затишок родинної оселі
надійно захищає Вас від негараздів, а в май�
бутньому на Вас чекає  ще багато наповне�
них  корисними справами і земними радо�
щами років. Живіть довго  в щасті, благопо�
луччі та при доброму здоров’ї у визнанні й
ласці  від оточуючих,  від усіх, хто любить і
живе лісом.

Михайло ТОВТИН,
 ветеран лісового господарства

ÍÀ ÌÍÎÃ²¯ ² ÁËÀÃ²¯ Ë²ÒÀ!
Çàâ³äóþ÷ó â³ää³ëåííÿì ÃÎÑÏ²Ñ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË

íàøó øàíîâíó Â³ðó Þð³¿âíó ÏÀÍÜÊÎ
ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâëÿºìî ç  þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ.

Áàæàºìî, ùîá äîëÿ áóëà, ÿê âîëîøêè ó æèò³.
Äóøà õàé áóäå çàâæäè ìîëîäà
Â³ä ñîíöÿ – çëàãîäè, à â³ä íåáåñ – áëàêèò³,
Õàé îáìèíàþòü ãîðå ³ á³äà.
Íåõàé Ãîñïîäü çàâæäè îõîðîíÿº,
Â äóø³ ïàíóþòü ìèð ³ äîáðîòà.
À Ìàòè Áîæà ñèëó ³ ñíàãó Âàì ïîñèëàº
Íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà.

Øàíóþ÷³ ³ ëþáëÿ÷³ Âàñ ïðàö³âíèêè ÃÎÑÏ²Ñó
(Ç òàêèìè æ ïî÷óòòÿìè ïðèºäíóºòüñÿ âäÿ÷íà ðîäèíà Äâîðíè÷åíê³â)

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎËIÒÒß!
Ñåðäå÷íî ïîçäîðîâëÿºìî ç äíåì íàðîäæåííÿ ÷óäîâó ëþäèíó, íàäiéíîãî i âiðíîãî òîâà-

ðèøà, òóðáîòëèâîãî ãëàâó ðîäèíè ìàéîðà  ìiëiöi¿
ÅÌÅÄ²  Ïåòðà  Ñòåïàíîâè÷à.

Ùèðî áàæàºìî iìåíèííèêîâi ùå íà áàãàòî ðîêiâ ìiöíîãî çäîðîâ’ÿ, íåâòîìíîñòi ó âñiõ
äîáðèõ ñïðàâàõ, ðàäiñíîãî i îïòèìiñòè÷íîãî íàñòðîþ, ùîäåííèõ óñïiõiâ, îñîáèñòîãî i
ðîäèííîãî ùàñòÿ.

Ëþáëÿ÷à ðîäèíà, øàíóþ÷i êîëåãè i äðóçi.



Àíäð³é Áàëîãà çàâ³òàâ ó ãîñò³ äî âèõîâàíö³â ³íòåðíàò³â

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333310 ñ³÷íÿ 2013 ð.

¹ 1 (953)¹ 1 (953)¹ 1 (953)¹ 1 (953)¹ 1 (953)

ñò.

Êòî æèâåò òîëüêî íàäåæäîé, ðèñêóåò óìåðåòü ãîëîäíîé ñìåðòüþ.
(Á. Ôðàíêëèí)

Напередодні Різдва
Андрій Балога навідався у
2 інтернати та соціальний
центр міста Мукачева  з
подарунками та вітання�
ми як підопічним, так і
працівникам закладів.
Підприємець привітав усіх
зі святом та побажав
міцного здоров’я. Дирек�
тор одного з інтернатів
Василь Юрійович Мар�
кулін розповів про зак�
лад, відзначивши, що зав�
дяки власному господар�
ству інтернат забезпечує
себе молоком, овочами,
фруктами. Пан Василь,
який працює в закладі вже
30 років, вдячний тим лю�
дям, які допомагають і го�
тові підтримати його вихо�
ванців: «Кажуть так – до�
поможеш бідному, Бог до�
поможе тобі.» Діти раді
гостям, а в свята – особ�
ливо. Всюди гостей зуст�
річали колядками. За
гарні колядки діти отри�
мали подарунки: соло�
дощі, фрукти та печиво.
Не залишились без пода�
рунків і працівники зак�
ладів

Андрій Балога под�
ілився своїми враження�
ми на власній інтернет�
сторінці :

– Сьогодні весь день
присвятив тим, кому випа�
ла непроста доля. Я кажу
про сиріт та підопічних
інтернатів. Провідувати їх

Інтернати Мукачева та дитбудинок в Чинадієві відсвяткували щедрі коляди

на Різдво з подарунками
– це традиція у нашій сім’ї.
З року в рік ми всі її дотри�
муємося. Зранку я сам
побував у двох інтернатах,
а по обіді вже з братом,
сестрою та батьками.
Емоції важко передати
словами…

 Після відвідин закладів
міста вже вся родина на�
відалась до дитячого бу�
динку в Чинадієві. Його
директор Світлана Со�
філканич ознайомила го�
стей з роботою закладу,
розповіла, що працівника�
ми робиться все для того,
щоб для вихованців там
був справжній дім.

Віктор Балога в спілку�
ванні з працівниками вис�
ловив думку про те, що по�
трібно намагатись робити
все можливе, щоб діти

знайшли собі батьків. Як
приклад навів європейські
країни, де є міцною віра в
Бога і де дуже мало поки�
нутих дітей.

«З Божої ласки маємо
можливість вітати зі свя�
тами дітлахів, у яких
немає батьків. Це родин�
на традиція.  Подарунки
подарунками – це най�
менше, що кожен з нас
може зробити для цих
дітей. Бо хто би до них не
приходив, і що би не при�

носив, воно все одно не
замінить їм батьків.

Як ці діточки зустрічають
тебе, як дивляться в очі і
надіються – а, можливо, у

когось з них нарешті знай�
дуться батьки. Це треба
бачити, як діти надіються.
В кого є можливість заві�
тати до установи, привіта�
ти, а можливо наважитись
на важливий крок в історії
своєї сім’ї, взяти і всино�
вити сироту – Бог завжди
буде з Вами», – закликав
він.

Не залишились без ува�
ги і дітки з школи�інтерна�
ту в с. Домбоки. До них
завітала дружина Віктора
Балоги – Оксана Анатолі�
ївна та голова районної
ради Іван Михайло. Вихо�
ванці інтернату проде�
монстрували гостям ново�
річно�різдвяний виступ,
після чого їм вручили по�
д а р у н к и .

В Ужгороді родинний
будинок «Нова сім’я» та�
кож не залишився без
уваги. Подарунки від
Віктора Івановича Балоги
отримали всі вихованці.
Діти колядували, співали
новорічних пісень, стан�
цювали запальну гуцулоч�
ку, веселий чардаш, а
«морячки» і «моряки» по�
казали флотський та�
нець. Заколядувати разом
із дітьми завітали гості –
депутати обласної ради
Володимир Чубірко,
Михайло Попович, Во�
лодимир Шкріба, депу�
тат Ужгородської міської
ради Ярослава Гаси�
нець.

Директор родинного
будинку «Нова сім’я» Ва�
лентина Червоноока
подякувала за подарунки
і зауважила, що така ува�
га до дітей  вкрай важли�
ва.

В Іршаві діток з мало�
забезпечених і багатоді�
тних сімей також не оми�
нуло свято. Напередодні
Нового року їх запроси�
ли до міської ради, де
перед ними виступив ко�
лектив будинку дитячої
творчості. Від народного
депутата Павла Балоги
всім діткам було вручено
подарунки.

На Тячівщині та Рахів�
щині народний депутат
Василь Петьовка орган�
ізував конкурс на краще
виконання колядок серед
вихованців садочків та
учнів шкіл. В конкурсі
бере участь кілька де�
сятків дитячих колек�
тивів, а всім учасникам
вручено цінні подарунки.

Загалом напередодні
новорічно�різдвяних свят
підприємець Андрій Ба�
лога, народні депутати
України Василь Петьов�
ка та Павло Балога по�
дарували вихованцям
дитячих садочків та уч�
ням шкіл Мукачівського,
Іршавського, Хустського,
Тячівського та Рахівсько�
го районів більше 110 ти�
сяч солодких подарунків.

Ìàëåíüê³ êîëÿäíèêè
âèñòóïèëè ïåðåä ãîñòÿ-
ìè ç ð³çäâÿíèìè ïðè-
â³òàííÿìè.

Àíäð³é Áàëîãà çàâ³òàâ äî ä³òåé íå ç ïóñòèìè ðóêà-
ìè – âñ³ îòðèìàëè ïîäàðóíêè.

Так, без перебільшення,
можна назвати відому гро�
мадську діячку, голову Мукачі�
вського міського товариства
російської культури „Русский
дом”, заслуженого працівника
туризму Раїсу Андріївну Мой�
сей, яка 30 грудня відзначила
чудовий ювілейний день народ�
ження.

Тож напередодні, 29 грудня,
у читальній залі Мукачівської
міської центральної бібліотеки
ім. О. Духновича на її творчий
вечір, присвячений виходу
нової книги „Листая памяти стра�
ницы”, зібралося чимало гостей –
представники міської влади, гро�
мадських організацій, члени Мука�
чівського міського товариства рос�
ійської культури „Русский дом”,
рідні, друзі, шанувальники її твор�
чості.

Представляючи книгу, Раїса Ан�
дріївна сказала: „Ця книга – історія
мого життя. В ній розповідь про тра�
гічну долю моїх батьків, моє дитин�
ство, про людей, які йдуть поруч зі
мною по життю”.

Затамувавши подих, гості слуха�
ли її розповідь�сповідь. Для бага�
тьох несподіванкою стало те, що на
долю цієї вольової і життєрадісної
жінки випали роки важких випробу�
вань. Здавалося, все це зламає її.
Але сила волі і віра допомогла ви�
жити.

Гортаючи сторінки своєї життєвої
долі, викладеної на сторінках нової
книги, пані Раїса не жалілася на

ЖІНКА, ЩО ДИВУЄ СВІТ

прожите, а дякувала долі за людей,
які багато років йдуть пліч�о�пліч з
нею по життю.

„Завжди усміхнена, приязна,
цікава співрозмовниця, мудрий ке�
рівник Раїса Андріївна Мойсей, вміє
згуртовувати навколо себе творчих
людей. Під її керівництвом товари�
ство російської культури „Русский
дом” досягло, без перебільшення,
зримих успіхів”, –  відзначив у
вітальному слові  заступник Мука�
чівського міського голови Михайло
Лабош. Він також вручив ювілярці
почесну відзнаку Закарпатської
обласної адміністрації та обласної
ради „За розвиток регіону”.

Людиною, яка заряджає позитив�
ною енергією, назвала ювілярку на�
чальник міського відділу культури
Людмила Ковач: „У різнобарвній
палітрі багатонаціонального Мука�
чева товариство, яке очолює про�
тягом багатьох років Раїса Андріїв�
на, посідає особливе місце. Сьо�

годні без його участі ми не уяв�
ляємо культурне життя нашого
міста. Великий обсяг організа�
ційних справ не заважає їй ди�
вувати нас безмежною любов’ю
до життя. Ця жінка приклад для
всіх нас”.

„Завдячуючи Раїсі Андріївні,
наш „Русский дом”, став для
нас справжньою домівкою, куди
ми приходимо, щоб відвести
душу, поспілкуватися з друзя�
ми, поспівати пісні, почитати
вірші, поговорити про пробле�
ми, порадитися... За всім цим

стоїть гаряче серце нашого Ліде�
ра”, – щиро говорили у своїх висту�
пах члени товариства російської
культури Надія Косенкова, Іван Тка�
чов, Тетяна Ячницька, Надія Катра�
сова...

Теплі слова вітань і подяку за ба�
гаторічну співпрацю товариства ро�
сійської культури з міською книгоз�
бірнею висловила і завідувачка
відділом обслуговування ЦБ Лілія
Гліба.

В цей вечір всі розповідали про
шановну ювілярку як про осо�
бистість обдаровану Богом, щиру,
доброї душі людину та зичили дов�
гих літ життя, радості, всіляких га�
раздів, творчої наснаги, особисто�
го щастя, родинного затишку і бла�
гополуччя.

Тетяна ТУРЯНИЦЯ,
провідний бібліотекар секто�

ру краєзнавчої літератури
Мукачівської ЦБ

ім. О. Духновича.

КОЛЯДНИКИ ЗАВІТАЛИ Й
ДО МУКАЧІВСЬКОГО МІСЬКОГО

ВІДДІЛУ МІЛІЦІЇ

(8 ñ³÷íÿ, äî Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî (ç îáñëóãî-
âóâàííÿ ì.Ìóêà÷åâà òà Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó)
â³ää³ëó ì³ë³ö³¿ çàâ³òàëè êîëÿäíèêè.

Ö³ëå òåàòðàë³çîâàíå ä³éñòâî ç òðàäèö³éíèìè àòðè-
áóòàìè ð³çäâÿíèõ îáðÿä³â  òà, ÿê-òî êàæóòü, “æè-
âèì” Âåðòåïîì — ñïåöèô³÷íèì ôîëüêëîðíèì òåàò-
ðîì êîñòþìîâàíèõ âèêîíàâö³â, ïîñòàëî ñüîãîäí³ ïå-
ðåä ïðàâîîõîðîíöÿìè Ìóêà÷åâà. Óñ³ ïåðñîíàæ³ -
âèõîâàíö³ ìóêà÷³âñüêî¿ äèòÿ÷î¿ øêîëà ìèñòåöòâ ¹2,
çè÷èëè  ïðàö³âíèêàì ì³ë³ö³¿  äîáðà, ùàñòÿ òà çëàãî-
äè. Ñîëîäîù³ òà ãðîø³, ÿê çíàê âäÿ÷íîñò³ é øàíè,
ëÿãëè â òîðáèíó êîëÿäíèê³â, àäæå Ð³çäâî é  ñâÿòî
Êîëÿäè äàâíº é â³÷íå. Âîíî ùîðîêó íàðîäæóºòüñÿ é
ïðèõîäèòü äî íàñ, ùîáè ïîäàðóâàòè ëþäñüêèì äó-
øàì ðàä³ñòü áóòòÿ, ùîáè íàãàäàòè íàì,  ùî ìè  –
îäíà ðîäèíà, ïîºäíàíà ñâÿùåííèìè ïðàä³ä³âñüêèìè
çâè÷àÿìè. Òî æ é æèòèìå âîíî â³÷íî, à ï³äòâåðä-
æåííÿì öüîìó º ñüîãîäí³øí³ ìàëåíüê³ êîëÿäíèêè.

Íàòàë³ÿ ÌÀØ²ÊÎ
Ìóêà÷³âñüêèé ÌÂ ÓÌÂÑ

Àíäð³é Áàëîãà çàâ³òàâ ó ãîñò³ äî âèõîâàíö³â ³íòåðíàò³â
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Живу и работаю я (сын
украинки и азербайджанца)
в Закарпатье постоянно и
почти безвыездно с 1986�го
года. Описать природу это�
го сказочного края, который
стал для меня и моих детей
воистинно родным и вос�
петь ее я не смогу.  Не поэт и
не пейзажист я— не дано. Но
восхищаться  ею, греть душу
и радовать глаза —дано
каждому. Этот уникальный по
красоте край априори не
может не породить своих
писателей, поэтов, певцов,
артистов, живописцев, гра�
фиков и скульпторов. Даже
средне знающий  историю
этого края, не повернет свой
язык сказать: “... що край
достататньо багатий, але
відсталий  у плані культури,
i скульптури зокрема. Нiчого
тут особливого немає”. Диву
даешься “глубокомыслию”,
“печальным выводам” и
“сердечной скорби”, когда
читаешь: “вiдверто кажучи,
як би мої слова негативно не
сприймали, я приїхав у пус�
телю. Але пустеля, це вся
Україна, а не лише Мукаче�
во.” Ваш спiврозмовник

Ðåçîíàíñ. Ìîâîþ îðèãiíàëó

ЮРИЮ ЛИВАКУ ОТ ЧИСТОГО  СЕРДЦА
(ответ, вынужденный вашим интервью с “мраморным королем”)

 Внимательно прочитав и оценив  все  “достоинства”
вашего комплиментарного интервью с “королем мра.
мора” в декабрьском номере газеты “Старий Замок”,
я счел необходимым  проявить свои гражданские  чув.
ства и изложить их со всей ясностью и откровеннос.
тью, дабы мною уважаемые жители Мукачева имели
бы полное  представление о той реальности “эстети.
ческого счастья”, которое ждет их в недалеком буду.
щем...

