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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.

ГIЛЛАРI  Клiнтон пiшла у вiдставку. Її на посадi
керiвника служби закордонних стосункiв замiнив
колишнiй кандидат у президенти США Джон Керрi.

В УКРАЇНI вийшов друком спецiальний посiбник  для
авторiв пiдручникiв з iсторiї з рекомендацiями, як, не
перекручуючи iсторичнi факти, зберегти толерантнiсть
при їх описаннi.

У РЕЙТИНГ 100 найбагатших людей  планети увiйшов
всього один представник України – Ринат Ахметов. У
списку  вiн посiдає 28�й рядок.

КОРОЛIВСЬКА сiм’я Iспанiї прагне вiдгородитися вiд
зятя Хуана Карлоса, звинувативши його  у шарлатанствi
i марнотратствi великої суми грошей.

ВНАСЛIДОК повенi з ферми в ПАР втекли 15 тисяч
крокодилiв. На оточуючiй територiї оголошено надзви�
чайний стан. На виловлення зубастих втiкачiв кинуто
численнi сили надзвичайникiв.

У АФРИЦI  з’явилася перша жiнка�мiльярдер. Це –
Iзабель  душ Сантуш – донька президента Анголи Жозе
Едуарду душ Сантуша, яка є спiвласником кiлькох над�
прибуткових бiзнесових компанiй.

У НОВIЙ  Зеландiї активiсти руху "Кiшок�геть!" зая�
вили, що будуть  будь�яким чином боротися проти ко�
тячої братії, бо цi тварини знищують рiдкiснi породи
птахiв.

РАДА з туризму  при посольствi Норвегiї у Росiї ого�
лосила мiжнародний конкурс  на найкращий крик. Кон�
курс триватиме до кiнця лютого – вiн присвячений  150�
рiччю  з дня народження видатного норвезького ху�
дожника Едварда Мунка, автора знаменитої картини
"Крик". Призерiв конкурса нагородять туристичними
путiвками по Норвегiї.

У ПРИКАРПАТСЬКОМУ селi Яблуниця, що неподалiк
популярного зимового курорта Буковель звели перший
в Українi пам’ятник туристу�лижнику.

102:РIЧНИЙ бiгун�марафонець iндiйського поход�
ження, який живе в Англiї Фауджа Сiнгх заявив, що
вирiшив завершити свою спортивну кар’єру.

Сервіс�центр FREZER (Мукачево)
пропонує:

:  ДИТЯЧІ меблі (стільці, столи, ліжка, кроватки)
: Виробництво САДОВИХ, ТЕРАСНИХта КОРПУСНИХ

меблів
: МЕБЛІ з масиву (дуб, ясінь, ДСП, МДФ та ін.)
: Ексклюзивні дерев’яні двері та вікна
: Фурнітура дверна та віконна відомих брендів AGB,

APECS, MUL:T:LOCK
: ЛАКОФАРБИ Farbex, Pinotex, Sadolin, Synteko,

AkzoNobel та КЛЕЄВІ системи Casco, KIILTO
:  системи БЕЗПЕКИ, ВІДЕОНАГЛЯДУ та КОНТРОЛЮ

ДОСТУПУ (домофони та ін.)
: продаж СЕЙФІВ
:  оформлення картин, БАГЕТНІ РАМИ
:  СКЛОМАЙСТЕРНЯ
Для виробників діє система ЗНИЖОК на лакофарбову

продукцію, клеєві системи та фурнітуру!!!
НАША АДРЕСА: м.Мукачево, вул. Миру, 10

(03131) 2:25:77, (095) 033:80:45, (096) 333:83:63
e:mail: info@frezer.in.ua www.frezer.in.ua

Кілька днів тому відзначив 66 років від дня народження добре знана  і ша�
новна у Мукачеві й  у всьому Закарпатті людина — генеральний директор
ТзОВ «Едельвейс Ле�Го», заслужений працівник  промисловості України, нео�
дноразовий  депутат обласноє ради, член виконкому  Мукачівської міської
ради, Почесний громадянин Мукачева, професор, академік Української тех�
нологічної академії, кавалер багатьох вітчизняних і зарубіжних відзнак та на�

город  Петро Михайлович БАСАРАБ.
Півстоліття з прожитих років у біографії Петра Михайловича—його трудо�

вий стаж. Це та людина, у якої мірою життя є не вік  чи стаж, а стан душі,
справи, які він залишає після себе  людя м.

Щиро поздоровляємо ветерана праці і разом з  найдобрішими побажання�
ми у наступному номері газети  друкуємо  відповіді Петра Михайловича Ба�
сараба на нашу редакційну Анкету.

Рідні та близькі шестирічно�
го Артемчика просять небай�
дужих людей допомогти в ліку�
ванні дитини. Була зроблена
операція по видаленню пухли�
ни головного мозку. Життя ди�
тини в небезпеці. Лікарі ра�
дять, якнайшвидше провести
лікування за кордоном з
НІМЕЧЧИНІ або ІЗРАЇЛІ, Шан�
си на одужання ще є. Ми віри�
мо Богу і знаємо, що все в Його
руках. Артемчик молиться і
вірить, що Господь його
зцілить.

Якщо у Вас є можливість допомогти нам, ви можете
направляти кошти на рахунок:

АТ "КОМІНВЕСТБАНК"
Отримувач: ТРАНЗИТНИЙ РАХ. ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З

ПК
Рахунок отримувача: № 29245077000002
Банк отримувача: АТ "КомінвестБанк"
МФО 312248 КОД ОКПО 19355562
Призначення платежу: зарахування на
КР Шипот Тетяна Іванівна
№ рах.26254054751001

Контактні телефони:
050 5886535 Денис, 095 8309860 Тетяна.

БЛАГОСЛОВИ ВАС БОЖЕ!

ØÀÍÎÂÍ² ÊÐÀßÍÈ,
ÄÎÏÎÌÎÆ²ÒÜ!

ÍÅ Â²Ê, ÍÅ ÑÒÀÆ, À ÑÒÀÍ ÄÓØ²
² ÑÏÐÀÂÈ, ÄËß ËÞÄÅÉ…

Прийміть найщиріші вітання з
90�літтям. Бажаємо Вам, шанов�
ний ювіляре, здоров’я, бадьо�
рості, енергії, благополуччя, ща�
стя і добра. Все Ваше насичене
подіями життя – яскравий при�
клад самовідданого служіння
Вітчизні. Ви бачили не мало на
своєму тернистому шляху, проте
змогли через роки пронести силу,
мужність та й світло.

Насамперед бажаємо Вам
міцного карпатського здоров’я,
твердості духу і наснаги для
здійснення всього задуманого на довгі�довгі роки.

Аби у пам’яті зберігались лише приємні моменти, а
багатий досвід і Ваш молодечий запал був яскравим
прикладом для наслідування молодому поколінню.

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі ніякі діла,
В здоров’ї – багатство і радість,
І більшого щастя на світі нема.

Хай Матір Божа береже Вас всюди,
Нехай шанують добрі люди,
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай довгою буде життєва дорога.

Товариші  по службі,
друзі, рідні та близькі.

Íèçüêèé óêë³í Âàì, þâ³ëÿðå!
Ветеран Великої Вітчизняної війни, учасник

оборони Сталінграду –

Іван Дмитрович ЧЕРНЕНКО
цими днями святкує свій 90:літній ювілей!
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Â³çèò ºâðîïåéñüêîãî
çíà÷åííÿ

6 ëþòîãî Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Â³êòîð ßíóêî-
âè÷ çä³éñíèâ îô³ö³éíèé â³çèò äî Ëèòîâñüêî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè. Çà ñëîâàìè ïîë³òè÷íèõ àíàë³òèê³â, öåé
â³çèò ìàâ ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ äëÿ ºâðî³íòåã-
ðàö³¿ Óêðà¿íè.

ßê â³äîìî, Ëèòâà áóäå ãîëîâóâàòè ó ªâðîïåéñüêî-
ìó Ñîþç³, ïî÷èíàþ÷è ç äðóãîãî ï³âð³÷÷ÿ 2013 ðîêó.
Íà ëèñòîïàä çàïëàíîâàíà çóñòð³÷ ó ðàìêàõ ïðîãðàìè
ªÑ «Ñõ³äíå ïàðòíåðñòâî». Çíàêîâèì º òå, ùî âîíà
ïðîéäå ó Â³ëüíþñ³. Íàãàäàºìî ÷èòà÷àì, ùî íà äóìêó
áàãàòüîõ ºâðîïåéñüêèõ ìîæíîâëàäö³â, ñàìå ï³ä ÷àñ
ö³º¿ çóñòð³÷³ Óêðà¿íà ìàº âñ³ øàíñè ï³äïèñàòè Óãîäè
ïðî Àñîö³àö³þ ç ªÑ.

Â³äçíà÷èìî òîé ôàêò, ùî ó ïîâ³äîìëåíí³ ïîñò³éíîãî
ïðåäñòàâíèöòâà Ëèòâè ïðè ªÑ éäåòüñÿ ïðî òå, ùî Ëèò-
âà âèñòóïàº çà ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ç Óê-
ðà¿íîþ. Òàêîæ âëàäà Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ââàæàº,
ùî ï³äïèñàííÿ Óãîäè ïðî Àñîö³àö³þ ç ªâðîïåéñüêèì
Ñîþçîì – íàéêðàùèé ñòèìóë äëÿ Óêðà¿íè.

Çàóâàæèìî, ùî ñüîãîäí³ åêñïåðòè íàçèâàþòü Ëèòâó
îäíèì ç ãîëîâíèõ çàõèñíèê³â òà ëîá³ñò³â óêðà¿íñüêèõ
³íòåðåñ³â ó ªâðîïåéñüêîìó Ñîþç³. Äî òîãî æ, Óêðà¿-
íà ³ Ëèòâà ìàþòü ïîä³áí³ ïðîáëåìè â åíåðãåòè÷í³é ñôåð³
ç ðîñ³éñüêèì «Ãàçïðîìîì». ßê â³äîìî, í³ùî òàê íå
îá’ºäíóº, ÿê íàÿâí³ñòü ñï³ëüíîãî âîðîãà. Òîìó Â³êòî-
ðó ßíóêîâè÷ó òà Äàë³ Ãð³áàóñêàéòå áóäå ïðî ùî ïîãî-
âîðèòè ³ ïîä³ëèòèñÿ íàÿâíèì äîñâ³äîì ó çàõèñò³ íà-
ö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â.

Òàêîæ âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî ï³ä ÷àñ â³çèòó Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè äî Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè áóëî ï³äïè-
ñàíî Äîðîæíþ êàðòó ðîçâèòêó ñòðàòåã³÷íîãî ïàðòíåð-
ñòâà ì³æ Óêðà¿íîþ òà Ëèòîâñüêîþ Ðåñïóáë³êîþ íà
2013 - 2014 ðîêè.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,
ñåðåä ³íøèõ ïèòàíü çóñòð³÷³ Â³êòîðà ßíóêîâè÷à òà Äàë³
Ãð³áàóñêàéòå áóëè äâîñòîðîííº òîðãîâåëüíî-åêîíîì³-
÷íå ñï³âðîá³òíèöòâî ³ ñï³âïðàöÿ ó ñôåð³ òðàíñïîðòó òà
åíåðãåòèêè.

ßêùî ãîâîðèòè ïðî òîðãîâåëüíå-åêîíîì³÷íå ñï³âðî-
á³òíèöòâî Óêðà¿íè òà Ëèòâè, òî çà äàíèìè Äåðæñòàòñ-
ëóæáè Óêðà¿íè, ò³ëüêè ó ñ³÷í³-÷åðâí³ 2012 ðîêó îáñÿã
çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ òîâàðàìè òà ïîñëóãàìè ì³æ Óê-
ðà¿íîþ òà Ëèòâîþ ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì
2011 ðîêó çá³ëüøèâñÿ íà 10,7% ³ ñêëàâ 545 ìëí. äîë.
ÑØÀ. Ïðè öüîìó óêðà¿íñüêèé åêñïîðò ñêëàâ 140,3
ìëí. äîë. ÑØÀ, à ³ìïîðò – 404,7 ìëí. äîë. ÑØÀ.

Ïîãëèáëåííþ âçàºìîâèã³äíèõ ïàðòíåðñüêèõ â³äíî-
ñèí ì³æ äâîìà äåðæàâàìè ñïðèÿº é ôàêò íàÿâíîñò³
âåëèêî¿ óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè ó Ëèòâ³. Íà ñüîãîäí³ óê-
ðà¿íö³ – ÷åòâåðòà çà âåëè÷èíîþ íàö³îíàëüíà ìåíøèíà
ó Ëèòâ³. Ï³ñëÿ â³äíîâëåííÿ íåçàëåæíîñò³ Ëèòâè ìàé-
æå âñ³ óêðà¿íö³ ñòàëè ãðîìàäÿíàìè Ëèòîâñüêî¿ Ðåñ-
ïóáë³êè, âîíè êîðèñòóþòüñÿ òèìè æ ïðàâàìè ³ îáî-
â’ÿçêàìè, ÿê ³ ³íø³ ãðîìàäÿíè Ëèòâè.

Â ñèñòåì³ óêðà¿íñüêî-ëèòîâñüêèõ äâîñòîðîíí³õ
â³äíîñèí âàæëèâèì ïð³îðèòåòîì º ³ ì³æðåã³îíàëüíå
ñï³âðîá³òíèöòâî. Ïåðøó óãîäó ïðî ì³æðåã³îíàëüíó
âçàºìîä³þ ï³äïèñàíî ó 1990 ðîö³, êîëè áóëî çàïî÷àò-
êîâàíî ñï³âïðàöþ òà ðîçâèòîê äðóæí³õ ³ ä³ëîâèõ ñòî-
ñóíê³â ì³æ Êèºâîì ³ Â³ëüíþñîì.

Ì³æ Óêðà¿íîþ òà Ëèòâîþ ï³äïèñàíî 30 óãîä ïðî
ì³æðåã³îíàëüíå ñï³âðîá³òíèöòâî: óãîäè óêëàäåíî ì³æ
15 îáëàñòÿìè Óêðà¿íè ³ âñ³ìà 10 ïîâ³òàìè Ëèòîâñüêî¿
Ðåñïóáë³êè, à òàêîæ 13 óãîä – ì³æ ì³ñòàìè. Êð³ì òîãî,
ì³æ Êèºâîì òà Â³ëüíþñîì ï³äïèñàíî 2 äîäàòêîâèõ
äîêóìåíòè: ìåìîðàíäóì ïðî ïîãëèáëåííÿ ñï³âðîá³ò-
íèöòâà òà Ïðîòîêîë äî Óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ.

Çàãàëîì, ÿê çàçíà÷àþòü ïîë³òîëîãè, â³çèò Ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè äî Ëèòâè º ÿñêðàâèì äîêàçîì íà êîðèñòü
íàñòóïíèõ ôàêò³â. Ïî-ïåðøå, Óêðà¿íà é íàäàë³ çàëè-
øàºòüñÿ â³ðíîþ ñâî¿ì çîâí³øíüîïîë³òè÷íèì ïð³îðè-
òåòàì, òîáòî íàì³ðàì ñòàòè ÷ëåíîì ªâðîïåéñüêî¿
ñï³ëüíîòè. ², ïî-äðóãå, óñ³ áàëà÷êè ùîäî ³çîëÿö³¿ íàøî¿
äåðæàâè – ëèøå áåçï³äñòàâí³ òåðåâåí³ òèõ, õòî í³êîëè
íå çíàâ, ùî òàêå ïàòð³îòèçì òà çàõèñò íàö³îíàëüíèõ
³íòåðåñ³â.

Ñàìå òîìó, ó äàíîìó âèïàäêó Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
çàñëóãîâóº íà ïîâàãó, áî é íàäàë³ çàëèøàºòüñÿ â³ðíèì
ñâîºìó ñëîâó, ÿêå â³í äàâ óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³ òà
ªâðîïåéñüêîìó Ñîþçó.

Ðîìàí ÊÎÐ×, ïîë³òè÷íèé àíàë³òèê

Íîòàòêè ç ïðèâîäó

ÇÓÏÈÍÈÒÈ ÂÀÊÕÀÍÀËIÞ

Дивнi ми люди! I в
нацiональному масштабi, i в
мiстечковому: iграшки для
наших дiтей ( єдине, що, за
загальним визнанням , ми
навчилися робити чи не
найкраще у свiтi) нам виго�
товляють китайцi, моркву  i
часник на нашiй найродю�
чiшiй у Європi землi нам ви�
рощують корейцi, цуря – вiд
трусiв до шуб купляємо у
Туреччинi. Навiть хрiн  i той
уже зробили iмпортним... I
ось дожилися до того, що
прикрасити вулицi рiдного
нам мiста привезли  “мар�

мурового  короля” по прiз�
вищу Микола Шматько аж з
Луганська — протилежної
околицi  України.Немовби
своїх митцiв бракує, або ж
талантом i майстернiстю
вони за того “короля” гiршi.
Так нi ж!

...Два днi тому в Ужго�
родському музеї iм. Й.Бок�
шая завершилася виставка
образотворчих робiт  вiдо�
мого закарпатського худож�
ника  i скульптора  з Мукаче�
ва народного художника  Ук�
раїни Iвана Васильовича
Бровдi.

Експозицiя, у якiй худож�
ник виставив  понад 70
“свiжих”  живописних творiв
стала, без перебiльшення,
неординарним явищем  у
мистецькому життi  краю.
Про це вiдзначали всi, хто
виступав на її вiдкриттi i в
“кулуарах”— керiвники об�
ласного управлiння культури,
музейнi працiвники, нау�
ковцi мистецтвознавства,
представники професiйної
творчої Спiлки, колеги �ху�
дожники, чисельнi шану�
вальники образотворчого
мистецтва, якi побажали
вiдвiдати виставку. Новий
плiдний злет мукачiвського
майстра пензля вразив всiх
не лише небаченою плiд�
нiстю автора, але й смiливим
новаторством  в утвердженнi
i розвитку знаменитої Закар�
патської школи живопису.
Попри почутих високих
оцiнок творчого доробку ав�
тора менi запам’яталися
два, як на мене, заслуговую�
чих уваги висловлювання.
Одне з них пролунало з вуст
одного з найстарiших i най�
авторитетнiших  на сьогоднi
митцiв Закарпаття народно�
го художника України Воло�
димира Микити. Пiсля огля�
ду  експозицiї схвильований
митець захоплено зауважив:
“Iван Бровдi  заслужено от�
римав  своє звання народ�
ного художника як скульптор
— його висококласнi скульп�
турнi роботи прикрашають i
обласний центр, i Мукачево,
i Хуст, i Виноградiв,  i
Синевiр, i ще багато мiсць у
нашому краї i за його межа�
ми. А сьогоднi  я бачу, що
такого ж звання  вiн сповна
заслуговує i за живописну
творчiсть. Це викликає вод�
ночас i захоплення, i гор�
дiсть”.

На цьому тлi можна
зрозумiти  мотиви справед�
ливого обурення, яким були
сповненi  слова у виступi го�
лови Закарпатської обласної
органiзацiї Нацiональної
спiлки художникiв України
Бориса Кузьми: “ Знаходять�
ся заїжджi генiї, якi беза�
пеляцiйно стверджують, що
Закарпаття — це пустеля у
сферi культури, образотвор�
чого мистецтва.”..

Ми знаємо , кого мав на
увазi керiвник мистецької
Спiлки областi— колишньо�
го луганчанина Миколу
Шматька, якого кiлька
мiсяцiв тому Вiктор Iванович
Балога гостинно запросив
переселитися з Луганська до
Мукачева. Здавалося б на
таку гостиннiсть людина
мала б вiдповiсти вiдпо�
вiдною вдячнiстю. Але з
вдячнiстю, як і з елементар�
ною поряднiстю у маестро
Шматька, як виявилося —
серйознi проблеми. Як уже
повiдомлялося в рiзних за�

собах iнформацiї, хвалькува�
тий луганчанин, який само�
званно коронував себе “мар�
муровим королем” чи не з
перших днiв перебування у
Мукачевi  встиг не лише об�
гадити  своїх мiсцевих колег,
якi з його слiв перетворили
Мукачево i все Закарпаття
(якого вiн ще навiть не встиг
i побачити) у культурову “пу�
стелю”. При цьому непроше�
ний месiя нахвалився свої�

ми  безапеляцiйними намi�
рами  негайно виправити
становище — засадити “пу�
стелю”  своїми “генiальними
шедеврами”. До речi, нага�
даймо, що виставленi  на ог�
ляд скульптурнi роботи
М.Шматька у Мукачевi не от�
римали жодної позитивної
оцiнки професiоналiв.

Те, що викликало  тривогу
пiсля таких зухвалих заяв i
планiв “короля”, на превели�
кий жаль, починає збувати�
ся. Почав М.Шматько з Му�
качева.

Вражає манiакальна напо�
легливiсть, з якою М.Шмать�
ко  взявся нав’язувати мука�
чiвцям  i гостям нашого мiс�
та  свою скульптуру Бахуса у
днi нашого традицiйного
Фестивалю  “ Червене вино”,
зробити  цю огидну п”яну
потвору чи не символом на�
шого чудового свята.

Давайте вникнемо у суть
теми. Що таке Бахус? Бахус
— це латинський варiант
iменi грецького Вакха—
однiєї i  тiєї  ж iстоти —
мiфiч�ного бога винороб�
ства Дiонiса. У дуже старi,
язич�ницькi часи древнi
греки i римляни на
завершальнiй стадiї вино�
робського сезону святкува�
ли  свято Дiонiса. В Римi —
”обмивали” Бахуса, у Грецiї
—Вакха.  Святкували, свят�
кували , доки  поступово  такi
свята — ще за сто рокiв до
нової ери не перетворили�
ся у масове безмiрне  пи�
яцтво i скотськi оргiї. Зго�
дом все їм подiбне  у всьо�
му свiтi  набуло образної
назви —”ВАКХАНАЛIЯ”.

Ось яким  символом
вирiшив  найменувати  наш
традицiйний чудовий фес�
тиваль вина — свято наших
невтомних майстрiв вино�

робства— непрошений лу�
ганський месiя М.Шматько.

Фестиваль, що задумував�
ся i насправдi став  у нашо�
му мiстi  красивим святом
закарпатських виноградарiв
i виноробiв, яке з першо�
витокiв  щоразу проходив у
нас у рiздвянiй атмосферi
пiд знаком глибокої христи�
янської духовностi само�
званний мармуровий король
надумав  перетворити  у
вакханалiю.  Саме це  уособ�
лює i вiдзеркалює його
огидний скульптурний об�
раз.  На планшетi, виставле�

ному поряд з п’яною скульп�
турною потворою  вiн так i
написав:”Свято Бахуса”.
Хiба це не ляпас Мукачеву i
всiм нам?

Хтось може скаже: “А менi
сподобалося. Та й не лише
менi”...

Так, декому  нахабна
витiвка заїжджого зухваль�
ця дiйсно викликала при�
ємний лоскiт, мовляв , най
буде — екзотика ж!”