просто  с ног сшибает своим
“глубоким аналитическим “
умом, когда говорит:—” Я тут
тиждень i дiйшов висновку...
все це —сердньовiччя, су�
часних же творiв мистецтва
немає. Нинi тут нiхто нiчого
не робить”.

После всего сказаного ва�
шим “королем”, которого
“свого часу  луганський  гу�
бернатор навiть  переконав
не переїжджати до Францiї”,
у меня  создается впечатле�
ние, что к нам приехал не кто
иной, как легкоузнаваемый
“великий  комбинатор” Ос�
тап Бендер со своим проек�
том, гарантирующим городу
Мукачеву “неслыханный рас�
цвет”, похожий на тот, кото�
рый пережили знаменитые
Васюки. Не зря я вспомнил
— ведь эта классика очень
показательна и хорошо  выс�
вечивает вашего луганского
визави, который  успел  за�
метить оценочный “плевок”
со стороны  наших священос�
лужителей в ХХI столетие , а
это — абсурд —
”середньовiчна дикiсть”... И
все потому, что священники
не дошли  до його скульптур
— “розвернулися I пiшли
геть.”

 Мне трудно себе  предста�
вить, но —”у Луганську  було

так само. Середньовiччя у
нас усюди”... Вы представ�
ляете, Юрий, что происходит
с вашим”королем”— вся
рота не в ногу! — один лишь
прапорщик...

 А происходит  все очень
просто: безапеляционность ,
апломбовый абсолютизм,
эгоцентричность  и нарцис�
сизм в выражениях  своего
мнения о себе же самом,
обнажает  вашего героя ин�
тервью до состояния  флю�
рографии, которое показы�
вает лишь один диагноз—
махрово�маниакальное воз�
величивание  своего беста�
ланного  достоинства, не�
вменяемая безответствен�
ность  в своих высказывани�
ях. В народе о таких выра�
жаются  просто — “без царя
в голове!”

 Большая часть истинных
творцов была лишена  каких
– либо наград или отличий.
Они были лишены, чаще
всего, даже обычной чело�
веческой теплоты и участия,
а о любви к себе...  могли
лишь закутываться в зыбкое
одеяло надежды. У меня есть
очень много друзей, прияте�
лей и недругов тоже хватает,
но всех их объединяет  одно:
полученный  шок от омерзи�
тельного хамства в вашем

интервью, выползшего из
уст никем не коронованого
“короля”, в адрес  всем
гражданам  Мукачева, жите�
лям  всей области и не толь�
ко...

 Мои коллеги—высоко�
профессиональные и высо�
коавторитетные  художники
Надежда Пономаренко, Ла�
риса и Иван Бровди, Богдан
Корж, Михаил Белень, Петр
Матл, Михаил Михайлюк,
Петр Фельдеши, Влад Габ�
да, Иван Маснюк, Виталий
Григорьев, Игорь Панейко и
многие другие  не избало�
ванные  вниманием губер�
наторов, депутатов и круп�
ных бизнесменов. Они
скромно живут и безшумно
творят  в своих далеко не
идеальных  мастерских и не
бегают по Европе в поисках
сомнительных наград и зва�
ний, дабы на каждом пере�
крестке хвастаться об этом
окружаючим.

 Великий поэт Данте был
изгнан и заочно приговорен
к смерти, а Леонардо да
Винчи обрел покой своей
немощной старости  вне ро�
дины — во Франции ... уми�
рая на руках самого короля!

Наиталантливейшая мощь
— Михаил Врубель сошел с
ума, так и не завершив свои
живописные шедевры  для
Святокирилловского храма
в Киеве. Вечно грязный, за�
порошенный мраморной
пылью, изможденный  адо�
вым творческим трудом
Микеланджелло, пережив�
ший  многих ватиканских
пап,— всю свою жизнь шел
по лезвию бритвы, озира�
ясь, но нашептывая себе под
нос величайшие откровения
своего уязвимого сердца—

сонеты! И не один из здесь
названых титанов не позво�
лил называть себя “коро�
лем” — ни слова, ни мрамо�
ра, ни бронзы, ни холста...—
они служили  своему пред�
назначению, вопреки всему,
что стояло на их пути— тво�
рить прекрасное! Не ожи�
дая, не требуя, не кичась
удачей, не грозя и не бря�
цая случайным вниманием к
себе со стороны власть иму�
щих мира сего.

...Изложу�ка я вам одну
очень красивую поучитель�
ную  восточную притчу
вкратце.

В далеком прошлом жил
некий брадобрей, который
дерзнул шепнуть своему по�
стоянному “клиенту”—все�
могущему Шаху безответ�
ственное и несоразмерное
желание: отдайте за меня
замуж вашу дочку. Хамская
дерзость привела Шаха в
шок! Но королевский визирь
посоветовал своему  патро�
ну набраться  терпения: что
будет дальше. Когда же в
следующий случай цируль�
ник снова повторил Шаху
свою просьбу, визирь  по�
советовал шаху бриться в
другом помещении. И ре�
зультат не заставил себя
долго ждать—брадобрей,
выполнив свои процедуры и
получив  свой динар, тихо и
скромно удалился восвояси.
По приказу  визиря место с
которого была озвучена
дерзость раскопали и обна�
ружили ...клад золота! Так
вот, мой всемогущий Шах!—
он стоял на золоте. Оно�то и
дало  ему  ту иллюзию силы,
что толкнуло на дерзость,
которую Вы испытали. Те�
перь можете  быть спокой�

ны, он впредь будет таким
же простым и скромным
брадобреем, как и был в
прошлом. Мораль  сей прит�
чи очевидна: каждый “ко�
роль” должен знать  свое
место! И не пытаться  стоять
на чужом золоте, дающем
лишь ощущение  силы, ка�
жущееся право на дерзость,
хамскую безответсвтен�
ность, а это справедливо
ведет к негативному приему
—”від місцевих колег”.

Очень тяжело, Юрий, быть
свидетелем бурной ярмар�
ки тщеславия, особенно за
последние два десятилетия
во всех сферах и жанрах се�
годняшней культуры и ис�
кусства, но что поделаешь,—
нам ведь только кажется, что
всемирный кризис коснул�
ся лишь экономики.

А напоследок, мой добрый
вам совет: если вы серьез�
ны в поисках настоящего,
теплого прекрасного и доб�
рого, то не будьте так падки
к “самоуверенному золоту”—
ведь это всего лишь звон
меди. Вы будете достойны
истинного уважения, если
окунетесь  в свою родную
реку непознаного, не найде�
ного, не оцененного. Не со�
мневаюсь,что удастся  най�
ти что�то ценное и не под�
дельное— настоящее! Если
это вам дано...

Всех вам благ и здоровья
в Новом году!

Обращение свое  вам пи�
сал никем не обремененный,
ничем звонким не обвешан�
ный, не заласканный и не
преследуемый, но с досто�
инством  несущий свою
честь и сивую голову ЭФЕН.
ДИЕВ Эльдар —член Наци�
онального Союза художни�
ков Украины, г.Мукачево.

Íàñòóïíî¿ ñóáîòè ðàä³ñíèé Äåíü íàðîä-
æåííÿ çóñòð³÷àº êîëèøí³é  â³éñüêîâèé æóð-
íàë³ñò, ðåäàêòîð àðì³éñüêèõ ãàçåò, äóæå ïî-
ðÿäíèé ÷îëîâ³ê, íàä³éíèé ³ äîáðèé òîâà-
ðèø, ëþäèíà ñïîâíåíà óñ³õ ÷åñíîò, âåëè-
êîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó

Âàñèëü Ìèõàéëîâè÷ ÍÀÃ²ÐÍÈÉ.
Ùèðî â³òàþ÷è ³ìåíèííèêà, áàæàºìî, ùîá

æèòòÿ áóëî ñîëîäêèì ³ êðàñèâèì, ÿê â ê³íî.
Ùîá çäîðîâ’ÿ ç êîæíèì ðîêîì ëèø ì³öí³ëî,

ÿê âèíî! Â Äåíü íàðîäæåííÿ ìè çè÷èì òâîð÷èõ çëåò³â ó æèòò³,
ïîäàðóíê³â íàéãàðí³øèõ, íîâèõ êíèæîê ³ ñòàòò³â.

Æóðíàë³ñòñüêå áðàòñòâî Ìóêà÷åâà

Ñàìóþ êðàñèâóþ, î÷àðîâàòåëüíóþ, ëó÷-
øóþ èç âñåõ, âíèìàòåëüíóþ, î÷åíü ñòàðà-

òåëüíóþ, çàìå÷àòåëüíóþ õàçÿéêó, æèçíå-
ðàäîñòíóþ, ÷óòêóþ, çàáîòëèâóþ Ìàìî÷-
êó, íåæíóþ, ëàñêîâóþ, áåçãðàíè÷íîé
äîáðîòû Áàáóøêó, åäèíñòâåííóþ è íå-
ïîâòîðèìóþ Ñåñòðè÷êó, îáàÿòåëüíóþ

Ïîäðóãó
Àëëó Âëàäèìèðîâíó ÁÓÐÊÎÂÓ

îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ! Ìû
ïîæåëàòü Âàì õîòèì âñåãäà – çèìîé è ëåòîì – óëûáîê, ñìåõà
è òåïëà è ñâåòëûõ óòðåííèõ ðàññâåòîâ! Ñòî ëåò ïðîæèòü ìû
Âàì æåëàåì, íå óíûâàòü è íå ñòàðåòü, âñåãäà âåñ¸ëîé áûòü,
ñ÷àñòëèâîé, è îñíîâíîå – íå áîëåòü! Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷à-
ñòüÿ, ïðè÷åì, ÷òîá íå ïðèøëîñü ãðóñòèòü, è â ïîëíîì çäðà-
âèè, êîíå÷íî äî ñâàäüáû ïðàâíóêîâ äîæèòü!  Þáèëåé – îñî-
áàÿ äàòà. Ýòîò ïðàçäíèê  íè ñ ÷åì íå ñðàâíèòü. Êòî-òî óìíûé
ïðèäóìàë êîãäà-òî þáèëÿðêå ëèøü ðàäîñòü äàðèòü. Ðàäîñòü
âñòðå÷è, óëûáêè, íàäåæäû, ïîæåëàíüÿ çäîðîâüÿ, òåïëà. ×òî-
áû ñ÷àñòüå áåçîáëà÷íûì áûëî, ÷òîá óñïåøíûìè áûëè äåëà.
Æåëàåì óäà÷è, çäîðîâüÿ, òåïëà! ×òîá æèçíü èíòåðåñíîé è
äîëãîé áûëà. ×òîá â äîìå  óþò áûë, ëþáîâü äà ñîâåò, ÷òîá
äîì çàùèùåí áûë îò ãîðÿ è áåä! Ïóñòü ãîäû áåãóò è áåãóò –
íå áåäà. Ïóñòü ðÿäîì çäîðîâüå øàãàåò âñåãäà! Ñ÷àñòüÿ Âàì,
çäîðîâüÿ è ìíîãî-ìíîãî ëåò æèçíè, äîðîãàÿ íàøà Àëëà Âëà-
äèìèðîâíà!

Ñ èñêðåííåé  ëþáîâüþ – ñûí Äìèòðèé, íåâåñòêà
Íàòàëüÿ, âíóêè  Èâàí, Âèêòîðèÿ, ñåñòðà Ñâåòëàíà

ñ ñåìüåé, ïîäðóãà äåòñòâà Íàäåæäà Êàïàö,
 ðîäíûå, äðóçüÿ…

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!

ÐÀÄÎ Â²ÒÀÞ
ç Äíåì íàðîäæåííÿ

²ðèíó Îëåêñàíäð³âíó ÐÀÄÈØ –
ìèëó,  äîáðîçè÷ëèâó, ÷àð³âíó æ³íêó ç ùåäðîþ ³ äîá-

ðîä³éíîþ äóøåþ. Áàæàþ ³ìåíèííèö³ ì³öíîãî çäîðî-
â’ÿ, îñîáèñòîãî é ðîäèííîãî ùàñòÿ, Áîæî¿ ëàñêè.

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ Ãàëèíà.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß
Ñâ³òëèé 90-ð³÷íèé þâ³ëåé â³äçíà÷àº ó ö³ äí³ âåòåðàí

â³éíè, êîëèøí³é êîìàíäèð àâ³à÷àñòèíè, ïîëêîâíèê ó
â³äñòàâö³  ßê³â Ïåòðîâè÷ ÑÅÐÅÄÀ.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ ïîçäîðîâëÿºìî þâ³ëÿðà ç õâèëþþ-
÷îþ äàòîþ ³ áàæàºìî Âàì, äîðîãèé ßê³â Ïåòðîâè÷, ùå íà
áàãàòî ðîê³â ì³öíîñò³, âèòðèìêè, ìóæíîñò³  ³ äóøåâíîãî
òåïëà, òóðáîòëèâîãî îòî÷åííÿ ð³äíèõ ³ äðóç³â.

Øàíóþ÷³ Âàñ Ã.Ïëàõîòíèê ³ ñ³ì’ÿ Ùåðáàê.

14 ñ³÷íÿ 2013 ð. – þâ³ëåéíèé
äåíü íàðîäæåííÿ â³äçíà÷àº

ßê³â Ïåòðîâè÷
ÑÅÐÅÄÀ –

ïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³.

Äîðîãîé òû íàø þáèëÿð!

Äóæå ìèëó, ãàðíó, ÷àð³âíó, äîáðó,
ùåäðó äóøåþ, í³æíó, ëàñêàâó æ³íêó,
íåçðàäëèâó ïîäðóãó,íàä³éíó òîâà-
ðèøêó

²ííó Íèêèôîð³âíó
ÊÓÇÜÌÓ

ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì
íàðîäæåííÿ. Äîðîãà þâ³ëÿðêî! Áàæàº-

ìî íàñàìïåðåä ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îñîáè-
ñòîãî ùàñòÿ, çëàãîäè, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ òåïëà, íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿, çä³éñíåííÿ íàì³÷åíîãî, íîâèõ æèòòºâèõ óñï³õ³â ³
ïåðåìîã. Íåõàé Íîâîíàðîäæåíèé ²ñóñ Õðèñòîñ ùåäðî
äàðóº Âàì íåçì³ííå ùàñòÿ, ùåäðó äîëþ, äîá-
ðîáóò, çëàãîäó ³ âçàºìîïîðîçóì³ííÿ ç³ âñ³ìà
îòî÷óþ÷èìè Âàñ. Íåõàé ó Âàøîìó äîì³ çàâæ-
äè ïàíóþòü ìèð ³ áëàãîäàòü Áîæà, ó ñåðö³ –
äîáðî, â ïîìèñëàõ – ìóäð³ñòü, â çàñ³êàõ – äîñ-
òàòîê.

Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – Ìóêà÷³âñüêà Ñï³ëêà æ³íîê
Óêðà¿íè,  ïîäðóãè ç ÒÎÂ «Ãàñòðîíîì «Ìóêà÷åâî» ³
ÒÎÂ «ËàòÓæ», ð³äí³, äðóç³…

Ç ÏÎÂÀÆÍÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!

Ìû ðàäû, ÷òî âìåñòå
                 ñ Âàìè îòìå÷àåì
Ýòîò òîðæåñòâåííûé þáèëåé!
Ýòà êðóãëàÿ â æèçíè äàòà –
                                 90 ëåò!!!
Çíà÷èò ìíîãî îò æèçíè âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé!

Ñ÷àñòüÿ Âàì çåìíîãî,
Ðàäîñòè, – ÷òîá íå ñ÷åñòü.
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü!

Ïî÷åò è ñëàâà, óâàæåíüå
Âàì, âåòåðàí íàø äîðîãîé!
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
È â äåâ’ÿíîñòî Âû – ãåðîé!

Ìû íèçêî ãîëîâû ñêëîíÿåì,
Çà òî, ÷òî ñäåëàëè äëÿ íàñ.
Âû ìèð ñïàñëè, ñòðàíó ñïàñàÿ,
Âû äàëè íàì äëÿ æèçíè øàíñ!

Æåëàåì ïóòü Âàø ïðîäîëæàòü
È äîëãî ïî íåìó øàãàòü!

Ðîäíûå, áëèçêèå, äðóçüÿ.

Ñüîãîäí³ â³äçíà÷àº ñâ³é ñâ³òëèé Äåíü íàðîäæåííÿ æ³íêà
ìèëà, ÷óéíà, äîáðà, â³äâàæíà, êîëèøíÿ ïàðòèçàíñüêà ðîçâ³ä-
íèöÿ, â³äòàê âäóìëèâà, âèìîãëèâà, ñïðàâåäëèâà â÷èòåëüêà
³ñòîð³¿, â³äì³ííèé îñâ³òè Óêðà¿íè –

Ãàëèíà Þð³¿âíà ÏËÀÕÎÒÍÈÊ–ÃÎËÎÂÊÎ.
Â³òàºìî ³ìåíèííèöþ ç Íîâèì ðîêîì ³ Ð³çäâîì Õðèñòîâèì,

Äíåì íàðîäæåííÿ. Âàøà, äîðîãåíüêà, ñàìîâ³ääàíà ³ áåçêîìï-
ðîì³ñíà áîðîòüáà ç ôàøèñòñüêèìè îêóïàíòàìè ñòàëà òèì
æèòòºâèì ãàðòîì, ÿêèé äîïîì³ã Âàì äîñÿãòè íàéâèùèõ îìð-
³ÿíèõ  âèñîò, âèõîâàòè íå îäíå ïîêîë³ííÿ ïàòð³îò³â ð³äíî¿
Â³ò÷èçíè. Â³ä ÷èñòîãî ñåðöÿ áàæàþ, ùîá öåé ð³ê ñòàâ ùàñëè-
âèì òà òàêèì, â ÿêîìó çáóëèñÿ á Âàø³ ìð³¿ ³ íàä³¿ íà êðàùå
æèòòÿ, ï³äâèùåííÿ äîáðîáóòó. Ì³öíîãî Âàì ³ Âàøèì ð³äíèì
çäîðîâ’ÿ, äîâãîë³òòÿ, ùàñòÿ, óñ³ëÿêèõ áëàã ³ Áîæîãî áëàãî-
ñëîâåííÿ!

Ìèêîëà Ë²ÒÊÎÂÑÜÊÈÉ, âåòåðàí Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿ â³éíè, ãîëîâà ðàäè Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
Óêðà¿íñüêî¿ Ñï³ëêè â’ÿçí³â – æåðòâ íàöèçìó.

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ!



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555510 ñ³÷íÿ 2013 ð.

¹ 1 (953)¹ 1 (953)¹ 1 (953)¹ 1 (953)¹ 1 (953)

ñò.

Íåâåæåñòâî – íî÷ü óìà, íî÷ü áåçëóíèÿ è áåççâåçäèÿ. (Öèöåðîí).

1 січня, у вівторок, у гості до ювіляра, відомого дослідника� краєзнавця,
старійшини літературного корпусу Закарпаття, учасника Великої Вітчиз�
няної війни Василя Васильовича Пагирі завітали секретар Мукачівської
міської ради Іван Маняк, голова Мукачівської міської громадської орган�
ізації «Рада Почесних громадян міста Мукачева», Почесний громадянин
Мукачева Євген Федів, голова міської громадської організації «Клуб ста�
рійшин» Василь Маркулін та Почесний громадянин Мукачева Микола
Крилов.

Вони прийшли, щоб привітати  авторитетну у нашому місті та краї лю�
дину, щоб згадати найцікавіші події нашої минувшини та сьогодення. вис�
ловити теплі слова вдячності за його самовіддану працю, за активну гро�
мадську діяльність.

В  щирій та теплій атмосфері, в колі рідних та друзів секретар Мукачі�
вської міської ради Іван Маняк виконав приємну та почесну місію – вру�
чив Почесному громадянину Мукачева спільну відзнаку Закарпатської об�
ласної державної адміністрації та обласної ради нагрудний знак «За роз�
виток регіону».

Тож до гарних побажань з нагоди чудового ювілею та почесної нагоро�
ди безсумнівно приєднуються і чисельні шанувальники Василя Васильо�
вича Пагирі з усіх куточків нашого краю та країни.

Відділ з питань внутрішньої політики
Мукачівського міськвиконкому

для газети «Мукачево»

Ïî÷åñíîìó ãðîìàäÿíèíó
Ìóêà÷åâà Âàñèëþ Ïàãèð³ – 90 !

Ç âîäè âàì, Þâ³ëÿðå,
³ ðîñè

Василю Васильовичу Пагирі
до 90�річчя з Дня народження

Літа течуть бурхливою рікою,
Б’ють хвилями в скелясті береги,
В житті Ви не шукаєте спокою
І повні молодечої снаги.

У Щербовці сягають хмар смереки,
Дуби і буки – в сонмі верховіть.
Тут кожну весну гніздяться лелеки,
Гора Пікуй у величі стоїть.

З дитинства Вам все рідне і знайоме,
Видзвонюють мелодії в душі.
Так хочеться поспати на соломі
 І босому пройтись по спориші.

А Ваші книги рояться роями,
Медовим трунком линуть в висоту,
Чарують словом і дзвенять піснями
Про рідний край і юність золоту.

До Вас так радісно і непомітно
Прийшов жаданний, дев’яностий рік
Хай Ваші помисли й надії квітнуть
І книгами наповнюється вік.

Хай творча нива сріблиться врожаєм,
А ми, співцю Карпатської краси
Здоров’я, щастя, радості бажаєм:
«З води Вам, Ювіляре, і роси!»

01.01.2013 р.
Михайло Шушкевич

У четвер, 10 січня 2013
о 1400 год. в читальній
залі Мукачівської міської
центральної бібліотеки ім.
О. Духновича  (ІІІ поверх)
відбудеться ювілейний
творчий вечір „Вежі
його золотих літ”, при!
урочений 90!річчю ви!
датного краянина – Ва!
силя Васильовича Па!
гирі.

Василь Васильович Па�
гиря народився 1 січня
1923 р. в с. Щербовець на
Воловеччині у селянській
родині. Закінчивши на�
родну школу, з 15 років
працював лісорубом ра�
зом з батьком у фірмі „Ла�
ториця”. Потім був артис�
том „Руського Народного
театру” в Ужгороді, а в
1944 році фашисти вивез�
ли його як „не благодійно�
го” в концтабори в Данію,
де тримали до кінця війни.
Про перебування в конц�
таборах видав повість�
щоденник „Перед світан�
ком”, в якому є і його
вірші, написані в таборах.

Повернувшись у визво�
лене Закарпаття, навчав�
ся в Хустському лісотехн�
ічному і Мукачівському ко�
оперативному технікумах,
закінчив філологічний фа�
культет Ужгородського
державного університету.

Працював переважно в
лісовій промисловості.
Спершу – майстром лісо�
заготівлі, потім – техніч�
ним керівником Підпо�
лозького і Перехрес�
нянського лісопунктів
Свалявського ліспромгос�
пу, лісничим Пашківсько�
го лісництва Жденіївсько�
го лісгоспу.

В 1955 році з сім’єю пе�
реселився в Мукачево.
Працював товарознав�
цем�економістом на За�
карпатській обласній тор�
гово�закуповочній базі.
Потім був обраний голо�
вою робітничого комітету
Мукачівського лісокомбі�
нату, членом Президії об�
кому профспілки, а в 1977
році постановою Облп�
рофради був переведений
головою Мукачівського
райкому профспілки пра�
цівників державної торгівлі
і споживчої кооперації,
одночасно й членом Пре�
зидії обкому, звідки в 1983
році пішов на пенсію.

Перші публікації Василя
Пагирі з’явилися друком
1941 року в газеті „Карпа�
торусский голос”. Писав
російською мовою під
псевдонімом Вася Паги�
рин. Друкувався в журна�
лах „Вітчизна”, „Україна”,
„Жовтень”, „Карпати”,
„Перець”, „Сибір”, в ко�
лективних збірниках „Пер�
ша зустріч”, „Новоліття”,
„Відлуння”, в канадських
прогресивних газетах і
журналах „Українське
життя”, „Життя і Слово”,
„Наш голос”, в пряшівсь�
ких журналах „Дукля”,
„Дружно вперед”, газеті
„Нове життя”, „Народних
календарях”, в США � в
газетах „Америка”, „Сво�
бода”, в угорській газеті
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„Непсободшаг”, в кабар�
дино�балкарській газеті
„Ленінський путь”, в жур�
налі „Визвольний шлях”
(Лондон) та інш.

Видав близько 100 кни�
жок поезій, новел, на�
рисів, наукових дослід�
жень. Він лауреат літера�
турної премії ім. Василя
Гренджі�Донського, жур�
налістської премії ім. Йо�
сипа Терелі, Почесний
член товариства Ю. І.
Гуци�Венеліна, член
спілки „Письменників
Бойківщини”, почесний
член угорського товари�
ства ім. Ш. Петефі та
інших громадських това�
риств, у тому числі й „Про�
світи”.

Василь Пагиря підняв із
забуття понад 300 імен, як
маловідомих, так і приза�
бутих культурних діячів
Закарпаття. Його книги –
безцінний внесок у скар�
бницю карпатознавства.

Серед  книжок Василя
Пагирі є книги й суто про
Мукачево. Це – „Енцикло�
педія Мукачева в іменах”
та „Мукачево і мукачівці”
(у співавторстві з М. До�
чинцем), „Мукачево і його
почесні громадяни” –
співавтор: Є.Федів, „Му�
качево. Історія міста над
Латорицею” – з В. Ціца�
ком, „Росвигово і рос�
вигівці”, „Славетні му�
качівці”, „Чернеча гора”,
„Монастирі Закарпаття”,
„Старійшини” та багато ін.
Не кожному письменнику
судилося так широко по�
дати розповідь про свій
край, зокрема про Мука�
чево, в якому проживає
майже п’ятдесят літ.

В своїх книгах „Закар�
патці у діаспорі”, „Я світ
узрів під Бескидом”,
„Відлуння Карпат”, „Від
Карпат � до Дніпра”,
(Співавтор: Х. Роглєв) „За�
карпатці в Києві” (Співав�
тор: Х. Роглєв) та інших
письменник розповідає
про долю своїх земляків,
які відірвані від рідного
краю, та не забувають
його.

Зібрати матеріали і по�
дати в книгах – нелегка
справа. Тож за великий
особистий внесок в про�
паганду історії та краєз�
навства Закарпаття і
рідного міста Василь Ва�
сильович Пагиря  став
„Почесним громадяни�
ном Мукачева”.

Вхід – вільний.

Програма  заходів під час проведення  XVIII Мукачівського міського

 фестивалю   «Червене вино – 2013»
11.01.2013 року

12.01.2013 року

13.01.2013 року

14.01.2013 року
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Про оголошення конкурсу на перевезення пасажирів
міськими автобусними маршрутами

З метою подальшого впорядкування роботи автомобільного транспорту незалежно від форми власності, підвищення культури транспортного обслу�
говування, захисту інтересів пасажирів, створення конкурентного середовища на ринку міських регулярних пасажирських перевезень та у зв’язку з
закінченням терміну дії договорів та на незадіяні маршрути, виконавчий комітет вирішив:

1. Оголосити конкурс на міські пасажирські перевезення автобусами загального користування у режимі маршрутного таксі для юридичних та фізичних
осіб 03 січня 2013 року. Конкурс провести 20 лютого 2013 року.

2. Оголосити основні умови конкурсу згідно додатку.

Додаток

ÎÃÎËÎØÓªÒÜÑß ÊÎÍÊÓÐÑ!
Виконавчий комітет Мукачівської міської

ради оголошує конкурс на перевезення па�
сажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування.

Організатор перевезень – виконавчий
комітет Мукачівської міської ради.

Робочий орган – Мукачівське міське ко�
мунальне підприємство „Ремонтно�буді�
вельне управління”.

Метою проведення конкурсу є розвиток
конкуренції, обмеження монополізму на
ринку пасажирських перевезень та вибір
на конкурсних засадах юридичних або
фізичних осіб, які спроможні забезпечува�
ти належну якість обслуговування переве�
зень пасажирів.

Об’єктом конкурсу вважається кожний ок�
ремий маршрут.

Перелік маршрутів, які виносяться на конкурс:

Мт. – режим «маршрутне таксі»

У конкурсі щодо визначення автомобільного перевізника можуть брати участь паса�
жирські перевізники:

1.Які мають ліцензію на той вид послуг, що виноситься на конкурс, на законних підста�
вах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу на
день.

2.Які мають достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, зат�
вердженої обов’язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися
відповідно до чинних договорів. Достатня кількість транспортних засобів визначається
як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних
транспортних засобів, яка становить 10 відсотків для міського сполучення.

3.Відповідають вимогам, які викладені у статті 34 Закону України “Про автомобільний
транспорт”, а саме:

� виконують вимоги законодавчих і нормативно�правових актів України в галузі транс�
порту;

�  утримують транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забез�
печують їх зберігання відповідно до законодавства;

�  забезпечують контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед
виїздом на маршрут;

� організовують проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої
медичної допомоги потерпілим від дорожньо�транспортних пригод;

� забезпечують умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;
� забезпечують стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному централь�

ним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;
� забезпечують безпеку дорожнього руху;
� забезпечують водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів;
� автомобільні перевізники з кількістю транспортних засобів десять і більше органі�

зовують підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту,
діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один
раз на п’ять років, а з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки –
у термін один раз на три роки в порядку, визначеному центральним органом виконавчої
влади з питань автомобільного транспорту.

4.Забезпечують виконання вимог законодавства з питань охорони праці;
5.Здійснюють організацію та контроль за своєчасним проходженням водіями медич�

ного огляду, забезпечують їх санітарно�побутовими приміщеннями й обладнанням;
 6.Забезпечують обґрунтовану структуру парку автобусів, що працюватимуть в межах

визначеного об’єкта конкурсу на маршруті загального користування, технічними та еко�
логічними показниками, а саме:

 � автобуси місткістю не менше 18 пасажирів, крім водія, класу А, які призначені для
перевезення сидячих пасажирів та мають місце для стоячих пасажирів;

 � автобуси місткістю понад 22 пасажирів, крім водія, I класу , які призначені для
перевезення сидячих і стоячих пасажирів, конструкція яких дає змогу пасажирам без�
перешкодно переміщуватись по салону;

 � строк експлуатації автобусів не повинен перевищувати десяти років(з дати випуску
транспортного засобу) на день оголошення конкурсу.

7. Забезпечують водіїв формою однакового взірця.
8.Забезпечують резерв автобусів для зміни рухомого складу на автобусних маршру�

тах загального користування, не нижче класом передбачених в умовах конкурсу, у випад�
ках виходу їх із ладу.

9.Здійснюють перевезення пільгових категорій пасажирів безкоштовно.
10.Здійснюють перевезення пасажирів та багажу тільки на підставі квитка для про�

їзду.
11.Здійснюють перевезення пасажирів у межах об’єкта конкурсу.
12.Дотримуються державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуго�

вування населення.
13. Забезпечують належний рівень заробітної плати водіям.
14.При можливості забезпечують роботу на міських автобусних маршрутах загально�

го користування не менше як одного транспортного засобу, пристосованого для переве�
зення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

15.Перевізнику забороняється використовувати на маршрутах автобуси, переоблад�
нані з вантажних транспортних засобів, за винятком наявності протоколів випробувань
таких автобусів.

16.Автобуси повинні відповідати вимогам безпеки, комфортності, охорони праці та
екології, перебувати в належному технічному і санітарному стані.

17.У разі відсутності в перевізників�претендентів автобусів, що відповідають умовам
конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі
та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник�претендент
пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект�зобов’я�
зання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до
п’яти років.

18.У разі відсутності перевізників�претендентів, які мають автобуси, що відповідають
умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використо�
вувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відпо�
відають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з
урахуванням поданих інвестиційних проектів�зобов’язань щодо оновлення парку авто�
бусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п’яти років.

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ:
Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окре�

мо заяву і такі документи:
1) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних

осіб � підприємців;
2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень паса�

жирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник�претендент бере участь
у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусно�
му маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою “з місцем
водія/без місця водія”), VIN�коду транспортного засобу, державного номерного знака,
року випуску транспортного засобу;

4) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання
на автобусному маршруті;

5) документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, , із зазначенням
дати проведення конкурсу;

6) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстрац�
ійних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

7) копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови про�
ведення санації);

8) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеже�
ними фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному марш�
руті, або письмова інформація про їх відсутність;

9) анкету до заяви про участь в конкурсі;
10) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (спла�

ченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за
останні повні два квартали.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються упов�
новаженою особою перевізника�претендента та скріплюються печаткою з позначенням
кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником�претендентом у двох закри�
тих конвертах (пакетах):

� конверт (пакет) з позначкою “№ 1”, який містить документи для участі в конкурсі.
� конверт (пакет) з позначкою “№ 2”, який містить документи з інформацією про те, на

який об’єкт конкурсу подає документи перевізник�претендент.
Видача бланків заяв на участь у конкурсі встановленого зразка та прийом документів

проводиться з дня оголошення конкурсу до 05 лютого 2013 року за адресою: м. Мука�
чево, вул. Свалявська, 3. ММКП «РБУ».