Що на це хо�
четься сказа�
ти? Кiлька
днiв тому  пiд
час музикаль�
но�поетичного
вечора у Киє�
вi  у видатного
поета — мис�
лителя i есте�
та Євгена  Єв�
тушенка   запи�
тали, що його
надто хвилює i
турбує у су�
часнiй духов�
нiй реальнос�

тi, Євтушенко вiдповiв:
“Сегодня  людям  приви�

вают  дурной, плохой вкус.
Это одна с самых страшных
вещей.Представляете,, в
России  в который уже раз
за Жириновского  голосуют
8 миллионов человек. Это
страшно.  А в Киеве — столь�
ном граде — на ура  встре�
чают  Филиппа Киркорова с
песней “Банька моя, я твой
тазик”. И встают, и аплоди�
руют, и готовы лобызаться.
Иной раз даже не вслуши�
ваются в слова: просто  ап�
лодируют в ритм— и боль�
ше ничего. Страшное стад�
ное чувство ритма. Таких
людей можно повести куда
угодно”.

Чи розумiють це люди з
мiської влади? Важко сказа�
ти. В iнтернетiвському
iнтерв’ю Луганським журна�
лiстам на репліку про те, що
багато мукачiвцiв  обуренi
тим, що свого Бахуса скуль�
птор  поставив поряд з
меморiальним  похованням
загиблих воїнiв�визволи�
телiв мiста, Шматько
вiдповiв, що  це узгоджено i
дозволено найвищим ке�
рiвництвом  мiста. Комен�
тарi, як  кажуть, зайвi!

Хтось скаже:  чи варто
ворушити те, що вже
вiдбулося? Переконаний, що
треба.

Досi Мукачево багато ро�
зумних i авторитетних людей
ставили  у приклад за охай�
нiсть, шляхетнiсть, красоту.
Не тiльки за зовнiшнiй об�
рис, вле й за внутрiшню
змiстовнiсть.  Перш за все
за тонку матерiю духовностi.
У якiй немалою мiрою є вне�
сок високого мистецтва—
театру, музики, живопису i
звичайно ж —скульптури.
Можна вважати себе щасли�

вим жити у такому мiстi, ат�
мосфера  в якому немовби
огортає i облагороджує тебе
почуттям прекрасного i ду�
ховного. Треба бути зовсiм
незрячим, глухим i вкрай
зневажливим, щоб бундюч�
но заявляти: “Я приїхав у пу�
стелю”. Це означає плювок
в тих, хто цю атмосферу  i
реальну  красу створив i про�
довжує створювати — наших
архiтекторiв, музикантiв,
театралiв, художникiв,
скульпторiв, лiтераторiв...
“Мармуровий король” хва�
литься, що за 36 рокiв

дяльностi  створив 750
пам’ятникiв. Може пiдскаже,
де вони встановленi. Де вiн
перетворив пустелю у
райську мiсцину. Ми б поїха�
ли, подивилися, взяли б за
приклад...

А поки що не зникає зга�
дана тривога.

Адже хвалькуватий “ко�
роль” із завидною енергiєю
готується до реалiзацiї своїх
нових i нових планiв. Пока�
зує телевiзiйникам виданi  з
свого конвейєра скульптурнi
постатi “першої вчительки”,
Настi Волочкової, обiцяє (чи
погрожує) вилiпити св.Мар�
тина на конi i т.п.  До речi,
пам’ятник вчительцi уже
стоїть перед фасадом ко�
лишнього педучилища у
Росвиговi. А що спiльного
має з Волочковою (яка пе�
ретворилася з натуральної у
дрiбнополiтичну росiйську
балерину)  Мукачево, взагалi
не зрозумiло.

Безперечно, нiкому з нас
не забороняється  творити
— малювати, спiвати,
танцювати, ваяти...Ваяй
скiльки тобi бажається: чи то
Бахуса чи Волочкову.  Але ж
не нав’язуй плоди своєї
творчостi iншим.Розставляй
їх на власному подвiр’ї, у
палiсаднику чи навiть на
балконi. Можна — на обiйстi
замовника. Це справа iнди�
вiдуальна.  Але ж не на об�
любованому мiсцi у мiстi. Ми
ж звиклися з думкою, яка
стала вже формулою  нашо�
го спiвжиття: “Наше мiсто—
наш спiльний дiм!” Так чому
ж у нашому спiльному домi
нам береться командувати  з
власного розсуду зухвалий
непрошений нами “марму�
ровий король”? Не знаю, як
кого, а мене це до глибини
душi обурює.

Чи є у нас можливiсть зу�
пинити шматькiвську вакха�
налiю у мiстi? Думаю, що є.
Якщо об’єднати нашi зусил�
ля.  Вiд iменi громадськостi
Мукачева звертаюся до
депутiв мiської ради  винес�
ти порушене тут питання на
розгляд сесiї міськради i
прийняти рiшення припини�
ти кулуарний стиль  у питан�
нях забудови i формування
зовнiшнього обличчя мiста.
Всi монументальнi i будь�якi
стацiонарнi архiтектур�но�
скульптурнi об’єкти у мiстi
виготовляти i встановлюва�
ти лише пiсля колегiального
обговорення — виключно на
конкурснiй основi з врахуван�
ням громадської думки  го�
родян. Адже, повторюся:на�
ше мiсто — наш спiльний
дiм!

Вiктор ДВОРНИЧЕНКО,
редактор газети

“Мукачево”
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Òåì, êòî íå îãëÿäûâåòñÿ íàçàä, íå çàãëÿíóòü âïåðåä. (Ý. Áåðê).

ÍÀØÀ ÀÍÊÅÒÀ

"Â²ÐÍ²ÑÒÜ ÊËßÒÂ²
ÏÐÎÍÅÑÓ ×ÅÐÅÇ
ÓÑÅ ÆÈÒÒß"
Приємно, коли є привід і можливість запросити до розмови людину, яка

уміє досягати мети, розумом, працьовитістю, наполегливістю, небайдужі�
стю і, звісно ж,  талантами, яких Господь щедро вділив,  окрилювати колек�
тив, націлювати його на забезпечення спокою для жителів древнього і вічно
юного Мукачева. Все, за що береться начальник міськвідділу внутрішніх
справ полковник міліції Василь Михайлович ШВЕНДА  – значиме, помітне
і потрібне, бо � для людей. А ще уміє, попри сувору міліцейську роботу, на�
гальні справи, перейматися клопотами інших, допомагати і підтримувати,
вірити серцем, душею багатіти…

– ßê Âè ñàì³ ïðåäñòàâè-
ëèñÿ á íàøèì ÷èòà÷àì?

– Íà÷àëüíèê Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêâ³ää³ëó âíóòð³øí³õ ñïðàâ,
ïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿ Âàñèëü Ìè-
õàéëîâè÷ Øâåíäà.

– Âàø óëþáëåíèé êîë³ð,
çàïàõ, ïðîäóêò, íàï³é?

– Ñèíüî-áëàêèòíèé, ÿê íåáî
â ñâ³òëèé, ñîíÿ÷íèé äåíü.
Äóæå ëþáëþ çàïàõ êâ³òó÷îãî
ñàäó, à ùå áóçêó. Ñâ³æà ãóðêà,
ï³êíèöÿ ³ øîâäàð íà âåëèê-
äåíü. Í³÷îãî ñìà÷í³øîãî, àí³æ
óçâàð ³ç ñóõîôðóêò³â äëÿ ìåíå
íå ³ñíóº…

– ×èì äëÿ Âàñ ïàõíå äè-
òèíñòâî?

– Äëÿ ìåíå äèòèíñòâî ïàõ-
íå ÿ÷ì³ííîþ êàâîþ ç ìîëî-
êîì. À ùå êîëüîðîâèìè îë³â-
öÿìè…

– Ùàñòÿ – öå ... ùî? Âè
ùàñëèâà ëþäèíà?

– Íàéá³ëüøå ùàñòÿ – öå
çäîðîâ'ÿ: êîëè éîãî íå ïî-
ì³÷àºø, çíà÷èòü âîíî º. Ùàñ-
òÿ – öå íå áåçòóðáîòíå æèò-
òÿ, ùàñòÿ – öå ñòàí äóø³. Ùà-
ñòÿ ä³ñòàºòüñÿ òîìó, õòî áà-
ãàòî òðóäèòüñÿ. Áóäü ñïðà-
âåäëèâèì, ò³ëüêè òîä³ áóäåø
ùàñëèâèì. Îñü ìîº êðåäî. Çà-
ãàëîì, ÿ ùàñëèâà ëþäèíà, áî
ìàþ óëþáëåíó ðîáîòó, ïðå-
êðàñíó äðóæèíó, Ìàð'ÿíó Áî-
ðèñ³âíó, äîíüîê Ìèðîñëàâó é
Îëåíêó, çÿò³â  Àíäð³ÿ ³ Ìèðîñ-
ëàâà, îíóê³â – ìî¿õ óëþáëåíö³â
– ªâãåíà ³ Àíäð³ÿ…

– Ó ÷îìó Âè áà÷èòå ñåíñ
æèòòÿ?

– Óæå îáðàâøè ïðîôåñ³þ
çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè, ñòàâøè
îô³öåðîì Çáðîéíèõ Ñèë, ÿ âèç-
íà÷èâ ñâîþ äîëþ. Ñòàâøè
ïðàâîîõîðîíöåì õî÷ó, ùîá
Ìóêà÷åâî áóëî ñïîê³éíèì, à
ìóêà÷³âö³ çàõèùåíèìè. Öþ
âàæëèâó ðîáîòó ïðàãíó âèêî-
íàòè ÿêíàéêðàùå. Òà äîáðå
ïàì'ÿòàþ âèñë³â Àíòîíà Ïàâ-
ëîâè÷à ×åõîâà, ùî êîëè ïðà-
öþºø äëÿ ñüîãîäåííÿ, òî öå
ì³çåð, ïðàöþâàòè òðåáà äëÿ
ìàéáóòíüîãî… Ñòàðàþñü ³
ïðî öå íå çàáóâàòè. Ëþäèíà
ïîìèðàº, íå ïðîæèâøè é ñîòí³
ë³ò, à ñòâîðåíå íåþ, çàëèøåíå
íåþ ó ñïàäîê – â³÷íå. Äëÿ
ìåíå ñåíñ æèòòÿ – öå áóòè ïî-
òð³áíèì: âäîìà (äëÿ ñ³ì'¯), íà
ðîáîò³. Òðóäèòèñÿ òàê, ùîá
ïðèíîñèòè êîðèñòü ìóêà÷³â-
öÿì ³ íàøîìó ñóñï³ëüñòâó.

– Ùî òàêå, íà Âàøó äóì-
êó, ëþáîâ?

– Äëÿ ìåíå ëþáîâ – äóæå
ðîçøèðåíå ïîíÿòòÿ. Â äè-
òèíñòâ³ çàðîäèëàñÿ ëþáîâ äî
áàòüê³â. Âîíà â³÷íà. Ïîò³ì
áóëà ëþáîâ äî øêîëè, íàâ÷àí-
íÿ, â÷èòåë³â, â³äïðàâèâøèñü íà
ñëóæáó â àðì³þ, â³ä÷óâ íåçáî-
ðèìó ëþáîâ äî ð³äíîãî êðàþ.
Çàêîõàâñÿ â Ìàð'ÿíó Áîðèñ³â-
íó, â³ä÷óâ, ùî ëþáèòè – áëàãî
à áóòè ëþáèìèì – ùàñòÿ. Ö³
âèñîê³ ïî÷óòòÿ ìè íåñåìî ÷å-
ðåç óñå æèòòÿ. Ïîò³ì ç'ÿâèëà-
ñÿ ëþáîâ äî îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿.
Òóò ÿ ñïîâíà â³ä÷óâ, ùî ðîáî-
òà òîä³ ðàä³ñíà, êîëè òè ïåðå-
êîíàíèé, ùî âîíà ïîòð³áíà, ùî
éäå íà êîðèñòü ñóñï³ëüñòâó.
Òåïåð â³ä÷óâàþ îñîáëèâó,
ä³ä³âñüêó ëþáîâ, äî îíóê³â
ñâî¿õ… Ò³ëüêè çàðàç óñâ³äî-
ìèâ,  ïðàêòè÷íî ðîç³áðàâñÿ,
íàñê³ëüêè ëþáîâ áóâàº ð³çíî-
ìàí³òíîþ.

– Âè äîáðå ïàì’ÿòàºòå
íàéùàñëèâ³øèé äåíü ñâî-

ãî æèòòÿ? À íàéíåïðèºì-
í³øèé?

–Êîëè îäåðæàâ àòåñòàò
çð³ëîñò³, â³äòàê äèïëîì. Äåíü,
êîëè îäåðæàâ ïåðøó çàðîá³ò-
íó ïëàòó. Òîä³ â³ä÷óâ ñïîâíà,
ùî ÿ ëþäèíà-ñïåö³àë³ñò, ÿêèé
ìîæå çàáåçïå÷èòè ñåáå, ïîäó-

ìàòè ïðî ñ³ì'þ. Îñîáëèâèì,
íåçàáóòíüî-ïàì'ÿòíèì äëÿ
ìåíå çàëèøèâñÿ äåíü îäðó-
æåííÿ… Íà æàëü, íå ò³ëüêè
ðàä³ñí³ äí³ äàþòüñÿ ëþäèí³.
Íàéíåïðèºìí³øèìè äíÿìè
áóëè ò³, êîëè íàçàâæäè ïðîùàâ-
ñÿ ç ð³äíèìè, äðóçÿìè, ÿê³ ïå-
ðåä÷àñíî éøëè ç öüîãî ñâ³òó
çà ìåæó â³÷íîñò³.  Òåïåð
ò³ëüêè ïàì'ÿòü ïðî íèõ çàëè-
øèëàñÿ ó ìî¿ì ñåðö³.

– ×îãî Âè í³ çà ùî íå çìî-
æåòå ïðîáà÷èòè ³íøèì ëþ-
äÿì?

–– Çðàäè, ï³äëîñò³, áðåõí³…
– ßê Âè ñïðèéìàºòå õðè-

ñòèÿíñüêó çàïîâ³äü: «Âîç-
ëþáè âîðîã³â ñâî¿õ»?

– Ëþáèòè âîðîã³â ñâî¿õ - íå-
ìîæëèâî. Ïðîáà÷èòè çëî çàâ-
äàíå âîðîãîì, íå çíà÷èòü çà-
áóòè. Àëå é ïîñò³éíî íàãàäó-
âàòè, ïîâåðòàòèñü õî÷ ïîäóì-
êè äî òèõ, õòî â÷èíèâ òîá³ áî-
ëÿ÷å, íå âàðòî. Áî º âèïàäêè,
êîëè â³äâåðò³ âîðîãè, êðàù³ çà
ï³äñòóïíèõ "äðóç³â". Òðåáà òàê
âèõîâóâàòè ñâîº ñåðöå, ùîá íå
æàäàëî ïîìñòè, íàâ³òü ó ïî-
ìèñëàõ. Òðåáà íàâ÷èòèñÿ çà-
áóâàòè â÷èíåíå âîðîãàìè. Áî
ò³ëüêè çàáóòòÿ ïîõîâàº âî-
ðîã³â.

– Ùîñü ìîæå äîâåñòè
Âàñ äî ñë³ç?

– Âòðàòà áëèçüêèõ. Çà òðè
äåñÿòêè ðîê³â ðîáîòè â ïðàâî-
îõîðîííèõ îðãàíàõ íàäèâèâñÿ
âñÿêîãî. Àëå äóøåþ íå çàã-
ðóá³â, ñåðöå íå ïåðåòâîðèëî-
ñÿ íà êàì³íü. Òîìó é íå âòðè-
ìóþñü â³ä ùåìó, êîëè ðàä³þ
çà ìàëå÷ó, çà îíóê³â, êîëè çâó-
÷èòü êëàñè÷íà ìóçèêà…

– ßêèìè ÿêîñòÿìè òðåáà
âîëîä³òè, ùîá äîñÿãòè óñ-
ï³õó? ×è º ó Âàñ îñîáèñòà
ôîðìóëà óñï³õó?

– Ó ðîñ³ÿí º ÷óäîâà ïðèêàç-
êà: "Âçÿëñÿ çà ãóæ, íå ãîâîðè,
÷òî íå äþæ". Óêðà¿íö³ êàæóòü:
"Äîáðå ä³ëî – ðîáè ñì³ëî". Çâà-
æèâñÿ íà ùîñü, äàâ ñëîâî –
äîòðèìàé éîãî. Òàê, ÷àñîì íå-
ëåãêî çðîáèòè çàäóìàíå. Àëå
êîëè îòî÷óþ÷³ òåáå áà÷àòü, ùî
â³ä çàäóìàíîãî íå â³äñòóïàºø,

îáîâ'ÿçêîâî çíàéäóòüñÿ  ò³,
õòî ïîñï³øèòü íà äîïîìîãó.
Òàê ó æèòò³ çàâæäè: î÷³ áîÿòü-
ñÿ, à ðóêè ðîáëÿòü…

– ßêó ðîëü ó Âàøîìó
æèòò³ â³ä³ãðàþòü ãðîø³?

– Ç ÷àñó ïîÿâè ãðîøåé, ÿê
óí³âåðñàëüíîãî òîâàðó, âîíè

ñòàëè íåîáõ³äí³ñòþ äëÿ íàøî-
ãî æèòòÿ. Àëå â³ääàòèñÿ íà-
êîïè÷åííþ ãðîøåé, öå ñà-
ìîö³ëü, íå áëàãîñëîâåííà Áî-
ãîì. Ãðîøåé ëþäèí³ òðåáà
ñò³ëüêè, ùîá íå â³ä÷óâàëà
ñåáå á³äíîþ.  Äëÿ ìåíå ãðîø³
íå º ì³ðèëîì ùàñòÿ. Òàê, ìîæ-
íà çà íèõ êóïèòè áàãàòî. Àëå
íå âñå. Ùàñòÿ, äðóç³â, ïîâàãó,
÷åñòü, ³, íàéãîëîâí³øå, çäîðî-
â'ÿ – íå êóïèø. Âïåâíåíèé, ùî
íàéìåíøå áëàãî â æèòò³ – öå
áàãàòñòâî, à íàéá³ëüøå –
ìóäð³ñòü.

– Ùî äëÿ Âàñ îçíà÷àº
áóòè â³ëüíèì?

– Çàãàëîì, äóæå â³ðíî âèç-
íà÷èâ êëàñèê, ùî æèòè â
ñóñï³ëüñòâ³ é áóòè â³ëüíèì â³ä
ñóñï³ëüñòâà, í³êîìó íå äàíî.
Äëÿ ìåíå áóòè â³ëüíèì îçíà-
÷àº âèéòè íà ëîíî ïðèðîäè,
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç íåþ, ïîñëó-
õàòè ñï³â ïòàøîê ó ë³ñ³, ïîñè-
ä³òè íà áåðåç³ ë³ñîâîãî ñòðó-
ìî÷êà… Ãîäèíó-äðóãó  ïðîâå-
äåø òàê,  ³ í³áè çàíîâî íàðî-
äèâñÿ. Âåëèêà òî ñèëà ïðèðî-
äà! ² â³äïî÷èíåø, ³ ñèë íàáå-
ðåøñÿ, ³ äóøåþ îíîâèøñÿ.
Îñü òàì ³ çðîçóì³ºø, ùî áóòè
åñòåòîì, ïðîñòî ìèëóâàòèñÿ
êðàñîþ ïðèðîäè – öå ïîõâàëü-
íî, òà öüîãî çàìàëî. Òðåáà é
ñàìîìó äîäàòè ñâ³òîâ³ êðàñè
òà ãàðìîí³¿. Êîëèñü êàçàëè,
ùî êîæåí ìàº ïîñàäèòè äåðå-
âî… Ðóáàºìî æ á³ëüøå. Îñü
³ òðåáà íå îäíå äåðåâî ïîñà-
äèòè, à õî÷à á ï'ÿòü…

– ×è â³ä÷óâàºòå Âè ñòðàõ
ïåðåä ñìåðòþ?

– Â³ä÷óâàþ. Ïî-ìîºìó
íåìàº ëþäèíè ÿêà á íå áîÿëà-
ñÿ ñìåðò³. Àëå îäí³ äî òîãî,
ÿê ïðèéäå ê³ñòëÿâà,  ïðàãíóòü
ÿêíàéá³ëüøå çðîáèòè äîáðîãî
ñ³ì'¿, ëþäÿì… ²íø³, çàíåïàäà-
þòü äóõîì. Îñü ÷îìó òðåáà
æèòè òàê, ùîá íå áîÿòèñÿ
ñìåðò³, àëå é … íå áàæàòè ¿¿…

– Âè í³êîëè íå çàìèñëþ-
âàëèñü íàä òèì, ÷è º æèò-
òÿ ï³ñëÿ ñìåðò³?

– Äóìàþ, ùî º. Òàê â÷èòü
íàñ Áîæå ïèñàííÿ. Àëå âñ³
ðîçäóìè ïðî ñìåðòü, íàì

ïîòð³áí³ äëÿ æèòòÿ, äëÿ òîãî,
ùîá ÿêíàéá³ëüøå äîáðîãî ìè
çàëèøèëè ï³ñëÿ ñåáå íàùàä-
êàì…

– Ùî Âè âêëàäàºòå ó ïî-
íÿòòÿ äîáðà ³ çëà?

– Äîáðî ³ çëî. Â³÷í³ àíòèïî-
äè. Äîáðà òà ëþäèíà, ÿêà ðî-

áèòü äîáðî ³íøèì, áî äîáðî º
âèùà ìåòà êîæíî¿ ëþäèíè,
àäæå öå çàêëàäåíî â íå¿ Òâîð-
öåì íåáà ³ çåìë³. Çëî æ íàðîä-
æóº çëî. Çëà ëþäèíà øêîäèòü
³íøèì áåç óñÿêî¿ äëÿ ñåáå âè-
ãîäè. Ìîº êðåäî: á³éñÿ ñïðè-
÷èíÿòè îòî÷óþ÷èì òåáå çëî, ³
òîá³ íå äîâåäåòüñÿ áîÿòèñÿ
í³÷îãî ³íøîãî… Çà äîáðî òîá³
â³ääàñòüñÿ äîáðîì.

– Âàñ ÷àñòî  çðàäæóâàëè?
– Áóâàëî, õî÷ ³ íå ÷àñòî. Àëå

çãàäóâàòè ïðî öå, àêöåíòóâà-
òè íà öüîìó,  íå õî÷ó…

– Ùî Âàì äîïîìàãàëî äî-
ëàòè ïåð³îäè ïîâíîãî
â³ä÷àþ?

– Ïðàöÿ ³ òåðï³ííÿ.  Òåðï³í-
íÿ – öå ìèñòåöòâî íàä³ÿòèñÿ.
Áóäü-ÿê³ ïåð³îäè ïîâíîãî
â³ä÷àþ ñë³ä äîëàòè òåðï³ííÿì
³ íàïîëåãëèâèì ïîøóêîì âèõî-
äó ç òóïèêà. Â³í çàâæäè çíà-
õîäèòüñÿ, àëå ò³ëüêè òèì, ÿê³
íàïîëåãëèâî øóêàþòü.

– À âçàãàë³, ÷è ³ñíóº Áîã?
–   Ä³äè-ïðàä³äè, áàòüêè ìî¿

â÷èëè ìåíå, ùî Áîã ³ñíóº. ²
öüîìó â÷èâ äî÷îê ñâî¿õ, òåïåð
öþ íåçàïåðå÷í³ ³ñòèíó ïåðå-
äàþ îíóêàì ñâî¿ì.

– ×è òðàïëÿëèñÿ ó Âà-
øîìó æèòò³ ÷óäåñà?