Проведення конкурсу відбудеться 20 лютого 2013 року о 15.00 год у малому залі
Мукачівської міської ради (2 поверх, вул. Пушкіна, 2).

Плата за участь в конкурсі:
Розмір плати за один об’єкт конкурсу становить 510,00 грн.

Плата за участь в конкурсі вноситься за такими реквізитами: ММКП „Ремонтно�
будівельне управління”, код ЄДРПОУ 34850918, р/р 26001060447529, банк ПАТ «При�

ватБанк», м. Мукачево, МФО 312378.

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу:
 2�20�27, 5�48�50, e�mail: ekonom@mukachevo.net

  О.ГАЛАЙ, заступник міського голови,
керуючий справами

Умови перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування:



ПАМ’ЯТАЄМО
Минув рік ,  як пішла з жит�

т я Марія Степанівна КОВАЧ —
дорога й любима нами лю�
дина — жінка з напрочуд ми�
лою, доброю, щедрою ду�
шею. Вона вміла радіти жит�
тю і дарувала радість не
лише рідним, але й всім ото�
чуючим її людям.

Ми назавжди збережемо
світлу пам’ять про Тебе, бо
щиро вдячні, що залишила по

собі такий теплий і світлий слід. Спи спокійно,
хай Земля Тобі буде пухом. Царство небесне
душі Твоїй та вічний спокій.

Від чоловіка, доньки, брата з сім’єю
та найближчої рідні.

Кривава розправа трапилась нещо�
давно  на Мукачівщині  у селі із зовсім
непідходящою назвою Щасливе. До
чергової частини Мукачівського
міськвідділу (по обслуговуванню
м.Мукачева та Мукачівського району)
надійшло повідомлення від 44�річно�
го безробітного Івана, який  повідо�
мив правоохоронців про те, що на бе�
резі лісного потічка він знайшов труп
свого знайомого, 46�річного Віктора,
мешканця цього ж села, який був ого�
лошений без вісти зниклим ще 11
грудня.

Спочатку нічого підозрілого право�
охоронці не помітили, адже чоловіки
жили в одному селі,  часто зустріча�
лись за чаркою, та навіть мешкали по�
сусідству. Та після висновку судово�
медичної експертизи стало  відомо,
що чоловік своєю смертю не помер.
Причиною загибелі чоловіка став
цілий ряд важких травм: поєднаної
тупої травми голови, грудної клітки,
важкої закритої черепно�мозкової
травми, набряку головного мозку,
множинних переломів ребер.  Сло�
вом, 46�літньому Вікторові довелось
пережити не мало болю, аби помер�
ти на потічку, майже біля власної хати.

Певна річ,  після такого повідомлен�
ня старшим слідчим Мукачівського
МВ капітаном міліції Іваном Немешом
було відкрите кримінальне провад�
ження за статтею 155 Кримінального
кодексу України «Умисне вбивство».

Побутове вбивство у Щасливому
ÕÐÎÍ²ÊÀ Ì²ÑÜÊÈÕ ÍÎÂÈÍ

Пізніше правоохоронцям вдалось
з’ясувати ще цікавіші подробиці спра�
ви. Як виявилось, перед своїм зник�
ненням, Віктор зайшов «причастити�
ся» до сусідки,  яка 20 років мешкала у
Кіровоградській області. Та вже ос�
танні три роки як Ганна повернулась
до батьківської хати, покинувши на
Кіровоградщині чоловіка і трьох вже
дорослих синів. Тут,  непутяща мати,
яка зловживала алкоголем, часто
влаштовувала посиденьки  з такими
ж товаришами.

Того вечора  до жінки, яка останній
час співмешкала з Іваном,  приїхав її
19�літній син з Кіровограду. От  і знай�
шлась нагода посидіти за столом. Так,
за годинку�другу «дружнє» сімейство
розпило не один літр вина. Появі сус�
іда, 46�річного Віктора, хазяїни не
особливо зраділи. Хоча одразу поча�
ли частувати спиртним. Коли на ву�
лиці стало зовсім темно, співмешка�
нець Ганни – Іван, запросив сусіда
вийти на вулицю, нібито на «чолові�
чу» розмову.

Як тоді здалось добряче сп‘яніло�
му чоловікові, що Віктор чіплявся до
Ганни і він вирішив  розквитатись з
ним. На допомогу йому вийшов, так
само напідпитку син жінки – Ігор, тоді
вони і почати товкти чоловіка, який
одразу і не зрозумів: за що? Били,
розпалені алкоголем  чоловіки, і рука�
ми  і ногами, до того часу,  поки Віктор
не стих. Тоді,  усвідомивши, що накої�

ли,  Іван з пасинком  вирішили за�
маскувати сліди злочину, відтягнув�
ши закривавлене тіло  до потічка в
кінець городу, де мешкала Ганна. Там
вони притрясли тіло листям та іншим
гіллям,  аби односельчани  випадко�
во не натрапили на вбитого чоловіка.

Протверезівши, наступного дня 19�
літній Ігор терміново повернувся до
Кіровограду, залишивши матір саму.
За дивним збігом обставин, через
кілька днів після гучних посиденьок та
від‘їзду сина, Ганна помирає, так як
давно через хронічний алкоголізм,
хворіла на цироз печінки. Та ніхто з
Кіровоградщини,  а тим паче Ігор,
попрощатися  з матір‘ю не пришов.

Хтозна коли  б  стало відомо про
вбивство Віктора,  якби  Івана не му�
чила совість. Відтак, чоловік не пішов
до родичів, які розшукували зниклого
і не заявив про вчинене в міліцію,  а
вирішив надійніше приховати тіло.  За
цією справою його і помітила сусід�
ка, після чого він повідомив, буцімто
знайшов зниклого односельця.

На даний час за вказаним фактом
відкрите кримінальне провадження,
триває досудове розслідування об�
ставин злочину. Старший із напад�
ників – Іван, затриманий за підозрою
у вчиненні вказаного злочину і обра�
но запобіжний захід тримання під
вартою. Молодший – Ігор перехо�
вується,  його розшукують правоохо�
ронці.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВС

Висловлюємо щирі співчуття: доценту кафед�
ри фінансової аналітики контролю та прогнозу�
вання

Світлані Василівні НЕСТЕРОВІЙ
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

На жаль, словами важко загоїти на серці страш�
ну рану від втрати рідної людини.  Проте світлі
спогади про людину, яка чесно і гідно прожила
своє життя, залишивши по собі плоди своїх доб�
рих справ, завжди будуть сильнішими за смерть.

Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами,
передаємо слова співчуття і підтримки Вам і Ва�
шим рідним.

Ректорат, профспілковий комітет, колектив
Мукачівського державного університету

Òðàäèö³éíî íàïðèê³íö³ ðîêó Ìóêà÷³âñüêèé ÄÞØàÊ
«32õ64» ïðîâîäèòü íîâîð³÷í³ òóðí³ð³ ñåðåä âèõîâàíö³â
äèòÿ÷î¿ øêîëè. ×åìï³îíàò ÄÞØàÊ ïðîâîäèâñÿ ó äâîõ
ãðóïàõ. Ñåðåä «äîñâ³ä÷åíèõ» øàõ³ñò³â âïåâíåíó ïå-
ðåìîãó çäîáóâ Ðåøåòàð Îëåêñàíäð (ã³ìíàç³ÿ). Íà êðîê
ïîñàäó îïèíèâñÿ Âà÷èëÿ Àíäð³é (ã³ìíàç³ÿ). Áðîíçà
ä³ñòàëàñÿ Êð³÷ôàëóø³ Îëåêñàíäðó. Êðàùîþ ñåðåä
ä³â÷àò, ÿê ³ î÷³êóâàëîñÿ, ñòàëà Äàíà Ãåðøêîâè÷, ñð³áëî
òà áðîíçó â³äïîâ³äíî çäîáóëè âèõîâàíö³ ç «5-ð³÷íèì
ñòàæåì» Õèìèíåöü Êàì³ëà (ÇÎØ ¹3) òà Ëàêàòîø
Êàð³íà (ÇÎØ ¹1).

À â îñòàíí³ äí³ ðîêó Ä³ä Ìîðîç ðîçäàâàâ ïîäàðóí-
êè ó øàõîâ³é øêîë³. Â ÷åñòü òàêî¿ ïîä³¿ ä³òêè ç³áðàëèñÿ
ïîçìàãàòèñÿ ì³æ ñîáîþ çà «Êóáîê ÄÞØàÊ-2012».
Òóò áóëè íàâ³òü ïî÷àòê³âö³, ÿê³ ëèøå ç 1 âåðåñíÿ ïî÷à-
ëè â³äâ³äóâàòè øàõîâ³ çàíÿòòÿ. Ñåðåä íèõ êóáîê ä³ñòàâ-
ñÿ Âñåâîëîäó Ì³øåí÷óêó (2005 ð.í.), íà 2-ìó ì³ñö³
Ìèãîâè÷ Ìàðò³í, áðîíçîâà ìåäàëü ó Á³ëÿêà Àíäð³ÿ.
Áàãàòî ç öèõ ä³òî÷îê âïåðøå â æèòò³ âèêîíàëè 4 òà 3
ñïîðòèâí³ ðîçðÿäè. Ñåðåä ä³â÷àòîê-ïî÷àòê³âö³â êðàùîþ
ñòàëà Þë³ÿ Äàíêóëèíåöü, íà 2 òà 3 ì³ñöÿõ â³äïîâ³äíî
Ïîïîâè÷ Åñòåð (ÇÎØ ¹3) òà Ãîðâàò Àíàñòàñ³ÿ (ÇÎØ
¹2). À ïåðåìîãó â ìîëîäø³é ãðóï³ çäîáóâ ßðîñëàâ
Êàëàá³øêà (ÇÎØ ¹20), 2 ì³ñöå – Ôåêåòå Äàí³åëü, 3
ì³ñöå – Îðîñ Ìèõàéëî (ÇÎØ ¹1). Ó ñòàðø³é ãðóï³
ãîëîâíèé êóáîê ä³ñòàâñÿ Àíäð³þ Âà÷èë³, íà 2 òà 3 ì³ñöÿõ
â³äïîâ³äíî Îëåêñàíäð Ðåøåòàð òà ßðîñëàâ Ùåðáàê

11-13 ñ³÷íÿ ä³òî÷îê ÷åêàº ùå îäèí ñþðïðèç, àäæå
òðàäèö³éíî ïðîâîäèòèìåòüñÿ Âñåóêðà¿íñüêèé øàõîâèé
ôåñòèâàëü «Ð³çäâÿíå Ìóêà÷åâî – 2013», íà ÿêèé çàï-
ðîøóºìî âñ³õ þíèõ ëþáèòåë³â äðåâíüî¿ ãðè.

НОВОРІЧНІ
ШАХОВІ БАТАЛІЇ

ÑÏÎÐÒ. ØÀÕÈ ÇÀÊÀÐÏÀÒÒß ÊÎËßÄÓª
Люди святкують Різдво Христове, по старій добрій традиції  колядуючи від хати до хати

Â³êòîð Áàëîãà ââ³éøîâ äî êîì³òåòó ç ïèòàíü ºâðî³íòåãðàö³¿
Депутати новообраного парламенту

визначились з тим, в яких комітетах
вони працюватимуть. Як стало відомо,
народний депутат України Віктор Ба�
лога ввійшов в комітет з питань євроі�
нтеграції. Як повідомив політик, стра�
тегічна мета України – це Європейсь�
кий Союз.

«Потрібно просто перестати грати�
ся в багатовекторність і «бігати між
крапельками». Якщо наша стратегічна
мета – Євросоюз, то кожному грома�
дянину треба дати зрозуміти, що ми
рухаємося на Захід.

Без міцного громадянського суспіль�
ства, в якому Президент відкрито

Давні традиції в нашому
краї шанують, а тому ми�
нулий тиждень закарпатці
співали колядок і віншува�
ли газдам на щастя, на
здоров’я.

Невеличке різдвяне
турне 7 січня провів дитя�
чий колектив школи мис�
тецтв № 1 ім. Степана
Мартона з Мукачева. З
веселим бетлегемом
вони завітали до єписко�
па Феодора. Колядники
сповістили, що «нова
радість стала, яка не бу�

вала». Діти колядували і
вітали з світлим святом
Різдва Хрестового.

Завітав дитячий колек�
тив і до Ужгорода. Тут го�
стей з колядками в Єпис�
копській резиденції прий�
мав глава греко�като�
ликів Закарпаття влади�
ка Мілан. Юні колядни�
ки показали чудову міні�
виставу на різдвяні моти�
ви.

Ще маленькі закарпатці
завітали додому до Вікто�
ра Балоги. Вони поколя�

дували господарю і госпо�
дині, побажали щастя та
затишку родині. Виступ
колективу яскраво проде�
монстрував таланти вико�
навців. За ці дні кілька де�
сятків колективів з різних
міст та сіл краю завітали
до оселі Віктора Іванови�
ча, щоб привітати його
родину з Різдвом Христо�
вим. Віктор Балога под�
ілився своїми враженнями
від свята:

�  Вже 15 років поспіль 7
і 8 січня ми приймаємо в

себе вдома колядників з
Мукачева, Ужгорода,
Іршавщини, і взагалі, зі
всієї області. Окрім того,
що дуже важливо, прихо�
дять колективи колядників
з різних релігійних кон�
фесій, яких, як ви розумі�
єте, в нас на Закарпатті
дуже багато.

 Я так порахував, що за
ці два дні до нас прийде
щонайменше 30 колек�
тивів. Усіх раді бачити в
себе вдома і нікого без
коляди не відпустимо.

Êîëÿäà – íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà Ð³çäâà íà Çàêàðïàòò³ Â³êòîð Áàëîãà ïðèéìàº êîëÿäíèê³â ç ²ðøàâùèíè

спілкується з журналістами і прислу�
хається до позиції громадян, ми ніко�
ли не вирішимо жодну з ключових про�
блем.

Бо поки буде мовчати влада і украї�
нський народ – доти будуть говорити
інші. Ми можемо взяти за приклад краї�
ни Прибалтики, які побудували сильне
громадянське суспільство. Тому наша
стратегічна мета � це Євросоюз.» –
вважає Віктор Іванович.

Також народний депутат сформулю�
вав 5 основних напрямків роботи, на
яких слід зосередитись в 2013 році:

1. Інтеграція в ЄС і ніякого Митного
союзу. В іншому випадку – жорсткий
спротив.

2. Негайне звільнення політв’язнів
Юлії Тимошенко і Юрія Луценка.

3. Глибинні реформи в адміністра�
тивному управлінні, економіці та енер�
гетиці.

4. Зміна бюджетних пріоритетів і пе�
регляд держбюджету на 2013 рік.

5. Зміцнення місцевого самовряду�
вання.

Визначились з участю в парламен�
тських комітетах і інші народні депута�
ти від Закарпаття. Василь Петьовка
став членом Комітету з питань подат�
кової та митної політики, а Павло Ба�
лога ввійшов до комітету з питань пра�
вової політики.

Äåðåâî äåðæèòñÿ êîðíÿìè, à ÷åëîâåê äðóçüÿìè. (Ïîñëîâèöà).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777710 ñ³÷íÿ 2013 ð.

¹ 1 (953)¹ 1 (953)¹ 1 (953)¹ 1 (953)¹ 1 (953)

ñò.



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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     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
КУПЛю�квартиру у центрі м.Мука�
чева�добротну, бажано старо�
чеської або староугорської побу�
дови. (кількість кімнат ззначення
не має).
Звертатися 050�66�05022.

Продається шлакбаум
вуличний фірми

“А"МОТОРС”.
тел.: 050 694 59 86

      ПРОДАЄТЬСЯ  нова євроялинка
з коштовними іграшками і електрогір�
ляндами (16 автоматичних позицій),
висота 2,5 м. Ціна 2500 грн.  (в мага�
зині – від 5200).  При покупці доставка�
безкоштовно. 050�66�050�22.
     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

Потрібен на роботу
ВОДІЙ З ВЛАСНИМ
АВТО для доставки

ПІЦИ
Тел.: 066 369 7272

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 потуж"

ністю 500 кг насіння  за зміну. Зверт.
по тел. 3"90"45. 099"217"5426.
     новий 7�секційний котел на твер�

де 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 9999910 ñ³÷íÿ 2013 ð.

¹ 1 (953)¹ 1 (953)¹ 1 (953)¹ 1 (953)¹ 1 (953)

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 07.01.2013 р.  по  13.01.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Герей Степан Іванович – 1948 р.н.
2.Юска Марія Василівна –1938 р.н.
3.Чернецький Ярослав Михайлович – 1977 р.н,
4.Кузнецов Леонід Миколайович – 1946 р.н,
5.Волошин Михайло Павлович –1935 р.н.
6.Рекало Зінаїда Яківна –1925 р.н.
7.Василенко Олексій Тимофійович –1946 р.н,
8.Кареліков Олександр Андрійович –1941 р.н.
9.Туряниця Олександр Олександрович –1977 р.н.
10.Гостак Клара Андріївна –1948 р.н.
11.Щербей Михайло Федорович –1946 р.н.
12.Митрович Мисаїл Васильович – 2012 р.н,
13.Чепурненко Валентина Петрівна – 1926 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

     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.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»
БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ

виконає будівництво дахів будь�якої складності з різного
виду покрівельних матеріалів, а також реконструкцію ста�
рих дахів під мансардні поверхи, внутрішні та зовнішні
роботи.  Тел: 095�89�55�419

Б’ЄМО ПОМПИ.
Тел.: 095�1804148; 3�73�75.

ПОСЛУГИ



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

1 (953)1 (953)1 (953)1 (953)1 (953)
 10 10 10 10 10 10 ñ³÷íÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ãëàâíàÿ öåëü æèçíè æåíùèíû – íðàâèòüñÿ. (Ì. Ýøåíáàõ)Ãëàâíàÿ öåëü æèçíè æåíùèíû – íðàâèòüñÿ. (Ì. Ýøåíáàõ)Ãëàâíàÿ öåëü æèçíè æåíùèíû – íðàâèòüñÿ. (Ì. Ýøåíáàõ)Ãëàâíàÿ öåëü æèçíè æåíùèíû – íðàâèòüñÿ. (Ì. Ýøåíáàõ)Ãëàâíàÿ öåëü æèçíè æåíùèíû – íðàâèòüñÿ. (Ì. Ýøåíáàõ)

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 14 Ñ²×Íß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå çíà-
òè". 08.20 Äîê. ô³ëüì "Î.ßêîâëå-
âà. ß ñàìà". 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.20 Äèòÿ÷èé ôåñòèâàëü "Çì³íè-
ìî ñâ³ò íà êðàùå". 10.15 Ì³æíàðîä-
íèé ôåñòèâàëü "Ùàñëèâ³ äîëîí³
2012". 11.30 Õ/ô "Ìàêàð ñë³äîïèò"
1ñ. 12.35 Ïîãîäà. 12.40 Çì³íèìî
ñâ³ò íà êðàùå!. 13.00 Ïîãîäà. 13.05
Ïðàâî íà çàõèñò. 13.25 Òåìíèé ñè-
ëóåò. 13.35 Õ/ô "Çâè÷àéíå äèâî".
14.40 Â³êíî â Àìåðèêó. 15.05 Ò/ñ
"Ìàðóñÿ". 16.40 Êðèâå äçåðêàëî.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 18.40 Àãðî-News. 18.55 Ôåñ-
òèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëåâî.
19.35 Ì³ñöå çóñòð³÷³. 20.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.25 Ì³ñöå çóñòð³÷³. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10 Ñïîðò.
23.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.50 Ê³íî
â äåòàëÿõ. 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 01.40 C³ëüðàäà. 01.55 Õ/ô
"Çâè÷àéíå äèâî". 02.55 Ì³æíàðîä-
íèé ôåñòèâàëü "Ùàñëèâ³ äîëîí³
2012".

Êàíàë «1+1»
06.10, 19.30 "ÒÑÍ". 06.45 Õ/ô
"Ð³çäâÿíà ïðèãîäà" (1). 08.25 Õ/ô
"Ìîíñòð ó Ïàðèæ³" (1). 10.10, 11.00,
03.15, 04.00 "Íàéâèäàòí³ø³ ôîêóñ-
íèêè ñâ³òó". 11.55 Õ/ô "Ëóñêóí÷èê ³
ùóðÿ÷èé êîðîëü". 13.50 Õ/ô "Ñàì
óäîìà - 4" (1). 15.20 Ì/ô "Ëüîäî-
âèêîâèé ïåð³îä" (1). 16.50 Ì/ô "Ëüî-
äîâèêîâèé ïåð³îä - 2: Ãëîáàëüíå
ïîòåïë³ííÿ" (1). 18.35 "Ðîçñì³øè
êîì³êà". 20.00 "Íîâîð³÷íèé ïàðàä
ç³ðîê ç Ìàêñèìîì Ãàëê³íèì òà
Ô³ë³ïîì Ê³ðêîðîâèì". 21.30 Õ/ô
"²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðî-
ôåñ³þ" (1). 23.25, 04.45 Õ/ô "Ïðèâ³ò
ñ³ì"¿" (1). 01.30 Õ/ô "Ìèñëèâö³ çà
ãîëîâàìè" (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 Õ/ô "²ðî-
í³ÿ äîë³, àáî Ç ëåãêîþ ïàðîþ" (1).
13.25 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì 2". 14.15 Õ/ô "Çè-
ìîâèé êðó¿ç". 16.10 "Æäè ìåíÿ".
18.10 Ò/ñ "Æèòòÿ, ÿêîãî íå áóëî".
20.00, 01.15 "Ïîäðîáèö³". 20.30,
01.45 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 20.35
Ò/ñ "Ä³ëüíè÷íèé". 22.25 Ä/ô "Ðîñ³ÿ.
Ïîâíå çàòåìíåííÿ". 23.25 Õ/ô "Ïðè-
ãîäè ìîëîäîãî Øåðëîêà Õîëìñà".
01.50 Ò/ñ "Óñå, ùî íàì ïîòð³áíî"
(1).

 ICTV
07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ïðî-
âîêàòîð. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30,
19.25, 00.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.30 Õ/ô "Êîòè ïðîòè ñîáàê". 12.20
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Õ/ô "Çíàéîìòå-
ñÿ: Äåéâ". 14.50 Õ/ô "Ñèí Ìàñêè".
16.45 Õ/ô "Ìàñêà". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüêèé ïàò-
ðóëü". 22.25 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 23.50 Ò/ñ "Òàêñ³". 01.20 Õ/
ô "Ñâîº ÷óæå æèòòÿ" 1 ñ. (2). 03.20
Ò/ñ "Ï³ä ïðèêðèòòÿì". 04.05 Ïðî-
Ö³êàâå.

ÎÐÒ
09.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.00
"Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
12.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15 "Õî÷ó çíàòè". 15.45
"Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 16.30, 01.45 "Òè
íå îäèí". 17.05, 02.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 18.40, 03.10 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 19.55, 00.50 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ìåòîä
Ôðåéäà". 23.35 Í³÷í³ íîâèíè. 23.50
"Íàòàëÿ Âàðëåé. Ñóìíî áåç Øóðè-
êà".

ÑÒÁ
06.05 "×óæ³ ïîìèëêè. Ðîäîâå ïðî-
êëÿòòÿ". 06.50, 16.10 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 08.30, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ".
10.50 Õ/ô "Çà ñ³ìåéíèìè îáñòàâèíà-
ìè"(1). 13.30 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
14.25 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.50,
22.35 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-4". 02.00
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(2). 02.45 "Íàéê-
ðàùå íà ÒÁ". 02.50 Õ/ô "Ñòàðèé Íî-
âèé ð³ê"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

06.00, 05.05 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.10 Ò/ñ "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1) .07.00, 17.00, 19.00, 03.15
Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.45 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Ñë³ïà
êóëÿ - 4: Àãåíò ³ ñêàðá íàö³¿" (1).
11.50, 04.15 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 15.20 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
16.00 Ïðàâî íà çàõèñò. 17.10 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20, 03.35
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00
Ò/ñ "Äèêèé - 3" (1). 21.45 Õ/ô "Õåë-
ëáîé - 2: Çîëîòà àðì³ÿ" (2). 23.45 Õ/
ô "Îñåëÿ çëà 2: Àïîêàë³ïñèñ" (3).
01.15 Õ/ô "Âîâê" (2).

Ò Å Ò
08.25 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ".
09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè"
(1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "ßêîñü
ó êàçö³" (1). 12.55 Òâîþ ìàìó! 13.35
Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
14.40, 20.25 Äàéîø ìîëîäüîæ!
15.40 Âàéôàéòåðè. 16.05 Ò/ñ "Áàð-
âèõà 2" (1). 17.05, 01.20 Äîñâ³äîñ.
17.40 Îäíà çà âñ³õ. 18.45, 00.20
ÁàðÄàê. 19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó.
19.50, 00.55 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 21.30
Â³òàëüêà. 22.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âî¿" (1). 23.00 Äóðíºâ + 1. 23.25
Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ" (3). 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 - Ï³äñóì-
êîâèé âèïóñê "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.10
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.15 - Ò/ñ. 12.25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -"×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - Êîíöåðò . 14:00 - Ì/ô.
14:30 - "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 -
Äîê./ñ. 16.30 - "×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50
- Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 19.50 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 20.00 -
"Äóõîâíå äæåðåëî". Ïðÿìèé åô³ð.
20.45-  Äîê./ñ. 21.15 - "Ðåñòîðàííèé
Ã³ä". 21:30 - "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ. 22:50
- Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Ê³ìíàòè ñìåðò³: Òåìíå ïîõîäæåííÿ
Øåðëîêà Õîëìñà". 01.55 "Òåëå-
â³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
02.00 Õ/ô "Õëîïåöü êàðàòèñò" (1).
04.00 Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Åêñò-
ðåíèé âèêëèê. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.30, 19.25, 00.15 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.30, 16.30 Ò/ñ "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.35 Àíåêäîòè
ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
12.55, 22.25 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.05, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñü-
êèé ïàòðóëü". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.50 Ò/ñ "Òàêñ³". 01.20 Õ/ô "Ñâîº
÷óæå æèòòÿ" 2 ñ. (2). 03.20 Ò/ñ "Ï³ä
ïðèêðèòòÿì". 04.05 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
09.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.00
"Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
12.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15 "Õî÷ó çíàòè". 15.45
"Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 16.30, 01.45 "Òè
íå îäèí". 17.05, 02.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 18.40, 03.10 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 19.55, 00.50 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ìå-
òîä Ôðåéäà". 23.35 Í³÷í³ íîâèíè.
23.50 Ò/ñ "Çàäèðàêè".

ÑÒÁ
06.05 "×óæ³ ïîìèëêè. Í³æ ó ñïèíó".
06.50, 16.10 "Âñå áóäå äîáðå!".
08.25, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 10.05 "Ç³ðêîâå æèòòÿ".
11.00 Õ/ô "Êîõàííÿ íà äâà ïîëþñè".
12.50 Õ/ô "Ñóäæåíèé-ðÿäæåíèé"(1).
14.30 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.45,
22.35 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-4". 02.10
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(2). 02.50 Õ/ô "Äí³
Òóðá³íèõ"(1). 04.05 Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.10 Ò/ñ "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.40
Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.45, 20.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Ñë³ïà êóëÿ - 4: Àãåíò ³ ñêàðá íàö³¿"
(1). 11.50, 04.40 Òîê-øîó "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 15.20, 03.00 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò.
17.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Äèêèé - 3" (1).
21.45 Ò/ñ "Ïðàâî íà ïðàâäó" (1).
00.10 Ò/ñ "Òþäîðè. Äðóãèé ñåçîí"
(3). 01.10 Õ/ô "Õåëëáîé - 2: Çîëîòà
àðì³ÿ" (2).

Ò Å Ò
 06.55 Ò/ñ "ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó"
(1). 07.30 Ì/ñ Äàøà-äîñë³äíèöÿ.
07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/
ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 09.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³" (1). 12.55,
19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.35 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40, 20.25
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 15.40 Âàéôàé-
òåðè. 16.05 Ò/ñ "Áàðâèõà 2" (1).
17.05, 01.20 Äîñâ³äîñ. 17.40 Îäíà
çà âñ³õ. 18.45, 00.20 ÁàðÄàê. 19.50,
00.55 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 21.30 Â³òàëüêà.
22.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðîâî¿" (1).
23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
23.25 Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ" (3). 01.45
Äî ñâ³òàíêó.

Íîâèé Êàíàë
05.25 Ò/c "ßê ñêàçàâ Äæèìì". 08.15
Õ/ô "Äåñÿòå êîðîë³âñòâî". 16.50 Õ/
ô "Êóäðÿâêà Ñüþ". 18.45 Õ/ô "×îòè-
ðè Ð³çäâà" (2). 20.10 Õ/ô "Ëàñêàâî
ïðîñèìî, àáî Ñóñ³äàì âõ³ä çàáîðî-
íåíèé". 22.00 Õ/ô "Òðè ìåòðè íàä
ð³âíåì íåáà" (2). 00.15 Ñïîðòðåïîð-
òåð. 00.20, 02.00 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 00.25 Õ/ô "Ð³çäâÿíèé Êóï³-
äîí". 02.05 Ò/c "Øîó Á³ëëà Åíãâà-
ëà".

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 15 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 "Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî!"
06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà. 06.05,
07.00, 08.00 Íîâèíè. 06.10, 07.05,
08.05 Ñïîðò. 06.15, 07.10, 08.10
Ïîãîäà. 06.20 Ïðàâîñëàâíèé êàëåí-
äàð. 06.25, 07.20 Ðåöåïòè çäîðî-
â'ÿ. 06.30 ÀãðîÅðà. 06.35, 07.40 Ãëàñ
íàðîäó. 06.40, 07.15 Êðà¿íà on line.
06.45 Âåñòè.Ru. 07.25 Çàãîëîâêè.
07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.45 Ê³íîæóð-
íàë "Õî÷ó âñå çíàòè". 08.20 Äîê.
ô³ëüì "À.Ïóãà÷îâà. Çíàéòè ìåíå".
09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Ïîãîäà.
09.30 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â
Êîáëåâî. 09.50 Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 11.20
Õ/ô "Ìàêàð ñë³äîïèò" 2ñ. 12.40 Õàé
ùàñòèòü. 13.00 Õ/ô "Âàëüñ äîâæè-
íîþ â æèòòÿ". 15.05 Ò/ñ "Ìàðóñÿ".
16.35 Êðèâå äçåðêàëî. 18.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40 Ðî-
ìàíñè À.Ìàë³í³íà. 19.35 Êðèâå äçåð-
êàëî. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ñîö³àëüíå øîó
"Àäðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.10, 01.10 Ñïîðò. 23.20 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 23.50 Âåëèê³ áèòâè. Àçåí-
êóð. 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Õ/ô "Âàëüñ äîâæèíîþ â æèòòÿ".
03.40 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Íàòàëåþ
Ãîðîäåíñüêîþ. 04.10 Ä/ô "Àíäð³é
Ìàëèøêî. Ìèñòåöòâî çàëèøàòèñü
ñîáîþ".

Êàíàë «1+1»
06.25, 19.30 "ÒÑÍ". 07.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 08.05 Õ/ô "Ëóñêóí÷èê ³
ùóðÿ÷èé êîðîëü". 10.00, 10.50,
02.25, 03.10 "Íàéâèäàòí³ø³ ôîêóñ-
íèêè ñâ³òó". 11.45 Ì/ô "Ëüîäîâèêî-
âèé ïåð³îä - 2: ãëîáàëüíå ïîòåïë³í-
íÿ" (1). 13.20 Õ/ô "Ì³é õëîïåöü -
ÿíãîë" (1). 15.15 Õ/ô "²âàí Âàñèëüî-
âè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ" (1). 17.05
"Íîâîð³÷íèé ïàðàä ç³ðîê ç Ìàêñè-
ìîì Ãàëê³íèì òà Ô³ë³ïîì Ê³ðêîðî-
âèì". 18.35 "Ðîçñì³øè êîì³êà". 20.00
Õ/ô "Íîâîð³÷íèé äåòåêòèâ" (1).
22.00, 03.50 Õ/ô "Ì³öíèé ãîð³øîê - 1"
(2). 00.45 Õ/ô "Çà æìåíþ äîëàð³â"
(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, 20.35
Ò/ñ "Ä³ëüíè÷íèé". 11.05, 13.00 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì 2". 13.55 "Äåòåêòèâè".
14.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.10
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 Ò/ñ "Ñåðöå
Ìàð³¿" (1). 18.10 Ò/ñ "Æèòòÿ, ÿêîãî
íå áóëî". 20.00, 01.20 "Ïîäðîáèö³".
20.30, 01.50 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
22.25 Ä/ô "Ðîñ³ÿ. Ïîâíå çàòåìíåí-
íÿ". 23.20 Õ/ô "Øåðëîê Õîëìñ.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - "×ÀÑ"  .11:05 -  Ò/ñ. 11:50 -
Äîê./ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï
õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - "×ÀÑ". 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Äîê./ñ. 16:30 - "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê./ñ. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -
Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ" . 19:35 -  Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î". 21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.00 -
Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.45 Ò/c "ßê ñêàçàâ Äæèìì". 08.45
Õ/ô "Ð³çäâÿíèé Êóï³äîí". 10.20 Õ/ô
"Ëàñêàâî ïðîñèìî, àáî Ñóñ³äàì
âõ³ä çàáîðîíåíèé". 12.05 Õ/ô "Êóä-
ðÿâêà Ñüþ". 14.00 Ò/c "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 19.00 Ðåïîðòåð. 19.10,
23.15 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.15 Ïàðàä
ïîðàä-2. 21.15 Ïàðàä ïîðàä. Êðà-
ùå. 23.20 Õ/ô "Òðè ìåòðè íàä ð³âíåì
íåáà" (2). 01.45 Ò/c "×îòèðè æèòòÿ
Òàðè" (2).