–  Æèòòÿ íàøå áåç ïðîÿâ³â
÷óäåñ íå áóâàº. Â àâòîàâàð³¿,
ÿêó ïåðåæèâ, çà âñ³ìà ïîêàç-
íèêàìè, ÿ ìàâ çàãèíóòè. Òà
Âñåâèøí³é îáåð³ã ìåíå â³ä
ñìåðò³. Õ³áà öå íå ÷óäî?
Âîíî çàñòàâèëî ìåíå ùå
á³ëüøå óâ³ðóâàòè ó âèùó  íàä
íàìè ñèëó…

– Ñê³ëüêè ÷àñó Âè çìîã-
ëè á ïðîæèòè íà áåçëþä-
íîìó îñòðîâ³ ³ ùî âçÿëè á
ç ñîáîþ?

– Âèæèâàòè â åêñòðåìàëü-
íèõ óìîâàõ íàñ â÷èëè â àðì³¿.
Â³äïðàâëÿþ÷èñü íà áåçëþä-
íèé îñòð³â ÿ çàõîïèâ áè ç ñî-
áîþ ñ³ëü, äåùî ç ³íñòðó-
ìåíò³â, êíèãè… Àëå äîâãî
áè òàì íå ïðîòðèìàâñÿ. Áî
íå óÿâëÿþ, ÿê áè ïðîæèâ áî-
äàé ì³ñÿöü-äðóãèé áåç
ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè, áåç
êîõàíî¿ äðóæèíè, ñ³ì'¿…

– Ó ÿêó åïîõó Âàì õîò³-
ëîñÿ á æèòè ³ ç êèì ç ïðåä-
ñòàâíèê³â òî¿ åïîõè
ñï³ëêóâàòèñÿ?

– Áàãàòî òåïåð ëëþòü áðó-
äó íà åïîõó çàñòîþ. Àëå öå
áóâ êðàùèé ïåð³îä íàøîãî
æèòòÿ. Òðóäèëèñÿ âñ³, ñòâî-

ðþâàëè áëàãà. Áàãàòî ÷èòà-
ëè. Ê³íî, ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ,
øêîëà, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
âèõîâóâàëè ó ìîëîä³ ïîòðå-
áó â÷èòèñÿ, ïðàöþâàòè, çàé-
ìàòèñÿ ñïîðòîì, õóäîæíüîþ
ñàìîä³ÿëüí³ñòþ, øàíóâàòè
ïðèðîäó… Íà æàëü, òåïåð ö³
áëàãà íàì çàì³íÿº òåëåâ³çîð,
³íòåðíåò… À ñï³ëêóâàííÿ ç
ëþäüìè, ïðèðîäîþ âîíè íàì
íå çàì³íÿòü. Áàæàâ áè ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ ç òàêèìè ïðàö-
³âíèêàìè ì³ë³ö³¿ ÿê ãåðî¿
ê³íîô³ëüì³â  "Íàðîäæåíà ðå-
âîëþö³ºþ", "Ì³ñöå çóñòð³÷³
çì³íèòè íå ìîæíà", "²íñïåê-
òîð Ëîñåâ"… À îñü ³ç "ìåí-
òàìè" ç "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â" ÷îìóñü ñï³ëêóâàòè-
ñÿ íå áàæàþ…

–  ßê Âè ââàæàºòå, êðà-
ñà ñïðàâä³ ìîæå âðÿòóâà-
òè ñâ³ò?

– Êðàñà áåç íàïîëåãëèâî¿
ïðàö³  – í³ùî. Êðàñà çàâæäè
ìèíó÷à.  À îñü äóøåâíà êðà-
ñà, ñïðàâä³ çäàòíà çì³íèòè
íàñ.  Áàãàòî º ëþäåé ³ æ³íîê
³ ÷îëîâ³ê³â ãàðíèõ, êðàñèâèõ
çîâí³øíüî, à êîëè ïîñï³ëêóº-
øñÿ ç íèìè, òî ÿê íà ðåíò-
ãåí³ ïîáà÷èø ¿õ âíóòð³øíþ
óáîã³ñòü… Êðàñà æ äóø³
íàâ³òü ñë³ïîãî ðîáèòü çðÿ-
÷èì…

– Íà çàâåðøåííÿ: íà ÿêå
çàïèòàííÿ Âàì õîò³ëîñÿ á
â³äïîâ³ñòè?

–  Äóìàþ, ùî âàðòî á íà
ñòîð³íêàõ ãàçåò ÷àñò³øå ïè-
ñàòè ïðî ïðàâîîõîðîíö³â.
Ðîçïîâ³äàòè ïðî òèõ, ó êîãî
"ñëóæáà íåáåçïå÷íà ³ âàæ-
êà". ×åñíèõ,ïîðÿäíèõ ó íàñ
á³ëüø³ñòü. ² â ïåðåâàæíî
âîíè ëþäè ñêðîìí³. À ðîçïî-
â³äàþ÷è ïðî ¿õ íàéêðàù³ ìèò-
òºâîñò³ æèòòÿ, ïðîôåñ³éíó
ìàéñòåðí³ñòü æóðíàë³ñòè
ìîãëè á çðîáèòè áàãàòî. Íà-
ñàìïåðåä, çàëó÷èòè ó íàø³
ðÿäè òèõ, õòî õîò³â áè ñòàòè
ñïðàâæí³ìè âàðòîâèìè ïðà-
âîïîðÿäêó,  çàõèùàòè ñâî¿õ
çåìëÿê³â â³ä çëî÷èííèõ çàç³-
õàíü…
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За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Попша Олена Георгіївна – 1932 р.н.
2.Фурлетова Марія Іванівна – 1938 р.н.
3.Алексеєнко Лідія Григорівна – 1934 р.н.
4.Луца Ганна Іванівна – 1942 р.н.
5.Головачко Пелагія Юріївна – 1932 р.н.
6.Іванчук Володимир Володимирович –1951 р.н.
7.Стріжов Сергій Іванович – 1954 р.н.
8.Кушнір Марія Федорівна – 1924 р.н.
9.Мішак Поліна Іванівна – 1930 р.н.
10.Лобачов Анатолій Павлович – 1947 р.н.
11.Круглов Федір Микитович – 1922 р.н.
12.Ігнатішин Діна Михайлівна – 1929 р.н.
13.Мочан Марія@Наталія Ернестівна –1938 р.н.
14.Боробаш Марія Михайлівна – 1933 р.н.
15.Байса Василь Васильович – 1950 р.н.
16.Ковбасюк Людмила Борисівна – 1940 р.н,
17.Меденці Деметер Іванович – 1934 р.н.
18.Лазарев Сергій Валентинович – 1960 р.н.
19.Бровдій Іван Ілліч – 1947 р.н.
20.Товтин Павел Іржіевич – 1934 р.н.
21.Соцька Ніна Григорович – 1960 р.н.
22.Микуланинець Верона Михайлівна – 1952 р.н.
23.Кіраль Марія Василівна – 1945 р.н.

У актовому залі Мука�
чівського Дому підкар�
патських русинів мину�
лої суботи й неділі відбу�
лася традиційна  вистав�
ка спортивних та деко�
ративних голубів. Її
організував  добре відо�
мий  на Закарпатті і за
його межами ветеран�
голоб’ятник  Ернест Йо�
сипович Кізман. А допо�
магали ветеранові  у цій
добрій справі його ону�
ки Міша, Ваня, Робі та
Габріела.

Участь у виставці  взя�
ли десятки  голуб’ятників

ВИСТАВКА ПЕРНАТИХ ДРУЗІВ
з Мукачева,  Ракошина,
Великих Лучок, Ужгоро�
да та інших населених
пунктів Закарпаття.

Голубівник з 40�річним
стажем Йосип Васильо�
вич Гальо (на знімку)де�
монстрував вирощених
власноруч 17 порід  пер�
натих — голубів, фа�
занів, павлінів, декора�
тивних курей, попугаїв.

А загалом на до�
машній фермі  Йосип
Гальо  доглядає 80 порід
голубів. Щедро ділиться
своїм досвідом з голуб�
’ятниками з різних міст

України, сусідніх з Закар�
паттям зарубіжних країн.

Виставка викликала
неабиякий інтерес у до�

рослих і дітей. І це пре�
красно.

Текст і фото
 І.Данилюка.

Для налагодження співпраці правоохоронних
органів з населенням та на виконання службового
доручення міністра внутрішніх справ України, з 21
січня до 28 лютого 2013 року  в Україні проводить�
ся операція «Візит», яка пов’язана з відвідуван�
ням правоохоронцями помешкань громадян.

Метою «Візиту» є налагодження належних парт�
нерських стосунків між міліцією та громадянами
щодо профілактики злочинності, посилення авто�
ритету міліції серед населення.

Впродовж місяця у кожну оселю м.Мукачева та
Мукачівського району завітають працівники Му�
качівського МВ УМВС . Відрекомендувавшись та
назвавши свою посаду, вони вручатимуть грома�
дянам візитні картки з вказаними контактними но�
мерами телефонів дільничних інспекторів міліції,
чергової частини та керівництва служб. На візит�
ках також будуть вказані дні та години прийому
громадян на адміністративних дільницях. Окрім
цього, міліціонери цікавитимуться, хто мешкає в
квартирі чи будинку, де вони працюють чи навча�
ються, чи мають паспорт та реєстрацію? Можуть
також запитати, чи немає у мешканців скарг на
чиюсь антигромадську поведінку? Можливо, гро�
мадяни підкажуть, з ким слід провести невідклад�
ну профілактичну бесіду...

Під час обходу помешкань правоохоронці про�
водитимуть роз’яснювальну роботу  щодо попе�
редження та запобігання квартирних та кишень�
кових крадіжок, яких останнім часом на Мукачів�
щині побільшало.

Також проводитиметься індивідуально�поперед�
жувальна робота з особами, схильними до вчи�
нення насильства в сім’ї, робота з профілактики
злочинів та правопорушень відносно одиноких осіб
похилого віку та вчинених неповнолітніми, батьки
яких ведуть антигромадський спосіб життя, пра�
цюють за кордоном тощо. Особлива увага при�

ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÀ Ì²Ë²Ö²ß Ï²ÄÅ ÄÎ ËÞÄÅÉ ДО  ВІДОМУ  СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Медичний центр  профілактичної медицини

«МЕДИКОР»
НАДАЄ ПОСЛУГИ

З ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ:
� ДЕРАТИЗАЦІЯ    (знищення гризунів)в приміщеннях та  на тери�

торіях
підприємств, полях посіву зернових)
 � ДЕЗІНСЕКЦІЯ    (боротьба з тарганами,комарами,мурашками,

клопами та ін.)
 � ДЕЗІНФЕКЦІЯ   в приміщеннях,
 � Знезараження та дезінфекція шахтних колодязів,баків для на�

питків та води та інше
 � Дезінфекція автотранспорту (Автобусів,спец.транспорту)
    РЕАЛІЗУЄ:
� Медикаменти  та перев’язочний матеріал
�Хімічні реактиви  для лабораторій
� Лабораторне устаткування—посуд,реактиви
� Діагностине та фізіотерапевтичне обладнання
� Стерилізаційне обладнання та тести контролю стерилізації
� Дезінфікуючі препарати для устаткування,приміщення,посуду

та води,перукарень
�Інсектициди для боротьби з комахами,
� Дезінфікуючі препарати для обробки пташиних яєть
� Отруто�принади для боротьби з гризунами.
� Одноразовий одяг та м’який інвентар для медичних закладів
� Препарати для миттєвої хімічної стерилізації перукарських та

мед.  інструментів
� Медичні інструменти
� Інше устаткування та засоби  для медицини   і профілактики

захворювань.

З В Е Р Т А Т И С Ь
м.Мукачево вул.Миру 4 (в кінці двору)

тел.@факс 03131@54601, мою 0503721828,
0503727541,0503727544

І.І.МУХА, головний лікар

ділятиметься профілактиці пияцтва та наркоманії.
Тож якщо до вас у двері постукають люди в формі

– не лякайтесь. Це міліція знайомиться з населен�
ням та роз’яснює громадянам, як не стати об�
”єктом злочинних посягань.

—Ця акція є корисною і для нас, працівників пра�
воохоронних органів, і для людей, оскільки
дільничний інспектор міліції повинен знати кожно�
го, хто проживає на його території, бути в курсі
нагальних проблем, щоб оперативно реагувати на
кожне звернення громадян, � зазначає заступник
начальника�начальник міліції громадської  безпе�
ки  Мукачівського (з обслуговування м.Мукачева та
Мукачівського р�ну) МВ УМВС Володимир Ганько�
вич.

На території міста Мукачева та Мукачівського
району нині діє шість опорних пунктів охорони гро�
мадського порядку:

1. Пункт охорони громадського порядку №1: вул.
Індустріальна 39\27, тел. 3�57�02 (старший
дільничний інспектор капітан міліції Пацкан М.М).

2. Пункт охорони громадського порядку №2: вул.
Росвигівській 26, тел. 5�29�78 (ст. дільничний
інспектор Бурлюк С.М).

3.Пункт охорони громадського порядку №3:
відділення ДІМ в селищі  Чинадієво Мукачівського
району, вул. Волошина 59 (ст. ДІМ майор міліції
Туряниця В.М).

4. Пункт охорони громадського порядку №4:
відділення ДІМ в селі  Залужжя, вул. Духновича  48
а. (ст.ДІМ ст.лейтенант міліції Котубей М.М).

5.Пункт охорони громадського порядку №5:
відділення ДІМ в селі В.Лучки,  вул. Пушкіна 10
(ст.ДІМ  капітан міліції Круцан В.В).

6.Пункт охорони громадського порядку №6:
відділення ДІМ в селі Ракошино, вул. Перемоги 59
(майор міліції Довгомеля Ю.В).

Мукачівський МВ УМВС

До уваги фізичних осіб – підприємців!

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ПОВІДОМЛЯЄ!!!
10 ЛЮТОГО 2013 РОКУ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ТЕРМІН ПОДАН@

НЯ ЗВІТУ ПРИВАТНИМИ ПІДПРИЄМЦЯМИ САМИХ ЗА СЕБЕ
ЗА 2012 РІК. ПРОХАННЯ ДО ПІДПРИЄМЦІВ, НЕЗАЛЕЖНО
ВІД ТОГО ЧИ ВОНИ ПРОВОДИЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ПРОЗВІТУ@
ВАТИСЬ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ В М.МУКА@
ЧЕВОМУ ТА МУКАЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ. ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ
ПРИЙОМУ ЗВІТНОСТІ БУДЕ ОРГАНІЗОВАНО РОБОТУ УП@
РАВЛІННЯ В СУБОТУ 9 ЛЮТОГО З 8.30 ДО 14 ГОД.

Питання охорони дитинства
постійно перебуває у полі зору

органів прокуратури України
У зв’язку з цим, Генеральним прокурором України зат�

верджено Наказ №16гн від 01.11.2012 року «Про орган�
ізацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав
і свобод дітей».

З метою забезпечення прокурорського нагляду щодо
захисту прав і свобод дітей, прокуратурою міста Мука�
чево вживаються дієві заходи та принципово реагуєть�
ся на неналежне виконання посадовими особами своїх
обов’язків щодо захисту прав дітей, у зв’язку з чим, у
прокуратурі міста Мукачево діє телефон «гарячої
лінії» 2@14@00, який призначений для прийняття по@
відомлень про факти порушення прав дітей, в тому
числі з обмеженими фізичними та психічними мож@
ливостями.

Р. БІЛОВАР, прокурор міста Мукачево
старший радник юстиції.

Мукачівський міськоайонняй суд
оголошує конкурс на заміщення вакантної

посади судового розпорядника
Вимоги до кандидатів напосзду судового розпоряд�

ника � вища освіта за спеціальністю “Правознавство” з
освітньо�кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра,�
сгаж роботи на державній і службі в судових органах
України не менше 2 років або загальний стаж роботи за
фахом не менше З років�

Додаткова інформація щодо основних функціональ�
них обов’язків, розміру, умов оплати праці, переліку пи�
тань для перевірки знання законодавства тощо надаєть�
ся за телефоном 3�16�68.

Документи   приймаються    протягом    ЗО | календар�
них  днів  з  дня   виходу   публікації  про і оголошення
конкурсу.

Наша адреса:  м. Мукачево,
вул. Л.Толстого,13. Тел: (231)3@16@68

До уваги адвокатів!
Оголошено конкурс адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допо�

моги. Заяви для проходження конкурсу приймаються Головним управлінням юстиції у Закарпатській
області, а також всіма районними, міськрайонними управліннями юстиції до 4 березня 2012 року.

З повним текстом оголошення можна ознайомитися на офіційному веб�сайті    Головного     управ�
ління  юстиції  у   Закарпатській  області (http://zakjust.gov.ua/).
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Òåì, êòî íå îãëÿäûâåòñÿ íàçàä, íå çàãëÿíóòü âïåðåä. (Ý. Áåðê).

Суть в том, что уче�
ные теперь могут со�
здавать портрет каж�
дой конкретной опухо�
ли, раскрывая все ее
индивидуаль-ные чер�
ты. С онкологическим
заболеванием сложно
бороться из�за его не�

предсказуемости – может замереть на
годы или вдруг погубить за считаные ме�
сяцы. Но оказалось – нет, предсказать
реально. И даже подобрать особое для
каждого случая лечение. Это доказали
российские онкологи. О новом подходе
«АиФ» рассказал Константин ЛАКТИ
ОНОВ, д. м. н, руководитель отде
ления клинических биотехнологий.

Не ждать, а лечить
–  Константин Константинович,

зачастую онкологи говорят: сдела�
ли все возможное, а болезнь пове�
ла себя непредсказуемо.

– Сегодня такого быть не должно.
По крайней мере,
в отношении
рака легкого. У
нас в руках есть
метод, кото�,
рый позволяет с
максимальной
точностью пред�
сказать, будет
ли   болезнь   быстро прогрессиро�
вать и давать ме-тастазы или паци�
ент выздоровеет после операции. До
сих пор при I�II стадиях рака легкого
в   первую   очередь рассматривали
возможность его хирургического
удаления. Но примерно каждый чет�
вертый все равно погибал из�за раз�
вития метастазов.  Почти 20   лет   нам
понадобилось, чтобы  в  этом разоб�
раться. Мы разработали методику,
позволяющую с математической точ�
ностью предсказывать судьбу конк�
ретного больного, т. е. дающую вра�
чам возможность понять и опере�
дить болезнь. Более того, изучив опу�
холевый материал, предложить лече�
ние не по шаблону, а подходящее кон�
кретному человеку. Сегодня зачастую
назначают просто те препараты, ко�
торые есть в данной клинике.

Высшая правда
– И даже самые современные ле�

карства показаны не всем?
–  Да.  Недавно появились таргет�

ные (от англ. target  – «цель») препа�
раты. И эти лекарства начали в реги�
онах назначать всем подряд. Да, они
почти вдвое (с 40�45 до 80�90%) по�

ÓÁÈÉÖÀ ÏÎÁÅÆÄÅÍ
50% больных раком легкого могут лечить эффективней

вышают эффективность терапии. Но
только если в опухоли есть клетки, не�
сущие мутации, заставляющие   ее
неконтролируемо расти. Если мута�
ции не выявлены, назначать их беспо�
лезно. И пока доктор и больной пой�
мут, что лечение неэффективно, будут
потеряны драгоценные тричетыре
меcяца. А стоит таргетная терапия в
разы выше стандартной химиотера�
пии. К слову, те самые мутации чаще
выявляются у некурящих больных ра�
ком легкого. У курильщиков в 90%
случаев развивает ся другой рак,
спровоцированный никотином. И в
этом есть какаято высшая правда:
именно опухоли «некурильщиков» мы

научились наиболее эффективно ле�
чить.

– Могут ли в регионах воспользо�
ваться новой технологией?

– Безусловно. После биопсии или
операции кусочек опухоли заливают

в парафин и от�
правляют к нам
на исследова�
ние. По результа�
там молекуляр�
но�генетическо�
го анализа фор�
мируется инди�
видуальный био�

логический паспорт опухоли, отража�
ющий агрессивность течения заболе�
вания и чувствительность опухоли к
разным химиопрепаратам. Мы даем
рекомендации, нужно ли дополнять
операцию лекарствами и какими. Так
что если, не дай бог, с вами или близ�
кими случилась беда, перед началом
лечения обязательно поговорите о та�
кой возможности со своим лечащим
врачом.

– Можно узнать, кто заболеет?
– Наверняка пока нет. Поэтому всем

желательно раз в год проходить дис�
пансеризацию,  в том числе рентген
легких. К сожалению, у 75% пациен�
тов рак легкого выявляется на III�IV
стадиях, ведь болезнь долгое время
может протекать бессимптомно или
проявляться неспецифически – сла�
бостью, кашлем, высокой температу�
рой, потерей веса,    иногда  крово�
харканьем. Человека могут долго ле�
чить от пневмонии, туберкулеза, за�
бывая о том, что за этим может скры�
ваться злокачественная опухоль. Глав�
ное – не заниматься самолечением, а
обратиться к специалистам.

Юлия БОРТА

Ученые�онкологи из Российского онкологического научного центра им.
Н. Н. Блохина РАМН поделились с «АиФ» сенсационной новостью. Разра�
ботанная ими новейшая технология позволяет практически на 100% из�
лечивать больных раком легкого. Аналогов в мире нет.

Минулий понеділок пройшов під
знаком Всесвітнього дня боротьби з
раком. Рак залишається другою
після серцево�судинних хвороб при�
чиною смерті людей на планеті. На
сьогодні лише в Україні на онкооблі�
ку близько 1 млн. хворих.

3 березня – вибори в Мукачеві
Äîâèáîðè â îáëàñíó ðàäó ïðîéäóòü íà Çàêàðïàòò³ â ïåðøó íåä³ëþ áåðåçíÿ. Îñ-

òàíí³ ì³ñöåâ³ âèáîðè â³äáóëèñü 31 æîâòíÿ 2010 ðîêó, êîëè ìè îáèðàëè ñ³ëüñüêèõ ³
ì³ñüêèõ ãîë³â, äåïóòàò³â ñ³ëüñüêèõ, ðàéîííèõ, ì³ñüêèõ òà îáëàñíî¿ ðàäè.

Îäíàê íà îñòàíí³õ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó 5 äåïóòàò³â
îáëàñíî¿ ðàäè áóëè îáðàí³ äî ïàðëàìåíòó. Â³äïîâ³äíî, âîíè  ñêëàëè ìàíäàòè äåïó-
òàò³â îáëàñíî¿ ðàäè ³ 5 îêðóã³â çâ³ëüíèëèñü. Öå îêðóãè â ì. Ìóêà÷åâî, Ìóêà÷³â-
ñüêîìó, ²ðøàâñüêîìó, Âèíîãðàä³âñüêîìó òà Óæãîðîäñüêîìó ðàéîíàõ.

Íàãàäàºìî, ùî â³ä íàøîãî îêðóãó äåïóòàòîì â îáëàñí³é ðàä³ áóâ Â³êòîð Áàëîãà.

Це відбулося у суботу,
2 лютого на відкритій об�
ласній партконференції в
Мукачеві.