ÑÅÐÅÄÀ, 16 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.20 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð.
06.25, 07.20 Ðåöåïòè çäîðîâ'ÿ.
06.30 ÀãðîÅðà. 06.35, 07.40 Ãëàñ
íàðîäó. 06.40, 07.15 Êðà¿íà on line.
06.45 Âåñòè.Ru. 07.25 Çàãîëîâêè.
07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.45 Ê³íîæóð-
íàë "Õî÷ó âñå çíàòè". 08.20 Äîê.
ô³ëüì "Î.Ñàôîíîâà. Ó ïîøóêàõ êî-
õàííÿ". 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30
Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîá-
ëåâî. 10.25 Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 11.15 Õ/ô
"Ìàêàð ñë³äîïèò" 3ñ. 12.45 Óêðà¿-
íñüêà ï³ñíÿ. 13.20 Õ/ô "Ñõ³äíèé êî-
ðèäîð". 15.00 Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 16.35
Êðèâå äçåðêàëî. 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40 Þâ³ëåé-
íèé êîíöåðò Ì.Ãàäåíêà. 19.30 Êðè-
âå äçåðêàëî. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Þâ³ëåéíèé êîíöåðò íà-
ðîäíîãî àðòèñòà Óêðà¿íè Ï.Ç³áðîâà.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10
Ñïîðò. 23.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.50 Âåëèê³ áèòâè. Òðàôàëüãàð.
00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Õ/ô
"Ñõ³äíèé êîðèäîð". 03.20 Òîê-øîó
"Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 04.10 Êóáîê
ñâ³òó ç ôóòáîëó 2014. Ùîäåííèê
Ô²ÔÀ. 04.35 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?

Êàíàë «1+1»
06.00, 19.30 "ÒÑÍ". 06.30 "Ø³ñòü
êàäð³â". 07.40, 05.05 Õ/ô "Çðîáëåíî
â Àìåðèö³" (1). 09.35, 10.25, 02.25
"Íàéâèäàòí³ø³ ôîêóñíèêè ñâ³òó".
11.20 Ôàíòàñòè÷íèé ô³ëüì "Í³äåëÿí-
ä³ÿ". 14.45 "Ãîëîñ. Ä³òè". 16.40 Õ/ô
"Íîâîð³÷íèé äåòåêòèâ" (1). 18.35
"Ðîçñì³øè êîì³êà". 20.00 Õ/ô "Ñâÿ-
òî ï³ä çàìêîì" (1). 21.45, 03.10 Õ/ô
"Ì³öíèé ãîð³øîê- 2" (2). 00.05 Õ/ô
"Íà ê³ëüêà äîëàð³â á³ëüøå" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ.
08.00, 08.30, 09.00 "Íîâèíè". 09.10,
20.35 Ò/ñ "Ä³ëüíè÷íèé". 11.00, 13.00
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì 2". 13.50 "Äåòåêòèâè".
14.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.10
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 Ò/ñ "Ñåðöå
Ìàð³¿" (1). 18.10 Ò/ñ "Æèòòÿ, ÿêîãî
íå áóëî". 20.00, 01.35 "Ïîäðîáèö³".
20.30, 02.05 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
22.25 Ä/ô "Ðîñ³ÿ. Ïîâíå çàòåìíåí-
íÿ". 23.20 Õ/ô "Øåðëîê Õîëìñ. Ê³ìíà-
òè ñìåðò³: Î÷³ ïàö³ºíòêè". 01.10
"Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó".
02.10 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé". 02.15 Õ/ô "Õëîïåöü êàðàòèñò
2".

 ICTV
06.00, 04.25 Ñâ³òàíîê. 07.05 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Íåñåêðåòí³ ôàé-
ëè. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.25,
19.25, 00.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.30, 16.30 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 12.55,
22.25 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.05, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüêèé
ïàòðóëü". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.55
Ò/ñ "Òàêñ³". 01.20 Õ/ô "Óëþáëåíåöü
Áîãà" (2). 03.20 Ò/ñ "Ï³ä ïðèêðèò-
òÿì". 04.05 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
04.00 Íîâèíè. 05.05, 09.15 "Äîá-
ðîãî ðàíêó". 09.30 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 10.00 "Æèòè çäîðîâî!".
11.00, 04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15
"×àñ îá³äàòè!". 12.55 "Äîáðîãî çäî-
ðîâ'ÿ÷êà!". 14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15
"Õî÷ó çíàòè". 15.45 "Äåøåâî ³ ñåð-
äèòî". 16.30, 01.45 "Òè íå îäèí".
17.05, 02.15 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá".
18.40, 03.10 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.55, 00.50 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00

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).

"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Àíãåë ó ñåðö³".
23.35 Í³÷í³ íîâèíè. 23.50 Ñåðåäî-
âèùå ïðîæèâàííÿ.

ÑÒÁ
06.10 "×óæ³ ïîìèëêè. Îñòàííÿ
â³äïóñòêà "í³ìöÿ". 06.55, 16.10 "Âñå
áóäå äîáðå!" .08.35, 18.20 "Íåéìî-
â³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.00
"Ç³ðêîâå æèòòÿ". 10.55 Õ/ô "Áóäè-
íîê ìàëÿòè"(1). 14.30 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 19.45, 22.35 "Óêðà¿-
íà ìàº òàëàíò!-4". 02.15 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ"(2). 02.55 Õ/ô "Äí³ Òóðá³-
íèõ"(1). 04.10 Í³÷íèé åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.10 Ò/ñ "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.40
Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.45, 20.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Äèêèé - 3" (1) .11.50, 04.40
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü" .15.20,
03.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Ïðàâî íà çàõèñò. 17.10 Ò/ñ "Íå-
ð³âíèé øëþá" (1). 19.20, 04.00 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.45 Ò/ñ
"Ïðàâî íà ïðàâäó" (1). 00.10 Ò/ñ
"Òþäîðè. Äðóãèé ñåçîí" (3). 01.10
Õ/ô "Ìàð³ÿ-Àíòóàíåòòà" (2).

Ò Å Ò
06.00 Ñ÷àñòüå åñòü. 06.40 Ä³çíàé-
ñÿ ÿê. 06.55 Ò/ñ "ßê ÿ çóñòð³â âàøó
ìàìó" (1). 07.30 Ì/ñ Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ. 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
08.25 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 09.00
Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³"
(1). 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó.
13.35 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
14.40, 20.25 Äàåøü ìîëîäüîæ! 15.40
Âàéôàéòåðè. 16.05 Ò/ñ "Áàðâèõà 2"
(1). 17.05, 01.20 Äîñâ³äîñ. 17.40
Îäíà çà âñ³õ. 18.45, 00.20 ÁàðÄàê.
19.50, 00.55 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 21.30
Â³òàëüêà. 22.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âî¿" (1). 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-
òóá'à. 23.25 Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ" (3).
01.45 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×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 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê./
ñ. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 -
"×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
- "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ.
23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

05.00 Ò/c "ßê ñêàçàâ Äæèìì". 08.55
Ò/c "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 19.00 Ðåïîð-
òåð. 19.10, 01.05 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.15 Óêðà¿íà ÷óäåñ. 23.05 Õ/ô
"Ì³ñòè÷íà ï³öà". 01.10 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 01.15 Õ/ô "×îðíå çîëî-
òî". 03.20 Ò/c "×îòèðè æèòòÿ Òàðè"
(2).

×ÅÒÂÅÐ, 17 Ñ²×Íß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà. 06.05,
07.00, 08.00 Íîâèíè. 06.10, 07.05,
08.05 Ñïîðò. 06.15, 07.10, 08.10
Ïîãîäà. 06.20 Ïðàâîñëàâíèé êàëåí-
äàð. 06.25, 07.20 Ðåöåïòè çäîðî-
â'ÿ. 06.30 ÀãðîÅðà. 06.35, 07.40 Ãëàñ
íàðîäó. 06.40, 07.15 Êðà¿íà on line.
06.45 Âåñòè.Ru. 07.25 Çàãîëîâêè.
07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.45 Ê³íîæóð-
íàë "Õî÷ó âñå çíàòè". 08.20 Äîê.
ô³ëüì "².Ìóðàâéîâà. Íàé÷àð³âí³øà
òà íàéïðèâàáëèâ³øà". 09.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.25 Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 10.55
Äèòÿ÷å ìîâëåííÿ. Õ/ô "Ñèí ïîëêó"
1ñ. 12.05 Êðîê äî ç³ðîê. 12.50 Õ/ô
"Çàâòðà áóäå ï³çíî". 14.25 Ò/ñ "Ìà-
ðóñÿ". 15.15 Íàø ñïîðò. 15.25 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò (æ³íêè).
17.10 Þâ³ëåéíèé êîíöåðò Ñ.Ðîòà-
ðó. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.40 Êðèâå äçåðêàëî.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Êîíöåðò Î.Ìà-
ë³í³íà. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñè-
ìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.10,
01.10 Ñïîðò. 23.20 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 23.50 Âåëèê³ áèòâè. Âåëèêà Àð-
ìàäà. 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò
(æ³íêè). 03.25 Õ/ô "Çàâòðà áóäå
ï³çíî".

     Êàíàë «1+1»
06.45, 19.30 "ÒÑÍ". 07.20 Ì/ô
"Ø³ñòü êàäð³â". 07.50 Õ/ô "Êåíòåðâ-
³ëüñêèé ïðèâèä" (1). 09.40, 10.30,
03.35 "Íàéâèäàòí³ø³ ôîêóñíèêè
ñâ³òó". 11.25 Õ/ô "Îñòð³â ñêàðá³â".
15.00 "Ãîëîñ. Ä³òè". 16.50 Õ/ô "Ñâÿ-
òî ï³ä çàìêîì" (1). 18.30 "Ðîçñì³øè
êîì³êà". 20.00 Õ/ô "Âèêðóòàñè" (1).
22.00, 04.20 Õ/ô "Ì³öí³é ãîð³øîê - 3:
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    (íà  14.01.2013 - 20.01.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

12.45 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/
ñ "Äèêèé - 3" (1). 11.50, 04.30 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.20, 02.55
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî
íà çàõèñò. 17.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.45 Ò/ñ "Ïðàâî
íà ïðàâäó" (1) .01.00 Õ/ô "Ì³ñ³ÿ "Ñå-
ðåí³ò³" (2).

Ò Å Ò

06.00 Ñ÷àñòüå åñòü. 06.40 Ä³çíàé-
ñÿ ÿê. 06.55 Ò/ñ "ßê ÿ çóñòð³â âàøó
ìàìó" (1). 07.30 Ì/ñ Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ. 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.

08.25 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 09.00
Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðè-
âèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó
êàçö³" (1). 12.55 Áîãèíÿ øîï³íãó.
13.35, 18.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 14.40, 20.50 Äàåøü ìî-
ëîäüîæ! 15.40 Âàéôàéòåðè. 16.05
Ò/ñ "Áàðâèõà 2" (1). 17.05, 01.20
Äîñâ³äîñ. 17.40 Îäíà çà âñ³õ.
19.50, 00.55 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 21.30
Øóðè-Ìóðè. 21.55 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâ-
ðîâî¿" (1). 22.55 FAQ. ßê çíÿòè
ä³â÷èíó ³ ò.ä. 23.00 Íàäòî ãðóáî
äëÿ Þ-òóá'à. 23.25 Ò/ñ "Ðåàëüíà
êðîâ" (3). 00.20 Äóðíºâ + 1. 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 - "×ÀÑ". 11.05 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - "Ùî-
äåííèê 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 êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê./ñ. 17.50 - Ì/ô. 18:10 -
Ò/ñ. 19:00 -  "×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20.00 - Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð ïðîñò³ð".
21:30 - "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ . 22:55 -
Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.20
Ò/c "ßê ñêàçàâ Äæèìì". 08.45 Ò/c
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 19.00 Ðåïîðòåð.
19.10, 01.15 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.15,
01.20 Ïîãîäà. 19.15 Óêðà¿íà ÷óäåñ.
22.05 Óêðà¿íà ÷óäåñ-2. 23.05 Õ/ô
"Ñåñòðè ïî íåùàñòþ 2". 01.25 Õ/ô
"Äîêòîð Ãîëë³âóä" (2). 03.00 Ò/c "Åâ-
ð³êà".

ÑÓÁÎÒÀ, 19 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà. 06.05,
06.55, 07.55 Ïîãîäà. 06.10 Ñâ³ò
ïðàâîñëàâ'ÿ. 06.40 Ê³íîæóðíàë
"Õî÷ó âñå çíàòè". 07.00 Åðà çäîðî-
â'ÿ. 07.25 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäî-
ìó. 08.00 Øóñòåð-Live. 11.15 Ðåé-
òèíã ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. 12.45 Á³àò-

Â³äïëàòà" (2). 00.35 Õ/ô "Õîðîøèé,
ïîãàíèé, çëèé" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ.
08.00, 08.30, 09.00 "Íîâèíè". 09.10,
20.35 Ò/ñ "Ä³ëüíè÷íèé". 11.05, 13.00
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì 2". 13.55 "Äåòåêòèâè".
14.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.10
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 Ò/ñ "Ñåðöå
Ìàð³¿" (1). 18.10 Ò/ñ "Æèòòÿ, ÿêîãî
íå áóëî". 20.00, 01.10 "Ïîäðîáèö³".
20.30, 01.40 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
22.25 Ä/ô "Ðîñ³ÿ. Ïîâíå çàòåìíåí-
íÿ". 23.20 Õ/ô "Øåðëîê Õîëìñ. Ê³ìíà-
òè ñìåðò³: Êð³ñëî ôîòîãðàôà". 01.45
"Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
01.50 Õ/ô "Õëîïåöü êàðàòèñò 3".
03.35 Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
05.55, 04.15 Ñâ³òàíîê. 07.05 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ìàêñèìóì â
Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.25,
19.25, 00.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.30, 16.35 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00,
22.25 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.10, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüêèé
ïàòðóëü". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.50
Ò/ñ "Òàêñ³". 01.20 Õ/ô "ßêáè êðàñà
âáèâàëà" (2). 02.55 Ò/ñ "Ï³ä ïðè-
êðèòòÿì". 03.40 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
04.00 Íîâèíè. 05.05, 09.15 "Äîá-
ðîãî ðàíêó". 09.30 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 10.00 "Æèòè çäîðîâî!".
11.00, 04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15
"×àñ îá³äàòè!". 12.55 "Äîáðîãî çäî-
ðîâ'ÿ÷êà!" 14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15
"Õî÷ó çíàòè". 15.45 "Äåøåâî ³ ñåð-
äèòî". 16.30, 01.45 "Òè íå îäèí".
17.05, 02.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá".
18.40, 03.10 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.55, 00.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Àíãåë ó ñåðö³".
23.35 Í³÷í³ íîâèíè. 23.50 "Ïðîòè
íî÷³".

ÑÒÁ
05.35 "×óæ³ ïîìèëêè. Êîõàííÿ ê³ëëå-
ðà". 06.25, 16.10 "Âñå áóäå äîáðå!".
08.05, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.20 "Ç³ðêîâå æèòòÿ".
10.15 Õ/ô "Àáîíåíò òèì÷àñîâî íå-
äîñòóïíèé"(1). 14.30 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 19.45, 22.35 "Óêðà¿-
íà ìàº òàëàíò!-4". 01.55 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ"(2). 02.35 Õ/ô "Äí³ Òóðá³-
íèõ"(1). 03.40 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.50 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.10 Ò/ñ "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00, 17.00, 19.00, 04.00
Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.45, 20.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Äèêèé - 3" (1) .11.50, 05.00
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.20
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî
íà çàõèñò. 17.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 04.20 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 21.45 Ò/ñ "Ïðàâî
íà ïðàâäó" (1). 00.10 Ò/ñ "Òþäîðè.
Äðóãèé ñåçîí" (3). 02.00 Õ/ô
"Ãîðä³ñòü òà óïåðåäæåííÿ" (2).

Ò Å Ò
06.00 Ñ÷àñòüå åñòü. 06.40 Ä³çíàé-
ñÿ ÿê. 06.55 Ò/ñ "ßê ÿ çóñòð³â âàøó
ìàìó" (1). 07.30 Ì/ñ Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ. 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
08.25 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 09.00
Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³"
(1). 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó.
13.35 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
14.40, 20.25 Äàåøü ìîëîäüîæ! 15.40
Âàéôàéòåðè. 16.05 Ò/ñ "Áàðâèõà 2"
(1). 17.05, 01.20 Äîñâ³äîñ. 17.40
Îäíà çà âñ³õ. 18.45, 00.20 ÁàðÄàê.
19.50, 00.55 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 21.30
Â³òàëüêà. 22.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âî¿" (1). 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-
òóá'à. 23.25 Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ" (3).
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 - ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 11.05 - Ò/ñ. 11:50 -
Äîê./ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
"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 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê./
ñ. 17:50 - Ì/ô. 18:00 - "Ùîäåííèê
çäîðîâ'ÿ" (ïðÿìèé åô³ð). 19:00 -
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
20.00 - Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30
- "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

05.00 Ò/c "ßê ñêàçàâ Äæèìì". 08.50
Ò/c "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 19.00 Ðåïîð-
òåð. 19.10, 01.25 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.15, 01.30 Ïîãîäà. 19.20 Óêðà¿íà
÷óäåñ. 22.15 Óêðà¿íà ÷óäåñ-2. 23.10
Õ/ô "Ðÿäîâà Áåíäæàì³í" (2). 01.35
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.40 Õ/ô
"Ðîçá³ðêè â ìàëåíüêîìó Òîê³î" (2).
02.50 Ò/c "×îòèðè æèòòÿ Òàðè"(2).

Ï’ßÒÍÈÖß, 18 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.05, 07.00, 08.00 Íîâèíè. 06.10,
07.05, 08.05 Ñïîðò. 06.15, 07.10,
08.10 Ïîãîäà. 06.20, 07.40 Ïðàâî-
ñëàâíèé êàëåíäàð. 06.25, 07.15
Êðà¿íà on line. 06.30 ÀãðîÅðà. 06.35,
06.30 Ãëàñ íàðîäó. 06.45 Âåñòè.Ru.
07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå çíà-
òè". 08.20 Äîê. ô³ëüì "².Àëôüîðî-
âà. Í³÷îãî íå ìèíàº". 09.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.20 Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 10.55 Õ/
ô "Ñèí ïîëêó" 2ñ. 11.55 Òîê-øîó
"Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 12.50 "Íàä-
âå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 13.25 Õ/ô
"Ã³ðêèé ÿë³âåöü". 14.40 Ò/ñ "Ìàðó-
ñÿ". 15.25 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Ñïðèíò (÷îëîâ³êè). 17.10 Êîíöåðò-
íà ïðîãðàìà Â³òàñà "Ïîâåðíåííÿ
äîäîìó". 19.55 Çèìîâèé æàðò ç
Î.Âîðîáåé, Þ.Ãàëüöåâèì. 20.40
After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-
Live). 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15
Øóñòåð-Live. 22.45 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 22.50 Øóñòåð-Live.
00.30 Ï³äñóìêè. 00.45 Ïîãîäà.
00.50 Ï'ÿòíèöÿ. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ.
01.35 After Live (Çà ëàøòóíêàìè
Øóñòåð-Live). 01.55 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. Ñïðèíò (÷îëîâ³êè). 03.40 Õ³ò-
ïàðàä "Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 04.50 Ä/ô "Ä³ì,
ç³òêàíèé ³ç ôàðá òà ïîëîòíà".

   Êàíàë «1+1»
06.20, 19.30 "ÒÑÍ". 06.55 "Ø³ñòü
êàäð³â". 07.40 Õ/ô "Ó÷åíü Ìåðë³íà"
(1). 09.15, 10.05, 04.35 "Íàéâè-
äàòí³ø³ ôîêóñíèêè ñâ³òó". 11.00 Õ/ô
"Ìîá³ Ä³ê". 14.40 "Ãîëîñ. Ä³òè". 16.35
Õ/ô "Âèêðóòàñè" (1). 18.30 "Ðîçñì³-
øè êîì³êà". 20.00 "Âå÷³ðí³é êè¿â".
21.50 Õ/ô "Áåç êîìïðîì³ñ³â". 23.45
Õ/ô "Ëþäèíà ç Ëàðàì³". 01.40 Õ/ô
"Õîðîøèé, ïîãàíèé, çëèé" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30
"Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 09.10 Ò/ñ
"Ä³ëüíè÷íèé". 11.05, 13.00 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì 2". 13.50 "Äåòåêòèâè".
14.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.10
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.05 Ò/ñ "Ñåðöå
Ìàð³¿" (1). 18.10 Ò/ñ "Æèòòÿ, ÿêîãî
íå áóëî". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30,
01.50 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 20.35
Õ/ô "¯¿ ñåðöå" (1). 22.30 Ä/ô "Ðîñ³ÿ.
Ïîâíå çàòåìíåííÿ". 23.30 Õ/ô "Øåð-
ëîê Õîëìñ. Ê³ìíàòè ñìåðò³: Öàðñòâî
ê³ñòîê". 01.20 Ïîäðîáèö³. 01.50 Õ/ô
"Ó ïîøóêàõ ãàëàêòèêè" (1). 03.25 Ä/
ñ "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
05.25 Ôàêòè. 05.55, 03.25 Ñâ³òàíîê.
07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ñòîï-
10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.25,
19.25, 00.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.30, 16.35 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 12.35 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00,
22.25 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.10, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüêèé
ïàòðóëü". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.50
Ò/ñ "Òàêñ³". 01.20 Õ/ô "Ï³äçåìíèé
ñâ³ò" (2). 02.55 Ò/ñ "Ï³ä ïðèêðèòòÿì".
03.20 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâèíè. 05.05, 09.15 "Äîáðîãî ðàí-
êó". 09.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.00 "Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 04.10
"Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äà-
òè!". 12.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Õî÷ó çíàòè".
15.45 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 16.30 "Òè
íå îäèí". 17.05 "×åêàé íà ìåíå".
18.40 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 19.55
"Ïîëå ÷óäåñ". 21.00 "×àñ". 21.30
"Äâ³ ç³ðêè". Âåëèêèé íîâîð³÷íèé êîí-
öåðò. 23.25 Õ/ô "Ê³í-äçà-äçà". 01.45
Õ/ô "Àäàì ³ Õåâà". 02.55 Õ/ô "Ðîç-
âàãà äëÿ ä³äóãàí³â". 05.05 "Äîêè âñ³
âäîìà".

ÑÒÁ
06.00 "×óæ³ ïîìèëêè. ßíãîë çí³ìàº
êðèëà". 06.45 Õ/ô "Àáîíåíò òèì÷à-
ñîâî íåäîñòóïíèé"(1). 10.55 Õ/ô
"Ñêàðëåò"(1). 17.55, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.05, 22.35 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-4". 02.30 Õ/ô "Îòðóòè, àáî
Ñâ³òîâà ³ñòîð³ÿ îòðóºííü"(2). 04.10
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.10 Ò/ñ "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.30
Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,

ëîò³ ñòîð³íêè. 21.00 "×àñ". 21.20
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.55 "30 ðîê³â.
Ïî÷àòîê". Þâ³ëåéíèé êîíöåðò Ä³ìè
Á³ëàíà. 00.30 Ñóïåðíîâèé Øåðëîê
Õîëìñ. "Åëåìåíòàðíî". 01.20 Õ/ô
"Ïðèâàòíèé äåòåêòèâ, àáî Îïåðà-
ö³ÿ "Êîîïåðàö³ÿ". 02.50 Õ/ô "Òîð³øíÿ
êàäðèëü". 04.00 Õ/ô "Ìîëîäî-çåëå-
íî".

ÑÒÁ
05.50, 09.40, 19.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-4". 08.50 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 15.55 Õ/ô "Äâàíàäöÿòü
ñò³ëüö³â"(1). 23.10 Õ/ô "Ðîçóìíèöÿ,
êðàñóíÿ"(1). 02.55 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿. 07.10 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1) .09.00 Íàéêðàùèé êó-
õàð íà ñåë³. 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê.
11.00, 04.00 Ò/ñ "Ñìàê ãðàíàòà" (1).
13.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 16.20, 19.20 Ò/
ñ "Ï'ÿòíèöüêèé" (1). 21.40 Ò/ñ "Ìåíò
ó çàêîí³ - 6" (1). 01.10 Õ/ô "Çàïàõ
æ³íêè" (2).

Ò Å Ò
06.00, 10.40 ªðàëàø. 07.05 Ò/ñ "ßê
ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó" (1). 07.40
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçèêè.
08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ". 10.05 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1).
11.25 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
13.35, 22.20 Âåñåë³ ìàì çåë³. 14.00
Îäíà çà âñ³õ. 15.00 Ì/ô "Âîðóøè
ëàñòàìè, Ñåìì³!" 16.35 Õ/ô "LOL:
Ë³òî. Îäíîêëàñíèêè. Ëþáîâ" (1).
18.35 Õ/ô "Ä³òè øïèãóí³â 4" (1). 20.30
Â³òàëüêà. 21.30 Äàåøü ìîëîäüîæ!
23.00 Õ/ô "Âàìï³ðåëëà" (3). 00.40
Comedy Woman. 01.30 Õ/ô "Ïîáà-
÷èìîñü ó âåðåñí³" (1). 02.55 Äî
ñâ³òàíêó.

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

Íîâèé Êàíàë
05.15 Ñâ³òë³ ãîëîâè. Çèìîâ³ ³ãðè.
08.55 Ì/c "Ðîãè ³ Êîïèòà: Ïîâåð-
íåííÿ". 09.35 Ì/c "Ï³íãâ³íè ç Ìàäà-
ãàñêàðó". 10.00 Ì/ô "Ôàíòàç³ÿ".
12.15 Ì/ô "Òèõà í³÷ Áàñòåðà ³
×îíñ³". 13.10 Ì/ô "Ïëàíåòà 51".
15.05 Ì/ô "Àñòåð³êñ ³ Îáåë³êñ çà-
âîéîâóþòü Àìåðèêó". 16.45 Ì/ô
"Ñåçîí ïîëþâàííÿ-2". 18.30 Ì/ô
"Ñåçîí ïîëþâàííÿ-3". 20.00 Ì/ô
"Ëåãåíäè í³÷íî¿ âàðòè". 22.00 Ì/ô
"Çàìáåç³ÿ". 23.45 Ñïîðòðåïîðòåð.
23.50 Ì/ô "Íîñôåðàòó" (2). 01.35 Ò/
c "Åâð³êà".

ÍÅÄ²Ëß, 20 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.10 Êðîê äî ç³ðîê. 06.40 ×àñ êóëü-
òóðè. 07.10 Òâ³é ãîëîñ. 07.30
Ñ³ëüñüêèé ÷àñ. 08.00 Óêðàâòîêîí-
òèíåíò. 08.20 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äî-
äîìó. 09.05 Çîëîòèé ãóñàê. 09.30
Êðîê äî ç³ðîê. 10.10 Ìàþ ÷åñòü çàï-
ðîñèòè. 10.55 Áëèæ÷å äî íàðîäó.
Áóðàíîâñêèå áàáóøêè. 11.30 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. Åñòàôåòà (æ³íêè).
13.00 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 13.50 Êðè-
âå äçåðêàëî. 15.00 Íàø ñïîðò. 15.10
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Åñòàôåòà (÷î-
ëîâ³êè). 16.50 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
Â³òàñà "Ï³ñí³ ìîº¿ ìàìè". 18.05 Êðèì-
music fest. 20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.30 Ôåñ-
òèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëåâî.
22.00 Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.05 Þâ³ëåéíèé
âå÷³ð À.Äåìèäåíêà "Íà â³äñòàí³
äóø³". 2 ÷àñòèíà. 01.20 Ï³äñóìêè
òèæíÿ. 01.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 02.00
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Åñòàôåòà
(æ³íêè). 03.30 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.
Åñòàôåòà (÷îëîâ³êè). 05.05 Ä/ô "Âÿ-
÷åñëàâ ×îðíîâ³ë. Óêðà¿íñüêèé
â³ñíèê".

 Êàíàë «1+1»
06.40 Õ/ô "Ðîìàí ç êàìåíåì" (1).
08.40 Ìóëüòô³ëüì (1). 09.00 "Ëîòî-
Çàáàâà". 10.00, 10.25 Ì/ñ "×³ï ³
Äåéë" (1). 10.50 "Êóë³íàðí³ êóðñè ç
Þ. Âèñîöüêîþ. ²òàë³ÿ Òîñêàíà".
11.15 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2". 12.25,
04.45 Õ/ô "Êàðíàâàëüíà í³÷" (1).
14.00 Õ/ô "Êíèãà ìàéñòð³â". 15.55 Õ/
ô "ßêîñü íà Íîâèé ð³ê". 17.45, 20.00
"Íîâîð³÷íèé âå÷³ðí³é êâàðòàë".
19.30, 23.45 ÒÑÍ-òèæäåíü. 22.45
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 19.30, 23.45 ÒÑÍ-
Òèæäåíü. 00.20 Õ/ô "Êîõàíåöü ëåä³
×àòòåðëåé". 02.20 Õ/ô "Äæóë³ ³
Äæóë³ÿ. Ãîòóºìî ùàñòÿ çà
ðåöåïòîì" (1).

ëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ãîíêà ïåðåñë³äó-
âàííÿ (æ³íêè). 14.10 Ì³ñöå çóñòð³÷³.
Ãàëà êîíöåðò. 15.10 Â ãîñòÿõ ó Ä.
Ãîðäîíà. 16.10 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ (÷îëî-
â³êè). 17.40 Ïîãîäà. 17.50 Çîëîòèé
ãóñàê. 18.15 Êðèì-music fest. 20.50
Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 21.45 Ç³ðêè ãóìî-
ðó. Ê.Íîâèêîâà, áðàòè Ïîíîìàðåí-
êè. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00 Òâ³é ãîëîñ. 23.20 Ïîãîäà.
23.25 Åðà çäîðîâ'ÿ. 23.50 Þâ³ëåé-
íèé âå÷³ð À.Äåìèäåíêà "Íà â³äñòàí³
äóø³". 1 ÷àñòèíà. 01.20 Ï³äñóìêè
äíÿ. 01.35 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó.

Ãîíêà ïåðåñë³äóâàííÿ (æ³íêè). 03.00
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ãîíêà ïåðå-
ñë³äóâàííÿ (÷îëîâ³êè). 04.30 "Íà-
ùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíà-
òåíêîì.

Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Ó÷åíü Ìåðë³íà" (1). 07.10
"Ñïðàâæí³ ë³êàð³ - 2". 08.05
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî òàì?"
10.00, 10.25 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1).
10.50 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 3: Òàíçàí³ÿ,
Åô³îï³ÿ". 12.05 Ìóëüòôèëüì. 12.40
Õ/ô "Ðîìàí ç êàìåíåì" (1). 14.40 Õ/
ô "Ïåðëèíà Í³ëó" (1). 16.40 "Âå÷³ðí³é
êè¿â". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà". 19.30
"ÒÑÍ". 20.00 Õ/ô "Á³ëîñí³æêà. Ïî-
ìñòà ãíîì³â". 22.10 Õ/ô "Äæóë³ ³
Äæóë³ÿ. Ãîòóºìî ùàñòÿ çà ðåöåï-
òîì" (1). 01.15 Õ/ô "Ñêàíäàëüíèé
ùîäåííèê" (2). 02.45 Õ/ô "Áåç êîìï-
ðîì³ñ³â". 04.15 "Íàéâèäàòí³ø³ ôî-
êóñíèêè ñâ³òó". 04.55 Õ/ô "Ëþäèíà
ç Ëàðàì³".