Кандидатами в депутати
в одномандатних мажори�
тарних виборчих округах
№5, 22, 29, 36 і 51 відповід�
но стали:

Андрій Балога – підпри�
ємець, власник ТРК «Щод�
ня», який йтиме від Мука�
чева;

Йосип Роман – освітя�
нин, багаторічний директор
Виноградівської ЗОШ №8,
яка відома на всю область
лідерством за кількістю
призерів предметних олімпіад. Він йти�
ме по Виноградівщині;

Оксана Балога – підприємець та гро�
мадський діяч, яка йтиме по Іршавщині;

Василь Бігунець – очільник управлі�
ння освіти Мукачівщини та депутат рай�
онної ради, який балотуватиметься по
Мукачівському району;

Сергій Фрінт – очільник фракції Єди�
ного Центру в Ужгородській райраді,
який йтиме відповідно від Ужгородщи�
ни.

Голосування за кандидатів відбувало�

ªäèíèé Öåíòð çàòâåðäèâ ï’ÿò³ðêó
êàíäèäàò³â äî Çàêàðïàòñüêî¿ îáëðàäè

ся відкрито шляхом особистого піднят�
тя «мандатів».

На конференції були присутні делега�
ти усіх районних парторганізацій, а та�
кож районні, обласні та народні депута�
ти. Зокрема, у залі були помічені народ�
ний депутат Василь Петьовка, голова
облради та обласного осередку Єдино�
го Центру Іван Балога, який і вів парт�
конференцію, міські голови Мукачева
Золтан Ленд’єл та Хуста Володимир Ка�
щук, голова Виноградівської райради
Олег Любімов та інші.

Â³ä Ìóêà÷åâà âèñóíóëè êàíäèäàòóðó
Àíäð³ÿ Áàëîãè

«Сьогодні мав прийом
виборців у Мукачівському
районі. Дуже багато лю�
дей іде зі своїми пробле�
мами: низький рівень
пенсій, мала заробітна
плата в бюджетних уста�
новах. Але що просто
мене вбиває – дуже бага�
то людей приходять по
допомогу, щоб оплатити
операції. Оплатити при
діючій Конституції, яка
гарантує кожному «бе�
зоплатну медицину», –
розповів Віктор Балога на
своїй сторінці в інтернеті.

 «Люди не мають мож�
ливості купити ліки на
хіміотерапію, заплатити
за променеві процедури.
Особливо злість бере,
коли по онкології зверта�
ються батьки за своїх ма�
леньких, ще нерозумію�
чих нічого в цьому житті,
дітей. Що це таке робить�
ся в нашій медицині, якщо
дітей з тяжкими хвороба�
ми держава залишає сам�
на�сам? Що це за відно�
шення міністерства до
малого українця, якщо
потрібно чекати черги на
отримання коштів для
проведення операції за

Â³êòîð Áàëîãà: Ïîòð³áíî ïðîñòî
ïîâåðíóòèñÿ äî ëþäåé ëèöåì

³ âèêîíóâàòè êëÿòâó Ã³ïïîêðàòà
Народний депутат провів черговий прийом громадян

Мукачівського району.

Á³ëüøå ñòà æèòåë³â Ìóêà÷³âùèíè
ïðèéøëè íà ïðèéîì äî ñâîãî äåïóòàòà

кордоном (бо в нас в 21
столітті руки ростуть не з
того місця)? Хіба може
взагалі існувати черга на
онкологію? Напевно, ли�
ше на цвинтарі», – заува�
жив політик.

 «Тому сьогодні, коли в
людей виникають пробле�
ми, вони вирішують їх самі
– збирають гроші через
ЗМІ, просять допомогти у
всіх кого тільки можуть,
але не у держави. Бо зна�
ють, що держава не те, що
не допоможе, а ще й «по�
просить» за все – від

шприців до оренди лікар�
няного ліжка. Ця пробле�
ма не нова. Їй щонаймен�
ше років 20 і весь цей час
її вперто не помічають.
Хоча насправді в масшта�
бах держбюджету, не так
багато потрібно грошей
на збереження життя ук�
раїнця в критичних ситуа�
ціях. Потрібно просто по�
вернутися до людей ли�
цем і виконувати клятву
Гіппократа. Якщо хтось в
цій країні ще хоча би Бога
боїться», – підсумував
Віктор Балога.



×òî íå íóæíî, òî âñåãäà ñëèøêîì äîðîãî. (Êàòîí)×òî íå íóæíî, òî âñåãäà ñëèøêîì äîðîãî. (Êàòîí)×òî íå íóæíî, òî âñåãäà ñëèøêîì äîðîãî. (Êàòîí)×òî íå íóæíî, òî âñåãäà ñëèøêîì äîðîãî. (Êàòîí)×òî íå íóæíî, òî âñåãäà ñëèøêîì äîðîãî. (Êàòîí) ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 7 ëþòîãî 2013 ð.

¹ 5 (957)¹ 5 (957)¹ 5 (957)¹ 5 (957)¹ 5 (957)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ Â²ÑÍÈÊ
ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

ËÞÒÈÉ

– Юрію Вікентійовичу! У
Вас великий досвід роботи
у галузі освіти. Як би Ви
охарактеризували стан
вищої освіти на Закар�
патті?

– Становлення вищої освіти
в нашому регіоні було дуже
нелегким. Багатостраждаль�
не Закарпаття впродовж ба�
гатьох століть входило до
складу різних імперій. А де
імперія, там нема місця для
освіти місцевого населення.
То ж Закарпаття виживало як
могло. Про формування
вищої освіти, доступної для
всіх верств, тоді годі було й
говорити.

Лише з розпадом Австро�
Угорської імперії і входжен�
ням Закарпаття до складу Че�
хословацької республіки під
керівництвом Томаша Маса�
рика поодинокі закарпатці
почали отримувати вищу ос�
віту. Наші люди змогли навча�
тися у Празі, Відні і навіть у
Парижі. Але таких щасливців
було небагато. Чи не найбіль�
ше уваги вищій освіті на За�
карпатті приділив Радянський
Союз. У перший же рік після
приєднання нашого краю до
СРСР в Ужгороді відкрили Уж�
городський державний уні�
верситет. На роботу до цього
вузу з’їхалися викладачі й
провідні науковці з різних ку�
точків країни.

УжДУ залишався в регіоні
єдиним університетом аж до
1995 року. В липні 1995 року
Постановою Кабінету
Міністрів України був відкри�
тий Мукачівський філіал Тех�
нологічного університету
Поділля (М.Хмельницький).
Через два роки філіал став са�
мостійним вузом – Мукачі�
вським технологічним інсти�
тутом. Це був другий держав�
ний вуз на Закарпатті. У цей
же період в Ужгороді був
відкритий Інститут інформа�
тики, економіки і права – ви�
щий навчальний заклад кому�
нальної форми власності.

– Чи була потреба відкри�
вати другий вуз у 120�ти�
сячному Ужгороді та ще зі
спеціальностями, які вже
були в УжДУ?

– Вже невдовзі цей інститут
комунальної власності стає
вузом державної власності, а
ще трохи – й університетом,
де готують фахівців із шести
напрямків. Видно, потреба
Міністерства освіти і науки Ук�
раїни у цих двох однотипних
університетах була величез�

Îñâ³òà âèùà ÷è íàéâèùà?
Якою завтра буде вища освіта на Закар�

патті, за якою системою навчатимуться
студенти і чи об’єднаються закарпатські
вузи в один університет? Останнім часом
дедалі більше краян переймаються цими
питаннями. Шпальти газет та сторінки
місцевих Інтернет�видань рясніють по�
відомленнями про реформи, започатко�
вані в УжНУ, та про їхню доцільність. Дум�
кою з цього приводу з читачами газети
«НЕДІЛЯ» поділився ректор Мукачівського
державного університету Юрій МИГАЛИНА

ною. У 2004 році приблизно
те ж саме відбулося і в Мука�
чеві. На базі місцевого педа�
гогічного училища був ство�
рений Мукачівський гумані�
тарно�педагогічний інститут
– вуз комунальної форми
власності. Оскільки таким зак�
ладом мав керувати профе�
сор, то зразу був створений
такий фахівець, щоправда,
без докторського ступеня.
Фінансування такого вузу для
області було непростим, тому
27 серпня 2008 року з’яви�
лось розпорядження Кабміну
України про Об’єднання дер�
жавного Мукачівського техно�
логічного інституту з кому�
нальним Мукачівським гума�
нітарно �педагогічним інсти�
тутом.

– То ж чи не забагато дер�
жавних вузів для малень�
кого Закарпаття?

� Останнім часом лунають
пропозиції щодо їх об’єднан�
ня. Я не впевнений, що це слід
робити. Тим паче, ця проце�
дура повинна проводитися з
ініціативи керівників органів
місцевого самоврядуван-ня,
а не з ініціативи окремих осіб.
Пропозиції повинна напра�
цювати комісія, до складу якої
мають увійти губернатор, го�
лова облради, міські голови

Ужгорода й Мукачева, а також
ректори всіх вузів. Адже ця
процедура торкається долі
сотень людей, і її слід прово�
дити дуже обережно, виваже�
но і відкрито, а не в темних
міністерських кулуарах. Як на
мене, то назрів той час, коли
ректори цих вузів повинні
зібратися й обговорити цю
проблему. Треба дійти
спільної згоди щодо ліцензо�
ваних обсягів тих спеціально�
стей, які є у кожному вузі. Тоб�
то, нам треба зрозуміти, які
спеціальності і в якому обсязі
готують наші вузи. Рішення,
без сумніву, має бути колегі�
альним. Крім того, спільними
зусиллями слід домогтися
закриття всіх філій на Закар�
патті. Вважаю, що вони не да�
ють студентам повноцінної
освіти.

–  Юрію Вікентійовичу, а
що би Ви сказали про рівень
середньої освіти в області
та перспективи профтехос�
віти?

– На моє переконання, за
останні роки рівень середньої
освіти на Закарпатті значно
погіршився. Ми це бачимо по
рівню базової освіти тих абі�
турієнтів, які вступають до на�
шого вузу. А це, між іншим,
кращі із випускників шкіл!

Втім, я думаю, що у по�
гіршенні знань наших шко�
лярів не варто звинувачувати
лише середню школу. Вели�
чезне значення має соціаль�
на складова. Дуже багато на�
ших дітей зростають без
батьківського піклування. Че�
рез катастрофічний брак ро�
боти дорослі вирушають на
заробітки. З одного боку,
вони матеріально забезпечу�
ють своїх дітей, заробляють
кошти на їхню освіту. А з іншо�
го боку, діти без постійного
догляду батьків часто стають
у навчанні неуспішними. Все
це вкрай негативно впливає
на якість середньої освіти.

Щодо профтехосвіти, то в
такому вигляді, в якому ми ба�
чимо її зараз, вона не по�
трібна. Краще, на мою думку,
приділити увагу технічним ко�
леджам і саме в них готувати
робітників вищої кваліфікації.

–  Що, на Вашу думку,
відбувається зараз в
УжНУ? Як Ви оцінюєте ті ре�
форми, які започаткувало
нове керівництво цього
вузу?

– Щодо УжНУ, то вважаю, що
за останній час було зробле�
но все, щоб цей вуз збанк�
рутів. Постійні суперечки, не�
дофінансування, цілеспрямо�
ваний тиск. І от маємо, на�
решті, нового ректора. І що
бачимо? Тривалість на�
вчальних занять із 90�та хви�
лин зменшилась до 80�ти,
навчальний семестр скоро�
тився з 17�ти тижнів до 12�
ти. Це покращення освіти? А
чого варті необгрунтовані ка�
нікули у грудні�січні�лютому?
За що тоді платять гроші сту�
денти? За навчання, якого

нема? А яка роль викладаць�
кого складу у цей період? Це
ж взагалі абсурд! Таке рішен�
ня вкрай непрофесійне.
Якщо вже й скорочувати се�
местр, то слід було подума�
ти над самостійною робо�
тою студентів і всім, що з цим
пов’язано.

А створення інститутів шля�
хом об’єднання факультетів?
Хіба це реформи? Як на мене,
це видимість реформ, і не
більше. Адже відомо, що такі
кроки виправдані у вузах, де
кількість студентів сягає 30�
50�ти тисяч.

Я вважаю, що реформи й
реорганізація вищої освіти –
це не закриття, об’єднання чи
якісь перестановки у вузах. Це
не звільнення ректорів і не їх
призначення. Це, насампе-�
ред, створення системи і кон�
цепції реформування. Це
мета і методи, це розуміння
того, яким шляхом рухатися
далі.

Тобто, реформування по�
винно торкнутися, перш за
все, якості освіти. А вона за�
лежить від програм, навчаль�
них і робочих планів, матері�
альної бази й кадрового скла�
ду вузів. І якщо ми працюємо
за Болонською системою, то
необхідно всі свої програми
узгоджувати з програмами
закордонних університетів.
Слід нарощувати у вузах су�
часну матеріальну базу. А ще,
треба достойно оплачувати
працю вузівських викладачів.
Можливо, тоді дипломи на�
ших вузів визнаватимуть і
цінуватимуть навіть за кордо�
ном, а за фахівцями, яких ми
готуємо, – шикуватимуться
черги роботодавців.

Наталка КРАСНА
“Неділя”.
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Íàÿâíèé ñòàí åêîíîì³êè
Çàêàðïàòòÿ íàðàç³ ñïîíó-
êàº äî ïèòàíü:

×è âçàãàë³ õòîñü çäàòåí
âèçíà÷èòè ñòðàòåã³þ ðîç-
âèòêó íàðîäíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ðåã³îíó ÷è òî â
³íäóñòð³¿, ÷è òî ó ãàëóç³ îá-
ñëóãîâóâàííÿ, àáî æ  ó
ñôåð³ îñâ³òè?

Ó ÷îìó ñóòí³ñòü âñþäè-
ñóùî¿ «îïòèì³çàö³¿», ÿêà
ï³äì³íþº ïîíÿòòÿ ðîçâèò-
êó, âäîñêîíàëåííÿ, ïðîåê-
òóâàííÿ? Çàçâè÷àé, îïòè-
ì³çàö³ÿ â íàøèõ ðåàë³ÿõ
îçíà÷àº  ñêîðî÷åííÿ,
ë³êâ³äàö³þ, çíèùåííÿ. Ç
òàêèì ï³äõîäîì çà äåê³ëü-
êà ðîê³â ìîæåìî îïèíè-
òèñÿ â ñèòóàö³¿, êîëè ïî-
÷èíàþòü «ç íóëÿ» ÷è
«âïåðøå», áåçäóìíî çà-
íåäáàâøè äîñâ³ä íàïðà-
öþâàíü.

×è ìàº ïðàâî îñâ³òà íå
÷óòè, íå áà÷èòè, íå ïîïå-
ðåäæóâàòè?

Äóìàºì, ùî í³! Îäíèì
³ç îáîâ’ÿçê³â âèùî¿ øêî-
ëè, ïîðÿä ç âèïåðåäæó-
âàëüíîþ íîâàòîðñüêîþ
ðîáîòîþ â ñóñï³ëüñòâ³, º
¿¿ ³í³ö³àòèâà ó ôîðìóâàíí³
êîíöåïòóàëüíîãî ðîçâèòêó
ãàëóçåé åêîíîì³êè òà
âñòàíîâëåííÿ ïð³îðèòåò³â.

 Îêðåñëåí³ âèùå ïèòàí-
íÿ ñïîíóêàëè êîëåêòèâ
ÌÄÓ çàäóìàòèñÿ, áåç
ÿêèõ ôàõ³âö³â ìîæå çàëè-
øèòèñü ðåã³îí, ÿêùî ìî-
ëîäèì ñïåö³àë³ñòàì âæå
çàðàç íå çàáåçïå÷èòè ïðè-
âàáëèâîñò³ ìàéáóòíüî¿
ïðîôåñ³¿ òà íå ðîçøèðèòè
ìåæ³ ¿¿ âèêîðèñòàííÿ.
Äàíà ïðîáëåìà äëÿ âèïóñ-
êíèê³â çàãîñòðþºòüñÿ ùå
é ñêëàäí³ñòþ ïîøóêó ïåð-
øîãî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ
â³äïîâ³äíî äî îäåðæàíî¿
êâàë³ô³êàö³¿. Ðàçîì ç öèì
³ íàäàë³  âèïðàâäàíèìè º
âèñîêîïðîôåñ³éíèé, íàó-
êîâî-òåõí³÷íèé ð³âåíü
ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â, ¿õ
îð³ºíòàö³ÿ íà çàáåçïå÷åí-
íÿ ñîö³àëüíî-îñîáèñò³ñíî¿
êîìïåòåíö³¿. À öå ìîæëè-
âå ëèøå çàâäÿêè íàäàííÿ
îñâ³òí³õ ïîñëóã ç ³íòåãðî-
âàíèõ ïðîôåñ³é.

Ç ³íøîãî áîêó, ïåðå-
ëîìí³ åòàïè ðîçâèòêó åêî-
íîì³êè êðà¿íè, çóìîâëåí³
íàñë³äêàìè ñâ³òîâî¿ êðè-
çè, íàÿâíèé ñòàí òåõí³êè ³
òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà,
ï³äêðåñëþþòü çíà÷óù³ñòü
ôàõ³âöÿ òàê çâàíîãî «íî-
âîãî òèïó», ÿêèé ìàº áóòè
êîìïåòåíòíèì íå ëèøå ó
ôàõîâ³é ä³ÿëüíîñò³, à é
ìàòè  âèñîêèé ð³âåíü ãðî-
ìàäÿíñüêî¿ ñâ³äîìîñò³,
ïðîôåñ³éíî âèð³øóâàòè
áóäü-ÿê³ çàâäàííÿ, ùî ñòà-
âèòü ïåðåä íèì æèòòÿ, âî-
ëîä³òè øèðîêîþ êâàë³ô³-
êàö³ºþ äëÿ àäàïòàö³¿ äî

Розвиток…
Яким він є?

çì³ííîãî ðèíêó ïðàö³ òà
áóòè ìîá³ëüíèì ïðè ïîçè-
ö³îíóâàíí³ íàáóòèõ çíàíü,
óì³íü, íàâè÷îê.

Îñîáëèâî àêòóàëüíèì
ñüîãîäí³ º ðîçâèòîê ïðî-
ôåñ³éíî¿ îñâ³òè, ÿêà ãîòóº
ôàõ³âö³â ðîáî÷èõ ñïåö-
³àëüíîñòåé. Çîêðåìà, ïåð-
øî÷åðãîâîþ º ïîòðåáà
îíîâëåííÿ òà âäîñêîíà-
ëåííÿ ñòðóêòóðè ðîá³òíè-
÷èõ ïðîôåñ³é, ÿê³ òàê íå-
îáõ³äí³ äåðæàâ³ òà êàð-
ïàòñüêîìó ðåã³îíó. Âèð³-
øèòè öþ çàäà÷ó ìîæóòü
ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ çäàòí³ äî
êîìïëåêñíîãî ïîºäíàííÿ
ôàõîâèõ çíàíü ç ïðàêòè÷-
íèìè âì³ííÿìè äî
çä³éñíåííÿ  ïåäàãîã³÷íî¿
òà óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Öå ³ º ê³íöåâîþ ìå-
òîþ ðîçâèòêó ³íæåíåðíî-
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè â íà-
øîìó êðà¿, ÿêó ïîñòàâèâ
ñîá³  êîëåêòèâ ÌÄÓ ÿê
âèìîãó ÷àñó.

Îòîæ, íà ñüîãîäí³ íà-
ãàëüíîþ º ïîòðåáà ó
ï³äãîòîâö³  âèñîêîïðîôå-
ñ³éíîãî ³ ñîö³àëüíî ìîá-
³ëüíîãî ôàõ³âöÿ, ÿêèé âè-
ð³çíÿºòüñÿ ñïåö³àëüíèìè
çíàííÿìè òà âì³ííÿìè ç³
ñïîð³äíåíèõ ñïåö³àëüíîñ-
òåé, âîëîä³º åêîíîì³÷íè-
ìè ³ ïðàâîâèìè çíàííÿìè,
çäàòåí äî òåõí³÷íî¿ òà ñîö-
³àëüíî¿ òâîð÷îñò³, ãîòîâèé
äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ òà
äî ðîáîòè ïðè ð³çíèõ ôîð-
ìàõ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ ³ âè-
ðîáíèöòâà â óìîâàõ êîí-
êóðåíö³¿. Ñë³ä çàçíà÷èòè,
ùî çì³íè ó âèù³é îñâ³ò³
Óêðà¿íè, ÿê³ âèêëèêàí³
ïðèºäíàííÿì ¿¿ äî Áî-
ëîíñüêîãî ïðîöåñó, âæå
ðîçøèðþþòü ìîæëèâîñò³
äëÿ ñòóäåíò³â ÂÍÇ äëÿ ïðî-
äîâæåííÿ çäîáóòòÿ îñâ³òè
â áóäü-ÿêîìó çàðóá³æíî-
ìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³,
à äëÿ âèïóñêíèê³â – ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ â êðà¿íàõ
ªâðîïè.

Óñâ³äîìëþþ÷è öå, Ìó-
êà÷³âñüêèé äåðæàâíèé óí-
³âåðñèòåò íà îñíîâ³ ïîñò-
³éíîãî ìîí³òîðèíãó ðèíêó
ïðàö³ òà éîãî ïîäàëüøèõ
ïåðñïåêòèâ íàäçâè÷àéíî
ñåðéîçíî ñòàâèòüñÿ äî
ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ òà
ðîçâèòêó êàäðîâîãî ïî-
òåíö³àëó íàøîãî êðàþ.

Çîêðåìà, óæå ñüîãîäí³
÷àñòêà îñ³á ³ç âèùîþ îñ-
â³òîþ â ñêëàä³ ðîáî÷î¿
ñèëè º äîâîë³ âèñîêîþ ³
íà ïåðñïåêòèâó âîíà çðî-
ñòàòèìå. Íàÿâíà ðåñòðóê-
òóðèçàö³ÿ åêîíîì³êè ñêî-
ðî÷óº ïîòðåáè â ðîáî÷³é
ñèë³ íèçüêî¿ êâàë³ô³êàö³¿
òà, íàâïàêè, ï³äñèëþº ïî-
òðåáó â êðåàòèâíèõ ôàõ³-
âöÿõ, êîòð³ çäàòí³ íå ò³ëüêè
ñòâîðþâàòè, ïðîåêòóâàòè,
âïðîâàäæóâàòè ³ííîâàö³¿,

à é íàâ÷àòè ìåòîäàì ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêò³â, ïðî-
ãðàì, òåõíîëîã³é. ßê íà-
ñë³äîê, íàçð³ëà ïîòðåáà ó
ôîðìóâàíí³ êàäðîâîãî
ïîòåíö³àëó ó ñôåð³ ïðî-
ôåñ³éíî¿ îñâ³òè.

Íèí³ âèðîáíè÷èé ñåêòîð
õàðàêòåðèçóºòüñÿ òåõíî-
ëîã³÷íèì â³äñòàâàííÿì ùå
é ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ìå-
õàí³çì³â âèêîðèñòàííÿ âè-
ñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ êàä-
ð³â, ¿õ ìîòèâàö³¿. Õî÷à
åôåêòèâí³ñòü ïðîìèñëî-
âîñò³ ïðîäîâæóº âèçíà÷à-
òèñÿ, íàñàìïåðåä,  òâîð-
÷èì ïîòåíö³àëîì ëþäèíè,
ð³âíåì ¿¿ çíàíü, ïðîôåñ³î-
íàë³çìîì.