IÍÒÅÐ
06.30 Õ/ô "Ñèíäáàä: Ëåãåíäà ñåìè
ìîð³â". 08.10 Õ/ô "Ïîë³: ²ñòîð³ÿ ïà-
ïóãè". 10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà". 11.00
Êîíöåðò "Ôåñòèâàëü: Âåëèêà Ð³çíè-
öÿ â Îäåñ³". 13.00 Ò/ñ "Êàòåðèíà 3"
(1). 20.00, 00.10 "Ïîäðîáèö³". 20.25
Êîíöåðò "Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Þðìàëà 2012"". 22.20 Õ/ô
"Øåðëîê Õîëìñ. Ê³ìíàòè ñìåðò³:
Êîìá³íàö³ÿ Á³ëîãî êîíÿ". 00.45 Õ/ô
"Çàâîä³é" (2). 02.40 Ä/ñ
"Æàä³áí³ñòü".

ICTV
05.00, 04.30 Ñâ³òàíîê. 05.45 Êîçèð-
íå æèòòÿ. 06.15 Ò/ñ "Òàêñ³". 08.30
Ç³ðêà YouTube. 09.40 Äà÷à. 10.45
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.50 Äèâèòè-
ñÿ âñ³ì!. 12.50 Çà êåðìîì. Ïðå-
ì'ºðà. 13.20 Õ/ô "Â³äøêîäóâàííÿ
çáèòê³â". 15.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè.
16.45 Åêñòðåíèé âèêëèê. 17.45 Ìàê-
ñèìóì â Óêðà¿í³. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Ñòèðà÷". 21.15 Õ/
ô "Òî÷êà îáñòð³ëó". 23.05 Õ/ô "Ïàí-
äîðóì" (2). 01.15 Õ/ô "Ëåã³îí" (2).
02.55 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâèíè. 06.10 "Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿".
06.35 Õ/ô "ßáëóêî ðîçáðàòó". 08.10
"Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!". 08.50
"Ðîçóìíèö³ é ðîçóìíèêè". 09.40 "Ñëî-
âî ïàñòèðÿ". 10.15 "Ñìàê". 10.50
"ªâãåí Âåñíèê. Æèâ³òü ³ç ùèðîþ
äóøåþ!". 11.45 "Ñì³õîâèíêè. Íîâ³
ïðèãîäè". 12.15 "Àáðàêàäàáðà".
15.10 "Êîëèøí³ äðóæèíè". 16.10 Õ/ô
"...Ó ñòèë³ Jazz". 18.10 "Ëþäèíà ³
çàêîí". 19.10 "Õâèëèíà ñëàâè". Çî-

IÍÒÅÐ
05.55 Õ/ô "Ïîë³: ²ñòîð³ÿ ïàïóãè".
07.20 Ì/ñ "Â³íêñ 5". 08.15 Ì/ñ
"Ïàíäà Êóíã-Ôó 2". 10.10 "Øêîëà
äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî". 11.00 Õ/ô
"Õî÷ó äèòèíó" (1). 13.00 Ò/ñ
"×îêíóòà". 16.25 Õ/ô "¯¿ ñåðöå" (1).
18.20 Ò/ñ "Øïèãóí" (2). 20.00, 00.50
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 20.55 Ò/ñ
"Øïèãóí" (2). 22.35 Õ/ô "Ïîäîðîæ
ìàøèíîþ ÷àñó". 01.30 Õ/ô "Âèáóõ ç
ìèíóëîãî" (1). 03.05 "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
05.50, 04.35 Ñâ³òàíîê. 06.40 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 07.35 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 07.55 Äà÷à. 09.05 Îñ-
íîâíèé ³íñòèíêò. 09.30, 12.20 Äè-
âèòèñÿ âñ³ì! 10.50 Îë³ìï³Ëÿïè.
11.30 Êîçèðíå æèòòÿ. 12.00 Ìóëüò
îñîáèñòîñò³. 13.20 Êðèì³íàëüíèé
îáëîì. 14.20 Õ/ô "Ñòèðà÷". 16.50 Õ/
ô "Òî÷êà îáñòð³ëó". 18.45 Õ/ô
"Â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â". 20.55 Õ/ô
"Ëåã³îí" (2). 22.55 ²íøèé ôóòáîë.
23.25 Õ/ô "Ïàñòèð" (2). 01.15 Õ/ô
"Ïàíäîðóì" (2). 03.05 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâèíè. 06.10
"Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 06.45 Õ/ô "Ïîä-
â³éíèé îáã³í". 08.10 "Ñëóæó
Â³ò÷èçí³!" 08.45 "Ñì³õîâèíêè. Ï²Í-
êîä". 08.55 "Çäîðîâ'ÿ". 10.10 "Íå-
ïóòí³ íîòàòêè". 10.35 "Äîêè âñ³ âäî-
ìà". 11.25 "Ôàçåíäà". 12.15 Ñåðå-
äîâèùå ïðîæèâàííÿ. "Ê³ò ó ì³øêó".
13.10 Íîâèé "ªðàëàø". 13.40 Õ/ô
"Çà ðîäèííèõ îáñòàâèí". 16.05
"Ç³ðêîâ³ ìàìàøè". 17.05 Õ/ô "Íåé-
ìîâ³ðí³ ïðèãîäè ³òàë³éö³â ó Ðîñ³¿".
19.00 Õ/ô "Â³ääàì êîøåíÿò ó ãàðí³
ðóêè". 21.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 22.00
Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðèãîäè
Øóðèêà". 23.50 Õ/ô "Ïåðåõðåñòÿ".
01.35 Õ/ô "²äåàëüíèé ÷îëîâ³ê". 03.05
Õ/ô "Ïðåì'ºðà â Ñîñíîâö³".

ÑÒÁ
05.50 Ì/ô "Ìàóãëè"(1). 07.00, 11.55
"Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-4". 11.00 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 14.55 Õ/ô "Ðî-
çóìíèöÿ, êðàñóíÿ"(1). 19.00 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â". 20.00 Õ/ô "×àñ
ùàñòÿ"(1). 22.05 Õ/ô "×àñ ùàñòÿ-
2"(1). 00.00 Õ/ô "Äî÷êà"(1). 01.50 Õ/
ô "Êîõàíà æ³íêà ìåõàí³êà Ãàâðèëî-
âà"(1). 03.00 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.40 Ïîä³¿. 07.00 Õ/ô "² â á³äíîñò³,
³ â áàãàòñòâ³" (1). 09.00 Ëàñêàâî
ïðîñèìî. 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê.
11.00, 02.30, 04.45 Ò/ñ "Ñìàê
ãðàíàòà" (1). 13.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
17.15 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé" (1). 19.00,
04.00 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 22.00 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³
- 6" (1). 00.40 Õ/ô "Ë³ñîâèê - 2" (1).

Ò Å Ò
 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³â-
êà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40
Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 10.05 Ì/ñ
"Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 10.40 Ì/ô "Âîðóøè
ëàñòàìè, Ñåìì³!" 12.05 Õ/ô "Êíèãà
äæóíãë³â: ²ñòîð³ÿ Ìàóãë³" (1). 13.45
Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.50
Õ/ô "LOL: Ë³òî. Îäíîêëàñíèêè. Ëþ-
áîâ" (1). 16.50 Õ/ô "Ä³òè øïèãóí³â
4" (1). 18.45 Îäíà çà âñ³õ. 19.50
Â³òàëüêà. 21.05 Äàåøü ìîëîäüîæ!.
22.10 Õ/ô "Íàðå÷åíà áóäü-ÿêîþ
ö³íîþ" (2). 00.10 Comedy Woman.
01.00 Õ/ô "Íåáî. Ë³òàê. Ä³â÷èíà" (1).
02.25 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê./ñ. 8:30 - "×àñ". 9:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 - "Òîï
Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ" . 11:00
- Õóäîæí³é ô³ëüì. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - "Äóõîâíå äæåðå-
ëî" (ïîâòîð). 13:45 - Ì/ô. 14:30 -
Íîâèíè  Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê./
ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00
- ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Ì/ô. 18:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì.
20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 -
Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7 äí³â". 21:10
- Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 22:35 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì . 00.20 - Í³÷ ç Ì-ñòó-
ä³î.

Íîâèé Êàíàë
 09.00 Ì/c "Ðîãè ³ Êîïèòà: Ïîâåð-
íåííÿ". 10.00 Ì/ô "Àñòåð³êñ ³
Îáåë³êñ çàâîéîâóþòü Àìåðèêó".
11.40 Ì/ô "Àñòåð³êñ ³ Îáåë³êñ: Âå-
ëèêà á³éíÿ". 13.10 Ì/ô "Ëåãåíäè
í³÷íî¿ âàðòè". 15.05 Ì/ô "Ñåçîí
ïîëþâàííÿ-2". 16.45 Ì/ô "Ñåçîí
ïîëþâàííÿ-3". 18.15 Ì/ô "Çàìáå-
ç³ÿ". 20.00 Ì/ô "Ðîíàë-âàðâàð" (2).
22.00 Ì/ô "Òðóï íàðå÷åíî¿" (2).
23.40 Ì/ô "Íåçð³âíÿííèé ì³ñòåð
Ôîêñ". 01.25 Ñïîðòðåïîðòåð. 01.30
Ò/c "Åâð³êà".
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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 ìèíóëèõ
äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 17
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 14
     äiâ÷àòîê – 3
     îäðóæèëîñÿ –

6 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 13 ïàð;
ïîìåðëî – 30 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.
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ОВЕН (21.03�20.
04).  Дарма не споку�
шайтеся i не зневi�
ряйтеся, невдачi бу�

дуть короткочасними. Дове�
деться повернутися до пи�
тань, що вставали ранiше i
що вже вважалися закрити�
ми. Ймовiрне досягнення ве�
ликого успiху в рiзних дiлових
операцiях.

ТIЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Цього тижня
можливi дiловi зустрi�
чi або телефоннi пе�

реговори з друзями або ро�
дичами. Чим складнiше Ваше
завдання, тим краще Ви його
реалiзуєте. Вдалi комерцiйнi
операцiї, можлива допомога
з�за кордону.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). У Вас з`я�
виться бажання що�
небудь змiнити в
життi. Не ухвалюйте

нiяких важливих рiшень i
серйозних зобов`язань – час
для цього ще не настав.

РАК (22.06�22.07).
Будьте стриманi  –  все
залежатиме вiд Ва�
шого умiння тримати

себе в руках. Ваша кому�
нiкабельнiсть розташовує до
зустрiчей з друзями i близь�
кими людьми. Вiрогiдний по�
бутовий клопiт.

ЛЕВ (23.07�23.08).
Можлива важка роз�
мова з начальством,
яка врештi�решт пiде

Вам на користь i сприятиме
змiцненню Вашої репутацiї.
Вдало складуться любовнi i
сiмейнi вiдносини.

ДIВА (24.08�23.
09). Довiрча бесiда
на початку тижня по�
верне Вам упевне�

нiсть в своїх силах. Деякi,
нарештi, знайдуть щось, що
давно шукали.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). У серединi
тижня надовго не
упускайте дiтей iз

виду, щоб не загубилися або
не натворили бiди. Фортуна
посмiхається конструкторам
i архiтекторам.

СКОРПIОН (24.10�
22.11). Бiзнесмени
зможуть укласти
вигiднi контракти або

знайти надiйних партнерiв.
Не поспiшайте давати згоду,
iнакше можливi помилки, що
може призвести до серйоз�
них наслiдкiв у вiдносинах з
людьми.

СТРIЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Звiстка, яка
на початку тижня
дiйде до Вас, стане

вельми несподiваною i
радiсною для всiх домашнiх.
Поточнi справи будуть не
дуже складними, та зате
прибутковими. Допоможiть
оточуючим i вони будуть Вам
вдячнi.

КОЗЕРIГ (22.12�
20.01). Можливо ви
дiйсно одержите
грошi i навiть не в од�

ному мiсцi. Вдалий перiод
для вiзиту до лiкаря за рецеп�
том необхiдних лiкiв.
Пiдвищиться Ваша дiлова
активнiсть.

ВОДОЛIЙ (21.01�
19.02). Гармонiйна
космiчна ситуацiя
сприяє Вашому

фiнансовому благополуччю.
Перевiряйте термiн
придатностi на препаратах,
якi Ви збираєтеся спожити, у
жодному випадку не переви�
щуйте дозування.

РИБИ (20.02�20.
03). Любовнi розча�
рування будуть Вами
переноситися важко.
Вдайтеся до фан�

тазiй, i Ви не пошкодуєте.
Добре пiдуть справи у
комерсантiв.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 14.01.13 – 20.01.2013

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

ПАЛКАНЫ  ПЛЯШУТ  ЛАМБАДЫ

Ðóññêèé:
– Ãîñïîäè, ñäåëàé òàê,

÷òîáû ÿ ïîëó÷èë òðèíàä-
öàòóþ çàðïëàòó!

Ãðóçèí:
– Ãîñïîäû, ñäýëàé òàê,

÷òîá ÿ ïðîäàë  àïýëñèíû.
Ýòè ìîëüáû ïðîäîëæà-

þòñÿ íåêîòîðîå âðåìÿ,
ïîñëå ÷åãî ãðóçèí ïîâîðà-
÷èâàåòñÿ ê ðóññêîìó è
ñïðàøèâàåò:

– Ñëóøàé, ñêîëêî  òàì
òâîýé òðûíàäöàòîé çàð-
ïëàòû?

– Äâåñòè ðóáëåé, – îò-
âå÷àåò ðóññêèé.

– Ñëóøàé, âîò òýáý äâý-
ñòè ðóáëýé, è íý òðýâîæü
Ãîñïîäà ïî ìýëî÷àì!

Äèðåêòîð – êàíäèäàòó
íà äîæíîñòü:

– Ñåé÷àñ ìû áóäåì ïëà-
òèòü âàì 120 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé â ìåñÿö, à ïîçäíåå áó-
äåò áîëüøå.

Êàíäèäàò:
– ß, ïîæàëóé,çàéäó ïî-

çäíåå.

 – Êóì, à ÷òî ýòî òû äå-
ëàåøü â ìîåì ïîãðåáå?

– Òåáÿ èùó.
– À ñàëî çà÷åì ñúåë.
– À ÷òîá ïîä íîãàìè íå

ìåøàëî.

  Îïåðóïîëíîìî÷åííûé
Ïåòðîâ â ðàìêàõ ñïåöçà-
äàíèÿ ñåâøèé ïîä âèäîì
íèùåãî âîçëå öåðêâè  ïðî-
ñèòü ìèëîñòûíþ, óæå íà
ñëåäóþùèé äåíü áåç êîëå-
áàíèé  óâîëèëñÿ èç îðãà-
íîâ ÌÂÄ.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

ДОПОМОЖУТЬ ЕВКАЛІПТ
І ФІСТАШКИ

Щоб не дати інфекції прижитися у носоглотці, фіто�
терапевти радять носити ладанку, наповнену олією ялі�
вця, евкаліпта, і вдихати їхні пари. Варіант простіший —
купити в аптеці роликовий олівець з тим же евкаліптом
і ментолом і протизапальний бальзам для губ з алое
або ромашкою.

Підтримати імунітет допоможе селен. “Добути” цей
мікроелемент можна з сухого червоного вина, пакетика
фісташок, супу з білих грибів або грона винограду.

СІК КАРТОПЛІ Й МОРКВИ –
ВІД ПАНКРЕАТИТУ

2�3 великі картоплини і 1�2 морквини пропустити че�
рез соковижималку — повинно вийти 200 г соку. Його

треба випити натщесерце, потім по�
лежати півгодини.

Сік пити 7 днів, перерва —
тиждень, і так — тричі. Ре�
цепт дуже ефективний.

Картоплю використовува�
ти зі шкіркою, ретельно ви�
мивши її і вирізавши “очки”.

В бразильском городе Белу�Оризон�
ти открылось увеселительное заведе�
ние для собак. Хозяева смогут при�
вести сюда своих четвероногих
любимцев, чтобы тем оказали
интим�услуги. Перечень услуг,
предоставляемых песикам,
выглядит весьма привле�
кательно. Четвероногих
обеспечивают лучшими
блюдами, к которым пода�

ется безалкогольное пиво (причем со
вкусом говядины), и удобными номе�

рами. Есть даже спа�центр
для релакса с расслабляю�
щими ваннами — это для
"особо стеснительных", ко�

торым стресс  мешает
спариваться. За ночь

любви для питомца хо�
зяин должен заплатить

50 долларов.

Самые длинные ногти в мире –
у Крис Уолтон. Говорят, женщина
просто не хотела мыть посуду...