 Ó òàêîìó êîíòåêñò³ êî-
ëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî
äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó
â÷àñíî ³í³ö³þº ïðîâàä-
æåííÿ â Çàêàðïàòñüêîìó
ðåã³îí³ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç ï³äãî-
òîâêîþ ôàõ³âö³â çà íîâèì
íàïðÿìîì  «Ïðîôåñ³éíà
îñâ³òà (çà ïðîô³ëåì)»,
ÿêèé äîçâîëÿº çáåðåãòè
ïðîìèñëîâó êîìïîíåíòó â
ïðîô³ëÿõ «Äèçàéí», «Òåõ-
íîëîã³ÿ âèðîá³â ëåãêî¿
ïðîìèñëîâîñò³» , «Åêîíî-
ì³êà».

Â³äêðèòòÿ òàêîãî íîâîãî
äëÿ çàõ³äíîãî ðåã³îíó Óê-
ðà¿íè íàïðÿìó ï³äãîòîâêè
äîçâîëèòü íå ò³ëüêè ðîç-
øèðèòè êâàë³ô³êàö³éí³
ðàìêè äëÿ ³íæåíåð³â-äè-
çàéíåð³â, ³íæåíåð³â-òåõíî-
ëîã³â, ³íæåíåð³â-åêî-
íîì³ñò³â, àëå é çàáåçïå÷è-
òè ïîòðåáè ðåã³îíó â ³íæå-
íåðíî-ïåäàãîã³÷íèõ êàä-
ðàõ. Ñüîãîäí³ â Çàêàðïàòò³
âæå íàÿâíîþ º ïåâíà áàçà:
ë³öå¿ ñôåðè ïîñëóã,
ì³æøê³ëüí³ íàâ÷àëüíî-âè-
ðîáíè÷³ êîìá³íàòè, ïî-
çàøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çàê-
ëàäè, ïðîô³ëüí³ êëàñè â
ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â. Âîä-
íî÷àñ, ÷àñòêà ôàõ³âö³â,
ÿê³ ìàþòü ñïåö³àëüíó
ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íó
îñâ³òó, çàëèøàºòüñÿ íå-
çíà÷íîþ. Òîìó, çàïðî-
âàäæåííÿ â íàøîìó çàê-
ëàä³ íîâèõ ñïåö³àëüíîñ-
òåé, ñïåö³àë³çàö³é (ïðî-
ô³ë³â), ³ ïîâ’ÿçàíå ç öèì
ðîçðîáëåííÿ íàâ÷àëüíèõ
ïðîãðàì, ñïåöêóðñ³â ç
ïèòàíü ïðîôåñ³éíî¿ îñâ-
³òè, óäîñêîíàëèòü ñèñòå-
ìó  ïîçàøê³ëüíî¿ òà ïðî-
ôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè
â ðåã³îí³ çàâäÿêè  ï³äãî-
òîâö³ â³äïîâ³äíîãî êàäðî-
âîãî ðåçåðâó.

Ïåðåéìàºìîñü ìè ³
â³äíîâëåííÿì ïðåñòèæó
³íæåíåðíèõ ñïåö³àëüíîñ-
òåé, ïîâåðíåííÿì ïîâàãè
íàóêîâî-òåõí³÷í³é òà ïåäà-
ãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³, çáåðå-
æåííÿì áàëàíñó åêîíîì³-
÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé

â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá ðèí-
êó, ñòàíó åêîíîì³êè ðåã³-
îíó.

Ïðîòå, íàøî¿ ïåðåêîí-
ëèâîñò³ òà îá´ðóíòîâà-
íîñò³ äî âïðîâàäæåííÿ
÷îãîñü íîâîãî  â êðà¿, íà
æàëü, çàìàëî. Ìîâà éäå
ïðî ä³þ÷ó ðåã³îíàëüíà
ðàäó ç ïèòàíü âèùî¿ îñâ³-
òè, ñòâîðåíó ÿê äîðàä÷èé
îðãàí ïðè ãóáåðíàòîð³ Çà-
êàðïàòñüêî¿ ÎÄÀ. Ñâîþ
ðîáîòó äàíà ðàäà ïîâèí-
íà áàçóâàòè íà ïðèíöèïàõ
îá’ºêòèâ³çìó, ñèñòåìíîãî
àíàë³çó, êîìïåòåíö³¿ òà ôà-
õîâîñò³, íåõòóþ÷è ñóá-
’ºêòèâ³çìîì ïðè ïðèéíÿòò³
óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü.
Âèá³ðêîâèé ï³äõ³ä,
ïîäâ³éí³ ñòàíäàðòè ³ ò.ä. íå
ñïðèÿþòü ñòàëîìó, ïî-
ñë³äîâíîìó òà ä³ºâîìó êî-
îðäèíàòîðñòâó   â ñèñòåì³
âèùî¿ îñâ³òè.  ² ÿê íà-
ñë³äîê – ìîæóòü âèíèêíó-
òè ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç:

- â³äñóòí³ñòþ ñòðàòåã³÷-
íîãî óïðàâë³ííÿ;

- äåôîðìàö³ÿìè ìîí³òî-
ðèíãó ïîòðåá ó ôàõ³âöÿõ
ç â³äïîâ³äíèìè êâàë³ô³êà-
ö³ÿìè;

- íåäîñòàòí³ì ïðàâîâèì
ðåãóëþâàííÿì ïðîöåäóð
ïîãîäæåííÿ êîíöåïòóàëü-
íèõ ð³øåíü;

- íåâïîðÿäêîâàí³ñòþ îñ-
â³òíüîãî ìåíåäæìåíòó â
ðåã³îí³.

Íàøå áà÷åííÿ - çäîðî-
âèé ïðàãìàòèçì, àìá³-
ö³éí³ñòü, íåñòàíäàðòíå ³
íåñòåðåîòèïíå ìèñëåííÿ
â ïîºäíàíí³ ç óïðàâë³íñü-
êèì äîñâ³äîì çìîæóòü
ïîäîëàòè âàêóóì ì³æ íè-
í³øí³ìè âèñîêîïîñàäîâ-
öÿìè  íàøîãî êðàþ òà êî-
ëåêòèâîì êîíêóðåíòîç-
äàòíèõ â÷åíèõ, ÿêèé âì³º
òâîð÷î çàñòîñîâóâàòè íà-
êîïè÷åíèé äîñâ³ä, âáîë³-
âàº çà ïåðñïåêòèâó âèêî-
ðèñòàííÿ íàÿâíî¿ ìàòåð³-
àëüíî¿ áàçè òà º ïîñë³äîâ-
íèì ó âèð³øåíí³ çàâäàíü.

Îòæå, âåêòîð ðîçâèòêó
ìàº áóòè ñïðÿìîâàíèé íà
çáåðåæåííÿ, íàðîùóâàí-
íÿ, ìîäåðí³çàö³þ, à íå íà
çíèùåííÿ òà ðóéíóâàííÿ â
óãîäó ÷è¿õîñü àìá³ö³é.

Ñïîä³âàºìîñü  íà ðîçó-
ì³ííÿ òà óñâ³äîìëåííÿ
â÷àñíîãî ïðîÿâó ³í³ö³àòè-
âè Ìóêà÷³âñüêîãî äåð-
æàâíîãî óí³âåðñèòåòó â
ïèòàííÿõ ðîçâèòêó íàøî-
ãî ð³äíîãî êðàþ.

Ïðîðåêòîð
ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷-

íî¿ ðîáîòè, ïðîôåñîð,
äîêòîð íàóê ÌÄÓ

Ò. ÙÅÐÁÀÍ,
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè

ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³
äîöåíò, ê.ò.í  ÌÄÓ
Í. Á²ËÅÉ-ÐÓÁÀÍ.

Забезпечення охорони громадського порядку є
одним з визначальних завдань органів внутрішніх
справ. На Мукачівщині для ефективного вирішення
цього питання активно залучають громадських по#
мічників дільничних інспекторів міліції та членів гро#
мадських формувань. У місті Мукачеві та районі
діють 43 громадські формування, які активно до#
лучаються до співпраці з правоохоронцями по за#
безпеченню спокою громадян.

Історія громадських формувань на Мукачівщині
бере початок із 2005 року. Саме тоді була налагод#
жена тісна співпраця між громадськими активіста#
ми та місцевими правоохоронцями. І от уже близь#
ко 8  років члени громадських формувань щотиж#
нево, відповідно до розроблених графіків чергу#
вань, заступають у патруль разом зі співробітника#
ми міліції та допомагають у виконанні покладених
на міліцію завдань.

За словами начальника відділу громадської
міліції  Мукачівського міськвідділу підполковника
міліції Володимира Ганьковича, громадські фор#
мування, як правило, створюються за ініціативою
самих громадян для участі в охороні громадсько#
го порядку, запобіганні та припинені адміністра#
тивних порушень і злочинів, захисті життя та здо#
ров’я громадян від протиправних посягань.

До прикладу, представники громадських форму#
вань активно співпрацювали з дільничними інспек#
торами та патрульними по охороні громадського
порядку під час новорічно#різдв‘яних свят. Сьо#
годні, коли свята минули, громадські активісти пат#
рулюють місто та район за розробленими графіка#
ми. Так, завдяки зусиллям і відповідальності  членів
громадських організацій,  вдалось попередити та
розкрити ряд правопорушень. Адже у тому, щоб у
містах та селах був порядок, зацікавлені всі: і орга#
ни місцевого самоврядування, і правоохоронці, і
мешканці населених пунктів.

Наталія МАШІКО,
Мукачівський МВ УМВС

Головне управління юстиції у Закарпатській області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади дер#
жавного виконавця районного відділу державної вико#
навчої служби Мукачівського міськрайонного управлі#
ння юстиції.  Вимоги:   повна вища юридична освіта за
освітньо –кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалав#
ра. Без вимог до стажу роботи. Термін прийняття доку#
ментів протягом 30 календарних днів з дня оголошення
про проведення конкурсу. Додаткова інформація на#
дається кадровою службою.

За довідками  звертатися: м.Ужгород, Головне уп#
равління юстиції у Закарпатській області, пл. Народна
4 , 6#ий поверх, каб. № 636 тел. (222)  3#42#53.

Районний відділ державної виконавчої служби Мука#
чівського міськрайонного управління юстиції  повідом#
ляє, що 13 лютого 2013 року в приміщенні районного
відділу державної виконавчої служби  Мукачівського
міськрайонного управління юстиції, за адресою: м.
Мукачево, вул. Горького, 25 відбудеться виїзний прийом
громадян начальником Управління державної виконав#
чої служби Головного управління юстиції у Закарпатській
області – Пановою Наталією Володимирівною. Години
прийому: з 10.00  год. до 13.00год.

М. ГАРАПКО, Начальник  районного
державної виконавчої служби

Мукачівського міськрайонного
управління юстиції

КАДРОВИЙ КОНКУРС

Ïðàâîîõîðîíö³ òà ãðîìàäñüê³
àêòèâ³ñòè äáàþòü

ïðî ñïîê³é ãðîìàäÿí

Íå ïðîùàé ñåáå è òîãäà áóäåøü â ñîñòîÿíèè ïðîùàòü äðóãèõ. (Òàëìóä).Íå ïðîùàé ñåáå è òîãäà áóäåøü â ñîñòîÿíèè ïðîùàòü äðóãèõ. (Òàëìóä).Íå ïðîùàé ñåáå è òîãäà áóäåøü â ñîñòîÿíèè ïðîùàòü äðóãèõ. (Òàëìóä).Íå ïðîùàé ñåáå è òîãäà áóäåøü â ñîñòîÿíèè ïðîùàòü äðóãèõ. (Òàëìóä).Íå ïðîùàé ñåáå è òîãäà áóäåøü â ñîñòîÿíèè ïðîùàòü äðóãèõ. (Òàëìóä).



      Продам земельну ділянку 7,6 со�
тин у Мукачеві  на вул. Підлавківській. Є
Державний акт на право власності.
Ціна договірна. Зверт. 095�5169394.
     Продається земельна ділянка  пл.

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

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

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

під забудову у селі Ракошино. Комуні�
кації поряд. Тел. 050�1010969.
     Продається п'ять земельних діля�

нок на вул. Автомобілістів�20 сотин, в
с. Павшино�10 сотин, у с. Вільховиця�
22 сотини, в с. Шенборн �15 сотин, у
Нижньому Коропці �15 сотин. Всі кому�
нікації �поруч.

Тел. 0501862399, 05052922776.

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 будинок у районі "Па�

ланку" на вул.. Підгородській, 1 поверх
з мансардою і підвалом (70 процентів
готовності),присадибна ділянка 18
сот. Ціна договірна. Тел. 0953379667.
0953280519.
     Продається будинок недалеко від

центра міста. З земельною ділянкою 7
Дзвонити 0951377056.
     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 в Клячановi земельна

дiлянка  7 сотин з фундаментом в
центрi села. Є газ, свiтло, вода.

 Т.: 099�274�52�36.
     Продається 2�поверховий буди�

нок  у Кольчині на вул. Шелестівська.
Ціна 27000�недобудований , під да�
хом, земельна ділянка 17,5 сотин, Є
сад, новий колодязь,ділянка огород�
жена.  Зверт.0660047327.
     Продається участок 15 соток під

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

38 сотин пiд забудову (всi вiдповiднi
приватизацiйнi документи).

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

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

Тел.: 095 200 97 09.

     Продається  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.
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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  в

будинку на вул. Петефі, 3.
Подробиці по тел.. 050�5510555.
      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.
Плюс�літня кухня з кімнатою, 7сотин
землі. Тел.066�4670618. 3�94�72.
     Продається добротний будинок

з гаражем та прибудовами в с.

ПРОДАМ �дошки для підлоги хвойні.
Не потребують обробки�для кімна�
ти площею 15 кв.м. і дошки б�к, 1,5
листа прямого шифера нового (4,5
м.) та 10 листів хвилястого  (б�к).
Звертатися 0951377056

     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.

     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

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

дильник побутовий  LG у хорошому
стані. Ціна �6 тис. гривен. Можли�
ва скидка. Зверт. 095�5771283.
      Продається  ліжко з матрацем

200 на 80 см з двома висувними
шухлядами. У відмінному стані. Т.
050�3722104.
      Металева плита «Алма�Ата» на

рідкому паливі, та плита «Перемо�
га». Тел. 4�10�09.
     Продається спальний гарні�

тур – ліжко, тумбочки,  ортопедич�
ний матрац. Все у хорошому стані.

Дзвонити: 095 137 70 56.
     Продається кольоровий теле�

візор «Електрон» (б.к.) з екраном
71 см. У хорошому стані.

Зверт. 050�1013896.

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

«ТЕЛЕСВІТ» на вул.
 Яр.Мудрого,5�а

Тел. 050�9134424

Дипломований спеціаліст –
масажист надає послуги з

ЛІКУВАЛЬНОГО
МАСАЖУ

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

Продам УАЗ !452 на ходу
(Терміново і недорого!)

Дзвонити.: 0505377576,
0505986472, 0997293508.

     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�поліро�
вана темно�коричневого кольо�
ру у хорошому стані. Звертати�
ся 0506634516.
     Пропоную послуги  в ролі

домашньої господарки  по до�
мовленому графіку. Звертатися
по тел. 0993755221.

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.

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

Досвідчений бухгалтер
з 8!річним досвідом

шукає роботу
за спеціальністю.

Тел.0958891365.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099!3755221.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
Комерційного директора

віком  не старше 40 років зі ста�
жем роботи в комерційній
сфері та рекламного менедже�
ра не старше 30 років

Зверт. 050!372!51!55.

В салоні краси «МІSSI»
на вул. Миру  здається  площа

29,7 кв. м. на першому поверсі
вхід з вулиці (парадний). Т

ел. (066)296�23�26).

ПРЙМУ НА РОБОТУ
Аніматором в дитяче кафе

у Мукачеві
(можна й студентів) ,

графік роботи
за домовленістю.

Звет. 0951379599.
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Звертайтеся:
Мукачево, (р�н «Паланок»)
вул.Петра Великого,11�1.
Тел. для довiдок: 4�95�11;

8�050�9569242.

Ìè íå áóëè ïåðøèìè, çàòå ñòàëè êðàùèìè!
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НЕРУХОМІСТЬ
�1�х кімн. по вул. Грушевського на 2�му поверсі 2�х поверхо�

вого чешського будинка, потребує ремонта. Ціна 120000грн.
Тел. 095�421�63�65

�3�х кімн. квартира в р�ні Пентагон, на 5�му поверсі 5�ти по�
верхового цегляного будинка, площ. 69кв.м, 2�а балкони, лод�
жія, сушка. Ціна 232 тис.грн..Тел. 0954216365

�3�х кімн. квартира по вул. Фрунзе частково з ремонтом, є
сарай, підвал. Ціна 27000у.о.Тел. 095�421�63�65

�Терміново!!!Р�н Росвигово 2�х поверховий будинок, з част�
ковим ремонтом, заг. площ. 190кв.м 3,5 сотин землі. Ціна 520
тис.грн. Тел. 095�421�63�65

�Н/о, вул. Коцюбинського, кімн. 2, ремонт, з окремим вхо�
дом, 12 сот, 288 тис.грн., 095�421�6365

�Терміново! Будинок по вул. Берегівська�об`їзна, 4�кімна�
ти, ванна, кухня, потребує ремонту. 15 сотин землі. Ціна 216
тис.грн. Тел. 0954216365

�Дачний будиночок з 5�ти кімнат, 15 сотин землі при головній
дорозі на Лавки, є всі комунікації. Ціна 360 тис.грн. Тел. 095�
421�63�65

�Недобудова в р�н Паланок, красивий проект, 2�а поверхи
10 сот землі, 70% готовності. Ціна 296 тис.грн. Тел. 095�421�
63�65

�Будинок 80 % готовності в р�ні Інтуріста (тиха вулиця), пло�
ща 282 кв.м. Є всі комунікації, 10 сотин землі. Можливий обмін.
Ціна договірна. Тел: 0954216365 tab

�Будинок по вул. Гр.Фон Шенборна, площа 90 кв.м., потре�
бує ремонту. Є 9 сотин землі. Ціна 240 тис.грн. Тел:
0954216365

�Р�н Росвигово,по вул. Яворницького 8 сот, поруч всі комун�
ікації, 240 тис.грн., 095�421�6365

�Земельна ділянка при трасі Чоп�Київ розміром 1Га. Ціна 320
тис.грн.Тел. 095�421�63�65

�Комерційна будівля 870 кв.м по вул. Берегівська�бічна є сто�
янка 0,3 Га землі, поруч діюча автомийка, кафе, таможня, за�
вод Флекстронікс є держ. Акт, 40 сот під комерцію, можливе
оформлення кредиту, можливий обмін Ціна 1 360 тис.грн. Тел.
063�407�47�97

�Терміново!!! Продається комерційне приміщення пл. 70
кв.м. по вул. Берегівська�бічна. Можливо під магазин, шино�
монтаж, та ін. є місце для паркування. Ціна 280 тис.грн. 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.

Â²ÄÊÐÈÂÑß ÊÂ²ÒÊÎÂÈÉ ÑÀËÎÍ
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Ó Ìóêà÷åâ³ íà âóë. Ìèðó, 46.

Òåë.: 050 508 99 66

     Продається будинок по вул. Кубанській, 120 кв.м., частко�
во ремонт, 6 сот землі, можливе часткове оформлення кредиту.
Стартова ціна 60000 у.од. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 12 ост (2 акта по 6 сот ) вул.

Свердлова, стартова ціна 24000 у.од. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 7 сот  (14 м * 50 м )  вул.

Червоноармійська позаду 7 училища, окремий заїзд, ціна 23000
у.од. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 10 сот для будівництва в с.

Лісарня, напроти новобудованого готельного комплексу, стар�
това ціна 15000 у.од.�торг. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 10 сот в с. Павшино поблизу

заправки Маркет, біля траси Мукачево�Берегово, стартова ціна
10000 у.од., можливий торг або обмін. тел 0509425800
     Продається земельна ділянка 10 сот в с. В.Коропець маль�

овниче місто під лісом. Поруч газ, електрика, стартова ціна
12000 у.од.�торг. тел. 0509425800
     Продається земельна ділянка 1,7 сот по вул. Недецеї з 2

цегляними гаражами, придатна для забудови в комерційних
цілях, всі документи, стартова ціна 32000 у.од.�торг, або обмін.
тел0661543416
     Продається земельна ділянка 17 сот, з нежилим приміщен�

ням на ній в центрі�пл. Миру 28 ( у дворі ), стартова ціна 65000
у.од.. тел. 0509425800
     Продаються складські приміщення по вул. Пряшівській,

промзона, поруч завод Будіндустрія, пл. 1200 кв.м. на ділянці 39
сот ( земля в оренді ) стартова ціна 25000 у.од., торг, можливий
обмін. тел. 0509425800
     Здається в оренду приміщення по вул. Пушкіна ( пішоход�

на зона ) площею 25 кв.м.  ( два приміщення 15 кв.м. та 10 кв.м.
) є телефон, інтернет, з ремонтом, стартова ціна 200 у.од. тел.
0509425800
     Здається в оренду гараж по вул. Недецеї тел. 0661543416.

ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ
Товариство з обмеженою відповідальністю “Перший

карат”, яке займається наданням послуг рекреаційного
характеру, має два майданчики, що знаходиться за ад�
ресами: Мукачівський р�н, с. Лісарня, 71�а, туристич�
ний комплекс “Вольногора” та  м.  Мукачево,   вул. Бере�
гівська, 70, має намір отримати дозволи на викиди заб�
руднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних дже�
рел. Всі заяви, скарги та пропозиції від громадян чи
громадських організацій приймаються Мукачівською
РДА (м. Мукачево, вул. Горького 21) та Мукачівською
міською адміністрацією (м. Мукачево, вул. Пушкіна, 2)
протягом одного місяця з дня опублікування.

Грошові позики під заставу,
без довідки про доходи.

тел. 0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

5 (957)5 (957)5 (957)5 (957)5 (957)
 10 10 10 10 10 7 ëþòîãî 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Áåðåãèòå âðåìÿ: ýòî – òêàíü, èç êîòîðîé ñäåëàíà æèçíü. (Ñ.Ðè÷àðäñîí).Áåðåãèòå âðåìÿ: ýòî – òêàíü, èç êîòîðîé ñäåëàíà æèçíü. (Ñ.Ðè÷àðäñîí).Áåðåãèòå âðåìÿ: ýòî – òêàíü, èç êîòîðîé ñäåëàíà æèçíü. (Ñ.Ðè÷àðäñîí).Áåðåãèòå âðåìÿ: ýòî – òêàíü, èç êîòîðîé ñäåëàíà æèçíü. (Ñ.Ðè÷àðäñîí).Áåðåãèòå âðåìÿ: ýòî – òêàíü, èç êîòîðîé ñäåëàíà æèçíü. (Ñ.Ðè÷àðäñîí).

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

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

   Äîäàòêîâ³ âíåñêè  äîïóñêàþòüñÿ.
% ñïëà÷óþòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî Ïðè äîñòðîêîâîìó ðîç³ðâàíí³ äîãîâîðó % íå íàðàõîâóþòüñÿ.
Ì³í³ìàëüíà ñóìà âêëàäó 1 000,00 ãðèâåíü. Ì³í³ìàëüíà ñóìà ïîïîâíåííÿ 500,00 ãðèâåíü.

ÄÅÏÎÇÈÒÍ² ÂÊËÀÄÈ
ÍÀÑÅËÅÍÍß

ÀÊÖ²ß!!!

ÀÊÖ²ß!!!

Ó ÃÐÈÂÍ² – 19 % Ð²×ÍÈÕ
Ó ÄÎËÀÐÀÕ ÑØÀ – äî 8 % Ð²×ÍÈÕ

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 11 ËÞÒÎÃÎ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 13.10 Åíåðãîáëîê. 13.15 Òåìíèé
ñèëóåò. 13.30 Õ/ô "Äîâãà äîðîãà â
äþíàõ" 5ñ. 14.40 Â³êíî â Àìåðèêó.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 15.30
Euronews. 15.45 Íàóêà. 15.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.55 Ïîãî-
äà. 16.00 Õ/ô "Âèçâîëåííÿ" 1ñ.
17.35 Ò/ñ "Ñîëî äëÿ ï³ñòîëåòà ç îð-
êåñòðîì". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 18.45 Àãðî-News.
18.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.15 Ñ³ëüðà-
äà. 19.35 Êðèâå äçåðêàëî. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Êðè-
âå äçåðêàëî. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³.  23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10 Ñïîðò.
23.15 Ïîãîäà. 23.20 Ê³íî â äåòà-
ëÿõ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.40
Ïîì³æ ðÿäêàìè.

Êàíàë «1+1»
07.00, 19.30, 03.05 "ÒÑÍ". 08.00,
09.05 Ò/ñ "Æ³íî÷³ ìð³¿ ïðî äàëåê³
êðà¿" (1). 10.10, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1). 12.05 Õ/ô
"Ïîêðîâñüê³ âîðîòà" (1). 15.00
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.10 "Ïðî-
ñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì".
16.45, 23.15 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.00, 21.05 Õ/ô "Âåðîíèêà: âòðà-
÷åíå ùàñòÿ". 22.10, 02.15 "Ãðîø³".
23.40, 03.40 Ò/ñ "Íåçàáóòíº" (2).
00.40, 04.30 Õ/ô "Ïî¿çä äî Äàðäæè-
ë³íãà".

IÍÒÅÐ
07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 09.10
Õ/ô " Çà ñ³ìåéíèìè îáñòàâèíàìè"
(1). 11.50 Ò/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 12.55, 18.10
Ò/ñ "Îñòð³â íåïîòð³áíèõ ëþäåé".
14.35 Ò/ñ "Ñòðàõîâèé âèïàäîê" (1).
16.25 "Æäè ìåíÿ". 20.00, 02.30 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30, 03.00 "Ñïîðò ó Ïîä-
ðîáèöÿõ". 20.35 Ò/ñ "Ãîñïîäàðêà
òàéãè 2. Äî ìîðÿ". 23.15 Ò/ñ "Í³ìèé".
03.05 Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
07.05, 07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.15 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.50 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.15, 00.40 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.00 Õ/ô "Æèâèé ÷è ìåðòâèé".
11.30 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 13.15, 21.50 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.15 Õ/ô
"Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà-2". 16.30 Õ/ô
"Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà-3". 18.45 Ôàê-
òû. Âå÷³ð. 20.00 Ò/ñ "ÄÀ¯øíèêè".
22.50, 02.50 Ñâîáîäà ñëîâà. 01.30
ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
12.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.50 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00 ²íø³ íîâèíè.
14.25, 18.40 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 15.30 "Õî÷ó çíàòè". 16.00, 01.55
"Òè íå îäèí". 16.25 "Äåøåâî òà ñåð-
äèòî". 17.05, 02.25 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 19.10, 03.10 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 20.05, 01.05 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Ãðàê". 23.20 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.55
"Âîëÿ ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü". 00.50 Í³÷í³
íîâèíè.

ÑÒÁ
12.40 "ÌàñòåðØåô". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 21.00 Ò/ñ "Ñà-
ìàðà"(1). 22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³ -
3". 23.20 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".

íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
12.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.25, 18.40 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.30 "Õî÷ó çíàòè".
16.00, 02.00 "Òè íå îäèí". 16.25
"Äåøåâî òà ñåðäèòî". 17.05, 02.25
Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá". 19.10, 03.10
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 20.05, 01.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30
Ò/ñ "Ãðàê". 23.20 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
00.00 Í³÷í³ íîâèíè. 00.15 "Ìèêîëà
ªðüîìåíêî. Ðîçáèòå ñåðöå".

ÑÒÁ
05.15 "×óæ³ ïîìèëêè. Àâàð³ÿ".
06.00, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.50,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.20 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ïîâåð-
íåí³ äî æèòòÿ". 10.10 Õ/ô "Íå ï³äãà-
íÿé êîõàííÿ"(1). 12.20 "Ìàñòåð-
Øåô". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 21.00 Ò/ñ "Ñàìàðà"(1). 22.25
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 00.20
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(2). 01.10 Õ/ô "Ãàð-
äåìàðèíè, âïåðåä!"(1). 02.30
Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
05.00, 11.50, 04.25 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 05.50, 05.15 Ñð³áíèé
àïåëüñèí. 07.00, 17.00, 19.00,
03.30 Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿-
íîþ. 09.20, 12.50, 17.15 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 09.50, 20.00 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî
Ñàâåëüºâà" (1). 14.25, 22.00 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 15.20 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 23.50 Ò/ñ "Ãð³ìì" (2). 00.50
Õ/ô "Ìóì³ÿ" (2). 02.40 Ò/ñ "Áåçìîâ-
íèé ñâ³äîê - 2" (2).

Ò Å Ò
 06.00 Ò/ñ "ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó"
(1). 06.45 Ä³çíàéñÿ ÿê. 07.10 Áàé-
äèê³âêà. 07.35, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ". 08.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò-
³êîì. 09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Ìåòîä
Ëàâðîâî¿" (1). 12.55, 19.25 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 13.35 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 14.40, 20.30 Äàéîø ìîëî-
äüîæ! 15.40, 01.25 Âàéôàéòåðè.
16.15 Ò/ñ "Ñïë³ò" (1). 17.15 Öå ëþ-
áîâ 2. 17.40, 01.00 Ò/ñ "Ïîëîâèí-
êè" (1). 18.20, 21.35 Îäíà çà âñ³õ.
19.50, 22.25 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³ 2" (2).
23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
23.25 Àíåêäîòè. 00.00 Ò/ñ "Ðåàëüíà
êðîâ" (3). 02.15 Äî ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 -  "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 -  Ò/c.
11:50 - Ä/ñ. 12:25 -  "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -"×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - "×ÀÑ".
14.45 - Ò/c. 15:40 - Ä/ñ. 16:30 -
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 -  "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ. 17.50 -  Ì/ô.
18:15 -  Ò/c. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 21.30 - Íîâèíè
"×àñ". 22.00 - Ò/c. 22.50 - Ò/c . 23:40
- Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.20 Ò/ñ "ßê ñêàçàâ Äæèì" (1).
06.00 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå.
06.45, 07.40, 08.45 Ï³äéîì. 07.30,

äîìó. 07.15 Çàãîëîâêè. 07.20 Áóä-
ìàéäàí÷èê. 07.25 Êðà¿íà on line.
07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíå-
ñó. 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå
çíàòè". 08.15 Õ/ô"×àêëóíêà". 7 ñ.
09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.25 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè
â³ä À äî ß. 09.45 "Ñåêðåòè óñï³õó"
ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ. É.Êîáçîí. 10.15
Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 11.45 Ò/ñ "Ìîñêâà.Ò-
ðè âîêçàëè". 12.35 Êðîê äî ç³ðîê.
13.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.25 Õàé ùàñ-
òèòü. 13.50 Õ/ô "Äîâãà äîðîãà â
äþíàõ" 6ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.20 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 15.25 Euronews. 15.40 Íàóêà.
15.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
16.00 Õ/ô "Âèçâîëåííÿ" 2ñ. 17.30 Ò/
ñ "Ñîëî äëÿ ï³ñòîëåòà ç îðêåñòðîì".
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 221. Åê-
ñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü. 19.50
Êðèâå äçåðêàëî. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.25 Ñîö³àëüíå øîó
"Àäðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.10, 01.10 Ñïîðò. 23.15 Ïîãîäà.
23.20 Õ/ô"×îëîâ³÷à ðîáîòà". 4 ñ.
00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.40
Ïîì³æ ðÿäêàìè

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 06.35 Ì/ô "×åðâîí³ Øàïî÷-
êè". 07.00, 19.30 "ÒÑÍ". 07.55 Ò/ñ
"Âåñíà ó ãðóäí³". 08.55 Ò/ñ "Æ³íî÷³
ìð³¿ ïðî äàëåê³ êðà¿" (1). 10.00, 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà"
(1). 11.55, 12.55, 20.00, 21.05 Õ/ô
"Âåðîíèêà: âòðà÷åíå ùàñòÿ". 14.00
"Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.00 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 2". 16.10 "Ïðîñòîøîó
ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì". 16.45, 23.15,
03.35 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.10,
02.45 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 23.40 Ò/
ñ "Íåçàáóòíº" (2). 00.40, 04.00 Õ/ô
"Ïðèðîäæåí³ âáèâö³" (3).

IÍÒÅÐ
05.40 Ò/ñ "Ãîâîðèòü ïîë³ö³ÿ!" 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 "Ãîñ-
ïîäàðêà òàéãè 2. Äî ìîðÿ". 11.50
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 12.55, 18.10 Ò/ñ
"Îñòð³â íåïîòð³áíèõ ëþäåé". 14.45
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.25 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 16.15 Ò/ñ "Íà ñîíÿ÷í³é ñòî-
ðîí³ âóëèö³" (1). 20.00, 01.20 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30, 01.50 "Ñïîðò ó Ïîä-
ðîáèöÿõ" .23.15 Õ/ô "Âåñüºãîíñüêà
âîâ÷èöÿ". 01.50 Õ/ô "Ì³æ íåáîì ³
çåìëåþ" (2).  03.20 Ä/ñ
"Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
07.15 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.50 Åêñò-
ðåíèé âèêëèê. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.15, 01.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 16.50 Ò/ñ "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 11.45 Ò/ñ "Êî-
äåêñ ÷åñò³". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 13.10 Ò/ñ
"Ãðóïà "Zeta"-2". 14.00, 21.55 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 15.05,
20.00 Ò/ñ "ÄÀ¯øíèêè". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 22.55 Õ/ô "×îðíèé ÿñòðóá"
(2). 02.10 Õ/ô "Çóáàñòèêè-2" (2). 03.30
ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
09.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.00
"Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 04.05 "Ìîä-

ÑÒÁ
05.00 Ïðîô³ëàêòèêà. 12.00 "Âóñî-
ËàïîÕâ³ñò". 12.25 "ÌàñòåðØåô".
15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 21.00 Ò/ñ "Ñà-
ìàðà"(1). 22.25 "Õàòà íà òàòà". 00.10
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(2). 01.00 Õ/ô "Ãàð-
äåìàðèíè, âïåðåä!"(1). 02.10
Í³÷íèé åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.50, 17.15, 21.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
09.50, 20.00 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî
Ñàâåëüºâà" (1). 11.50, 04.25 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.25 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 15.20 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 21.30 Ôóòáîë. Ë³ãà ×åìï³-
îí³â ÓªÔÀ. 1/8 ô³íàëó. "Øàõòàð"
(Óêðà¿íà) - "Áîðóñ³ÿ" (Í³ìå÷÷èíà).
23.50 Ò/ñ "Ãð³ìì" (2). 00.45 Õ/ô "Ìîð-
ïåõè" (2). 02.40 Ò/ñ "Áåçìîâíèé
ñâ³äîê - 2" (2).

Ò Å Ò
06.00 Ò/ñ "ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó"
(1). 06.45 Ä³çíàéñÿ ÿê. 07.10 Áàé-
äèê³âêà. 07.35, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ". 08.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò-
³êîì. 09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Ìåòîä
Ëàâðîâî¿" (1). 12.55, 19.25 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 13.35 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 14.40, 20.30 Äàéîø ìî-
ëîäüîæ! 15.40, 01.25 Âàéôàéòåðè.
16.15 Ò/ñ "Ñïë³ò" (1). 17.15 Öå ëþ-
áîâ 2. 17.40, 01.00 Ò/ñ "Ïîëîâèí-
êè" (1). 18.20, 21.35 Îäíà çà âñ³õ.
19.50, 22.25 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³ 2" (2).
23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
23.25 Àíåêäîòè. 00.00 Ò/ñ "Ðåàëüíà
êðîâ" (3). 02.15 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè .9:05 -  "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î"
.10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11:05 - Ò/c.
11:50 - Ä/ñ. 12:25 -  "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -"×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â .13:00
-  Ä/ñ. 14:00 -  Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ"
.14.45 - Ò/c. 15:40 - Ä/ñ. 16:30 -
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 -  "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ. 17.50 -  Ì/ô.
18:15 -  Ò/c. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
"Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð).
20.45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ" .21.00
- "Ãðà â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð) .21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/c. 22.50
- Ò/c. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.10 Ò/ñ "ßê ñêàçàâ Äæèì" (1).
05.55 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.40, 07.40, 08.45 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð. 07.35,
08.35, 19.30, 01.25 Ïîãîäà. 09.00,
19.50 Ò/ñ "Íå ïëà÷ çà ìíîþ, Àðãåí-
òèíî!" (1). 10.05, 16.55 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî" (1). 11.05 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷-
êè" (1). 13.20, 14.35 Kids' Time. 13.25
Ì/ñ "Çëþêè áîáðè" (1). 13.50 Ì/ñ
"Êîòïåñ" (1). 14.45, 15.45 Teen Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³" (1). 15.50, 21.55
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (1). 17.55, 20.50 Ò/
ñ "Âîðîí³íè" (1). 19.25, 01.20 Ñïîðò-
ðåïîðòåð. 23.00 Ò/ñ "Øêîëà" (2).
00.05 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà 2" (2).
01.30 Ò/ñ "Åâð³êà" (1). 02.15 Ò/ñ
"Ï³âäåííà òåðèòîð³ÿ" (2). 02.55
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 03.00 Ò/ñ
"Øîó Á³ëëà Åíãâàëà" (1). 03.20, 04.20
Çîíà íî÷³. 03.25 Ìåäèöèíà Êè¿âñü-
êî¿ Ðóñ³. 03.40 Ñëîâî ³ ç³ëëÿ. 03.55
Ñâ³ò Þð³ÿ Äðîãîáè÷à. 04.10 Óí³âåð-
ñèòåòè ìèëîñåðäÿ. 04.25 ×åìï³îí
÷åìï³îí³â. 04.40, 05.15 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 04.45 Ìîâ÷àçíå áîæå-
ñòâî. 05.00 Êîõàííÿ âñüîãî æèòòÿ.

×ÅÒÂÅÐ, 14 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ'ÿ. 06.25 Àã-
ðîÅðà. 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äî-
äîìó. 07.15 Çàãîëîâêè. 07.20 Áóä-
ìàéäàí÷èê. 07.25 Êðà¿íà on line.
07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíå-
ñó. 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå
çíàòè". 08.15 Õ/ô"×àêëóíêà". 9 ñ.
09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.25 Êàðàîêå äëÿ äî-
ðîñëèõ. 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 11.45
Ò/ñ "Ìîñêâà.Òðè âîêçàëè". 12.30
Ïðî ãîëîâíå. 12.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.55 Õ/ô "Âèçâîëåííÿ" 3, 4ñ. 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.20
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 15.25 Euronews.
15.40 Íàóêà. 15.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.50 Ïîãîäà. 15.55
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ äî Äíÿ çàêîõàíèõ.
17.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.10 Á³àòëîí.
×åìï³îíàò ñâ³òó. ²íäèâ³äóàëüíà ãîí-
êà (÷îëîâ³êè). 19.55 Ì.Ïîïëàâñü-
êèé. Êîíöåðò äî Äíÿ çàêîõàíèõ.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.30 Äîñâ³ä. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.20 Õ/ô"×îëîâ³÷à ðîáîòà". 6 ñ.
00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.40

00.20 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(2). 01.10 Õ/
ô "Ãàðäåìàðèíè, âïåðåä!"(1). 02.35
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà

10.50, 20.00 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî
Ñàâåëüºâà" (1). 11.50 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 15.35 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00
Õ/ô "Ìóì³ÿ" (2). 00.10 Õ/ô "Àãåíò
Äæîíí³ ²íãë³ø" (2). 01.30 - 05.00
Ïðîô³ëàêòèêà ïåðåäàâàëüíîãî óñ-
òàòêóâàííÿ.

Ò Å Ò
12.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðîâî¿" (1).
12.55 Òâîþ ìàìó!. 13.35 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40, 20.30
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 15.40, 01.25
Âàéôàéòåðè. 16.15 Ò/ñ "Ñïë³ò" (1).
17.15 Öå ëþáîâ 2. 17.40, 01.00 Ò/
ñ "Ïîëîâèíêè" (1). 18.20, 21.35
Îäíà çà âñ³õ. 19.25 Áîãèíÿ øîï³í-
ãó. 19.50 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.25
Ò/ñ "Â³ñ ³ìäåñÿò³  2"  (2) .  23.00
Äóðíºâ+1. 23.25 Àíåêäîòè. 00.00
Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ" (3). 02.15 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/c. 12.25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Êîíöåðò . 14:00
- Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ". 14.45 - Ò/c.
15:40 - Ä/ñ. 16.30 - "×ÀÑ". 16.40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00
-  "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/
ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/c. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ"  .19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà . 19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â.. 20.00 - "Äóõîâíå äæåðåëî".
Ïðÿìèé åô³ð. 20.45-  Ä/ñ. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ"  . 22:05 - Ò/c. 22:50 -
Ò/c. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.00 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå.
06.45, 07.40, 08.45 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð. 07.35,
08.35, 19.30, 01.25 Ïîãîäà. 09.00 Õ/
ô "Ñèðîòà êàçàíñüêà" (1). 10.50 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè" (1). 13.30, 14.30
Kids' Time. 13.35 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè"
(1). 14.50, 15.45 Teen Time. 14.55 Ò/
ñ "Äðóç³" (1). 15.50, 21.55 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (1). 16.55 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî" (1). 17.55, 20.50 Ò/ñ "Âîðîí³-
íè" (1). 19.25, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.50 Ò/ñ "Íå ïëà÷ çà ìíîþ, Àðãåí-
òèíî!" (1) .23.00 Ò/ñ "Øêîëà" (2).
00.05 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2).
01.30 Ò/ñ "Åâð³êà" (1). 02.10 Ò/ñ
"Ï³âäåííà òåðèòîð³ÿ" (2). 02.55
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 03.00 Ò/ñ
"Øîó Á³ëëà Åíãâàëà" (1). 03.15, 04.20
Çîíà íî÷³. 03.20 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ. 04.25
Âèùå íåáà. 04.50, 05.20 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 04.55 Êíÿãèíÿ Îëüãà.
05.10 Îñòàíí³é ëîöìàí.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 12 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà. 06.05,
07.00, 08.00 Íîâèíè. 06.10, 07.05
Ñïîðò. 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà.
06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ'ÿ. 06.25 Àã-
ðîÅðà. 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äî-

08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð. 07.35,
08.35, 19.30, 01.25 Ïîãîäà. 09.00,
19.50 Ò/ñ "Íå ïëà÷ çà ìíîþ, Àðãåí-
òèíî!" (1). 10.05, 16.55 Ò/ñ "Êàäåò-
ñòâî" (1). 13.20, 14.30 Kids' Time.
13.25 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè" (1). 14.45,
15.45 Teen Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³"
(1). 15.50, 21.55 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (1).
17.55, 20.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1).
19.25, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð. 23.00
Ò/ñ "Øêîëà" (2). 00.05 Ò/ñ "Ùîäåí-
íèêè âàìï³ðà" (2). 01.30 Ò/ñ "Åâð³-
êà" (1). 02.10 Ò/ñ "Ï³âäåííà òåðèòî-
ð³ÿ" (2). 02.55 Ò/ñ "Øîó Á³ëëà Åíã-
âàëà" (1). 03.15, 04.10 Çîíà íî÷³.
03.20 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ. 04.15 Ìîÿ
àäðåñà - Ñîëîâêè. Íå âäàðòå æ³íêó
íàâ³òü êâ³òêîþ. 04.30, 05.10 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 04.35 Æèòòÿ â îá-
³éìàõ êâ³ò³â. 04.50 Ïåðåòâîðåííÿ.

ÑÅÐÅÄÀ, 13 ËÞÒÎÃÎ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.20 Ðåöåïòè çäîðîâ'ÿ. 06.25 Àã-
ðîÅðà. 06.30 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äî-
äîìó. 07.15 Çàãîëîâêè. 07.20 Ã³ãà-
áàéò. 07.25 Êðà¿íà on line. 07.30
Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà á³çíåñó.
07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå çíàòè".
08.15 Õ/ô"×àêëóíêà". 8 ñ. 09.05 Îêî-
ëèöÿ. 09.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðî-
ìàäÿíàìè. 10.20 Ò/ñ "Ìàðóñÿ".
11.45 Ò/ñ "Ìîñêâà.Òðè âîêçàëè".
12.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.50 Óêðà¿íñü-
êà ï³ñíÿ. 13.25 Êíèãà.ua. 13.45 Õ/ô
"Äîâãà äîðîãà â äþíàõ" 7ñ. (çàê-
ëþ÷íà). 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
15.25 Euronews. 15.40 Íàóêà. 15.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.50 "Âå-
ñåëèõ ñâÿò". Êîíöåðòíà ïðîãàìà
².Ïîïîâè÷à. 16.20 Õ/ô "Âèçâîëåí-
íÿ" 3ñ. 17.25 Ò/ñ "Ñîëî äëÿ ï³ñòî-
ëåòà ç îðêåñòðîì". 18.10 Á³àòëîí.
×åìï³îíàò ñâ³òó. ²íäèâ³äóàëüíà ãîí-
êà (æ³íêè). 19.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 20.10
Æàðò ç Þ.Ãàëüöåâèì. 20.50 Ìåãà-
ëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò
.21.30 Êðèâå äçåðêàëî. 22.50 Ñó-
ïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Õ/ô"×îëîâ³÷à ðî-
áîòà". 5 ñ. 00.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45 Ïðî
ãîëîâíå. 02.15 Ä/ô "Êîíòèíãåíò.
Â³éíà ó Â'ºòíàì³" (ô.3). 02.40 Õ/ô
"Ïðèíö òà æåáðàê". 04.00 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 04.05 Ò/ñ "Ìàðó-
ñÿ". 05.35 Ï³äñóìêè äíÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 06.35 Ì/ô "×åðâîí³ Øàïî÷-
êè". 07.00, 19.30 "ÒÑÍ". 07.55 Ò/ñ
"Âåñíà ó ãðóäí³". 08.55 Ò/ñ "Æ³íî÷³
ìð³¿ ïðî äàëåê³ êðà¿" (1). 10.00, 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà"
(1). 12.00, 12.55, 20.00, 21.05 Õ/ô
"Âåðîíèêà: âòðà÷åíå ùàñòÿ". 14.00
"Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.00 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 2".  16.10 "Ïðîñòîøîó
ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì". 16.45, 23.15,
03.15 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.10,
02.25 "Òàáó ç ìèêîëîþ âåðåñíåì".
23.40, 03.40 Ò/ñ "Íåçàáóòíº" (2).
00.40, 04.25 Õ/ô "Ï³âäåííèé Öåíò-
ðàë" (2).

IÍÒÅÐ
05.40 Ò/ñ "Ãîâîðèòü ïîë³ö³ÿ!" 07.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 08.00,
08.30, 09.00 "Íîâèíè". 09.10, 20.35
Ò/ñ "Ãîñïîäàðêà òàéãè 2. Äî ìîðÿ".
11.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì 2". 12.55, 18.10 Ò/
ñ "Îñòð³â íåïîòð³áíèõ ëþäåé".
14.45 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.25
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.20 Ò/ñ " Íà ñî-
íÿ÷í³é ñòîðîí³ âóëèö³" (1). 20.00,
01.40 "Ïîäðîáèö³". 20.30, 02.10
"Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 23.15 Õ/ô
"Âòîðãíåííÿ" (2) .01.10 "Ïàðê àâòî-
ìîá³ëüíîãî ïåð³îäó". 02.10 Õ/ô "Æèò-
òÿ ïî Äæåéí Îñò³í". 03.50 Ä/ñ
"Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
07.00, 07.45 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.10 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.55 Íåñåêðåòí³
ôàéëè. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.15, 00.50 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.10, 16.50 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 11.55 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Ò/ñ "Ãðó-
ïà "Zeta"-2". 13.50, 21.45 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.55 Ò/ñ
"ÄÀ¯øíèêè". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð.
20.00 Ò/ñ "Áîìáèëî". 22.45 Õ/ô
"Ï³âí³÷íà êðà¿íà" (2). 01.40 Õ/ô
"×îðíèé ÿñòðóá" (2). 03.55 Ïðî-
Ö³êàâå.

ÎÐÒ
 09.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.00 "Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 04.05
"Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äà-
òè!" 12.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!".
14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.25, 18.40 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.30 "Õî÷ó
çíàòè". 16.00, 01.55 "Òè íå îäèí".
16.25 "Äåøåâî òà ñåðäèòî". 17.05,
02.20 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá". 19.10,
03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 20.05,
01.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ïðèñòðàñò³ çà ×à-
ïàºì". 23.20 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.00
Í³÷í³ íîâèíè. 00.10 Ñåðåäîâèùå
ïðîæèâàííÿ.
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    (íà  11.02.2013 - 17.02.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

12.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.25, 18.40 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.30 "Õî÷ó çíàòè".
16.00 "ªðàëàø". 17.05 "×åêàé íà
ìåíå". 19.10 "Ëþäèíà ³ çàêîí". 20.05
"Ïîëå ÷óäåñ". 21.00 "×àñ". 21.30
"Äâ³ ç³ðêè". 23.00 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.50 Õ/ô "Íåáåçïå÷íèé â³ê". 01.20
Õ/ô "Ëþäèíà, ÿêó ÿ êîõàþ". 02.50 Õ/
ô "Ùàñëèâà, Æåíüêà!". 04.55 "Äîêè
âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
05.10 "×óæ³ ïîìèëêè. Ó ïîëîí³ ñïî-
êóñè". 05.55 Õ/ô "Àìåðèêàíñüêà äî÷-

êà"(1). 07.35 Õ/ô "Íå ï³äãàíÿé êî-
õàííÿ"(1). 09.45, 18.10 Õ/ô "Ïîäà-
ðóíîê äîë³"(1). 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 20.10 "Ìîÿ ïðàâäà. ²âàí
Îõëîáèñò³í. Ñïîêóñà". 21.05 "Ìîÿ
ïðàâäà. Àíãåëè òà äåìîíè ²âàíà
Îõëîáèñò³íà". 22.25 "Ìîÿ ïðàâäà.
Àí³ Ëîðàê. Æèòòÿ çà äâîõ". 23.20
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³ ñõóäíåííÿ".
00.15 Õ/ô "Êðèçà Â³ðè"(1). 02.10 Õ/ô
"Áàëàäà ïðî ñîëäàòà"(1). 03.35
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.50, 17.15 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 09.50,
20.00 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëü-
ºâà" (1). 11.50, 04.25 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 14.25 Ò/ñ "Ïîäðóæ-
æÿ" (1). 15.20 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20, 03.50
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 23.00
Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè - 6" (2). 02.45
Ëàñêàâî ïðîñèìî.

Ò Å Ò
06.00 Ò/ñ "ßê ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó"
(1). 06.45 Ä³çíàéñÿ ÿê. 07.10 Áàé-
äèê³âêà. 07.35, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ". 08.00 Ìóëüòèê ç Ëóí-
ò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóð-
ñàíòè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ
"Ìåòîä Ëàâðîâî¿" (1). 12.55, 19.25
Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.35 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40, 19.50 Äàé-
îø ìîëîäüîæ!. 15.40, 01.25 Âàé-
ôàéòåðè. 16.15 Ò/ñ "Ñïë³ò" (1). 17.15
Öå ëþáîâ 2. 17.40 Ò/ñ "Ïîëîâèí-
êè" (1). 18.20, 22.00 Îäíà çà âñ³õ.
20.50 Â³òàëüêà. 21.20 Ùî ÿêùî?.
22.25 Àíåêäîòè. 23.25 Íàäòî ãðó-
áî äëÿ Þ-òóá'à. 00.00 Ò/ñ "Ðåàëü-
íà êðîâ" (3). 01.00 Äóðíºâ+1.
02.15 Äî ñâ³òàíêó.

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

Íîâèé Êàíàë
05.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.15
Ò/ñ "ßê ñêàçàâ Äæèì" (1). 06.00
Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å. 06.40,
07.40, 08.45 Ï³äéîì. 07.30, 08.30,
19.00, 01.00 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.30, 01.20 Ïîãîäà. 09.00, 19.50
Ò/ñ "Íå ïëà÷ çà ìíîþ, Àðãåíòèíî!"
(1) .10.05, 16.55 Ò/ñ "Êàäåòñòâî" (1).
11.05 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè" (1). 13.20,
14.35 Kids' Time. 13.25 Ì/ñ "Êîò-
ïåñ" (1). 14.50, 15.45 Teen Time.
14.55 Ò/ñ "Äðóç³" (1). 15.50, 21.55
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (1). 17.55, 20.50 Ò/
ñ "Âîðîí³íè" (1). 19.25, 01.15 Ñïîðò-
ðåïîðòåð. 23.00 Ò/ñ "Øêîëà" (2).
00.05 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà 2" (2).
01.25 Ò/ñ "Åâð³êà" (1). 02.10 Ò/ñ
"Ï³âäåííà òåðèòîð³ÿ" (2). 02.55 Ò/ñ
"Øîó Á³ëëà Åíãâàëà" (1). 03.10, 04.15
Çîíà íî÷³. 03.15 Ðîçêâ³ò óêðà¿íñü-

Ïîì³æ ðÿäêàìè.  01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.15 Ä/ô "Êîíòèíãåíò. Â³éíà
ó Â'ºòíàì³" (ô.4). 02.40 Õ/ô "Íîâèé
Ãóë³âåð" .04.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðî-
ñåêòîð. 04.05 Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 05.35
Ï³äñóìêè äíÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 06.35 Ì/ô "×åðâîí³ Øàïî÷-
êè". 07.00, 19.30 "ÒÑÍ". 07.55 Ò/ñ
"Âåñíà ó ãðóäí³". 08.55 Ò/ñ "Æ³íî÷³
ìð³¿ ïðî äàëåê³ êðà¿" (1). 10.00, 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà"
(1). 11.55, 12.55, 20.00, 21.00 Õ/ô
"Âåðîíèêà: âòðà÷åíå ùàñòÿ". 14.00,
04.20 "Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.00,
05.10 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.10
"Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì".
16.45, 23.05, 03.15 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 22.00, 02.25 "Ìîÿ õàòà ñêðàþ".
23.30, 03.40 Ò/ñ "Íåçàáóòíº" (2).
00.25 Õ/ô "Êðàáàò, ó÷åíü ÷àêëóíà"
(2).

IÍÒÅÐ
05.40 Ò/ñ "Ãîâîðèòü ïîë³ö³ÿ!" 07.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 08.00,
08.30, 09.00 "Íîâèíè". 09.10 Ò/ñ
"Ãîñïîäàðêà òàéãè 2. Äî ìîðÿ". 11.50
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì 2". 12.55, 18.10 Ò/ñ
"Îñòð³â íåïîòð³áíèõ ëþäåé". 14.45
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.25 "Ñ³ìåéíèé
ñóä" .16.20 Ò/ñ "Íà ñîíÿ÷í³é ñòî-
ðîí³ âóëèö³" (1). 20.00, 03.30 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30, 04.00 "Ñïîðò ó Ïîä-
ðîáèöÿõ". 20.35 Ò/ñ "Ãîñïîäàðêà
òàéãè 2. Äî ìîðÿ" Çàêë. ñåð³ÿ. 23.15
Õ/ô "Ñåêñ ó âåëèêîìó ì³ñò³". 01.50
Õ/ô "Êðàñóí÷èê Àëô³, àáî ×îãî ïðàã-
íóòü ÷îëîâ³êè" (3). 04.05 Ä/ñ
"Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
06.05, 04.25 Ñâ³òàíîê. 07.05, 07.45
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.15 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðî-
ìà". 07.55 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.15, 00.45
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 17.00
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â".
12.00 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 13.20 Ò/ñ "Ãðóïà "Zeta"-2".
14.15, 21.45 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 15.15, 20.00 Ò/ñ "Áîìáè-
ëî". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 22.45 Õ/ô
"Ì³ëüéîíåð ³ç íåòð³â" (2). 01.40 Õ/ô
"Ï³âí³÷íà êðà¿íà" (2). 03.35 ÏðîÖ³êà-
âå.

ÎÐÒ
09.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.00
"Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
12.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.25, 18.40 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.30 "Õî÷ó çíàòè".
16.00, 01.50 "Òè íå îäèí". 16.25
"Äåøåâî òà ñåðäèòî". 17.05, 02.20
Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá". 19.10, 03.10
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 20.05, 01.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30
Ò/ñ "Ïðèñòðàñò³ çà ×àïàºì". 23.20
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.00 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.15 "Âèéøîâ ¿æà÷îê ç òóìà-
íà".

ÑÒÁ
05.05 "×óæ³ ïîìèëêè. Æ³íî÷à äðóæ-
áà". 05.50, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!"
07.40, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.10 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ç³ðêîâ³ ñõóäíåííÿ". 10.05 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 12.00 "Ìàñòåð-
Øåô". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåí-
ñè". 21.00 Ò/ñ "Ñàìàðà"(1). 22.25
"Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ". 00.15 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ"(2). 01.10 Õ/ô "Ãàðäåìàðè-
íè, âïåðåä!"(1). 02.30 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.50, 17.15 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 09.50,
20.00 Ò/ñ "Êîðäîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëü-
ºâà" (1). 11.50, 04.30 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 14.25, 23.00 Ò/ñ "Ïîä-
ðóææÿ" (1). 15.20, 03.10 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.55 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 22.00 Ä/ñ "1941". 23.50 Ò/ñ
"Ãð³ìì" (2). 00.45 Õ/ô "DOOM" (3).
02.20 Ò/ñ "Áåçìîâíèé ñâ³äîê - 2"
(2).

Ò Å Ò
 08.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 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 "Ìåòîä Ëàâðîâî¿" (1).
12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.35
Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40,
20.30 Äàéîø ìîëîäüîæ! 15.40, 01.25
Âàéôàéòåðè. 16.15 Ò/ñ "Ñïë³ò" (1).
17.15 Öå ëþáîâ 2. 17.40, 01.00 Ò/ñ
"Ïîëîâèíêè" (1). 18.20, 21.35 Îäíà
çà âñ³õ. 19.50, 22.25 Ò/ñ "Â³ñ³ìäå-
ñÿò³ 2" (2). 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ
Þ-òóá'à. 23.25 Àíåêäîòè. 00.00 Ò/ñ
"Ðåàëüíà êðîâ" (3). 02.15 Äî ñâ³òàí-
êó.

«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 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 11.05 - Ò/c. 11:50 - Ä/ñ.
12:25 -  "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30

- "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  ïðîãðàìà
"Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïîâòîð). 13:45
- "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 14:00 - Ì/ô.
14:30 - "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/c. 15:40 -
Ä/ñ. 16:30 - "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -  "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ. 17:50
- Ì/ô. 18:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ"
(ïðÿìèé åô³ð). 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
20.00 - Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/c. 22:50
- Ò/c. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.15 Ò/ñ "ßê ñêàçàâ Äæèì" (1).
06.00 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.40, 07.40, 08.45 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð.
07.35, 08.35, 19.30, 01.25 Ïîãîäà.
09.00, 19.50 Ò/ñ "Íå ïëà÷ çà ìíîþ,
Àðãåíòèíî!" (1). 10.05, 16.55 Ò/ñ
"Êàäåòñòâî" (1). 11.05 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè" (1). 13.20, 14.35 Kids' Time.
13.25 Ì/ñ "Êîòïåñ" (1). 14.45, 15.45
Teen Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³" (1).
15.50, 21.55 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (1).
17.55, 20.50 Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1).
19.25, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð. 23.00
Ò/ñ "Øêîëà" (2). 00.05 Ò/ñ "Ùîäåí-
íèêè âàìï³ðà 2" (2). 01.30 Ò/ñ "Åâð-
³êà" (1). 02.10 Ò/ñ "Ï³âäåííà òåðè-
òîð³ÿ" (2). 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 03.00 Ò/ñ "Øîó Á³ëëà Åíãâà-
ëà" (1). 03.20, 04.05 Çîíà íî÷³. 03.25
Õòî ãî¿â ðàíè êîçàêàì? 03.35 Ð³äí³
ñò³íè. 03.50 Â³í âðÿòóâàâ íàñ â³ä
÷óìè. 04.10 Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³.
04.40, 05.10 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
04.45 Ñóìíèé Ï'ºðî.

Ï’ßÒÍÈÖß, 15 ËÞÒÎÃÎ
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  09.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.30 Ïðå-
ì'ºðà. Ä/ô "Êîíòèíãåíò. Â³éíà ó
Â'ºòíàì³" (ô.5). 10.10 Ò/ñ "Ìàðóñÿ".
11.40 Ñâ³òëî. 12.05 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç
Ò. Ùåðáàòþê. 12.35 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 13.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
13.35 Ñîö³àëüíå øîó "Àäðåíàë³í".
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.10 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 15.20 Õ/ô
"Âèçâîëåííÿ" 5, 6ñ. (çàêëþ÷í.).
17.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.10 Á³àòëîí.
×åìï³îíàò ñâ³òó. Åñòàôåòà (æ³íêè).
19.40 Ç³ðêè ãóìîðó. Áðàòè Ïîíîìà-
ðåíêè. 20.35 Øóñòåð Live. Çà ëàø-
òóíêàìè. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.15 Øóñòåð-Live.
22.45 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
22.50 Øóñòåð-Live. 00.30 Ï³äñóì-
êè. 00.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-
Live). 01.45 Ïðî ãîëîâíå. 02.15 Ä/
ô "Êîíòèíãåíò. Â³éíà ó Â'ºòíàì³"
(ô.5). 02.45 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà
äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
04.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
04.10 Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 05.45 Ï³äñóì-
êè äíÿ.

   Êàíàë «1+1»
06.05, 06.35 Ì/ô "×åðâîí³ Øàïî÷-
êè". 07.00, 19.30, 05.05 "ÒÑÍ". 07.55
Ò/ñ "Âåñíà ó ãðóäí³". 08.55 Ò/ñ
"Æ³íî÷³ ìð³¿ ïðî äàëåê³ êðà¿" (1)
.10.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà" (1). 12.05, 13.00 Õ/ô
"Âåðîíèêà: âòðà÷åíå ùàñòÿ". 13.55
"Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.00 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 2". 16.10 "Ïðîñòîøîó
ç þð³ºì ãîðáóíîâèì". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.00 "Âå÷³ðí³é Êè¿â".
21.45 Õ/ô "Íàïðîëîì". 23.45 Õ/ô
"Êðàáàò, ó÷åíü ÷àêëóíà" (2). 02.00
Õ/ô "Ì³é êîõàíèé âîðîã" (1). 03.35
Õ/ô "Íåìîâëÿ íà ïðîãóëÿíö³" (1).

IÍÒÅÐ
05.40 Ò/ñ "Ãîâîðèòü ïîë³ö³ÿ!" 07.00,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30, 20.25,
04.40 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 09.10
Ò/ñ "Ãîñïîäàðêà òàéãè 2. Äî ìîðÿ".
11.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì 2". 12.55, 18.10 Ò/
ñ "Îñòð³â íåïîòð³áíèõ ëþäåé".
14.45 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.25
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.20 Ò/ñ "Íà ñî-
íÿ÷í³é ñòîðîí³ âóëèö³" (1). 20.00,
04.10 "Ïîäðîáèö³". 20.30 "Òîê-øîó ç
Àííîþ Áåçóëèê "Ñïðàâåäëèâ³ñòü"".
22.25 Ò/ñ "Íàðêîìîâñüêèé îáîç".
02.10 Õ/ô "Ëåãåíäè îñ³íè" (2). 04.40
Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
06.05, 03.10 Ñâ³òàíîê. 07.05, 07.45
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.15 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðî-
ìà". 07.50 Ñòîï-10. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.15, 01.00 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.50 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 11.45 Ò/ñ
"Êîäåêñ ÷åñò³". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
13.10 Ò/ñ "Ãðóïà "Zeta"-2". 14.05,
21.45 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 15.05, 20.00 Ò/ñ "Áîìáèëî".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.45 Õ/ô "Êðè-
õ³òêà íà ì³ëüéîí äîëàð³â". 01.50 Õ/
ô "Çóáàñòèêè-3" (2).

ÎÐÒ
09.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.00
"Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"

13.20 "Ìîÿ ïðàâäà. Àíãåëè òà
äåìîíè ²âàíà Îõëîáèñò³íà". 14.15
"Ìîÿ ïðàâäà. Àí³ Ëîðàê. Æèòòÿ çà
äâîõ" .15.10 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè". 19.00 Õ/ô "Íå áóëî á
ùàñòÿ"(1). 23.10 "Äåòåêòîð áðåõí³ -
3". 00.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ïîâåðíåí³
äî æèòòÿ". 00.55 Õ/ô "Àìåðèêàíñüêà
äî÷êà"(1). 04.00 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿. 07.15,
04.00 Õ/ô "Áåòõîâåí - 2" (1). 09.00

Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 10.00 Òàºìíèö³
ç³ðîê. 11.00 Ò/ñ "Äîðîãà ìîÿ ëþ-
äèíà" (1). 12.45 Ò/ñ "Âè çàìîâ-
ëÿëè âáèâñòâî" (1). 16.10 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 18.00, 19.20 Ò/ñ "Ôóð-
öåâà. Ëåãåíäà ïðî Êàòåðèíó" (1).
21.25 Ò/ñ "Äðóãå ïîâñòàííÿ
Ñïàðòàêà" (1). 00.20 Ò/ñ "Äèêèé"
(2). 02.10 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè
- 6" (2).

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 07.15 Ì/ñ "Ëóíò³ê"
(1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00
Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà.
09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40
Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 10.05 Ì/
ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 11.00 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 13.25 Öå
ëþáîâ 2. 14.35 Õ/ô "Æèòòÿ ã³ðøå
çà çâè÷àéíå" (1). 16.45 Õ/ô
"Ï³äíÿòè ïåðèñêîï" (1). 18.40 Õ/
ô "Ä³ì âåëèêî¿ ìàòóñ³ 3: ßêèé
áàòüêî, òàêèé ñèí" (1). 20.55

Â³òàëüêà. 22.25 Ùî ÿêùî? 23.00 Õ/ô
"Ñïóñê 2" (3). 01.00 Õ/ô "6 äðóæèí
Ãåíð³ Ëåôåÿ" (2). 02.30 Äî ñâ³òàí-
êó.

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

Íîâèé Êàíàë
05.20 Ò/ñ "Òðó Äæåêñîí" (1). 06.30
Ò/ñ "Ëàñò³â÷èíå ãí³çäî" (1). 06.55 Õ/
ô "Äæèíñè ÿê ñèìâîë äðóæáè 2" (1).
09.00 Ì/ñ "Ðîãè ³ Êîïèòà: Ïîâåð-
íåííÿ" (1). 09.35 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç
Ìàäàãàñêàðó" (1). 10.00 Ôàéíà Þê-
ðàéíà. 10.55 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³.
12.20 Ëþäè ÕÅ. 13.25 Íåðåàëüíà
³ñòîð³ÿ. 14.45 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè"
(1). 18.15 Õ/ô "²ðîí³ÿ ëþáîâ³" (1).
20.05 Õ/ô "Ëþáîâ ó âåëèêîìó ì³ñò³"
(2). 22.00 Õ/ô "Äåíü Ñâÿòîãî Âà-
ëåíòèíà" (2). 00.25 Ñïîðòðåïîðòåð.
00.30 Õ/ô "Ì³ñòî àíãåë³â" (1). 02.45
Ò/ñ "Åâð³êà" (1). 03.20, 03.45 Çîíà
íî÷³. 03.25 Ïðèñòðàñò³ íàâêîëî ñèì-
âîë³êè. 03.50 Ñòàíîâëåííÿ óêðà¿-
íñüêîãî í³ìîãî ê³íî. 04.50, 05.35
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.55 Áèñòðîï-
ëèííèé ñîí.

ÍÅÄ²Ëß, 17 ËÞÒÎÃÎ
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 10.50 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 11.35
Êðèâå äçåðêàëî. 12.05 Êàðàîêå äëÿ
äîðîñëèõ .12.55 Á³àòëîí. ×åìï³îíàò
ñâ³òó. Ìàñ-ñòàðò (æ³íêè). 13.45 Ïî-
ãîäà. 13.50 Çîëîòèé ãóñàê. 14.15
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 15.10 Çäîðî-
âåíüê³ áóëè. 15.55 Á³àòëîí. ×åìï³-
îíàò ñâ³òó. Ìàñ-ñòàðò (÷îëîâ³êè).
16.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 17.20
Êðèâå äçåðêàëî. 18.55 Õ/ô "Òîé Õòî
Ïðîéøîâ Êð³çü Âîãîíü". 20.50 Îô³-
ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.30 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 21.40
After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-
Live). 22.00 Ôîëüê-music. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.40 Òîê-øîó
"Äðóæèíà". 00.50 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ
äîäîìó. 01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
01.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 02.05 Ãî-
ëîâíèé àðãóìåíò. 02.15 Ä/ô "Äð³áí³
êî÷³âíèêè, âåëèêèé õîëîä". 03.10
Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 04.00
Õ/ô "Íàñðåää³í ó Áóõàð³". 05.25
"Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê.

 Êàíàë «1+1»
06.05 Õ/ô "Îáåðåæíî, ñâåêðóõà" (1).
07.50 Ìóëüòô³ëüì. 08.10 "Ðåìîíò +".
09.00 "Ëîòî-Çàáàâà". 10.10, 10.35
Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.00 "Êóë³íàðí³
êóðñè ç þ.Âèñîöüêîþ. ²òàë³ÿ.
Òîñêàíà". 11.25 "Âåëèêà ð³çíèöÿ".
13.15 Õ/ô "Ñëóæíèöÿ òðüîõ ïàí³â"
(1). 15.15, 03.05 Õ/ô "ßêáè ÿ áóëà
öàðèöÿ...". 19.30 ÒÑÍ: "Òñí-
òèæäåíü". 20.15 Õ/ô "×îëîâ³ê ç
ãàðàíò³ºþ". 22.05 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
23.05 Õ/ô "Ïîêîë³ííÿ Ï³". 01.15 Õ/ô
"²øòàð" (1)

IÍÒÅÐ
05.35 Õ/ô "Ãåðêóëåñ". 07.15 Õ/ô

"Ì³é äîìàøí³é äèíîçàâð". 09.30
"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî".
10.05 Õ/ô "Ñàìîòí³ì íàäàºòüñÿ

êîãî ê³íî. 04.20 Íàéêðàù³... Ñåðåä
ïîâèòóõ. 04.35 Çåìö³. 04.45, 05.20
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.50 SOLO-
MEA.

ÑÓÁÎÒÀ, 16 ËÞÒÎÃÎ
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 06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà. 06.05
Ï³äñóìêè. 06.20, 06.55, 07.55 Ïî-
ãîäà. 06.25 Ñâ³ò ïðàâîñëàâ'ÿ. 07.00
Êëóá ãóìîðó. 09.00 Øóñòåð Live.
Çà ëàøòóíêàìè. 09.20 Øóñòåð-Live.
12.35 Ïðåì'ºðà. Õ/ô "Òîé Õòî Ïðîé-

øîâ Êð³çü Âîãîíü" .14.25 Êðèâå äçåð-
êàëî. 16.05 Ïîãîäà. 16.10 Á³àòëîí.
×åìï³îíàò ñâ³òó. Åñòàôåòà (÷îëîâ-
³êè). 17.45 Çîëîòèé ãóñàê. 18.10 Êðè-
âå äçåðêàëî. 20.40 Êàáì³í: ïîä³ÿ
òèæíÿ. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.10 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 21.40 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà "Òðàãåä³ÿ ³ äîá-
ëåñòü Àôãàíó". 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Òâ³é ãîëîñ. 23.25
Åðà çäîðîâ'ÿ. 23.50 Ê³íî â äåòà-
ëÿõ. 00.40 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäî-
ìó. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.30
Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 01.40 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 01.45 "Íàùàäêè" ç
Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì.
02.50 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.55 Äèòÿ÷å
ìîâëåííÿ. Õ/ô "Òàºìíè÷èé îñòð³â".
05.30 Îêîëèöÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ðåìîíò +". 06.15 Õ/ô "Ì³é
êîõàíèé âîðîã". 08.00 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 09.00 "Õòî òàì?" .10.10, 10.35
Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.00 "Ñâ³ò íà-
âèâîð³ò - 4: â'ºòíàì". 12.50 Ì/ô
"Åëüêà" (1). 14.40 Õ/ô "Íåìîâëÿ íà
ïðîãóëÿíö³" (1). 16.40 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà".
19.30, 05.15 "ÒÑÍ". 20.00 Õ/ô "Êë³ê:
³ç ïóëüòîì ïî æèòòþ" (2). 22.15 Õ/ô
"Ïîðî÷íà ïðèñòðàñòü". 00.20 Õ/ô
"Ïîìåðòè ìîëîäèì" (2). 02.15 Õ/ô
"Íàïðîëîì". 03.45 Õ/ô "Ñëóæíèöÿ
òðüîõ ïàí³â" (1).

IÍÒÅÐ
05.30 "Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³î-
äó". 05.55 "Òîê-øîó ç Àííîþ Áåçó-
ëèê "Ñïðàâåäëèâ³ñòü"". 07.30 Õ/ô
"Ï³äêèäüîê" (1). 09.00 "Îðåë ³ Ðåø-
êà". 10.00 "Âå÷³ðí³é Êè¿â". 11.50 "Âå-
ëèêà ð³çíèöÿ". 13.00 Ò/ñ "Çàðó÷íèêè
ëþáîâ³". 20.00, 02.05 "Ïîäðîáèö³".
20.25 Êîíöåðò "Ì³æíàðîäíèé ôåñ-
òèâàëü ãóìîðó "Þðìàëà 2012"".
22.20 Õ/ô "Ïîëþâàííÿ íà ï³ðàíüþ"
(2). 00.40 Õ/ô "Áåç ÷îëîâ³ê³â" Ïðå-
ì'ºðà.. 02.30 Õ/ô "×îëîâ³ê, ÿêèé
ëþáèâ æ³íîê" (2). 04.00 Ä/ñ
"Æàä³áí³ñòü". 4.00 Õ/ô "Ñï³âàê íà
âåñ³ëë³" (2).

ICTV
06.05 Ì/ô "Òîì ³ Äæåðð³. Ïîë³ò íà
Ìàðñ". 07.15 Õ/ô "Õîëîñòÿê". 09.00
Ç³ðêà YouTube. 09.55 Äà÷à. 10.55
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.55, 15.20
Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 12.50 Çà êåðìîì.
13.15 Õ/ô "Ïîãàíà êîìïàí³ÿ". 16.10
Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 17.00 Åêñòðåíèé
âèêëèê. 17.55 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³.
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Îëåê-
ñàíäð". 22.00 Õ/ô "Áåîâóëüô" (2).
23.55 Õ/ô "Îñòð³â äîêòîðà Ìîðî" (2).
01.30 Õ/ô "Ì³ëüéîíåð ³ç íåòð³â" (2).
03.25 Õ/ô "Íåçäàðè" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
08.55 "Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè".
09.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 10.15
"Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè". 10.25
"Ñìàê". 11.00 "Ñåðã³é Ñâºòëàêîâ.
Òîé ùå ïåëüìåíü". 12.15 "Çîëîòå
ñòîë³òòÿ Ñàí-Ðåìî". 13.05, 15.10
"Ðåòðî FM" ïðåäñòàâëÿº: Ç³ðêè Ñàí-
Ðåìî â Ìîñêâ³" 16.35 "Çóñòð³÷àéòå
- ×åëåíòàíî!". 17.30 Õ/ô "Ãàðàæ".
18.15 "Ãàðàæ". 19.35 "Ôîðò Áîÿðä".
21.00 "×àñ". 21.20 "Ñüîãîäí³ ââå-
÷åð³". 23.00 "Íåéìîâ³ðí³ êîíöåðòè
³òàë³éö³â ó Ðîñ³¿". 23.55 Õ/ô "Êâ³òè
â³ä ïåðåìîæö³â". 01.35 Õ/ô "Ïîë-
³öåéñüê³ ³ çëîä³¿". 03.10 Õ/ô "Òåìà".
04.45 "Ïîëå ÷óäåñ".

ÑÒÁ
05.35 Ì/ô "Äâåíàäöàòü
ìåñÿöåâ"(1). 06.30, 02.35 Õ/ô
"Ä³â÷èíà áåç àäðåñè"(1). 08.05
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 09.00 "¯ìî
âäîìà". 10.00 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò".
10.50 "Õàòà íà òàòà". 12.25 "Ìîÿ
ïðàâäà. ²âàí Îõëîáèñò³í. Ñïîêóñà".

ãóðòîæèòîê" (1). 11.55 "Ì³æíàðîä-
íèé ôåñòèâàëü ãóìîðó "Þðìàëà
2012"". 13.50 Õ/ô "Êóëüáàáà" (1).
15.40 Õ/ô "Ïîëþâàííÿ íà ï³ðàíüþ".
18.00 Õ/ô "Àñÿ" Ïðåì'ºðà.. 20.00,
02.00 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 20.55 Ò/ñ
"Îñ³íí³é ëèñò" Ïðåì'ºðà.. 22.50 Õ/
ô "Á³ëèé ï³ñîê" (2). 00.25 Õ/ô "Âè-
áóõ ç ìèíóëîãî" (1). 02.45 Õ/ô "Äè-
ÿâîë ó ñèí³é ñóêí³" (2). 04.20
"Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
06.00, 04.50 Ñâ³òàíîê. 06.50 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 07.45 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 08.05 Äà÷à. 09.05 Îñ-
íîâíèé ³íñòèíêò. 09.30 Äèâèòèñÿ
âñ³ì!. 10.30 Îë³ìï³Ëÿïè. 11.30 Êî-
çèðíå æèòòÿ. 12.00 Ìóëüò îñîáèñ-
òîñò³. 12.20 Êðèì³íàëüíèé îáëîì.
13.15 Õ/ô "Êðèõ³òêà íà ì³ëüéîí äî-
ëàð³â". 15.40 Õ/ô "Îëåêñàíäð". 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 19.30 Õ/ô "Ëàðà Êðîôò
- ðîçêðàäà÷êà ãðîáíèöü". 21.10 Õ/ô
"Áåîâóëüô" (2). 23.05 ²íøèé ôóò-
áîë. 23.35 Õ/ô "Ïîãàíà êîìïàí³ÿ".
01.30 Õ/ô "Äîâãèé ïîö³ëóíîê íà äîá-
ðàí³÷" (2). 03.25 Õ/ô "Çóáàñòèêè-3"
(2).

ÎÐÒ
08.20 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!" 08.50
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 09.00 "Çäîðî-
â'ÿ". 10.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 10.35
"Äîêè âñ³ âäîìà". 11.25 "Ôàçåíäà".
11.55 "Äâ³ ç³ðêè". 13.30 Ò/ñ "Îñî-
áèñò³ îáñòàâèíè". 15.15 "Îñîáèñò³
îáñòàâèíè". 21.00 Íåä³ëüíèé "×àñ".
22.00 "Êëóá Âåñåëèõ ³ Êì³òëèâèõ".
Âèùà ë³ãà. 23.50 "Ïîçíåð". 00.45
Ï³äñóìêè Áåðë³íñüêîãî ê³íîôåñòè-
âàëþ â "Òèõîìó äîì³". 01.15 Õ/ô
"Õòî ñòóêàºòüñÿ ó äâåð³ äî ìåíå...".
02.40 Õ/ô "Ïåðøà ëþáîâ". 03.55
"Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"

ÑÒÁ
04.45 Ì/ô "Ìàóãëè"(1). 05.55, 01.05
Õ/ô "Çà ñ³ðíèêàìè"(1). 07.25 "¯ìî
âäîìà". 08.40 "Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ".
10.15 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 11.10
Ò/ñ "Ñàìàðà"(1). 14.50 Õ/ô "Íå áóëî
á ùàñòÿ"(1). 19.00 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 19.55 Õ/ô "×àñ ëþáèòè"(1).
23.35 Õ/ô "Áóäüòå ìî¿ì ÷îëîâ³-
êîì..."(1). 02.45 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 06.50
Ïîä³¿. 07.10, 04.30 Õ/ô "Áåòõîâåí -
3" (1). 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00
Òàºìíèö³ ç³ðîê. 11.00 Ò/ñ "Äîðîãà
ìîÿ ëþäèíà" (1). 12.45 Ò/ñ "Âè
çàìîâëÿëè âáèâñòâî" (1). 15.15 Ò/
ñ "Ñë³ä" (1). 17.00 Ò/ñ "Ôóðöåâà.
Ëåãåíäà ïðî Êàòåðèíó" (1). 19.00,
03.45 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00, 21.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 23.00 Òîê-øîó
"Âåëèêèé ôóòáîë". 00.30 Ò/ñ "Äèêèé"
(2). 02.15 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè - 6"
(2).

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 07.15 Ì/ñ "Ëóíò³ê"
(1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00
Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ". 10.05 Ì/ñ "Ë³ëî
³ Ñò³÷" (1). 11.00 Ì/ô "Àñòåð³êñ ³ç
Ãàë³¿". 12.30 Õ/ô "Â³òàºìî â Ìóçïîðò³"
(1). 14.40 Õ/ô "Ï³äíÿòè ïåðèñêîï"
(1). 16.35 Õ/ô "Ä³ì âåëèêî¿ ìàòóñ³
3: ßêèé áàòüêî, òàêèé ñèí" (1).  18.50
Äàéîø ìîëîäüîæ! 19.55 Øóðè-
Ìóðè. 21.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³ 2" (2).
23.00 Õ/ô "Çîëîòèé êëþ÷èê" (2).
01.20 Õ/ô "Ñí³ãîâà ëþäèíà" (1).
03.00 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Ä/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ". 9:00
-  "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
ìóçè÷íà ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11:00 - Õ/ô. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - "Äóõîâíå
äæåðåëî" (ïîâòîð). 13:45 - Ì/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Ä/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 -  "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Ì/ô. 18:30 - Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê
"7 äí³â". 21:10 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î". 22:35 - Õ/ô . 00.20 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.35 Ò/ñ "Òðó Äæåêñîí" (1). 06.00
Ò/ñ "Ëàñò³â÷èíå ãí³çäî" (1). 07.45
Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00 Çàïèòàé-
òå ó ë³êàðÿ. 08.25, 09.35 Ì/ñ
"Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó" (1). 09.00
Ì/ñ "Ðîãè ³ Êîïèòà: Ïîâåðíåííÿ"
(1). 10.00 Ì/ô "Ñêóá³-Ä³ 4: Ïðîêëÿò-
òÿ îçåðíîãî ìîíñòðà" (1). 11.45 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì" (1). 16.05 Õ/ô "²ðî-
í³ÿ ëþáîâ³" (1). 18.00 Õ/ô "Ëþáîâ
ó âåëèêîìó ì³ñò³" (2). 19.50 Õ/ô
"×îðíà áëèñêàâêà" (1). 22.00 Õ/ô
"²ñïàíñüêèé-àíãë³éñüêèé" (1). 00.30
Ñïîðòðåïîðòåð. 00.35 Õ/ô "Óñ³ ìî-
æóòü êîðîë³" (2). 02.40 Ò/ñ "Åâð³êà"
(1). 03.25, 04.10 Çîíà íî÷³. 03.30
Ç³ðêà Âàâ³ëîâà. 04.15 Áëàãîñëîâ-
ëÿþ ³ ìîëþñÿ. 04.45 Ìîÿ àäðåñà -
Ñîëîâêè. Íàâ³ùî ïåðåêëàäàòè
Âåðã³ë³ÿ. 05.05, 05.45 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 05.10 Àõ íå ãîâîð³òü ìåí³
ïðî ëþáîâ...
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Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ
äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 24
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 8
     äiâ÷àòîê – 16
     îäðóæèëîñÿ –

11 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 2 ïàðè;
ïîìåðëî – 20 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

ОВЕН (21.03�20.04).
Це тиждень вашого
успiху на роботi, але
за умови, якщо ви ре�

тельно обдумуватимете свої
дiї. Ваша фiнансова ситуацiя
полiпшується. Ви будете
зануренi в сiмейнi справи i
власнi роздуми.

ТIЛЕЦЬ (21.04�
21.05).  У професiйнiй
сферi ви будете при�
страсно захопленi

своїми видами дiяльностi. Не
чекаючи солiдарностi вiд
друзiв, ви iзолюватиметеся,
бажаючи особисто вирiшити
всi проблеми.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Ви будете
переобтяженi узяти�
ми на себе зобов`я�

заннями. Можливiсть розши�
рення областей дiяльностi
додасть вам сил i вам не за�
хочеться упустити свiй шанс.
I дехто з близьких може вам
допомогти.

РАК (22.06�23.07). Не
завжди ви зможете
все органiзувати, як
вам би хотiлося. Але

за будь�яких обставин
зберiгайте холоднокров�
нiсть. Удома вашi благороднi
почуття будуть оцiненi.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Ви почнете ухилятися
вiд виконання профе�
сiйних обов`язкiв, вва�

жаючи, що зробити життя
приємним набагато краще,
нiж досягти успiху в ньому. Ви
вiдчуєте напругу, недобро�
зичливiсть в сiм`ї.

ДIВА (24.08�23.09).
Ви будете з великим
iнтересом виконувати
свою звичайну робо�

ту, але вкладати сил в неї бу�
дете менше. Фiнансова
ситуацiя дозволить вам жити
комфортабельнiше, дозво�
лити собi деякi надмiрностi.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Ви захочете
бiльшої волi в своїх
дiях, що приведе до

вiдкриття нових обрiйiв. У сiм`ї
вас чекають теплi i гармонiйнi
вiдносини. Друзi завжди бу�
дуть радi зустрiчi з вами.

СКОРПIОН (24.10�
22.11). На початку
тижня ви будете
комунiкабельнi в

професiйнiй сферi. У вас з`яв�
ляться новi можливостi для
здiйснення ваших проектiв. У
любовнiй сферi на вас чекає
тiльки радiсть i благополуччя.

СТРIЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Цього тижня
ви значно бiльше
пiклуватиметеся про
прагнення ваших ко�

лег, прислухатиметеся до
їхнiх порад. Новi джерела от�
римання фiнансiв дозволять
полiпшити ваше благополуч�
чя.

КОЗЕРIГ (22.12�
20.01). Цей тиждень
зробить вас дуже
емоцiйним, спрово�

кує активну розумову дiяль�
нiсть, що викличе безсоння i
нервовi переживання. Под�
ружнi вiдносини будуть пов�
нiстю вас задовольняти.

ВОДОЛIЙ (21.01�
19.02). Перед вами
вiдкриються великi
можливостi в профе�

сiйнiй сферi. Будьте обе�
режнi, ви хочете бути шляхет�
ними, але будьте розсудливi.
Свiй вiльний час присвятiть
своїм близьким, коханим.

РИБИ (20.02�20.03).
У вас значно розши�
риться сфера вашої
дiяльностi. Зосередь�

теся на сiмейному життi, яке
принесе вам величезну
радiсть. Вами пишатимуться.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 11.02.13 – 17.02.2013

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ЗАМIСТЬ ПОДУШКИ...
У Токiо вiдкрився клуб, де всякий

бажаючий  може полежати на
сiдницях дiвчини. Хвилина такого
задоволення коштує 11 доларiв.
Можно попросити дiвчину перодяг�
нутися, зробити масаж нiг – вартiсть
хвилини в такому разi збільшиться.
I хоча клiєнтiв, бажаючих вiдпочити
на дiвочих принадах вистачає, все
ж немало японських мужикiв прагне
економити: за тi ж 11 доларiв можна
три хвилини полежати у дiвчини на
колiнях.

ЗА ПРИСТРАСТЬ
ДО РОК:МУЗИКИ

42�рiчний житель Швецiї впро�
довж 10 рокiв добивався того, щоб
його пристрасть до хевi�металу виз�
нали хворобою. I мужик все�таки
добився чого бажав i отримав гро�
шову допомогу по  iнвалiдностi.

 А якже iнакше: уявiть собi – че�
рез пристрасть до тяжкої музики
щвед впродовж року побував на 300
концертах, через що йому довелося
часто мiняти мiсце роботи.

☺ ☺ ☺

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²
10 ëþòîãî 2013 ð. î 12.00  âèñòàâà äëÿ ä³òåé

«Ïðèíöåññà áåç ãîðîøèíû»,
Â öåé æå äåíü î 17.00 – âèñòàâà äëÿ äîðîñëèõ

«Íåìíîãî íåæíîñòè»

З допомогою служби психологiв
мужика влаштували працювати на
неповну змiну у ресторанi i отриму�
вати iнвалiдну грошову допомогу.
Бiльше того, адмiнiстрацiя рестора�
ну надає незвичному працiвниковi
час, щоб вiн мiг вiдвiдувати концер�
ти улюбленої музики. "Роджер Тул�
лгрен вважає необхiдним для себе
слухати улюблену музику. Це ставить
його у складне становиеще на ринку
працi, тому вiн потребує додаткової
фiнансової допомоги", – говориться
у  документi, виданому шведу дер�
жавною соцiальною службою.

Îáúÿâëåíèå: "Ïðîäàì
ó÷àñòîê. Ñïðàøèâàòü
ó÷àñòêîâîãî Ñèäîðîâà".

– Äåâóøêà, à äàâàéòå ñ
âàìè çàâòðà âñòðåòèì-
ñÿ?

– Äà âû ÷òî?! ß çàìó-
æåì... Äàâàéòå ñåãîäíÿ!

×óê÷à ïèøåò èç Òóðêìå-
íèè: "Ñíåã òóò æåëòûé,
ãîðÿ÷èé, è îëåíè ïëþþò-
ñÿ".

"Ëþáîâü çëà – ïîëþáÿò
è ìåíÿ! Êîçåë."

Ãîðîäñêàÿ ôðÿ ïðèåõàëà
â äåðåâíþ ê áàáóøêå.

– Áàáóëü, êóäà ó âàñ òóò
íî÷üþ ñõîäèòü ìîæíî?

– Â âåäðî.

Îäåññà. Ðîäñòâåííèêè è
äðóçüÿ õîðîíÿò Ðàáèíî-
âè÷à. Ïåðåä ìîãèëîé  ñòî-
èò ðåáå, êîòîðûé çà÷è-
òûâàåò  åãî çàñëóãè:

– Ñåãîäíÿ ìû ïðîâîæà-
åì â ïîñëåäíèé ïóòü  çíà-
ìåíèòîãî ïèñàòåëÿ Ðàáè-
íîâè÷à.

Óäèâëåííûé Öóêåðìàí
ñïðàøèâàåò  ó æåíû ïî-
êîéíîãî:

– Öèëÿ, à ïî÷åìó ïèñà-
òåëÿ? ß íèêîãäà  íå âè-
äåë  åãî êíèã èëè ñòàòåé!

– Èçÿ, øî òû òàêîå ãî-
âîðèùü? Êàêîå ãåíèàëü-
íîå îí íàïèñàë çàâåùà-
íèå!

– Äîêòîð, ÿ íå çäîðîâ...
– Áóäüòå çäîðîâû! Ñëå-

äóþùèé!..

Íåäàâíî â Êèåâå äâà
ñêðèïà÷à èçáèëè áðàòüåâ
Êëè÷êî. ×òî ýòî, óïàäîê
óêðàèíñêîãî ñïîðòà èëè
ïîäúåì îòå÷åñòâåííîé
êóëüòóðû?

Ðàçáèëàñü ðþìêà – ê ñ÷à-
ñòüþ, ðàçáèëîñü ñ÷àñòüå
– ê ðþìêå.

Íå äî êîíöà âûïèòîå
ñïèðòíîå ãîâîðèò î íå-
çäîðîâîé àòìîñôåðå â
êîëëåêòèâå.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Від грипу та застуди —
сало з часником!

Знаєте, який продукт найкраще їсти взим�
ку? Свиняче сало!

Цей продукт містить
арахідонову кислоту, яка
допомагає нашому іму�
нітету боротися з віру�
сами, що традиційно
активізуються у холод�
ну пору року, вітаміни А,
D і Е, цінні поліненаси�
чені жирні кислоти, які
оновлюють наші кліти�

ни, нормалізують гормональний фон та виводять з
організму небезпечні токсини.

Дієтолог Борис Скачко радить їсти сало з часни�
ком. Обидва ці продукти містять селен. Подвійна
кількість цього мікроелементу сприяє зміцненню іму�
нітету. Серцево�судинні захворювання не є протипо�
казанням для вживання сала. Навпаки, його можна
їсти хворим після інфаркту уже на п’ятий день. “Почи�
найте день зі шматочка сала, – каже лікар. – Добова
норма — 1 г на кг ваги”.
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Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÄÎËÃÎËÅÒÈß!
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ ñ äíåì ðîæäåíèÿ  çÿòÿ

Âàëåðèÿ ÁËÀÃÎÄÓØÊÀ  èç Áåðåçèíêè.
Äî÷êèí âûáîð îäîáðÿþ
È ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿþ.
Æåëàþ âñå îò æèçíè âçÿòü,
Ïóñòü áóäåò âñå, ÷òî ïîæåëàåøü,
È çà ýòî òû íå ïîñòðàäàåøü.
Æèâè è äî÷ü ìîþ ëþáè,
È âñåìè íàìè äîðîæè,
È çíàé ÷òî åñòü íà ñâåòå  òâîÿ âòîðàÿ ìàòü,
Õîòü è ïðèâûê òû âñå æå òåùåé íàçûâàòü.
Áóäü ñ÷àñëèâ òû.
Òâîè ïóñòü íåïðåìåííî âñå ñáóäóòñÿ ìå÷òû.

Òåùà  Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà


