
У ЛОНДОНІ  на  88�му році життя від інсульту померла ко�
лишня прим’єр�міністр  Великобританії Маргарет  Тетчер.

В УКРАЇНІ пройшов випробування міжрегіональний  швид�
кісний  електропоїзд, сконструйований  нашими фахівцями.
Передбачувана рейсова швидкість локомотива –160 км на
годину.

ЗА ДАНИМИ Держкомстату  на 1 березня  ц. р.  заборго�
ваність  по зарплаті в Україні  склала 1,102млн грн. Переваж�
но – на підприємствах приватного сектору.

УКРАЇНЦІ  більше всіх користуються  мобільною інформа�
ціїю, а тарифи мобільного зв'язку в Україні  стали найнижчи�
ми у Європі і  СНД.

У МИНУЛОМУ році українські заробітчани  переказали у
нашу країну  з�за  кордону 7,5 мрд. доларів. Це на півтора
мільярда  доларів більше, ніж вклали в українську економіку
закордонні інвестори.

БЛИЗЬКО  двох десятків філіппінців  у  Страсну  п'ятницю за
традицією  добровільно піддали  себе розп’ятттю на хресті.
На Філіппінах  для частини віруючих це є вищим проявом віри.

КОРОЛЕВА Великобританії Єлизавета ІІ розпорядилася
задля  економії опалювати свою заміську резиденцію  гілка�
ми та іншими відходами  з прилеглих лісових угідь.

В УКРАЇНІ  з’явився телефонний сервіс психологічного роз�
вантаження. Подзвонити і … "покрити" оператора матюка�
ми не лише дозволяється, але й заохочується. Сервіс пра�
цює цілодобово і  коштує зовсім недорого.

ПЕРЕМОЖНИЦЕЮ  всеукраїнського конкурсу  краси ста�
ла 21�річна студентка з Івано�Франківська Анна Заячківсь�
ка. Вона ж представлятиме Україну на  конкурсі "Міс Світу�
2013 р."

СВОЄ пасхальне привітання віруючих  минулої неділі но�
вий Папа Римський Франциск  зробив  60�ма мовами світу.

14 (966)
11 êâ³òíÿ 2013 ðîêó

       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.

Батьки та рідні шестирічного
Артемчика висловлюють сер�
дечну подяку всім�всім небай�
дужим людям та багатьом ко�
лективам різних організацій за
добродушність та порозуміння
в наданні своєчасної і життєво
необхідної допомоги у лікуванні
нашого хлопчика.

У Артемчика виявили пухли=
ну мозку. Була зроблена опе�
рація. Життя дитини було у ве�
ликій небезпеці. За порадою
лікарів та завдяки Вашій допомозі Артемчик зна=
ходиться на лікуванні в Ізраїлі. Він уже пройшов ліку�
вання променевої терапії та продовжує курс лікування
хіміотерапії. Курс лікування буде довготривалим, тоб�
то розрахований лікарями приблизно на один рік та
три місяці.

Артемчик та його близькі моляться і вірять, що Гос�
подь Бог його зцілить.

Якщо у Вас є можливість та бажання допомогти нам
у продовженні лікування, просимо Вас направляти кош�
ти на рахунок.

АТ “КОМІНВЕСТБАНК”
Реквізити поточного рахунку фізичної особи в  на�

ціональній валюті. Отримувач:
ТРАНЗИТНИЙ РАХ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ПК
Рахунок отримувача:  № 29245077000002
Банк отримувача : АТ “КомІнвестБанк”,
МФО 312248  КОД ОКПО 19355562
Деталі платежу: зарахування на КР Шипот Тетяна

Іванівна № рах. 26254054751001 (на лікування дити=
ни).

Контактні телефони:
050 5886535 Денис, 095 8309860 Тетяна

ØÀÍÎÂÍ² ÊÐÀßÍÈ!

Оголошено переможців щорічної номінації
«Лідер року» в Закарпатті

Так, топ�менеджером року став керуючий АТ «КОМІНВЕСТБАНК» Мирослав Гісем,
Виробником року став завод будівельної кераміки «ТОВ Русинія» (с. Іванівці),
Громадським діячем – Владика Феодор,
Лідер у номінації «Громадське харчування, торгово�розважальні центри, ресторатори» – ТРЦ «Щодня»
(м. Мукачево),
Лідером у номінації «Культурно�просвітницька діяльність» – гурт «Рокаш» (Мукачево),
Лідер в номінації «Готельний сервіс» – комплекс «Вольногора» (с. Лісарня, Мукачівський район),
Лідер у номінації «Турбізнес, фестивалі» – гірськолижний курорт «Красія», Великоберезнянський р�н.,
Лідер у номінації «Медична, оздоровча установа, лікар» – медико�соціальний реабілітаційний центр «До=
рога життя»,
Навчальний заклад року – школа фехтування в НВК «Гармонія» (м. Ужгород),
Лідер у номінації «Приватний підприємець, підприємство» – ТОВ «Світ м’яса» (с. Жуково Мукачівський р�
н.),
Журналістом року – Лариса Липкань за авторську програму «Клатч»

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ
ДОЛУЧИТИСЯ ДО АКЦІЇ
«ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ»

Відповідно до розпорядження міського голови
№131 від 26 березня 2013 року «Про проведення
Всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкі�
лля: протягом квітня�травня, в місті Мукачево про�
ходитиме Всеукраїнська акція з благоустрою «За
чисте довкілля».

Підприємствам, організаціям, установам, закла�
дам освіти, культури, медицини міста незалежно від
форм власності на закріплених та прилеглих до них
територіях, а громадянам міста на прилеглих до
домоволодінь територіях, забезпечити належний са�
нітарний стан, очищення водовідвідних канав, кю�
ветів, стрижку кущів, вивіз сміття, очистку зелених
зон, тротуарів.

2016
Стільки дітей усиновили в Україні за минулий рік.

З них 803 дитини усиновили іноземці. Водночас ста�
тус сироти чи дитини, позбавленої батьківського
піклування, у 2012 році отримали 15 тисяч малюків.
Такі цифри озвучив Уповноважений президента Ук�
раїни з прав дитини Юрій Павленко.

Íå ïðîñòî ñòàòèñòèêà

УВАГА! ЗАПРОШУЄМО
ДО ПАЛОМНИЦЬКОЇ ПОЇЗДКИ!
З 8 липня ц.р. буде здiйснено паломницьку автобус�

ну поїздку з вiдвiданням святинь  Православ’я у Почаєвi,
Києвi, Чернiговi (Україна)  та у Калузi, Оптинiй Пустинi,
Шамардино, Дивеєво (прп. Серафим Саровський), у
Сергiєвому Посадi (прп. Сергiй Радонезький), у
Боголюбовi, Серпуховi (iкона Божої Матерi “Неупивае�
мая Чаша”), Iваново, Вишi (свт. Феофан Вишенський),
Санаксарах, Володимирi, Москвi (свт. блж. Матрона
Московська), Казанi (Казанська iкона Божої Матерi),
Толбську, Єкатеринобурзi (Ганина Яма, до 95�рiччя
убiєння сiм’ї царя Миколая II).

В ходi поїздки буде можливiсть паломникам окунути�
ся у цiлющих джерелах.

Цiни — доступнi з гарантiєю харчування та прожи�
вання.

За довiдками звертатися
по тел: 050=519=86=78.
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Ñîö³àëüíà ñïðàâåäëèâ³ñòü
íà ïðèêëàä³

 ä³òåé-³íâàë³ä³â
Ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ ³ñíóþòü ð³çí³ òèïè äåðæàâ. Âîíè

â³äð³çíÿþòüñÿ çà äóæå áàãàòüìà îçíàêàìè. Ó òîìó
÷èñë³ âîíè ð³çíÿòüñÿ çà â³äíîøåííÿì äåðæàâè äî
âëàñíèõ ãðîìàäÿí. ² ÿêùî âè õî÷åòå çðîáèòè âèñ-
íîâêè ïðî ð³âåíü öèâ³ë³çîâàíîñò³ äåðæàâè – ïîäèâ-
³òüñÿ ÿê æèâóòü ó í³é íàéâðàçëèâ³ø³ ñîö³àëüí³ âåð-
ñòâè. Íàïðèêëàä, ä³òè-³íâàë³äè.

Â Óêðà¿í³, ÿêà âæå äàâíî ïðåòåíäóº íà ñòàòóñ
ºâðîïåéñüêî¿ äåðæàâè, öå ïèòàííÿ º äîâîë³ àêòóàëü-
íèì. Çà áàãàòî ðîê³â áåçë³÷ óðÿä³â, ùî çì³íÿëè îäíå
îäíîãî, íå íàäòî ïðîñóíóëèñü âïåðåä ó âèð³øåí³ ïðî-
áëåì ä³òåé-³íâàë³ä³â. Âñå îáìåæóâàëîñÿ, ó êðàùî-
ìó âèïàäêó, äåêëàðàö³ÿìè.

Ëèøå ó 2011 ðîö³, ï³ñëÿ ïðèõîäó íîâî¿ âëàäè ³ ïðî-
ãîëîøåííÿ êóðñó íà ðåôîðìè, öå ïèòàííÿ çðóøèëî
ç ì³ñöÿ. Íå â îñòàííþ ÷åðãó çàâäÿêè ïåðñîíàëüí³é
óâàç³ äî íüîãî Ïðåçèäåíòà. Îãîëîøåí³ Â³êòîðîì
ßíóêîâè÷åì Ñîö³àëüí³ ³í³ö³àòèâè Ïðåçèäåíòà íàáè-
ðàþòü ñüîãîäí³ îáåðò³â. Îäí³ºþ ç òàêèõ ³í³ö³àòèâ º
òóðáîòà ïðî ä³òåé-³íâàë³ä³â.

Ãîëîâíèì íàïðÿìîì äàíî¿ ³í³ö³àòèâè º çàáåçïå÷åí-
íÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â óìîâàìè äëÿ âèõîâàííÿ â ñ³ì’¿.
Íå ñåêðåò, ùî  ÷åðåç âàæêå ìàòåð³àëüíå ñòàíîâè-
ùå áàòüêè ä³òåé-³íâàë³ä³â íå ìîæóòü çâ³ëüíèòèñÿ ç
ðîáîòè ³ äîãëÿäàòè çà íèìè, òîìó çìóøåí³ â³ääàâà-
òè ä³òåé â ³íòåðíàòè.

Äëÿ âèð³øåííÿ äàíî¿ ïðîáëåìè ïåðåäáà÷àºòüñÿ
ñòâîðåííÿ ïðîòÿãîì 2013-2014 ðîê³â ìåðåæ³ öåíòð³â
äåííîãî ïåðåáóâàííÿ äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â (â³ää³ëåíü
ïðè ðåàá³ë³òàö³éíèõ öåíòðàõ). Ìîæëèâ³ñòü çàëèøè-
òè íà ê³ëüêà ãîäèí ïðîòÿãîì äîáè äèòèíó-³íâàë³äà
â ñïåö³àë³çîâàí³é óñòàíîâ³ ñòâîðèòü óìîâè äëÿ
ñ³ìåéíîãî âèõîâàííÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â, îòðèìàííÿ ïî-
çèòèâíî¿ äèíàì³êè ç ðåàá³ë³òàö³éíèõ çàõîä³â.

²íøèì âàæëèâèì íàïðÿìîì äàíî¿ ïðîãðàìè º ðîç-
øèðåííÿ ìåðåæ³ öåíòð³â ìàòåð³ òà äèòèíè. Íà ñüî-
ãîäí³ áëèçüêî 700 ä³òåé ùîð³÷íî çàëèøàþòü ó ïîëî-
ãîâîìó áóäèíêó.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíîãî ñóïðîâîäó æ³íîê,
ÿê³ ìàþòü ðèçèêè â³äìîâèòèñÿ â³ä äèòèíè â ïîëîãî-
âîìó â³ää³ëåíí³, íåîáõ³äíî ðîçøèðèòè â 2013-2014
ðîêàõ ìåðåæó öåíòð³â ìàòåð³ ³ äèòèíè. Ó òàêèõ çàê-
ëàäàõ ìàòè ç äèòèíîþ áóäóòü çàáåçïå÷åí³ òèì÷à-
ñîâèì æèòëîì òà ñîö³àëüíèì ñóïðîâîäîì.

Ñóòòºâó ðîëü ãðàº ³ ðàííº âèÿâëåííÿ ³ ñâîº÷àñíà
ìåäèêî-ñîö³àëüíà ðåàá³ë³òàö³ÿ äëÿ ä³òåé ç âðîäæå-
íèìè âàäàìè àáî ç çàòðèìêàìè ðîçâèòêó. Çàäëÿ
öüîãî ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñòâîðåííÿ ó âñ³õ ðåã³îíàõ ïàò-
ðîíàòíî¿ ñëóæáè ïðè äèòÿ÷èõ ïîë³êë³í³êàõ, ñîö³àëü-
íî-ðåàá³ë³òàö³éíèõ öåíòðàõ àáî Áóäèíêàõ äèòèíè.
Öå çàáåçïå÷èòü ñâîº÷àñíå ìåäè÷íå ³ ïñèõîëîã³÷íå
ñóïðîâîäæåííÿ ìàòåð³ ç äèòèíîþ. Äîïîìîãà íàäà-
âàòèìåòüñÿ äèòèí³ ç ìîìåíòó íàðîäæåííÿ, ùî ñïðè-
ÿòèìå çìåíøåííþ ³íâàë³äèçàö³¿ ä³òåé, ñòàí ÿêèõ âè-
ìàãàº ðàííüî¿ êîðåêö³¿ ³ ïîäàëüøî¿ ðåàá³ë³òàö³¿.

Íàñàìê³íåöü íåîáõ³äíå ñòâîðåííÿ âñåóêðà¿íñüêî¿
«ãàðÿ÷î¿ òåëåôîííî¿ ë³í³¿» ç ïèòàíü çàõèñòó ñ³ìåé ç
ä³òüìè.

Ñòâîðåííÿ «ãàðÿ÷î¿ òåëåôîííî¿ ë³í³¿» çàáåçïå÷èòü
ìîæëèâ³ñòü äëÿ îïåðàòèâíîãî ðåàãóâàííÿ íà ïîðó-
øåííÿ ïðàâ ä³òåé, âèïàäêè çàãðîç ¿õ æèòòþ ³ çäîðî-
â’þ. Êð³ì òîãî, ä³òè çìîæóòü â÷àñíî îòðèìàòè íå-
â³äêëàäíó ïñèõîëîã³÷íó äîïîìîãó ³ ïîðàäè ôàõ³âö³â.

Öå ëèøå íåâåëèêà ÷àñòèíà ç áàãàòüîõ ñîö³àëü-
íèõ ³í³ö³àòèâ Ïðåçèäåíòà, àëå, ïîãîäüòåñÿ, äóæå âàæ-
ëèâà. Âèêîíàííÿ óñüîãî íàâåäåíîãî º ïèòàííÿì àâ-
òîðèòåòó äåðæàâè. Çâè÷àéíî, öüîãî íå äîñòàòíüî,
ùîá Óêðà¿íà äîñÿãëà ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ó ïè-
òàííÿõ çàáåçïå÷åííÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â. Àëå öå âæå ÷è-
ìàëèé êðîê ó ¿õ íàïðÿì³. ² ÿêùî ìè íå çáàâëÿòèìå-
ìî îáåðò³â, Óêðà¿íà íåçàáàðîì íå ÷åðâîí³òèìå çà
ñòàí ñâî¿õ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì. À íàø³ ãðîìàäÿíè
íîñèòèìóòü óêðà¿íñüêèé ïàñïîðò ³ç ãîðä³ñòþ.

Розпочиналася 40 сесія Мукачівсь�
кої міської ради 6 скликання затверд�
женням замість вибулого повноважен�
ня депутата міської ради Галини Воло�
димирівни Данчевської (Політична
партія «Фронт змін»). Вона склала При�
сягу депутата міської ради, відтак
міський голова Мукачева Золтан
Ленд’єл вручив їй посвідчення депута�
та. Галина Данчевська увійшла до скла�
ду постійної депутатської комісії з пи�
тань соціально�економічного розвитку,
бюджету, побутового і торговельного
обслуговування, розвитку малого і се�
реднього бізнесу.

Депутати прийняли до відома по�
відомлення про підсумки виконання
Програми економічного і соціального
розвитку Мукачева за 2012 рік та зат�
вердила звіт про виконання міського
бюджету на 2012 рік. Затверджено нове
Положення про відділ архітектури та
містобудування виконкому міської
ради.

Оскільки Верховна Рада України ух�
ва-лила нові земельні закони, а Уряд
досі не подав механізмів їх виконання,
було вирішено земельні питання з по�
рядку денного 40�ї сесії вилучити.

Внесено зміни до Статуту ММКП «Ре�
монтно�будівельне управління» зі
збільшенням статутного фонду, що
дозволить придбати нову техніку. Се�
сія затвердила Положення про поря�
док зняття з балансу підприємств жит�
лово�комунального господарства жит�
лових будинків, у яких приватизоване
або викуплене житло, та передачу їх у
власність громадянам, юридичним

МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА (КОЛИШНІЙ
ПАСПОРТНИЙ СТІЛ) ПЕРЕЇЖДЖАЄ

особам. Передбачено, зокрема, що
передача житлового будинку власни�
кам приватизованого або викупленого
житла, нежитлових приміщень здій�
снюється за письмовою заявою всіх
повнолітніх співвласників квартир,
власників викуплених приміщень відпо�
відного будинку.

Рішенням про організацію дорожнь�
ого руху на вулицях міста передбачено
схему влаштування елементів приму�
сового зниження швидкості руху транс�
портних засобів (лежачий поліцейсь�
кий) на вулиці Шевченка поблизу ЗОШ
№ 16; схему влаштування дорожніх
замків на вул. Грушевського поблизу
драмтеатру; схему організації дорож�
нього руху для транзитного вантажно�
го автотранспорту на вул. Матросова.
Внесено зміни до Положення про Му�
качівський міський територіальний
центр соціального обслуговування пен�
сіонерів та одиноких непрацездат�
них громадян, якими до Переліку на�
дання соціальних послуг включено
пункт «Територіальний центр (у межах
наявних можливостей) може надавати
соціальні послуги в обсягах, визначе�
них державними стандартами соц�
іальних послуг, із встановленням дифе�
ренційованої плати відповідно до за�
конодавства».

Під час обговорення питання про
міську Програму зайнятості населення
Мукачева на період до 2017 року, депу�
тат Василь Швардак запропонував за�
лучати безробітних, зареєстрованих у
Центрі зайнятості, а їх понад тисяча
чоловік, до громадських робіт. Пропо�

зиція була схвально сприйня-та. А коли
розглядалося питання про вне-сення
змін до Програми поповнення біблі-о�
течних фондів Мукачева на 2013 рік, пан
Швардак запропонував віддати пер�
ший поверх Центральної міської бібліо�
теки під оренду комерційним структу�
рам, мовляв, будуть фоші на передп�
лату періодики, закупівлю нових книг.
Йому пояснили, що на першому поверсі
розташовані міська дитяча бібліотека,
комп’ютерний зал і взагалі комерція і
духовність якось несумісні.

Сесія затвердила повторне відсте�
ження результативності регуляторно�
го акту «Про заснування щорічної
міської літературної премії імені Юрія
Мейгеша – українського письменника,
Почесного громадянина Мукачева».

Надано дозвіл управлінню освіти
міськвиконкому (балансоутримувачу)
на право надання в тимчасове корис�
тування майно комунальної власності
територіальної громади Мукачева —
комплекс по вул. Я.Мудрого, 87, загаль�
ною площею 301 кв. м. шляхом укла�
дання договору оренди з Головним уп�
равлінням Державної міграційної служ�
би України в Закарпатській області для
розміщення офісних приміщень місь�
кого відділу міграційної служби (ко�
лишнього паспортного столу міськ�
відділу міліції).

Депутати Мукачівської міської ради
одностайно підтримали Заяву Верхов�
ної Ради України «Про реалізацію євро
інтеграційних прагнень України та ук�
ладання Угоди про асоціацію між Ук�
раїною та Європейським Союзом».

Вшанування найкращих платників
податків Закарпаття

Асоціація платників по�
датків, Державна подат�
кова служба області, кер�
івництво обласної дер�
жадміністрації та облас�
ної ради 9 квітня цього
року радо вшановували
тих платників податків За�
карпатської області,
хто чесно працює, відкри�
то і прозоро та за на�
слідками надзвичайного,
скрупульозного за багать�
ма показниками аналізу
Комісії та оцінювання ста�
ли переможцями першо�
го етапу Всеукраїнського
рейтингу «Сумлінні плат�
ники податків – 2012». Цей
конкурс був започаткова�
ний Асоціацією платників
податків України та прово�
диться вже втретє. Номі�
нантів відбирають, спо�
чатку в районах області.
Рейтингом передбачено
10 номінацій у різних
сферах діяльності. Под�
ілені переможці також за
категоріями: великі, се�
редні і малі суб’єкти гос�
подарювання – юридичні
особи. Беруться до уваги
декілька критеріїв, а саме:
розмір сплачених по�
датків та зборів, виконан�
ня підприємством за�
конів, дотримання зобов�
’язань та правил ведення
бізнесу. Також важливе
значення має співвідно�
шення суми сплаченого
податку на прибуток до
отриманих доходів; по�
внота та своєчасність
сплати; податкова дис�
ципліна; середня заробі�
тна плата по підприєм�
ству; кількість робочих
місць; відсоткове співвід�

ношення сум витрачених
на соціальні програми та
благодійні акції до розмі�
ру прибутку; загальна
сума сплачених податків
та зборів за останній рік.
За підсумком 2012 року у
номінації «Сумлінний
платник податків» по м.
Мукачево найкращими
стали: ТОВ «Лего�Едель�

вейс» під багаторічним
керівництвом Петра Ми�
хайловича Басараба.  Се�
реднє підприємство лег�
кої промисловості, поста�
чає жіночий одяг до
більшості країн Європи.
ТОВ «КРУЖІК�Україна» –
мале підприємство, пере�
можець в сфері важкої
промисловості, виробляє
секційні ворота гаражної
та промислової серії, по�
стачає продукцію в 11
країн світу. Директор
Андрій Андрійович Варга.
Дипломами Асоціації
платників податків Украї�
ни та цінними подарунка�
ми привітали переможців
Голова АППУ Закарпатсь�
кого ТВ Марта Волощук та
Голова ДПС в Закар�
патській області Василь
Іванчо.

Користую�
чись наго�
дою та за
п о д а н н я м
Голови ДПС в
З а к а р п а т �
ській об�

ласті В.В. Іванчо, Голова
обласної держадмініст�
рації О.О. Ледида вручив
грамоти та цінні подарун�
ки 11 великим платникам
податків, серед яких наші
найдостойніші мукачівці:
УАП ТОВ «Фішер – Мука�
чево» (Генеральний ди�
ректор Рябич В.А.) та ТОВ
«Латуж» (Білинець Н.Г.).

Голова ради Закар�
патського територіаль�
ного відділення Асоціації
платників податків Украї�
ни Марта Гнатівна Воло�
щук відзначає, що з року
в рік рейтинг набирає все
більшої популярності.
Наші підприємці переко�
налися, що визначення
проходить абсолютно
чесно та за чіткими кри�
теріями. За поданням
місцевих осередків Асоці�

ації з районів надходять
пропозиції щодо учас�
ників. За вище зазначе�
ними критеріями нарахо�
вуються бали і таким чи�
ном визнаються пере�
можці. Сумлінні платники
– це добробут  кожної
сім’ї, це наша освіта, ме�
дицина, затишні населені
пункти, гарні дороги і ут�
римання державного
правоохоронного апара�
ту, тому потрібно цінува�
ти і відзначати такі
підприємства, а на їхньо�
му прикладі показувати
на скільки важлива їх по�
зиція для розвитку нашої
державності.

Щиро вітаючи пере�
можців, бажаємо всім
доброго здоров’я, гарних
успіхів, творчої наснаги,
добробуту та сімейного
затишку.

Юлія КІЛАРУ,
Голова Мукачівського

осередку Асоціації плат9
ників податків України
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Сьогодні, 11 квітня вся
прогресивна громадськість
світу відзначає Міжнарод�
ний день визволення в’язнів
фашистських концтаборів.
Серед них, у тому пеклі на
землі,  був і я. За те, що зби�
рали зброю на місцях боїв і
передавали її партизанам,
мене,  моїх товаришів Мико�
лу Фесенка й Олексу Сірика
у жовтні 1942 рокузагарбни�
ки та їх посіпаки – українські
поліцаї відправили до
Німеччини. Нас з Миколою
Фесенком направили пра�
цювати на військовий за�
вод. Рихтували відстріляні
гільзи для гармат. Працю�
вати на фашистів не бажав.
Тож із воєнного заводу втік.
Та на одній із залізничних
станцій мене схопили і при�
везли на той же завод. За
спробу втекти мене жорсто�
ко побили. Ні, не німці. Свої
ж, українці. Виявляється,
поки я був у бігах, моїх това�
ришів позбавили денної
пайки.

Я не корився. Сім разів
тікав. Мене переймали німці,
здавали до поліції, залуча�
ли до інших робіт на користь
гітлерівців. Останній раз уп�
іймали польські поліцейські.
Вони доправили мене та ще
кількох невільників до кон�
центраційного табору Гоген�
зальц. Це було під вечір
влітку 1943 року. Незважаю�
чи на кінець дня нас відпра�
вили до лазні. Там тупою
бритвою поголили все во�
лосся на нашому тілі. Відтак
намастили  поголені ділянки
якоюсь смердючою ріди�
ною, яка нещадно щипала
очі, вуха, тіло. Потім нас об�
робили водою з шланга.
Видали кожному металеві
номерки, які одразу заміни�
ли нам прізвище, ім’я, пере�
вдягли у табірну спецівку й
відправили у карантинний
барак.  І майже одразу ж
дали в руки лопати і –  на
земляні роботи.

Потім були інші табори –
Штутгоф й Маутхаузен. У
Штутгофі я був у команді тру�
повозів. Доставляли помер�
лих у крематорій. А в Маут�
хаузені  два місяці трудився
в каменоломні. Потім за до�
помогою підпільників був
переведений на легшу робо�
ту.  Із табору нас звільнили
американські вояки. Було це

ОБПАЛЕНОЇ  ЮНОСТІ
ПОВІК  НЕ  ЗАБУТИ

5 травня 1945 року. Відтоді
відзначаю цей день, який до
речі в радянські часи співпа�
дав із Днем преси, днем
журналіста, як другий день
народження.

Мені випала нагода в числі
інших в’язнів фашистських
концтаборів, уже в роки не�
залежної України,  побувати
в Німеччині, а відтак у  сум�
нозвісному таборі Освенцім,
де й сьогодні відчувається
запах смерті.  Був я учасни�
ком кількох конференцій
Міжнародної Спілки ко�
лишніх малолітніх в’язнів
фашистських концтаборів.
Те що побачив, почув, викли�
кало в пам’яті жахіття, від
якого у повоєнні роки забув.
В основному промовці роз�
повідали жахливу правду,
засуджували фашизм,
катів… Кажу «в основному»,
бо слухали учасники конфе�
ренції й виступ доктора
філологічних наук, професо�
ра одного із вузів України.
Так, він засуджував табірні
порядки, хвалив амери�
канських вояків, бо і його
вони звільнили з каторги.
Але як цей промовець лаяв
усе радянське, звинувачував
наших воїнів, що «якби у со�
рок першому не тікали з поля
бою, то гітлерівці не захопи�
ли би України».  Дісталося й
працівникам фільтраційних
пунктів. Мовляв, дуже при�
скіпливо вивчали документи,
розпитували. Відповіді зано�
сили у анкети в яких було
безліч запитань…  Видно
забув колишній малолітній
в’язень фашистського конц�
табору, що на роботу в
Німеччину відправляли з Ук�
раїнських міст і сіл не тільки
примусово. Були організо�
вані набори, були й ук�
раїнські  добровольці, які
охоче їхали  у рейх…  Забув
науковець, що до нього, як і
до сотень тисяч малолітніх
бранців фашистських конц�
таборів, перевіряючі поста�
вилися співчутливо, відпра�
вили додому до батьків.
Дали змогу закінчити школу,
університет, аспірантуру,
стати науковцем… Тому й
підходили до нього в пе�
рерві учасники конференції
й питали, чим завинила пе�
ред ним радянська влада?
Чим не догодили йому ра�
дянські бійці, які мужньо,

героїчно боронили свою
святу землю від фашистсь�
кої навали в грізному 1941
році?

Шкодую, що не вдалося
мені підійти до того вчено�
го, щоб і собі запитати, а де
була б сьогоднішня Європа,
коли б не радянські воїни
принесли їй визволення з
фашистського уярмлення?
Починаючи з березня 1944
року саме їм, воїнам Черво�
ної Армії  випала надзвичай�
но важлива, важка, відпові�
дальна, історично значима
місія. Саме радянські воїни
на території Європи, визво�
лили від гітлерівців ряд
країн, загальною площею в
мільйон квадратних кіло�
метрів з населенням 113
мільйонів чоловік. Ось чому
маємо розповідати молоді
правду про війну, і в першу
чергу – Велику Вітчизняну.
Бо саме народи  СРСР, по�
клавши величезні жертви на
вівтар боротьби з гітлерів�
цями, добилися для всього
світу Великої Перемоги над
фашизмом, над нацистсь�
кою ідеологією і практикою
расизму, холокосту, масово�
го знищення людей та пося�
гання на життя цілих на�
родів, на саму можливість
існування їх на Землі. Не
можна забувати, що за по�
рівняно короткий період
часу гітлерівці створили на
окупованих землях понад 11
тисяч таборів смерті, де
практично ні на хвилину не
припинялися страти… Лю�
диноненависницьким пла�
нам не судилося здійснити�
ся.  Дуже дорогою ціною
заплатили радянські люди,
зокрема й Україна за прине�
сене народам зарубіжних
країн  визволення: понад 1
мільйон наших співвітчиз�
ників , ще зовсім молодих і
старших воїнів, полягли на
полях великої битви за виз�
волення Європи від гітлері�
вської окупації. Вклонімося
безсмертній пам’яті визво�
лителів!

Микола ЛІТКОВСЬКИЙ,
голова Мукачівської
міської організації Украї)
нської Спілки в’язнів –
жертв фашизму, ма)
лолітній в’язень фашис)
тських концтаборів, член
Національної Спілки жур)
налістів України

У вівторок народні депутати
намагалися скасувати пенсій�
ну реформу. Верховній Раді не
вистачило всього шести го�
лосів за зміни до закону “Про
загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” (щодо
страхового стажу та умов вихо�
ду на пенсію). Документом про�
понувалося зменшити пенсій�
ний вік для жінок до 55 років.

 Голова Закарпатської облас�
ної ради Іван Балога висловив
вдячність народним депутатам
від Закарпаття, які голосували
за скасування пенсійної реформи. Зокрема
законопроект підтримали опозиційні на�
родні депутати  Василь Петьовка, Віктор

Голова Закарпатської облради подякував
нардепам, які голосували за скасування

пенсійної реформи
Балога, Павло Балога, Ва)
лерій Лунченко та Валерій
Пацкан

 «Щодо голосування народ�
них депутатів від Партії Регіонів,
які в парламент обрані від За�
карпаття то їх позиція є як
мінімум дивною. Регіонали не
підтримали скасування пенсій�
ного віку для жінок. Схоже, що
за півроку вони вже забули про
свої обіцянки краянам щодо
соціальної справедливості. Нині
середній вік життя українця
трохи більше шестидесяти

років, і чимало людей не доживають до
пенсії. Шкода, що деяким нардепам це бай�
дуже», – констатує Іван Балога.

Нещодавно представни�
ки місцевого самовряду�
вання гірських та віддале�
них населених пунктів Тячі�
вщини, зокрема, смт. Усть)
Чорної та сіл Руська Мок)
ра, Топчино, Терново,
Колодне, Великої Уголь)
ки звернулись до народно�
го депутата України Василя
Петьовки з проханням за�
безпечити у місцевих ра�
дах доступ до Інтернету.
Адже зараз, у час стрімко�
го розвитку інформаційних
технологій, Інтернет для них
– це засіб ефективного
зв’язку з колегами, доступ
до законодавчої бази, мож�
ливість розмістити інфор�
мацію про населений пункт
на туристичних порталах
тощо. Але підключитись до
всесвітньої інформаційної
мережі у важкодоступних
населених пунктах, складно,
по�перше, з технічного боку,
а по�друге, це потребує
значних коштів. Фінансові ж
можливості місцевого  само�
врядування і так вкрай об�
межені.

Тож Василь Петьовка
відреагував на звернення, і
за його сприяння керівники
гірських сіл отримали паке�
ти для підключення до без�
дротового Інтернету. Також
оплачено вартість цих послуг
до кінця року.

А оскільки в Усть�Чор�
нянській селищній раді ком�
п’ютерна техніка морально

Василь Петьовка забезпечив
“гірські” сільради Тячівщини

інтернетом до кінця року

²íòåðíåò äîáåðåòüñÿ ³ äî â³ääàëåíèõ ñ³ëüñüêèõ
ðàä ã³ðñüêî¿ Òÿ÷³âùèíè

застаріла, то народний де�
путат України допоміг прид�
бати для потреб ради ще й
сучасний комп’ютер, котрий
вручила селищному голові
Петрові Костяку помічник
народного депутата  Марія
Думнич.

Вона  наголосила, що Ва�
силь Петьовка приділяє
особливу увагу  співпраці з
органами місцевого само�
врядування. Тому сільські
голови можуть звертатись з
пропозиціями безпосеред�
ньо до народного депутата –
електронною поштою.

Селищний голова Усть�
Чорної Петро Костяк подяку�
вав Василю Васильовичу за

розуміння та сприяння:
Така допомога дуже важ�

лива для нас, – каже він. –
Адже відтепер  матимемо
доступ до бази чинних зако�
нодавчих актів, котрі часто
змінюються. І приймаючи
чергове рішення селищної
ради, перевірятимемо, чи
відповідає воно букві зако�
ну. А крім цього, будемо опе�
ративно дізнаватись новини
про події у краї та державі.
Загалом, Василь Петьовка
багато допомагає усть�чор�
нянцям і завжди оператив�
но реагує на звернення го�
рян, за що хотілось би вис�
ловити йому щиру вдяч�
ність.

ÏÐÈÉÌ²ÒÜ ÍÀÉÊÐÀÙ² ÏÐÈÂ²ÒÀÍÍß!
14 êâ³òíÿ ç íàãîäè Äíÿ íàðîäæåííÿ àäðåñóºìî íàéêðàù³ ³

íàéñåðäå÷í³ø³ â³òàííÿ  ùèð³é, ÷óéí³é ëþäèí³, äîáðå çíàíîìó
³ øàíîâàíîìó ó ì³ñò³ ïî÷åñíîìó ãðîìàäÿíèíó ì.Ìóêà÷åâà

Îëåêñàíäðó Éîñèïîâè÷ó ×ÓËÅÞ!
Øàíîâíèé Îëåêñàíäðå Éîñèïîâè÷ó, öå âèñîêå ³  ïî÷åñíå

çâàííÿ, ÿê ³ âçàãàë³ íåï³äðîáíó  øàíó ó ìóêà÷³âö³â Âè çäîáóëè
ñâî¿ì  âàãîìèì   îñîáèñòèì  âíåñêîì  ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé
òà êóëüòóðíèé ðîçâèòîê íàøîãî ì³ñòà.

Îòîæ: Âàø â³ê – íå ïðèâ³ä äëÿ ïå÷àë³,
Âàø â³ê – öå çð³ë³ñòü çîëîòà.
Õàé äî ñòà, à ìîæå  ùå ³ äàë³,
Éäóòü, íå îçèðàþ÷èñü ë³òà.
Õî÷ áóëî òðèâîã â æèòò³ áàãàòî,
Òà íå áóäåì çãàäóâàòü ñóìíå,
Áî ãîðèòü  â äóø³ ³ùå áàãàòòÿ ,
Ùå âîãîíü ãîðèòü.Öå – ãîëîâíå!
Çäîðîâ’ÿ ì³öíîãî çè÷èìî ùèðî,
Ëþáîâ³ ³ ðàäîñò³, çëàãîäè é ìèðó,
Ëàñêè â³ä Áîãà, äîáðà â³ä ëþäåé
Íà ìíîã³¿  ³ áëàã³¿ ë³òà!

ª.ÔÅÄ²Â â³ä  ³ìåí³ ì³ñüêî¿ ðàäè ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì.Ìóêà÷åâà



Çíàòü õîðîøåå âàæíåå, ÷åì çíàòü ìíîãîå. (Æ.-Æ.Ðóññî).Çíàòü õîðîøåå âàæíåå, ÷åì çíàòü ìíîãîå. (Æ.-Æ.Ðóññî).Çíàòü õîðîøåå âàæíåå, ÷åì çíàòü ìíîãîå. (Æ.-Æ.Ðóññî).Çíàòü õîðîøåå âàæíåå, ÷åì çíàòü ìíîãîå. (Æ.-Æ.Ðóññî).Çíàòü õîðîøåå âàæíåå, ÷åì çíàòü ìíîãîå. (Æ.-Æ.Ðóññî). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
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І адвокат тут
як тут

Відтепер вимагати безплатного
 захисника можуть навіть ті громадяни,

яких затримали як свідків
адмінправопорушення

31 ñ³÷íÿ â Óêðà¿í³, â³äïîâ³äíî äî íîâîãî Êðèì³-
íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó, çàïðàöþâàëè
Öåíòðè ç íàäàííÿ áåçïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿
äîïîìîãè. Õòî ìàº ïðàâî äî íèõ çâåðíóòèñÿ ³ ÿê?

Ïðîöåäóðó ïîÿñíèâ Àíäð³é Âèøíåâñüêèé, äèðåêòîð
Êîîðäèíàö³éíîãî öåíòðó ç íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìî-
ãè.

–  Ó ÷îìó ïîëÿãàº ñóòü ðîáîòè 27 íîâèõ öåíòð³â
ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äîïî-ìîãè íàñå-
ëåííþ?

–  Ãàðàíòîâàíîãî äåðæàâîþ çàõèñíèêà òåïåð ïðè-
çíà÷àº íåçàëåæíà â³ä ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â óñòàíî-
âà  – Öåíòð ³ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè.
Ç 1 ñ³÷íÿ êîæíà îñîáà, çàòðèìàíà çà ï³äîçðîþ ó â÷è-
íåíí³ çëî÷èíó, ïðîòÿãîì äâîõ ãîäèí ç ìîìåíòó ôà-ê-
òè÷íîãî àðåøòó “àâòîìàòè÷íî” îòðèìóº ìîæëèâ³ñòü
ñêîðèñòàòèñÿ ïîñëóãàìè àäâîêàòà, íàäàíîãî äåðæà-
âîþ. Ïðèò³ì â³äìîâèòèñÿ â³ä çàõèñíèêà çàòðèìàíèé
ìîæå ò³ëüêè â éîãî ïðèñóòíîñò³, ñêëàâøè ïèñüìîâó
çàÿâó.

–  Éäåòüñÿ ëèøå ïðî ëþäåé, çàòðèìàíèõ çà
ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî çëî÷èíó?

–  Í³. Òàêå ïðàâî òåïåð ìàþòü ³ ò³ ëþäè, ùîäî ÿêèõ
çàñòîñóâàëè àäì³í³ñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ àáî àäì³íà-
ðåøò.

– Õòî ìîæå íàäàâàòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çà-òðè-
ìàííÿ îñîáè çà ºäèíèì íîìåðîì 0-800-213-103?

–  Íàñïðàâä³ ãðîìàäÿíàì íå ñë³ä òåëåôîíóâàòè çà
öèì íîìåðîì. Îðãàí, ÿêèé çàòðèìàâ ãðîìàäÿíèíà, ñàì
ïîâèíåí çâåðíóòèñÿ äî íàñ ïî àäâîêàòà äëÿ íüîãî. Âîä-
íî÷àñ, íà þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿ çà öèì íîìåðîì ðîç-
ðàõîâóâàòè íå ñë³ä.

– ßê âèãëÿäàº ïðîöåäóðà ïðèçíà÷åííÿ àäâîêà-
òà?

—  Öåíòðè ç íàäàííÿ áåçïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìî-
ãè ìàþòü êîíòðàêòè ç á³ëüø ÿê äâîìà òèñÿ÷àìè àäâî-
êàò³â, â³ä³áðàíèõ ïðîòÿãîì 2012 ðîêó íà äâîõ êîíêóð-
ñàõ. Ö³ àäâîêàòè ïåðåáóâàþòü íà ö³ëîäîáîâîìó ÷åðãó-
âàíí³, ³ íåãàéíî âè¿æäæàþòü äî çàòðèìàíèõ îñ³á çà
äîðó÷åííÿì öåíòð³â. Ïðîòÿãîì ãîäèíè ï³ñëÿ ñâîãî ïðè-
çíà÷åííÿ àäâîêàò ïîâèíåí ïðèáóòè íà ì³ñöå òà íå-
â³äêëàäíî äîïîâ³ñòè ïðî öå Öåíòðó ç íàäàííÿ áåçîï-
ëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè.

– À ÿêùî ïðàâîîõîðîíö³ íå çàõî÷óòü òåëåôîíó-
âàòè äî öåíòðó, ùîá äî çàòðèìàíîãî ïðèáóâ àäâî-
êàò?

– Òî ñë³ä âèìàãàòè ó ñëóæáîâèõ îñ³á îðãàíó, ÿêèé
ïðîâ³â çàòðèìàííÿ, ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ÿêå ïð³çâèùå
àäâîêàòà, ïðèçíà÷åíîãî äåðæàâîþ, ³ êîëè òî÷íî â³í
ïðèáóäå. Âîíè òàêîþ ³íôîðìàö³ºþ âîëîä³þòü. Â åêñò-
ðåíèõ âèïàäêàõ ïîðóøåííÿ ïðàâà íà ãàðàíòîâàíî-ãî
äåðæàâîþ çàõèñíèêà ñàìà çàòðèìàíà îñîáà àáî ¿¿ çà-
êîíí³ ïðåäñòàâíèêè ìîæóòü òåëåôîíóâàòè íà çãàäàíèé
ºäèíèé íîìåð. Öþ ³íôîðìàö³þ Öåíòð îáîâ’ÿçêîâî ïå-
ðåâ³ðèòü, ³ çàáåçïå÷èòü ïðàâî íà çàõèñò.

— Õòî òàê³ “çàêîíí³ ïðåäñòàâíèêè”, ùî òàêîæ
ìàþòü ïðàâî òåëåôîíóâàòè íà öþ ë³í³þ?

— Òàêèìè ïðåäñòàâíèêàìè ìîæóòü áóòè áàòüêè (óñè-
íîâëþâà÷³), îï³êóíè ÷è ï³êëóâàëüíèêè îñîáè, ³íø³ ïî-
âíîë³òí³ áëèçüê³ ðîäè÷³ ÷è ÷ëåíè ñ³ì’¿, à òàêîæ ïðåä-
ñòàâíèêè îðãàí³â îï³êè ³ ï³êëóâàííÿ, óñòàíîâ ³ îðãàí³-
çà-ö³é, ï³ä îï³êîþ ÷è ï³êëóâàííÿì ÿêèõ ïåðåáóâàº íå-
ïîâíîë³òí³é, íåä³ºçäàòíèé ÷è îáìåæåíî ä³ºçäàòíèé.

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ïîâíîë³òí³õ ä³ºçäàòíèõ ãðîìàäÿí,
òî, ÿêùî ï³ñëÿ ¿õ çàòðèìàííÿ ð³äí³ äîâãî íå ìàþòü
çâ³ñòêè ïðî ñòàí ëþäèíè ³ ïðî òå, ÷è ìàº âîíà àäâîêà-
òà, âîíè ìîæóòü çâåðíóòèñÿ ³ç â³äïîâ³äíîþ çàÿâîþ äî
ïðîêóðàòóðè. Òàì òàêó çàÿâó çîáîâ’ÿçàí³ ïåðåâ³ðèòè.

Колективний договір – це локальний
нормативний документ, який регулює
трудові, соціально!економічні відноси!
ни, що виникають між власником чи
роботодавцем та трудовим колективом

Колективний договір укладається на
основі чинного законодавства, прий!
нятих сторонами зобов’язань з метою
регулювання виробничих, трудових,
соціально!економічних відносин і уз!
годження інтересів трудящих, влас!
ників та уповноважених ними органів.

Колективний договір укладається на
підприємствах, установах, організаці!
ях незалежно від форм власності і гос!
подарювання, які використовують
найману працю і мають права юри!
дичної особи. Колдоговір може укла!
датися в структурних підрозділах
підприємств, організацій, установи в
межах компетенції цих підрозділів.

Колективний договір укладається
між власником або уповноваженим
ним органом (особою) з однієї сторо!
ни, і профспілковими організаціями
(особами), що діють відповідно своїх
Статутів з іншої сторони.

Сьогодні Колективний договір ! важ!
ливий і необхідний правовий інстру!
мент поліпшення умов праці і відпо!
чинку, врегулювання заробітної плати,
надання доплат, надбавок та пільг пра!
цюючим. Звичайно, з іншого боку цей
документ спонукає членів колективу до
підвищення продуктивності праці, са!
модисципліни, є стимулом до навчан!
ня та систематичного підвищення ква!
ліфікаційних характеристик, самоос!

ВАЖЛИВИЙ І ПОТРІБНИЙ ДОКУМЕНТ
віти. В окремих випадках Колективна
угода є допоміжною ланкою при невре!
гульованих питаннях законодавчих
актів. В моїй практиці траплялося і таке:
у 2003 році директорів установ культу!
ри поставили перед фактом: влада зак!
лючає з нами контракт. Однак в Колек!
тивній угоді було чітко сформульова!
но, що працівники культури не входять
у перелік посад, з якими укладаються
контракти. Наполегливість профспілки
культури і в першу чергу наявність Ко!
лективного договору швидко погасили
конфлікт. А неправомірність заключен!
ня контрактів з керівниками установ
культури згодом було підтверджено
рішення «Конституційного суду Украї!
ни».

І тому міський комітет профспілки
працівників культури до укладання
цього документу завжди ставиться
відповідально. Колективний договір
між відділом культури та міськкомом
профспілки працівників культури впер!
ше був укладений в 1997 році – і з того
часу традиційно укладається що п’ять
років, і нещодавно – у вересні – онов!
лений документ зареєстрований на!
лежним чином.

До речі, норми Колективних дого!
ворів можуть включати цілий ряд інших
пільг, які стимулюють працю, жінок,
зокрема. До прикладу: оплачувана 3!х
денна відпустка на весілля, народжен!
ня дитини, 1 день батькам першоклас!
ників, матеріальна винагорода за важ!
ливі окремі доручення, тощо.

Колективна угода після її прийняття

обов’язково реєструється в управлінні
праці та соціального захисту. Харак!
терно, що профспілка культури бага!
тогалузева: окрім власне установ куль!
тури міськком об’єднує редакції газет,
друкарню, спортивно!оздоровчі уста!
нови (ЛСОК «Латориця» і ДЮСШ
«Спартак». Останній буквально півроку
як влився в нашу профспілку – тепер
маємо 13 організацій.)

Колективні угоди мають і обласний
російський драмтеатр, і міська друкар!
ня, і ЛСОК «Латориця».

Пройшли ті часи, коли профспілку
вважали горластою, войовничою лан!
кою в колективі, яка була обов’язково в
опозиції до своїх же членів профспілки,
що входили в адміністрацію.

Тепер профспілки – гнучкий, мобіль!
ний інструмент залагодження кон!
фліктів на основі розумних, виважених
рішень, прийнятих на переговорах –
інколи довгочасних, але обов’язково
вигідних працюючим членам колекти!
ву. В наш час, коли безробіття, а це
зумовлює і безправність людей, досяг!
ло невимовно високого рівня, коли при!
ватні підприємці грубо порушують всі
писані і неписані закони і часто по!
рабськи використовують найманих
робітників, Колективна угода – це пра!
вове і оперативне знаряддя злагодже!
ного тандему адміністрації і профспілки
на благо власне виробництву, органі!
зації, установи.

О. СТАДНИК,
голова міському профспілки

З перших днів існуван!
ня незалежної української
держави ведеться клопіт!
ка і невпинна діяльність,
спрямована на розбудову
Збройних Сил України.
Саме їм належить вирі!
шальне слово у захисті
суверенітету, державної
незалежності та територ!
іальної цілісності нашої
країни, зміцненні її міжна!
родного авторитету.

Зараз прийшов час,
коли Збройні Сили Украї!
ни знаходяться у стані як!
існих змін та постійної
трансформації. Метою
цих змін є, в першу чергу,
відшліфовування найкра!
щих якостей Армії Украї!
ни, оснащення сучасним
озброєнням та вдоскона!
лення мобільності та про!
фесійності. Ці важливі цілі
досягаються оптиміза!
цією структури органів уп!
равління з’єднань і час!
тин, підвищенням їх бой!
ової потужності, рівня
боєздатності та боєго!
товності, ступеня мобіль!
ності, автономності і на!
дання їм універсальності
та багатофункціональ!
ності. Вагомою частиною
цього складного і відпові!
дального процесу є про!
фесіоналізація українсь!
кого війська. Поступовий
перехід до професійного
війська є одним із на!
ріжних каменів української
військової реформи. Од!
ночасно, як ціль, так і
засіб досягнення її голов!
ної мети.

Ця робота носить бага!
тогранний та комплекс!
ний характер і стосуєть!
ся майже всіх сфер діяль!
ності вітчизняного вій!
ська. Від рівня їх осна!
щення сучасними та пер!

МУКАЧІВСЬКИЙ ОБ’ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ ВІДБИРАЄ КАНДИДАТІВ

НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ
спективними зразками
озброєння та військової
техніки до зміцнення соц!
іальної захищеності вій!
ськовиків. Зокрема, ство!
рюються та інтенсивно
випробовуються на прак!
тиці нові методики та
форми діяльності вій!
ськових колективів в умо!
вах професіоналізації, по!
ступово покращуються
умови служби та праці
в і й с ь к о в о с л у ж б о в ц і в ,
звертається особлива
увага на індивідуальний
особистісний розвиток
кожного військовика, в
першу чергу в плані його
професійного розвитку та
фахового становлення.
Процес професіоналізації
сьогодні триває у всіх
складових Українського
війська: у видах Збройних
Сил України, в органах уп!
равління всіх рівнів, без!
посередньо у з’єднаннях,
частинах та підрозділах.
Тому питання комплекту!
вання війська, військовос!
лужбовцями, які прохо!
дять військову службу за
контрактом, стає одним з
вирішальних чинників для
успіху всієї військової ре!
форми. Адже завдання,
які стоять нині перед
Збройними Силами Ук!
раїни достатньо складні
та відповідальні.

На військову службу за
контрактом на посади
солдатів, сержантів і
старшин приймаються
громадяни України віком
від 18 до 40 років, які ба!
жають проходити військо!
ву службу за контрактом у
військових частинах
Збройних Сил України
(Повітряні Сили, Сухо!
путні війська, Військово!
Морські сили) та пройш!

ли професійно!психолог!
ічний відбір, мають хоро!
шу фізичну підготовку і
відповідають вимогам
військової служби:

!   громадяни,   яким   ви!
повнилось   18   років,   і
мають   повну   середню,
п р о ф е с і й н о ! т е х н і ч н у,
вищу освіту та не прохо!
дили строкову військову
службу;

! військовозобов’язані
до 40 років, а також жінки
від 18 до 40 років, які не
мають   військових   звань
офіцерського   складу,   з
відповідною   освітою   та
спеціальною підготовкою.

Громадяни, прийняті на
військову службу за кон!
трактом забезпечуються:

! стабільним грошовим
забезпеченням;

! безкоштовним медич!
ним обслуговуванням;

!   пільговим   відпочин!
ком   з   членами   сімЛї  у
санаторіях  Міністерства
оборони України;

! обов'язковим держав!
ним страхуванням;

! службовим житлом;
!  правом навчатися без

відриву від військової
служби у вищих військових
навчальних закладах з
метою здобуття вищої ос!
віти;

!  гарантованим соц!
іальним та правовим захи!
стом військовослужбовців
та членів їх сімей;

! безкоштовним харчу!
ванням, або грошовою
виплатою за харчування;

!   раз   на   рік   матері!
альною   допомогою   у
розмірі   місячного   окла!
ду грошового забезпечен!
ня;

!   у разі  відбуття у щор!
ічну чергову відпустку вип!
лачується  грошова допо!

мога на оздоровлення у
розмірі місячного грошо!
вого забезпечення;

!  після закінчення
військової служби за пер!
шим контрактом і укла!
дення наступного на!
дається право на безкош!
товне отримання заочної
освіти;

!  при переїзді до нового
місця служби виплачуєть!
ся грошова допомога у
розмірі 100% місячного
грошового забезпечення
та 50% на кожного члена
сім'ї.

Розширення військово!
го діапазону прийняття на
військову службу за кон!
трактом від 18 до 40 років
дає можливість окремим
громадянам мати право
на пенсійне забезпечення
при звільнені з військової
служби за віком або ста!
ном здоровая за наяв!
ності в них загального
трудового стажу не мен!
ше 20 років, де 12 років
становить військова служ!
ба.

Згідно із законом Украї!
ни військова служба у
Збройних силах України є
державною службою особ!
ливого характеру. Час
проходження військової
служби зараховується до
загального стажу роботи,
стажу роботи за спеціаль!
ністю, а також до стажу
державної служби.

Чекаємо на Вас.
Для більш детальної

інформації звертатись за
адресою: м. Мукачево,
вул. Духновича, 89. Тел. 5!
43!67.

Ю.Г.БЕРЕСТ,
начальник відділення

комплектування Мука3
чівського об'єднаного
міського військового

комісаріату, майор.
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Завтра виповнюються
52 весни з того незабут�
нього ранку 12 квітня 1961
року, коли  всі жителі пла�
нети Земля довідалися:
уперше людина подолала
земне тяжіння і освоїла
космічний простір. Цією
людиною був громадянин
СРСР, льотчик, майор
Юрій Олексійович Гагарін.
Облетівши на кораблі
«Восток» колиску люд�
ства – Землю за 108 хви�
лин, льотчик�космонавт
започаткував червону
дату в календарі 12 квітня
– Всесвітній день авіації і
космонавтики, Міжнарод�
ний день польоту людини
в космос. Перший політ
Юрія Гагаріна в космос
був, по сьогоднішнім вим�
ірам, коротким. Але він
став величезним кроком
людства в майбутнє. Бо за
ті 108 хвилин ми вступили
в нову еру – освоєння кос�
мічного простору.

Юрій Олексійович Га�
гарін одразу став все�
людським улюбленцем,
людиною�легендою. Про�
стий і чистий, з осяйною
мудрою усмішкою. Про
нього написано тисячі
книг. Побував на всіх кон�
тинентах, у різних країнах
світу зустрічався з мільйо�
нами людей. Кожен рядок
з написаного про нього –
справжнє відкриття, бо у
кожній розповіді про ньо�
го підмічене щось нове, до
цього,  невідоме. Сьогодні
усе написане про Юрія
Олексійовича читається з
неослабним інтересом.
Спробую і я у ці, всена�
родні спогади внести й
свою скромну долю. Про
перебування Юрія Гагарі�
на, Валентини Ніколає�
вої�Терешкової і Олексія
Леонова в Карпатах.

Є у моєму журналістсь�
кому архіві сотні фото�
графій. З них десятки уні�

ГАГАРІНСЬКОЮ  ОРБІТОЮ
кальних, історичних…
Чільне місце в тому
зібранні посідають фото�
графії зустрічі першоп�
рохідців космосу Юрія Га�
гаріна, Валентини Ніко�
лаєвої�Терешкової, Олек�
сія Леонова… Ті фото�
графії – живі свідки
зустрічі космонавтів,
свідчення всенародної
любові і визнання до підко�
рювачів космічного про�
стору. Кожна фотографія
закарбувала  миттєвості
із життя Юрія Гагаріна та
його товаришів. Про кожен
знімок можна говорити
окремо, але хай про все
розповідять ті, хто був по�
руч з легендарними кос�
монавтами.  Вдивляюся у
груповий знімок. Тодішній
перший секретар
Львівського обкому Ком�
партії України Василь Ку�
цевол, стоїть між Вален�
тиною Ніколаєвою�Те�
решковою та першим кос�
монавтом планети Земля
Юрієм Гагаріним. Далі –
перший секретар Сколі�
вського райкому партії
Володимир Касюхнич, ще
далі – один з командувачів
танкових армій у роки Ве�
ликої Вітчизняної війни,
двічі Герой Радянського
Союзу, генерал армії
Дмитро Лелюшенко та,
на той час перший секре�
тар ЦК ЛКСМ України,
Юрій Єльченко. До речі,
його син, Володимир
Єльченко, сьогодні Над�
звичайний і повноважний
посол України в Російській
федерації. На іншому
знімку Юрій Єльченко
розмовляє з першою у
світі жінкою�космонавтом
Валентиною Ніколаєвою�
Терешковою. Перший
Президент Російської
Федерації Борис Єльцин
присвоїв героїні космосу
військове звання гене�
рал�майор авіації.

Усі знімки зроблено у
Карпатах, а точніше – у
Сколівському районі, що
на Львівщині. Тоді у Львові
проходив фестиваль
дружби радянської і чехос�

ловацької молоді, дуже
бажаними, дорогими гос�
тями якого стали ра�
дянські космонавти. По
завершенні свята дружби,
керівники Львівщини зап�
росили космонавтів трі�
шечки відпочити, ознайо�
митися з Карпатами, на�
братися сил від цілющого
повітря, мінеральних дже�
рел.

Відвідини Сколе космо�
навти і супроводжуючі їх
партійні і радянські діячі
почали з вшанування по�
леглих у боях за визволен�
ня України радянських
воїнів, партизанів, під�
пільників. На священні
могили, розташовані у
центрі Сколе було покла�
дено вінки і квіти нашої
незгасної пам’яті. Окремі
вінки були від космонавтів
СРСР. Їх до Обеліска Сла�
ви поклали власноручно
герої космосу.

Мені, на жаль у той день
не випало щастя бути у
райцентрі, де  я тоді пра�
цював у редакції районної
газети «Радянська Верхо�

вина». А коли повертався
із відрядження, то тільки
й чув піднесенні відгуки
про зустріч з космонавта�
ми. До речі, на ту незабут�
ню зустріч, за розповіддю

моєї дружини, на той час
медичної сестри  місце�
вого дитячого санаторію,
Валентини Іванівни, вийш�
ло мало не все Сколе. Їй
випало щастя не тільки
бачити космонавтів зда�
ля, але й від імені їх колек�
тиву  піднести букети
квітів кожному з небесних
братів та їх сестрі. І
скільки разів по тому, як
тільки зайде розмова про
зустріч з космонавтами,
дружина знаходить все
нові й нові цікаві деталі:

Окрім телевізора я не
бачила особисто жодного
космонавта, – пригадує ту
незабутню зустріч моя
дружина. – Я уявляла собі
їх якихось незвичайних,
недоступних, особливих
людей. А перед нами були
такі земні, такі прості, такі
щирі люди. Вони, коли за�
кінчився мітинг, не по�
спішили відкланятися, а
пішли, що мовиться «у
маси» розмовляли з тими,
хто прийшов привітати їх.
Потискали руки, відпові�
дали на запитання, жар�

тували, сміялися. Тон у
жартах задавав Юрій Га�
гарін. Космонавти (та ще
й такі!) на всіх справили
велике, незабутнє вра�
ження. А я пам’ятатиму

кожну мить того дійства до
останнього подиху.

А яке ж враження на
космонавтів справили
наші чарівні Карпати? Бе�
зумовно, найкраще. Наш
фотокореспондент Скол�
івської районної газети
Богдан Павлів, який весь
час дбайливо супроводив
високих гостей у поїздці
по району,  на моє прохан�
ня  передав мені кілька
знімків.  На одному з них
перший космонавт плане�
ти Земля Юрій Гагарін
вмостився у  свіжому, па�
хучому сіні й … відпочи�
ває. І це селянське
«ліжко», схоже йому най�
приємніше, наймиліше,
найзручніше попри всі го�
тельні ліжка як у нашій
країні, так і зарубіжних,
під час офіційних і нео�
фіційних візитів.

Ось яким був син Землі
і Космосу Юрій Олексійо�
вич Гагарін!  І перша
жінка�космонавтка Ва�
лентина Володимирівна
Терешкова досі є про�
стою, у спілкуванні з людь�

ми щирою, турботливою.
Не випадково у свій час  її
обрали членом Президії
Верховної Ради СРСР, го�
ловою Комітету радянсь�
ких жінок, віце�президен�

том Міжнародної феде�
рації жінок, членом Все�
світньої Ради Миру. Не
обійдений увагою і двічі
Герой Радянського Союзу
Олексій Леонов – перший
із землян, який сам на сам
вийшов у відкритий кос�
мос. Одне слово, з леген�
дарними людьми зустрі�
лися сколівчани. Відпові�
дно, й приймали їх зі всіма
почестями, як найдорож�
чих гостей.

У космічної дороги
немає кінця�краю. Сотні
космонавтів, астронавтів
– гордість землян. Але все
почалося з…

12 квітня 1961 року,
коли людство вийшло з
«колиски�Землі». Воно
зробило перший крок, і
ось уже 52 роки поспіль
освоює космічний прос�
тір. Попереду велике,
цікаве, важке, захоплюю�
че життя, напружена ро�
бота, нові й нові успіхи, до
яких закликав нас Юрій
Олексійович Гагарін.

Василь НАГІРНИЙ,
гвардії майор у

відставці, колишній
військовий журналіст

Для підвищення стимулювання
навчальної діяльності та впровад�
ження інноваційних технологій у
ВП НУБіП України «Мукачівський
аграрний коледж» стало традиц�
ійним проводити тижні циклових
комісій. Так, з 11 по 15 березня
цього року, було проведено тиж�
день циклової комісії бухгалтерсь�
ко�економічних дисциплін. У рам�
ках його проведення викладача�
ми І.Ф.Пацкан, Н.Л.Ярмоченко,
В.Є.Пронтекер, Я.І.Росул було
дано відкриті заняття. На них вик�
ладачі всемірно застосовували
інноваційні технології навчання.
Цікавим заходом виявилася гра�
змагання «Шо? Де? Коли?», який
провела викладачка Г.І.Гонак зі
студентами випускної групи з об�
ліково�фінансових дисциплін. Ви�
ховна година «Щастя. Як його до�
сягти?»,  проведена куратором
групи Н.І.Гарапко, зацікавила сту�
дентів та викладачів коледжу на�
стільки, що дискусії продовжи�
лись і тоді, коли пролунав дзвінок.

Для залучення студентів до на�
укової роботи, вміння працювати
з першоджерелами, стимулюва�
ти творчу діяльність студентів, по�
пуляризувати наукові знання та
пропагувати  досвід студентської
науково�дослідницької роботи,

ЗНАЄ ЦІНУ І РАДОЩАМ
 І ТРИВОГАМ

Тільки до тих медиків, які не зробили свою професію ре�
меслом, а віддаються їй за покликом душі й серця, прихо�
дить справжнє визнання. До таких,  у першу чергу,  належить
лікар�терапевт терапевтичного відділення Мукачівської ЦРЛ
Надія Людвигівна Маркуліна. Їй доля всміхалася щасливо
всміхається й сьогодні), бо в послужному списку дуже по�
рядної, чесної з приязною душею і почуттям великої відпо�
відальності перед хворими, гарної, миловидної жінки не одне
врятоване життя. Тисячі повернутих надій на виздоровлен�
ня.

Зцілювати, оздоровлювати, вселяти в людину, змучену хво�
робою, іскорку надії, а відтак обирати нелегкий шлях до ви�
дужання – це і є основоположний принцип,  який раз і назав�
жди обрала для себе Надія Маркуліна. Вона ніколи не ділить
хворих на багатих і бідних, а завжди приходить на допомогу
немічним за християнським заповітом, за клятвою Гіппокра�
та. І не раз помічено, що до одиноких, кого нікому провідати
Надія Людвигівна ставиться особливо щиросердно. Вона
прекрасна душею і щира серцем усюди – на роботі і вдома,
в оточенні рідних і сусідів. Користується неабияким автори�
тетом у колег, до її голосу прислухаються, до неї поспішають
молодші колеги, щоб подивилася, підказала діагноз, коли в
них виникають сумніви.

Не випадково у журналі відгуків на її адресу найбільше
вдячних слів. Попереду нові роки праці талановитої лікарки
від Бога. У них будуть, безперечно, і людські страждання, і
тривоги, і радощі , і людська вдячність. Ще не раз і не два  в
день, коли перебуває на роботі,  почує Надія Людвигівна
вдячні слова: спасибі вам, спасибі, лікарю, дякуємо вам,
Надіє Людвигівно!...

 І ми вам кажемо – велике спасибі за турботу, за те,
що покидаємо лікарняні палати здоровими!

Ганна АЛМАШІЙ, Михайло МУЧИЧКА,
 ветерани праці.

ÒÅÎÐÅÒÈ×Í² ÇÍÀÍÍß Ï²ÄÊÐ²ÏËÞÞÒÜÑß ÏÐÀÊÒÈÊÎÞ
увібрала в себе науково�практич�
на конференція «Сучасна еконо�
міка України: стан, проблеми та
перспективи розвитку». У ній взя�
ли участь студенти ІІ – ІІІ курсів.
Викладачами М.І.Яцик та
Н.Л.Павлишинець заздалегідь
було запропоновано студентам
теми до написання  рефератів з
найбільш актуальних і  хвилюючих
на сучасному етапі розвитку еко�
номіки.  Першими взялись до вис�
вітлення тем: «Особисті се�
лянські господарства  – основа
формування малого підприємниц�
тва на селі», «Організаційні та
фінансово�економічні аспекти
активізації сільського туризму»,
«Спрощена система оподатку�
вання суб’єктів малого підприє�
мництва», «Роль майнового стра�
хування в структурі сучасної еко�
номіки», «Кредитні спілки: суть,
призначення та фінансування»
студенти В.Алмашій, М.Жеглова,
Е.Горзова, І.Чабан, Н.Сливка та
інші.

На конференцію було запроше�
но головного державного подат�
кового інспектора сектору взає�
модії із ЗМІ та громадськістю Му�
качівської ДПІ Н.В.Кабацій та
страхового агента НАСК «Оран�
та» Л.І.Риковську. Н.В.Кабацій

розповіла присутнім про перева�
ги спрощеної систем и оподатку�
вання та вказала на конкретні не�
доліки цієї системи, навела дані
про кількість осіб,які займаються
підприємницькою діяльністю та
зареєстровані в Мукачівській ДПІ,
розповіла про зміни в Податково�
му кодексі.

Страховий агент Л.І.Риковська
доповнила виступ студентки,
розповіла про практичну
діяльність НАСК «Оранта», розк�
рила обов’язковість певних видів
страхування, показала присутнім
страхові поліси та запропонува�
ла їм застрахувати своє життя від
нещасних випадків.

Науково�практична конферен�
ція була цікавою, повчальною і
практичною для студентів як бух�
галтерського, так і туристичного
відділень. Завдяки почутому сту�
дентам стали зрозумілішими про�
блеми та перспективи розвитку
економіки нашої держави на су�
часному етапі господарювання.

Наталія ПАВЛИШИНЕЦЬ,
Марія ЯЦИК,

викладачі бухгалтерського
відділення  ВП НУБіП «Мукачів@

ський аграрний коледж»

Ñëàâí³ ³ìåíà
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За даними міського Комбінату благоустрою.

Іванчо Фома Іванович – 1949 р.н.
Райчинець Василь Васильович – 1955 р.н.
Косінова Марія Несторівна – 1945 р.н.
Фехтел Віталій Павлович – 1980 р.н.
Якобенчук Матрона Прокопівна – 1916 р.н.
Василенко Василь Миколайович  – 1931 р.н.
Левітіна Єлизавета Василівна  – 1947 р.н.
Тар Клара Дюлівна – 1943 р.н.
Фельдеші Єлизавета Дьордівна – 1920 р.н.
Богдан Анатолій Васильович – 1971 р.н.
Козар Георгій Георгійович – 1926 р.н.
Слов'янин Марія Яківна – 1935 р.н.

ÕÒÎ ª ÕÒÎ Â ²ÑÒÎÐ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÌÈÕÀÉËÎ ÑÅÐÃ²ÉÎÂÈ× ÃÐÓØÅÂÑÜÊÈÉ
Роки життя: 1866 –1934 рр.

НАС — 1 МІЛЬЙОН 254 ТИСЯЧІ!..
ОБЛСТАТ ПОРАХУВАВ ЗАКАРПАТЦІВ
Станом на 1 січня цього року чисельність населення в

краї становила 1254 тисячі осіб. Про це розповіла на�
чальник головного управління статистики у Закарпатській
області Галина Гриник.

За її ж словами, у нашому краї спостерігається
кількісна перевага жінок (653,4 тис.) над чоловіками (601
тис). Крім того, порівняно з минулими роками, торік в
області збільшився природний приріст населення на
4155 осіб.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

ПОХОДЖЕННЯ
 ТА РОДИЧІ.

Грушевські — давній свя�
щеницький рід із Чигирин�
щини. Син учителя греко�
католицької гім назії Сер�
гія Федоровича Грушевсь�
кого та Глафіри Захарівни
Опокової. Мав братів Фе�
дора, Захарія, сестру Ма�
рію (усі по мерли мали�
ми), брата Олександра
(історик, літературозна
вець, помер 1942 р. на
засланні) та сестру Ганну
(історик, репресована).
Одружений зі львівською
вчителькою Марією Силь�
вестрівною Вояківською,
мав доньку Катерину
(відомий етнограф, по�
мерла в таборах 1943 р.).

ХРОНІКА ЖИТТЯ
ТА ПОЛІТИЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ.
Звісно, історична наука

була головною справою
життя Михайла Грушевсь�
кого, автора понад 2000
праць, проте залишив він
неоднозначний слід і в
політиці. Після численних
переїздів у дитинстві та
юності він 1880 р. закінчив
Тифліську гімназію, у
1886— 1890 рр. навчався
в Київському університеті,
де брав участь у культур�
ницькій діяльності Київсь�
кої старої громади. Мож�
ливо, ключову роль у ста�
новленні Грушевського�
політика відіграв переїзд

Декому з наших читачів не сподобалася надрукована у газеті за 21 лютого ц.р.
стаття відомого київського письменникаLісторика Олеся Бузини «Як докрутилися
до Крут». Не сподобався автор, зміст статті, не сподобався сам факт її публікації
в нашій газеті…

Нічого надзвичайного у цьому, зрозуміло,  ж немає. У кожного з нас на все свої
смаки. Не мусимо  уніфікувати їх під один стандарт. Дивує інше.

У листі до редакції невдоволені читачі з обуренням закидують редакторові: «наL
стільки ж треба не любити Україну, її народ, щоб ось таке друкувати»…

Суворе звинувачення, чи не так? І це лише за те, що газета надрукувала  статтю,
думки автора якої не співпадають з симпатіями  чи думками авторів листа. А якже
бути зі свободою слова, якої ми так натужно добивалися? Може ми вже привчимо
себе врештіLрешт до терпіння вислуховувати думки опонента. Може це і є реальL
ний шлях до шуканої нами істини! Чи нас назавжди привчено чути лише самих
себе і жити за принципом: у кого думка не співпадає з моєю — той ворог.

Що ж стосується  оцінок громадськоLполітичних особистостей у названій статті,
можу висловити й власну думку. Щодо М. Грушевського.  ПоLперше, він ніколи не
був  юридично президентом України — був головою Центральної Ради, а це зовсім
не одне й те ж. ПоLдруге, за які заслуги його любити? За те, що роззброїв  молоду
українську державу перед наступом більшовицьких військ і запросив до Києва
німців, а у тридцяті роки, після повернення зLза кордону успішно співпрацював з
радянською владою?.. Ви уславляєте Шептицького. То правда, що він, переховуюL
чи, врятував від смерті кількох львівських євреїв. Але ж у  той же час  хрестом і
молитвами він благословляв на «подвиг» есесівські батальйони українських добL
ровольців, які потім з німецькою зброєю у руках знищували сотні і тисячі таких же
євреїв.

Користуюся нагодою надрукувати біографічний нарис  про М. Грушевського з
свіжого історикоLбіографІчного довідника «ХТО Є ХТО в українській історії»

 З повагою Віктор Дворниченко, редактор газети

до Галичини 1894 р. на
посаду завідувача кафед�
ри української історії в
тамтешньому універси�
теті й голови Наукового
товариства імені Тараса
Шевченка. Там він не
лише заснував відому
історичну школу і розпо�
чав друкувати «Історію Ук�
раїни�Руси», але 1899 р.
став одним із співзаснов�
ників поміркованої Украї�
нської націоналдемокра�
тичної партії. Значний
сплеск політичної актив�
ності в Україні та імперії за
галом у 1905�1907 рр. не
оминув і Грушевського: він
видав низку публікацій
щодо українського питан�
ня — «З біжучої хвилі»
(1906), «Визволення Росії
і українське питання»
(1907), у яких продемон�
стрував прихильність до
ідей федералізму і парла�
ментської демократії.

1908 р. — став одним з
ініціаторів створення, а
потім і головою Товари�
ства українських посту�
повців (ТУП), яке об’єдна�
ло багатьох членів «зав�
мерлих» на час реакції в
імперії українських партій
та національно�гро�
мадських організацій. До
початку Першої світової
війни ТУП було доволі
аморфною організацією
без ознак партії, яка, про�
те, за висловом сучасно�
го історика Сергія Наумо�
ва, зберегла певну части�
ну ліберальної інтелігенції
для українського руху.
Спірним є питання належ�
ності Михайла Грушевсь�
кого та інших ТУ Півців до
масонського руху і ступінь
впливу цієї належності на
подальшу еволюцію їхніх
політичних поглядів.

Початок війни застав
Грушевського в Галичині.
У листопаді 1914 р. він

зумів повернутися до Киє�
ва, але тут був заарешто�
ваний, звинувачений у
«австрофільстві» і засуд�
жений до заслання у Сибір
(ненависть до Грушевсь�
кого з боку російських
правих доповнювала не�
довіра з боку австрійської
влади через його буцімто
«проросійські» погляди).
На прохання Російської
Академії наук Грушевсько�
го перевели спершу до
Симбірська, згодом до
Казані, а звідти — до
Москви. 14(27) березня
1917 року професор
тріумфально повернувся
до Києва, де ще заочно
був обраний головою Ук�
раїнської Центральної
Ради (був ним до кінця її
існування). Був головою
масонської ложі. Невиз�
наченість політичних по�
глядів Грушевського, його
палке «народофільство»
стало причиною несподі�
ваного для багатьох союзу
50�річного професора з
радикальною молоддю,
що заснувала Українську
партію соціалістів�рево�
люціонерів (есерів).
Досвід керування Цент�
ральною Радою багато
істориків розглядають як
головний у політичній
кар’єрі Грушевського,
проте оцінки тут вкрай
спірні — від захоплених до
гіперкритичних, так само
як і визначення місця про�
фесора в революційних
подіях — від певної керів�
ної ролі до ролі заручника
некерованих процесів
політичної радикаліза ції в
суспільстві, такої собі
«національної ікони». Без�
запереч но великою є роль
Грушевського�публіциста
і популяризато ра украї�
нського питання (брошу�
ра «Вільна Україна: статті
з останніх днів», «Хто такі

українці і чого вони хо�
чуть», «Якої ми хочемо ав�
тономії і федерації» статті
в газеті «Народна во ля»
та в «Новій раді», виступи
на численних маніфеста�
ціях, селянських, сол�
датських з’їздах з вимога�
ми політичної авто номії),
підготовці універсалів
Центральної Ради, законів
то що. Факт обрання Гру�
шевського президентом
УНР в останній день існу�
вання Центральної Ради
29 квітня 1918 року є
вкрай спірний — швидше
за все, професор був пре�
зидентом (голо вою) ЦР, а
не УНР, але про «прези�
дентство» написано чи�
мало.

Після приходу до влади
гетьмана Скоропадського
обра жений не на жарт
Грушевський відійшов від
активної полі тичної діяль�
ності. Проживав на віллі
під Києвом і займався
творчістю, відкинувши всі
пропозиції гетьмана про
співпрацю. У березні 1919
р. емігрував до Чехо�Сло�
ваччини, згодом до
Австрії, де розгорнув ши�
року наукову і публіцис�
тичну діяльність.

1920�1922 рр. — реда�
гував газету українських
есерів «Борітеся — побо�
рете!», часописи «Східна
Європа» і «Наш стяг». Жив
у Женеві, Берліні й Па�
рижі.

7 березня 1924 року —
після тривалих роздумів і
переговорів з радянськи�
ми представниками Гру�
шевський повернувся до
Києва, де був обраний
членом Всеукраїнської
Академії наук, керував
секцією історії України, де
займався активною науко�
вою, видавничою, органі�
заційною діяльністю, а та�
кож зводив особисті ра�

хунки з не менш талано�
витим і амбітним літера�
турним критиком Сергієм
Єфремовим (не без втру�
чання ВЧК, з якою був зму�
шений співпрацювати
Грушевський). Останні
роки життя сповнені траг�
ічних компромісів з вла�
дою і з собою, окремих
сміливих демаршів і капі�
туляцій.

Березень 1931 р. — за�
арештований як керівник
так званого Українського
націоналістичного центру,
незабаром звільнений в
обмін на визнання участі
в міфічній підривній діяль�
ності та процедуру публі�
чного «каяття». Зазнав
нищівної принизливої кри�
тики, висланий до Моск�
ви, наукові установи,
створені ним, ліквідовано,
працівників і учнів заа�
рештовано.

25 листопада 1934 року
— помер під час операції
в Кисловодську (версія
«лікарського вбивства»
найчастіше відкидається
науковцями і вітається ча�
стиною публіцистів); похо�
ваний на Байковому кла�
довищі у Києві.

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ.
Колосальні заслуги Гру�
шевського в організації
українського культурниць�
кого руху, особисті творчі
успіхи, внесок у форму�
вання ідейних засад украї�
нської націонал�демокра�
ти часто кидають відблиск
слави на його досить
скромні й неоднозначні
досягнення як публічного
політика. Ореол мучени�
ка за українську справу,
синкретичні політичні по�
гляди допомогли Гру�
шевському перетворити�
ся на центр новітнього по�
тужного міфу в 1990�х рр.
в Україні серед вкрай
різнорідних націонал�де�
мократичних сил (для
націонал�радикалів час�
то є антигероєм, так
само як і для людей з но�
стальгією за радянським
минулим і  симпатиків
«общерусского мира»).
Ім’я найбільш популяри�
зованого сучасним офіц�
ійним культом діяча доби
української революції ув�
ічнене в назвах багатьох
вулиць і площ, українсь�
ких грошах, низці пам’ят�
ників та музеїв, кількох
художніх творах.
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Í³õíòî íå ñòàº äîáðîþ ëþäèíîþ âèïàäêîâî. (Ïëàòîí).

Займаюсь вирощенням
фундука не так давно. Але
цікавить  мене це дерево�
кущ з кожним роком все
більше і більше. Тому хочу
поділитися з читачами га�
зети «Мукачево» своїм
досвідом вирощення цьо�
го  надзвичайно корисно�
го, але не так вже й про�
стого горішка.

Фундук – окультурнена
ліщина. Кущ розлогий, ба�
гаторічний, висотою до 5
метрів.

Тривалість плодоношен�
ня 80�90 років. Квітнути
фундук  починає напри�
кінці  зими, ще в січні�бе�
резні. Цього року  цвітіння
розпочалося в середині
лютого, до розпускання
листя. Плоди дозрівають
у серпні�вересні.

Якщо порівнювати роз�
мір горішка фундука, то
він у 2�3 рази більший за

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ!
Ó ö³ âåñíÿí³ äí³ â³äçíà÷àº ñâ³é ïðå-
êðàñíèé þâ³ëåé ìèëà, äîáðà, ÷óéíà
æ³íêà, ëþáëÿ÷à ìàìà, òàëàíîâèòèé ïå-
äàãîã, îäíà ç íàéêðàùèõ â÷èòåë³â ìà-
òåìàòèêè ì³ñòà, ó÷èòåëü - ìåòîäèñò
ÇÎØ ¹ 20

ÄÀÍÊÎ
ÍÀÄ²ß ²ÂÀÍ²ÂÍÀ

Äàðóºìî Âàì ïåðø³ âåñíÿí³ êâ³òè
òà íàéòåïë³ø³ ñëîâà ùèðî¿ âäÿ÷íîñò³ çà

âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, çà òàëàíò ³ íå-
âòîìíèé òâîð÷èé ïîøóê, äîáðî ³ ùåäð³ñòü äóø³, çà óñï³õè
ó âèêëàäàíí³  ìàòåìàòèêè òà ïðîäóêòèâíó ïðàöþ ç îáäà-
ðîâàíèìè ó÷íÿìè, ÿê³ ñòàþòü ïðèçåðàìè îë³ìï³àä ³ ïðè-
íîñÿòü ñëàâó íàø³é øêîë³.

Íåõàé Âàøà æèòòºâà äîðîãà ³ íàäàë³ óâ³í÷óºòüñÿ íîâè-
ìè ïåäàãîã³÷íèìè çàâåðøåííÿìè. Áàæàºìî  Âàì ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, äóõîâíèõ ³ ô³çè÷íèõ ñèë, ðîäèííîãî áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ, ëþáîâ³, âåëèêî¿ ðàäîñò³ â³ä äîíå-
÷îê – ðîçóìíèöü, ñïðàâæíüîãî ñ³ìåéíîãî
ùàñò³.

Íåõàé ùèðî ñâ³òèòü Âàì âåñíÿíà òåïëî-
òà, çà âñå, ùî çðîáèëè Âè çà ñâî¿ ë³òà.

Ó æèòò³ õàé çàâæäè áóäå ñâÿòî,
Ïîðó÷ âñþäè äðóç³ é äîáðîòà.
Óñï³õ³â ó âñüîìó, ðàäîñò³ áàãàòî
Íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà !

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ äèðåêö³ÿ,
ïðîôêîì òà ïåäêîëåêòèâ ÇÎØ ¹ 20

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
14 êâ³òíÿ ñâÿòêóâàòèìå

ñâ³é þâ³ëåéíèé  äåíü íàðîä-
æåííÿ âåòåðàí òîðã³âë³, êî-
ëèøíÿ çàâ³äóþ÷à ìàãàçèíó
«Â³ëüíþñ»

ÒÈÌÎÂÒ²
ªâà Ìèõàéë³âíà –

ïðåêðàñíà æ³íêà, ìàòè,
áàáóñÿ.

Øàíîâíà ªâà Ìèõàéë³âíî!  Ìè, Âàø³ äðóç³ ³ êî-
ëåãè ïî ðîáîò³ â ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³
òîðã³âë³, ñåðäå÷íî â³òàºìî Âàñ ç öèì ïðå-
êðàñíèì þâ³ëåéíèì ñâÿòîì, áàæàºìî
Âàì çäîðîâ’ÿ. ðàäîñò³ â³ä ä³òåé  òà
îíóê³â, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, Áîæî-
ãî áëàãîñëîâ³ííÿ íà  äîâã³ ðîêè æèòòÿ.

ФУНДУК – І СМАЧНО, І КОРИСНО!
горішок дикої ліщини.
Фундук набагато врожай�
ніший, в ньому більше
масла, у нього тонша
шкарлупа і ніжніших смак.

По калорійності  фундук
вище, ніж волоський горіх
і мигдаль. Як не крути, всі
ознаки цієї культури ма�
ють вищі  ступені переваг.
Врожайність, морозистій�
кість з чудовим смаком,
тривалість зберігання то�
варних якостей (3�4 роки)
готового продукту без
консервування.

Фундук розмножують
різними способами. Але,
на мою думку, найкращий
з них – відводками. Техні�
ка розмноження фундука
відсадками  досить про�
ста. Біля куща викопують
канавки глибиною 10�15
сантиметрів довжиною
40�80 см (залежно від дов�
жини пагонів). Вибираємо

найдовший пагін і укла�
даємо  в канавку, припи�
наємо до дна деревяними
«шпильками». Верхню ча�
стину пагона виводимо
назовні і привязуємо до
вертикального кілка. Піс�
ля цього канавки заси�
паємо  землею, змішаною
з перегноєм і поливаємо.
Після поливу земля осі�
дає і створюється  вологе
середовище сприятливе
для утворення коренів.

Перед укладанням па�
гонів у канавки, з нижньо�
го боку роблять поперечні
надрізи кори до твердої
деревини. Якщо  із землі
виходить велика верхівка,
її  зрізують, залишаючи
частину  завдовжки  50�60
сантиметрів. Краще за
все таке розмноження
проводити у квітні. У цей
період  гілки  й пагони
добре гнуться і не лама�

ються. А наступної весни
пагони відрізають від куща
і  висаджують у вибрано�
му місці у грунт.

Ще один із способів роз�
множення фундука—веге�
тативний. Цей спосіб по�
лягає у поділі куща на
відсадки. Можна розмно�
жувати фундук ще й окул�
іруванням і щепленням.
Живці  для весняних щеп�
лень заготовляють  взим�
ку і зберігають  у холодно�
му  темному місці (найк�
раще – у погребі). Щеп�
лення здійснюються  в
розщип та під кору.За
підщепу для щеплення
можна використовувати
сіянці фундука або лісову
ліщину.  Всі названі спо�
соби добре відомі в са�
довій практиці.

В процесі росту,фундук
можна формувати  у виг�
ляді штамбового деревця,

це спрощує догляд, на�
ближає початок плодоно�
шення. Вільний доступ
повітря і світла до крони
обумовлюють хороші що�
річні врожаї протягом ба�
гатьох років.

Фундук невибагливий до
грунтів. Його можна  ви�
саджувати на землях не
придатних до сільсько�
господарських культур.
Особливої уваги  догляду
не потребує. Проте фун�
дук має і деякі прита�
манні примхи—він любить
сонце і  вологу.

Нині ж диво�горіх може
практично врятувати се�
ло. Садівники і підпри�
ємці порахували: аби за�
садити фундуком  один
гектар, потрібно  не біль�
ше 20 тис гривень. Зате
врожай з такої площі за
один рік може принести
200�250 тисяч гривень.

Плоди фундука дуже ка�
лорійні, вони містять олію,
білки, вуглеводи, вітаміни,
мінеральні солі та м ікро�
елементи. Фундук зміц�
нює імунну систему, роз�
чиняє  каміння у нирках,
очищає організм, пол�
іпшує роботу головного
мозку, серця, сприяє ро�
сту мязів. Фундук добре
відновлює сили… Ще на
початку нашої ери плоди
фундука включали в раці�
он римських воїнів. Фун�
дук по калорійності пере�
вершує у два�три рази
хліб, у вісім разів—моло�
ка, а також шоколад. До
Європи фундук потрапив
близько 500 років тому з
Малої Азії та Кавказу.

І.ЧОРІЙ,
с. В. Коропець.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

Ç ÕÂÈËÞÞ×ÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!

Êðàñèâó, ðîçóìíó,  ìèëó,
ùèðó, äîáðîçè÷ëèâó, åíåð-
ã³éíó ³ äóæå ïðàöüîâèòó,
îäíó ç ïåðøèõ òâîð÷èõ
âèêëàäà÷îê, ùî çàê³í÷èëà
ìàã³ñòðàòóðó,  ÷àð³âíó
æ³íêó, íàòõíåííó íå ò³ëüêè
òàëàíòàìè âèêëàäàòè âå-
òåðèíàðí³ äèñöèïë³íè, àëå
é ìåòêî¿ äî õóäîæíüî¿ ñà-
ìîä³ÿëüíîñò³, çä³áíó
îðãàí³çàòîðêó, óì³ëó  ³ ìóäðó
íàñòàâíèöþ ìîëîä³

Òåòÿíó Ìèõàéë³âíó
ÄÓÐÄÈÍÅÖÜ

ùèðî ³ ñåðäå÷íî â³òàºìî ç ïåð-
øèì ó æèòò³ ïîëóäíåì â³êó! Çäî-
ðîâëÿ÷è çîëîòó þâ³ëÿðêó, êàæåìî: Âè
ùåäðå ñåðöå â³ääàºòå ñòóäåíòàì, â÷èòå þíü íåçðàä-
ëèâî. Õàé çàòèøíî æèâåòüñÿ Âàì íà ñâ³ò³, êðàñèâî,
ãîðäî, ðàä³ñíî, ùàñëèâî! Âàøå æèòòÿ – ï³äíåñåíà äî-
ðîãà  äî ñâ³òëà, áëàãîðîäñòâà ³ êðàñè. Âàøå æèòòÿ – öå
â êâ³òàõ ïåðåëîãè é îñâ³òíÿ íèâà â êðàïåëüêàõ ðîñè.
Ïîøëè Âàì, Áîæå, äîâãèé â³ê æèòòÿ â ðîäèí³ Âàø³é ³ ó
äðóç³â êîë³. Õàé áóäå ñâ³òëèì Âàøå ìàéáóòòÿ ³ ëàã³äíî
âñì³õàºòüñÿ Âàì äîëÿ. Õàé ùåäðî Ãîñïîäü íàãîðî-
äèòü Âàñ çäîðîâ’ÿì, ùàñòÿì, ìèðîì ³ íàòõíåííÿì ³
ùîá ïðîæèëè Âè ùå ñîòíþ ë³ò, ï³ä Áîæèì ³ íàøèì
áëàãîñëîâåííÿì!

 Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ – êîëåêòèâ âèêëàäà÷³â
 ³ ñòóäåíò³â  â³ää³ëåííÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè ÂÏ

ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè «Ìóêà÷³âñüêèé àãðàðíèé êîëåäæ».

Ç ÐÎÑÈ, Ç ÂÎÄÈ!
15 êâ³òíÿ ñâîþ 75-òó âåñíó

â³äçíà÷èòü ðàçîì ç íàìè íàø
äîðîãèé

Âàñèëü Âàñèëüîâè÷
ÁÀÍÄÞÊ.

Ñåðäå÷íî â³òàºìî íàøîãî ð³äíîãî
þâ³ëÿðà ³ ùèðî áàæàºìî:

Ç ðîñè, âîäè íà äîáðó ñîòíþ ë³ò.
Áàæàºì ùàñòÿ, áëàã çåìíèõ ïî â³íöÿ,
Çäîðîâ’ÿ Òîá³ ì³öíîãî, ìîâ ãðàí³ò!
Ùîá òåïëå ñîíÿ÷íå ïðîì³ííÿ
Â äóø³ áóäèëî í³æí³ ïî÷óòòÿ,
Ùîá íå õîëîäèëà ñêðîíü çèìè ïîðîøà.
Ùîá Òè ïðîéøîâ  ÷åðåç óñå æèòòÿ,
Òàêèé, ÿê º – ïðèâ³òíèé, ùèðèé  ³ õîðîøèé.

Ëþáëÿ÷³ Òåáå ä³òè, îíóêè, ïðàâíó÷êè,
âñÿ ðîäèíà.

ÒÀÊ ÒÐÈÌÀÒÈ, ÄÐÓÆÅ!
Â÷îðà â³çíà÷èâ ñâ³é  Äåíü íàðîäæåííÿ ðåäàêòîð

ãàçåòè «Ìóêà÷³âñüêà Ðàòóøà»
 Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ Ð²ØÊÎ.

Â³òàþ÷è êîëåãó ïî ïåðó ç ñâÿòîì, ùèðî áàæàºìî
éîìó ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, òâîð÷îãî íàòõíåííÿ, íåâòîì-
íîñò³ ó âñ³õ äîáðèõ ñïðàâàõ, ùàñëèâî¿ äîë³  – îñîáèñ-
òî¿ ³ ñ³ìåéíî¿.

Êîëåãè ç ì³ñüêðàéîííî¿ ãàçåòè «Ìóêà÷åâî»

Ùèðó, äîáðîçè÷ëèâó, ìèëó, äîáðó, ÷àð³âíó,  ç âåëèêèì
ïîòåíö³àëîì ïðàöüîâèòîñò³ æ³íêó, çàñòóïíèöþ êåðóþ÷î¿
ÀÒ «Îùàäáàíê»

Íàòàë³þ ²âàí³âíó ÌÀÒÜÎËÓ
ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ! Íà äîâã³ ðîêè é
íà äîëþ õîðîøó õàé ùåäðî Âàñ îáäàðîâóº ñâ³ò, íåõàé Âàøå
ñåðöå í³ùî íå òðèâîæèòü, õàé êâ³òíå â äóø³ ò³ëüêè ðàäîñò³
öâ³ò! Áàæàºìî ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ áåç ë³êó íà äîâã³ ïðåêðàñí³
ðîêè, ùîá äîëÿ Âàì ïîñì³õàëàñü äîâ³êó ³ ïîâíèëîñü ðàä-
³ñòþ ñåðöå çàâæäè!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ êîëåêòèâ – Ìóêà÷³âñüêîãî
â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Îùàäáàíê».

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
4 êâ³òíÿ â³äçíà÷èâ ñâ³é 80-ð³÷íèé þâ³ëåé  ëþáèìèé íàø

ä³äóñü ÁÀÁÈÍÅÖÜ Ãàâðèëî Þð³éîâè÷.
Ùèðî â³òàºìî þâ³ëÿðà ç òàêîþ ñâ³òëîþ ³ õâèëþþ÷îþ

ïîä³ºþ.
Çà ðîêîì ð³ê æèòòÿ íåâïèííî ëèíå,
Äàðóº âåñåí âåñåëêîâèé  ÷àñ,
Ó öþ ïðåêðàñíó þâ³ëåéíó äíèíó
Â³òàííÿ ùèð³  Òè ïðèéìè â³ä íàñ.
Õàé äîëÿ Òîá³ øëå äîáðî ³ ùàñòÿ,
Ì³öíå çäîðîâ’ÿ, ìîðå áëàã çåìíèõ,
À ùèð³ äí³, ìîâ ðóøíèêè êâ³ò÷àñò³
Íåõàé ùå äîâãî ñòåëÿòüñÿ äî í³ã.

Ç ëþáîâ’þ âíó÷êè Íàòàë³ÿ òà ¿¿ ÷îëîâ³ê Â³êòîð,
Íàä³ÿ ³ Ñâ³òëàíà, äî÷êà Ë³ä³ÿ ³ çÿòü Âàñèëü,

äðóæèíà Ãàííà.

Íàñòóïíîãî ïîíåä³ëêà  äî ÷àð-
³âíî¿, íåïîâòîðíî¿, æèòòºðàä³ñ-
íî¿, ìèëî¿ ³ äîáðî¿ ñåðöåì, òóð-
áîòëèâî¿, ïðàöüîâèòî¿ Ìàìè,
í³æíî¿, ëàñêàâî¿ Áàáóñ³, íàéêðà-
ùî¿ ïîäðóãè ³ êóìè

Íàä³¿  Þð³¿âíè
ÏÀÍÜÊÎÂÈ×

ç Ëåöîâèö³ çàâ³òàº þâ³ëåéíèé
Äåíü íàðîäæåííÿ, ùî ñèìâîë³-
çóº æ³íî÷ó ìóäð³ñòü, ïîì³ðêîâàí³ñòü ó âñüîìó, ãî-
òîâí³ñòü ïðèéòè íà äîïîìîãó… Õàé ñâ³òëîþ áóäå
Âàøà æèòòºâà äîðîãà, ëþáîâ – â³ä ëþäåé, à ëàñêà – â³ä
Áîãà, õàé ðàä³ñòþ â ñåðö³ âåñíà ðîçêâ³òàº, õàé Ìàòè

Ïðå÷èñòà íàä Âàìè Ñâ³é îìîôîð òðèìàº,
Ãîñïîäü õàé äàðóº íàä³þ é òåïëî íà ìíîã³¿ ³

áëàã³¿ ë³òà, íà ðàä³ñòü,  äîáðî. Õàé óñì³ø-
êà ó Âàøèõ î÷àõ ³ñêðèòüñÿ, ï³ñåíü âå-
ñåëèõ ëèíå âîäîãðàé. Íåõàé Âàì âåñ-
íà â öâ³òó íàñíèòüñÿ ³ ùàñòÿ ëëºòüñÿ
÷åðåç êðàé, õàé ñåðöå ç³ãð³âàº ëàñêà ³
ìð³¿ çáóäóòüñÿ óñ³!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ÷îëîâ³ê, äîíüêè ²ðèíà,
Ìàðèíà, Íàä³ÿ, çÿò³ Ñåðã³é, Âàñèëü, îíóêè Ñåðã³é,

²âàí, Þñòèíà,  Âàñèëüêî, ñ³ì’¿ Áåðåø, Ðóñèí, ð³äí³,
äðóç³…



15 сот землі, всі комунікації, виног�
радник, фруктові дерева. Ціна 35
000 у.о. (торг).    Тел.: 099 771 94 55.

     Продается 3�єтажній котедж
общ. площадью 450 кв. м. , распо�
ложенный в г. Хусте на приватизи�
рованном земельном участе пл. 10
соток. Имеются все комунальные
коммуникации. Цена договорная.
Обращ. 099�37�72542.

     В селі Обава на центральній вулиці
продається приватизована земельна
ділянка 0,25 га під забудову. Довідки
тел..: 095�840�40�13.
     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 земельна ділянка  пл.

0,6 га для садівництва або під забудо�
ву в районі  вул. Великогірної  (недале�
ко 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.
     дачна ділянка на "Ловачці" у за�

водському кооперативі , 5 сотин землі,
20 дерев, недобудований підвал, не�

     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).

     Продається ГАЗ 2410 (1990 р.в.),
центр. замок, си гналізація, титанові
диски, музика, DVD, салон 3110, 5�ступ.
коробка, карбюратор “пяторочный”,
розхід палива 9�10 л, бежевий металік.
Тел.:0506751979
     Автомобіль "Опель�Кадет" 1980 року

випуску. Тел. 050�55�30218  (Євген).

 ÇÂÅÐÒÀÉÒÅÑß ÇÀ ÀÄÐÅÑÀÌÈ:     ì.Ìóêà÷åâî, âóë.Ìèðó, 19 «À», êàá. 2 (ðåêë.â³ää³ë). Òåë./ôàêñ:  2-32-46; âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè).     Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: 5-47-68.5-47-68.5-47-68.5-47-68.5-47-68.
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  Ïðîäàæ

“Íàéá³ëüø ö³ííèì äëÿ òèõ, õòî ðîáèòü ãðîø³, º ñâîº÷àñíî îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ”. (À.Ìîðãàí, àìåðèêàíñüêèé ì³ëüÿðäåð.)88888
ñò.

  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

  Ðîáîòà

     Здаються в оренду офісні при�
міщення в районі Паланок.
Т : (03131) 3�15�73, 099�733�91�96.

Здається в оренду магазин
по вул. Пархоменка 47 кв. м.
Тел: 3�24�00, 067�312�37�15

     Ïðîäàºòüñÿ 1-ê³ìí. êâàðòèðà
íîâîãî ïëàíóâàííÿ, 39 êâ ì. íà âóë.
Ðóñüê³é íà 4-ìó ïîâåðñ³ 5-ïîâåðõî-
âîãî áóäèíêó. Ï³äãîòîâëåíà äî ºâðî-
ðåìîíòó. Çâåðò. 0660242524.
     Продається  дешево 1�кімнатна

квартира (5х6 м.), кухня, сарай, огород
в Берегові на вул. І. Франка, 59�4 «А»
(біля кінотеатру, недалеко від басей�
ну. Подробиці –по телефону 097�
7383936, 066�0561825.
     Квартира 1,5 кімнати в центр.

Дворова система в  центральній час�
тині міста, огороджено металевою
огорожею.

Звертатися 2�34�80, 066�7679935.

     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  2�кімнатна квартира

в Мукачеві  на вул. Одеській, 4�й, 2 по�
верх 4�поверхового будинку. Дах над�
ійно критий. Автономне опалення, ме�
талопластикові вікна і нові двері.
Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.

     Продаю (без посередників) 2�
кімнатну квартиру на вул. Рос�
вигівській�18. 6�й поверх 9�поверхівки,
52 кв. м. Стан – нормальний, автоном�
не опалення, омофон, кабельне ТБ .
Стартова ціна 26 тис. у. о. Звертатися:
5�33�72.066�355�04�95.

     Продається або розмінюєть�
ся на 2�х кімнатну квартиру  бу�
динок у с.Дiлок на вул.
Гагарiна,98, плюс земельна
дiлянка площею 1 га, госпо�
дарськi будiвлi, сад.
Зверт. по тел. 096 442 17 35.

     3�кімн. квартира (50 кв.м) на 5�му
поверсі  на вул. Сеченова. Автономне
опалення. Ціна договірна. Звонити
095�3552378, 095�5672745.
     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.
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.

     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.

     ВЕЛОТРЕНАЖЕР.  Звертатися за
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  4�секційний котел для

опалення будинку (на дровах) (23 RdN)
200�250 кв.м. чеського виробництва
марки VIADRUS.  Тел. 095�8644642.

      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.

     Продаються дошки хвойні, обрізні,
довжиною 3�6 м. в кількості 1,5 м. куб.
Ціна договірна. Тел.: 095 779 67 52.
      Продається 2�дверний холодиль�

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

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

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

«Електрон» (б.к.) з екраном 71 см. У
хорошому стані.  Зверт. 050�1013896.

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

Дзвонити.: 0505377576,
0505986472, 0997293508.

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.

     продається  автомобіль ВАЗ�2106
(1978 р.в.) колір бежевий. Ціна 1800
у.о. Тел.: 0663462340.
     Продається "Шкода�Октавія" біло�

го кольору (4х4) у доброму тенічному
стані та бджолопасіка у с. Вишково,
Хустського р�ну. Тел.: 097�474�8181.
     Продаєтся мікроавтобус "Га�

зель"(бензин), 2006 г.в., білого ко�
льору на ходу. Ціна 2000 у.о. (мож�
на у розстрочку). Зверт.
0502608451, 0506916283.

Òîâàðè òà ïîñëóãè

     продам 2�контурний котел «Бе�
ретта» б�к. Ціна 2000 грн.

 Тел. 096�4326799.
     продам 3 монітори (трубка, діа�

гональ17, 19 та 21), б�к марки «Сам�
сунг» та «Філіпс». Ціна від 10 до 150
грн.  Тел. 096�4326799.
     продам стіл комп’ютерний б�к у

відмінному станї, розрахований на
2 робочиї місця. Придатний для оф�
існого приміщення. Ціна договірна.

Тел. 096�4326799.
     продається акордеон марки

«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.
Тел. 095�7796752.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
для досвідченого флориста.

Звертатися
050�5089966.

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в ново�

будові  у центрі міста  на вул.
Парканія, 2з усіма зручностя�
ми, умебльована і з побутовою
технікою. Зверт. 050�2158654.

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

 «Лідер �306  МОНО»
Зверт. 050�68�50818.

     Продаються кімнатні квіти  «Тещин
язик»  висотою 1 метр. Тел. 3�54�96
     Продається  цегла 400 шт. , плита

«Перемога» внутрі  обкладена  вогнет�
ривкою цеглою, бачок для підігріву
води, духовка . Труба металічна  різно�
го діаметру, телевізор «Фотон» (коль�
оровий). Тел. 0661422629.

Проектування та виготовлен�
ня  камінів, печей, барбекю.

Ціна договірна.
Зверт. 0666680598, 0953345517.

Виконаємо якісно і на совість
такі види робіт плитка, гипсо�
картон, кладка, каміни, мангали,
барбекю та інше.

Звертатися 099�5236691.

Пропоную послуги
з перевезення весіль

на автомобілі HYUNDAI
 чорного кольору.

Тел. 050 997 39 86

 Здам у найм  2�кімн. квартиру
умебльовану  у районі Окружної.
Тел. 063�2053705, 063�1747370, 066�
402836.
     ВИНАЙМУ на тривалий час

не мебльовану квартиру з 2�3�х
кімнат. Або будинок в Мукачеві.

Зверт. 0507140729.

     КУПЛЮ старий патіфон,
грамофон  в робочому стані.

Тел. 0505886199.

     На ваше замовлення – ви�
шивки «хрестиком», в’язання   і
макраме.  Тел. 099�37�55221.

      Розпродую домашню бібліоте�
ку — книги різноманітних авторів і
тематики. Звертт 0955983851

ТОВ «АВТ�КАРПАТИ»
згідно протоколу № 1 від
01.04.2013 року Зборів Заснов�
ників має намір продати об’єкти
по технічному обслуговуванню
автомобілів (вартість 3 400
000,00 грн.) та земельну ділянку
площею 15 000 кв.м на якій роз�
міщенні дані об’єкти (вартість
450 000,00 грн.). Можлива зда�
ча земельної ділянки в оренду.
Ціна оренди договірна. Цільове
призначення (використання) зе�
мельної ділянки: для комерцій�
ного використання (автотехоб�
слуговування). Вартість даних
об’єктів включає в себе податок
на додану вартість та інші обо�
в’язкові державні платежі. До�
кументи готові до продажу.
вул. Автомобілістів, 35,
с. Клячаново, Мукачівського
району, Закарпатської об�
ласті 89623

Тел.: 050 372 01 02

     Продаються магазини у Мукачеві
на вул. Духновича та в старому Пасажі
з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     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  торго�

ву площу у магазині «Універсам�Тарту»
на вул. Данченко,2� а у Росвигові.
Зверт.: 050�5530508

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
офіціанти, повар, піцеолог

з досвідом роботи.
Зверт. 095 566 94 29

     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

Работа в Крыму
(Алушта, Ялта, Судак) у моря,
нужны: повара, официанты,
бармены, горничные. Зарплата
от 150 грн. (день до 300грн.)день
+ чай. Проживание предостав�
ляется! СРОЧНО! Тел: 066 539 81
48; 063 405 65 85 Андрей.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
офіціанти в комплекс

відпочинку, бармени, кухарі
Звертатися 050�372�11�99.

Б’ЄМО ПОМПИ
Тел 095�1804148;

3�73�75.99

далеко від автобусної зупинки. Ціна
договірна.

Тел. 2�34�80. 066�7679935.
     Земельна ділянка  з садовим буди�

ночком  в урочищі "Ловачці". Ціна дого�
вірна. Тел 2�32�95, 050�5396080.
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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!

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999911 êâ³òíÿ  2013 ð.
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     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.

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачене Свідоцтво за номером 38 на право  влас�

ності 1/2 частини жилого будинку, видане 9.09.1997 р.
Великолучківською сільрадою  на ім’я Хваста Ярослав
Михайлович, вважати недійсним.

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 ДО�

СТУПУ (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 (у дворі)

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

Щодо оголошення конкурсу
Головне управління юстиції

у Закарпатській області
від 21.03.2013 року на заміщення тимчасово вакантної
посади провідного спеціаліста, вимоги: повна вища юри�
дична освіта за освітньо�кваліфікаційним рівнем магі�
стра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній
службі на посаді спеціаліста І або II категорії не менше
1 року або стаж роботи та фахом в інших сферах не мен�
ше 2 років. Та на постійну посаду державного виконавця
міського відділу державної виконавчої служби Мука�
чівського міськрайонного управління юстиції, вимоги:
вища юридична освіта за освітньо�кваліфікаційним
рівнем “Спеціаліст”, “Магістр” стаж роботи за фахом в
державній службі на посаді державного виконавця не
менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах
управління не менше 3 років, навики роботи на комп’ю�
тері. Додаткова інформація надасться кадровою служ�
бою.

За довідками звертатися:
м.Ужгород, Головне управління юстиції у Закар�

патській області, пл. Народна 4, 6�й поверх,
каб. № 636 тел. (222) 3�42�53.
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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, 15 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.00, 08.00 Íîâèíè. 07.15 Îãëÿä
ïðåñè. 07.20 Ã³ãàáàéò. 07.25 Êðà¿íà
on line. 07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà
á³çíåñó .07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó
âñå çíàòè". 08.15 Äîê. ô³ëüì "À.Ïó-
ãà÷îâà. Çíàéòè ìåíå". 09.00 Ï³äñóì-
êè òèæíÿ. 09.40 Áåç öåíçóðè. 10.05
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 10.15 Ò/ñ "Ìàðó-
ñÿ. Ïîâåðíåííÿ". 12.35 Íîâèíè.
12.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.00 Ïðàâî íà
çàõèñò. 13.20 Òåìíèé ñèëóåò. 13.30
"Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì.
14.40 Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.35 Æèòòÿ íà ð³âíèõ.
15.50 Ò/ñ "²ç æèòòÿ êàï³òàíà ×åð-
íÿºâà". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.55
Àãðî-News. 19.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.25 Ñ³ëüðàäà. 19.45 "Ïðî æèòòÿ"
ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà .21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 22.30 Êíèãà.ua.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.25 Ê³íî â äåòàëÿõ. 00.25 Ï³äñóì-
êè. Á³çíåñ. 00.40 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.45 Ïðî ãîëîâíå. 02.15 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25 Ì/ô "Áåð-
íàðä". 10.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1). 11.40
Õ/ô "Ò³ëüê³ òè". 13.40, 04.15 "Íå
áðåøè ìåí³ - 2". 14.40, 05.05
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 15.40,
00.15 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-
á³çíåñó". 16.45, 23.50 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.15, 21.15 Ò/ñ "Âåðîí³êà -
2: Âò³êà÷êà" (1). 22.20, 01.15 "Ãðîø³".
02.05 Õ/ô "Æèòòºâà ñèëà" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 12.25 Ò/ñ "Ôðîäÿ". 13.25
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 14.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.15 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.10 "Æäè
ìåíÿ". 17.55, 19.05 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Ïîâîðîòè äîë³". 22.25 Ò/ñ "Ãîëóá-
êà". 00.20 Ò/ñ "Ïåðåâ³çíèê" (2). 01.00
Ïðîô³ëàêòèêà.

 ICTV
06.25, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè.
06.35 Ò/ñ "Òàêñ³".  06.55 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.50 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.10, 00.50 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 10.10 Õ/ô "Âèõ³ä Äðàêî-
íà". 12.10 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 12.25, 13.00 Ò/ñ "Âóëèö³
ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.40, 21.55 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
14.40, 20.05 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äè-
ÿâîëè-6. Äîë³". 16.30 Õ/ô "Áðè-
ãàäà. Íàùàäîê". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 23.05, 03.30 Ñâîáîäà
ñëîâà. 01.50 Ïðî-Z³êàâå.ua.

ÎÐÒ
08.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.00
"Æèòè çäîðîâî!" 10.00 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55 "Äîá-
ðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 14.20, 03.05 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé

ÎÐÒ
08.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.00
"Æèòè çäîðîâî!". 10.00 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.20 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé
öåíòð". 15.10, 00.15 "Ïîêè ùå íå
ï³çíî". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-
÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.50 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Ï³ä ïðèêðèòòÿì". 22.35 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.05 "Ë³ëëåõàììåð". 00.00
Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.40,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.00 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íåäî-
ëþáëåí³ ä³òè". 11.00 "Ãîðä³ñòü Êðà¿-
íè". 13.15 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Íàðå÷åíèé" (1). 22.25
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 00.15
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.10 Õ/ô
"Ñêðèíüêà Ìàð³¿ Ìåä³÷è" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 5"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 04.00 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
13.50, 17.20, 21.45 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Âåíäåòà ïî-ðîñ³éñüêè" (1).
11.50 Õ/ô "Ïîâ³ð, âñå áóäå äîáðå"
(1). 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00,
04.55 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20, 04.20
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00
Ò/ñ "Îïåðàö³ÿ "Êóêëîâîä" (1). 23.15
Ò/ñ "Ñë³ïà êóëÿ - 3: Àãåíò äëÿ ñïàä-
êîºìèö³" (2). 01.00 Õ/ô "Çåëåíà ìèëÿ"
(2). 05.40 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-

òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè"
(1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà"
(1). 12.55 Ëÿëå÷êà. 13.55 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 15.00 Îäíà çà
âñ³õ. 16.05 Ò/ñ "Ñòóäåíòè" (1). 17.20,
01.25 Äîñâ³äîñ. 18.20, 21.00 Â³òàëü-
êà. 19.10 ÁàðÄàê 3. 19.35 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 20.10 Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþ-
áèòü" (1). 22.20 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³.
23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
23.25 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðè-
òóëîê" (2). 01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.50
Áàáóíè & ä³äóíè. 02.15 Òåîð³ÿ çðà-
äè.

âñåìîãóòí³é" (1). 11.00, 17.55, 20.00
Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1). 13.25, 14.35 Kids'
Time. 13.30 Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿" (1).
14.45 Ò/ñ "Äðóç³" (1) .15.50 Ò/ñ "Êà-
äåòñòâî" (1). 16.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì" (2). 21.00 Ðåâ³çîð-2. 23.00
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (1). 00.20 Ò/ñ "Ùî-
äåííèêè âàìï³ðà 3" (2). 01.15 Ò/ñ
"Âåðîí³êà Ìàðñ" (1). 02.00 Ò/ñ "Åâð-
³êà" (1). 02.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.50, 03.45 Çîíà íî÷³. 02.55 Äå òè,
Óêðà¿íî?

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 16 ÊÂ²ÒÍß
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09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.30 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 10.20 Ò/ñ "Ìàðóñÿ.
Ïîâåðíåííÿ". 12.35 Íîâèíè. 13.00
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.10 Êðîê äî ç³ðîê.
13.55 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñü-
êèì. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.15 Euronews. 15.40 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð .15.45 Ïîãî-
äà. 15.55 Ò/ñ "²ç æèòòÿ êàï³òàíà ×åð-
íÿºâà". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.45 Ñâ³ò ñïîðòó. 18.55
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10 Ïðî ãîëîâíå.
19.40 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñü-
êèì. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.15 Ñîö³àëüíå øîó "Àäðåíàë³í".
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Õóä. ô³ëüì
"Êàðóñåëü". 1 ñ. 00.25 Ï³äñóìêè.
Á³çíåñ. 00.40 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ïðî ãîëîâíå. 02.15 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.50 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä". 10.00, 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1).
11.45, 12.40, 20.15, 21.15 Ò/ñ "Âå-
ðîí³êà - 2: Âò³êà÷êà" (1). 13.40, 04.05
"Íå áðåøè ìåí³ - 2". 14.45, 04.55
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 15.45,
00.30 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-
á³çíåñó". 16.45, 00.05 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 22.20, 01.30 "Ì³íÿþ æ³íêó -
7". 02.30 Õ/ô "Îðê³". 03.50 "Òåëå-
â³ç³éíà ñëóæáà íîâèí".

IÍÒÅÐ
06.00, 20.30, 04.50 Ò/ñ "Ïîâîðîòè
äîë³". 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10,
07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10 Ò/ñ "Ïåòð³âêà, 38. Êî-
ìàíäà Ïåòðîâñüêîãî". 11.20, 12.45
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.40 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.00
Ò/ñ "Àíþòà". 17.55, 19.05 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð". 20.00, 02.55 "Ïîä-
ðîáèö³". 22.25 Ò/ñ "Ãîëóáêà". 00.20
Ò/ñ "Ïåðåâ³çíèê" (2). 01.20 Õ/ô
"Øàôò" (2). 03.25 Ä/ô "Íà âñå çà-
ðàäè êîõàííÿ".

 ICTV
06.45 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.50, 00.50 Ïðîâîêàòîð.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.10
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.40
Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà". 12.20, 13.00 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.40, 21.55 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.50, 20.05
Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Äîë³". 18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.00 Õ/ô "Ñîëäàò"
(2). 02.05 Õ/ô "Çóáàñòèêè-3" (2). 03.30
Ò/ñ "Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â".

öåíòð". 15.10, 01.15 "Ïîêè ùå íå
ï³çíî". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó÷åí-
íÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.50,
00.20 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ".
20.30 Ò/ñ "Ï³ä ïðèêðèòòÿì". 22.35
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.05 "Âîëÿ ³ ñïðà-
âåäëèâ³ñòü". 00.05 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
08.45, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 10.05 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ó
øëþá³ ç³ çâ³ðîì". 11.05 "Ç³ðêîâå æèò-
òÿ. Áàãàòîä³òí³ ðîäèíè". 12.05 "Îäèí
çà âñ³õ". 14.00 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Íàðå÷åíèé" (1). 22.25
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 3". 23.35 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 00.30 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 01.25 Õ/ô "Ïåðñòåíü ³ç
Àìñòåðäàìó" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10, 05.30 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü
- 5" (1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.35
Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
14.00, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ
"Ñâîÿ ïðàâäà" (1). 15.35, 03.10
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00, 04.45
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 03.55 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Îïåðà-
ö³ÿ "Êóêëîâîä" (1). 21.45 Õ/ô "Çåëå-
íà ìèëÿ" (2). 01.15 Õ/ô "Ë³ñîâèê" (2).

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåò-
êè"(1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðè-
âèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà" (1).
12.55 Ëÿëå÷êà. 13.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 15.00 Îäíà çà âñ³õ.
16.05 Ò/ñ "Ñòóäåíòè" (1). 17.20,
01.25 Äîñâ³äîñ. 18.20, 21.00 Â³òàëü-
êà .19.10 ÁàðÄàê 3. 19.35 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 20.10 Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþ-
áèòü" (1). 22.20 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³.
23.00 Äóðíºâ+1. 23.25 Ìîñ-
ÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðèòóëîê" (2).
01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.50 Áàáóíè &
ä³äóíè.  02.15 Òåîð³ÿ çðàäè.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Ï³äñóì-
êîâèé âèïóñê "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.10
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.15 - Ò/ñ. 12.25 -
ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Êîíöåðò. 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16.40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì.
17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ. 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 19.25 - Ñïîð×àñ. 19.30
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 20.00 - Ê³íîâå÷³ð ç Ì-ñòó-
ä³î. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 21.55 -
Ñïîð×àñ. 22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.00 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45, 19.15 Ï³ðàí³¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.00 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.55, 00.15 Ïîãîäà. 09.00 Õ/ô "Áðþñ

22.20 Ò/ñ "Ãîëóáêà". 00.20 Ò/ñ "Ïå-
ðåâ³çíèê" (2). 01.20 Õ/ô "Øèðîêî
êðîêóþ÷è: Îñòàííÿ ãëàâà". 03.35 Ä/
ô "Àííå Âåñê³. Ãàðÿ÷à åñòîíñüêà
æ³íêà". 04.25 Ä/ô "Àëëà Ïóãà÷îâà.
Æèòòÿ ï³ñëÿ øîó".

 ICTV
06.40 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.10
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.30
Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà". 12.20, 13.00 Ò/
ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.30, 21.55 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.05
Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Äîë³".
18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.00 Õ/ô "Ñôå-
ðà" (2). 01.30 Êðèì³íàëüíèé îáëîì.
02.20 Õ/ô "Ñîëäàò" (2). 03.55 Ò/ñ
"Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â".

ÎÐÒ
09.00 "Æèòè çäîðîâî!" 10.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.00, 14.00, 02.00 Íî-
âèíè. 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.20, 03.05 Ò/ñ "Òîðãîâåëü-
íèé öåíòð". 15.10, 01.15 "Ïîêè ùå
íå ï³çíî". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-
÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè .17.40,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.50,
00.20 "Íåõàé ãîâîðÿòü" .20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Ëþáîâ çà ëþáîâ".
22.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.05 Ñå-
ðåäîâèùå ïðîæèâàííÿ. 00.05 Í³÷í³
íîâèíè.

ÑÒÁ
06.50, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.50,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 10.15 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Îñîá-
ëèâî íåáåçïå÷í³ êóìèðè". 11.10
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ò³ëî íà ïîêàç". 12.05
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 14.00
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî
âåäóòü åêñòðàñåíñè". 21.00 Ò/ñ "Íà-
ðå÷åíèé" (1). 22.25 "Õàòà íà òàòà".
00.15 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.10
Õ/ô "Ãîñïîäàð òàéãè" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 5"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.50, 17.20, 21.45 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Îïåðàö³ÿ "Êóêëî-
âîä" (1). 11.50 Òîê-øîó "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 15.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàí-
íÿ. 16.00, 04.25 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 23.15 Ò/ñ "Ñë³ïà êóëÿ - 3:
Àãåíò äëÿ ñïàäêîºìèö³" (2). 01.00 Ò/
ñ "¥ð³ìì. Äðóãèé ñåçîí" (2). 01.45
Õ/ô "Ìåðêóð³é ó íåáåçïåö³" (2). 05.15
Ñð³áíèé . àïåëüñèí

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè"
(1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà"
(1). 12.55 Ëÿëå÷êà. 13.55 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 15.00 Îäíà çà
âñ³õ. 16.05 Ò/ñ "Ñòóäåíòè" (1).
17.20, 01.25 Äîñâ³äîñ. 18.20, 21.00
Â³òàëüêà. 19.10 ÁàðÄàê 3. 19.35
Áîãèíÿ øîï³íãó. 20.10 Ò/ñ "Ëþáèòü
íå ëþáèòü" (1). 22.20 Ó ÒÅÒà â ²íòåð-
íåò³. 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òó-
á'à. 23.25 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ
"Ïðèòóëîê" (2). 01.00 Òâîþ ìàìó!.
01.50 Áàáóíè & ä³äóíè. 02.15 Òåî-
ð³ÿ çðàäè.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ".
11:05 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/ñ. 14:00 -
Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40
- Äîê/ñ. 16:30 - "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ . 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00
- "×ÀÑ". 19:25 - Ñïîð×àñ. 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà . 20.00 - "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà"
(ïðÿìèé åô³ð). 20.45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà â 10-êó" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 21:30 - "×ÀÑ". 21.55 -
Ñïîð×àñ. 22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
22:05 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷
ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.00 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45, 19.15 Ï³ðàí³¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.15 Ðåïîðòåð. 07.35,
08.35, 19.55, 00.30 Ïîãîäà. 09.00,
16.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (2). 11.05,
17.55, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1).
13.25, 14.35 Kids' Time. 13.30 Ì/ñ
"Êà÷èí³ ³ñòîð³¿" (1). 14.45 Ò/ñ "Äðóç³"
(1). 15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî" (1). 21.00
Ò/ñ "Êóõíÿ 2" (1). 22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (1). 00.35 Ò/ñ "Òàºìíå êîëî"
(2). 01.35 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ" (1).
02.20 Ò/ñ "Ð³ööîë³ ³ Àéëñ" (2). 03.00
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 03.05 Çîíà
íî÷³. 03.10 Çàïîð³æñüêà Ñ³÷. Âèòî-
êè. 03.25 Çîðÿíèé ãîäèíà êîçàòñòâà.
03.40 Êîçà÷÷èíà ðó¿íà. 03.55 Òàì
íà ãîð³ ñ³÷ ³äå. 04.10, 04.40 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 04.15 Êíÿãèíÿ Îëü-
ãà. 04.25 Æàð-ïòèöÿ.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - ïðîãðàìà  "Ðàíîê ç
"Ì-ñòóä³î". 8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 9:05 - ïðî-
ãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 10:55 - Ñïîð ÷àñ (ïîâòîð).
11:05 -  Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïî-
âòîð). 14:30 - "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - "×ÀÑ". 16:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîê/ñ . 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ". 19:35 -  Âå÷-
³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.00
- Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.00 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45, 19.15 Ï³ðàí³¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.15 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.55, 00.35 Ïîãîäà. 09.00, 16.50
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (2). 11.05,
17.55, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1).
13.25, 14.35 Kids' Time. 13.30 Ì/ñ
"Êà÷èí³ ³ñòîð³¿" (1). 14.45 Ò/ñ "Äðóç³"
(1). 15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî" (1). 21.00
Ò/ñ "Êóõíÿ 2" (1). 22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (1). 00.40 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàì-
ï³ðà 3" (2). 01.35 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ"
(1). 02.20 Ò/ñ "Åâð³êà" (1). 03.00,
03.50 Çîíà íî÷³. 03.05 Äæåðåëà
Â³ò÷èçíè. 03.20 Áðàò³º ³ äðóæèíî.
03.35 Çà ëèòîâñüêî¿ äîáè. 03.55
Êîçàöüêèé ôëîò. 04.05 Äèêå ïîëå.
04.20, 04.40 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.

ÑÅÐÅÄÀ, 17 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.00, 08.00 Íîâèíè. 07.15 Îãëÿä
ïðåñè. 07.20 Ã³ãàáàéò. 07.25 Êðà¿íà
on line. 07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40 Åðà
á³çíåñó. 07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó
âñå çíàòè". 08.15 Äîê. ô³ëüì "Ì.Î-
ëÿë³í. Ïîðàíåíå ñåðöå". 09.05
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.15 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 09.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìà-
äÿíàìè. 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ. Ïîâåð-
íåííÿ". 12.35 Íîâèíè. 13.00 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 13.10 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
13.55 "Ïðî æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñü-
êèì. 15.00 ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÜÊ² ÑËÓ-
ÕÀÍÍß Ó ÂÅÐÕÎÂÍ²É ÐÀÄ² ÓÊÐÀ¯-
ÍÈ: "Ïðî ñòàí, çàõîäè òà ïåðñïåê-
òèâè ïîäîëàííÿ íàñë³äê³â ÷îðíî-
áèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè". 18.00 Ïðî
ãîëîâíå. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 18.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
18.55 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 19.40 "Ïðî
æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.50
Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.30 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáà-
òþê. 22.25 Ñâ³òëî. 22.50 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Õóä. ô³ëüì "Êàðó-
ñåëü". 2 ñ. .00.25 Ï³äñóìêè. Á³çíåñ.
00.40 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.10 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25 Ì/ô "Áåð-
íàðä". 10.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1). 11.45,
12.40, 20.15, 21.15, 22.15 Ò/ñ "Âå-
ðîí³êà - 2: Âò³êà÷êà" (1). 13.40, 04.10
"Íå áðåøè ìåí³ - 2". 14.45, 05.00
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 15.45,
00.10 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-
á³çíåñó". 16.45, 23.45 "ÒÑÍ. Îñîá-

ëèâå". 01.10 Õ/ô "Îðê³". 02.30 Õ/ô
"Äâàäöàòü äåâ'ÿòü ³ âñå ùå íåçàé-
ìàíà" (3).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Ïåòð³âêà, 38. Êîìàíäà
Ïåòðîâñüêîãî". 11.20, 12.45 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.40 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.00 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.00 Ò/ñ
"Àíþòà". 17.55, 19.05 Ò/ñ "Æ³íî÷èé
ë³êàð". 20.00, 03.05 "Ïîäðîáèö³".
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    (íà 15.04.2013 - 21.04.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

äîâ³ ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.00 Ò/ñ "Àíþòà". 17.55, 19.05 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð". 20.00, 02.55 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30 "Øóñòåð Live". 00.40
Õ/ô "Çåìíå ÿäðî". 03.25 Ä/ô "Íàòà-
ë³ÿ Ñåëåçíüîâà. ²ç øèðîêî ðîçêðè-
òèìè î÷èìà". 04.20 Õ/ô "Õâ³ñò âèëÿº
ñîáàêîþ" (2).

 ICTV
05.20 Ñâ³òàíîê. 06.25, 07.40 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.35 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ñòîï-10. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.10 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.40 Ò/ñ
"Óáèâ÷à ñèëà". 12.20, 13.00 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.50, 21.55 Ò/ñ "Ïðîêó-

ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.55, 20.05 Ò/
ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.00 Õ/ô "V" îçíà÷àº âåí-
äåòòà" (2). 01.30 Ïðîâîêàòîð. 02.25
Õ/ô "Ïðîøèâêà" (2). 04.00 Ò/ñ "Äðó-
æèíè ôóòáîë³ñò³â".

ÎÐÒ
08.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.00
"Æèòè çäîðîâî!". 10.00 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55 "Äîá-
ðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 14.20, 04.10 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé
öåíòð". 15.10 "Ïîêè ùå íå ï³çíî".
16.00 "×åêàé íà ìåíå". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.40 "Ëþäèíà ³ çàêîí".
18.55 "Ïîëå ÷óäåñ". 20.00 "×àñ".
20.30 "Íàäáàííÿ Ðåñïóáë³êè: Àëëà
Ïóãà÷îâà". 23.00 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.55 Õ/ô "Ñóõîä³ë". 02.25 Õ/ô
"Ñïîðòèâíà ÷åñòü".

ÑÒÁ
06.50 Õ/ô "Ñ³ì íÿíüîê" (1). 08.15 Õ/
ô "Êîõàííÿ Àâðîðè" (1). 10.10 Õ/ô
"Íàä³éíèé çàñ³á". 18.10, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.20 Õ/ô "Çà äâîìà çàé-
öÿìè" (1). 20.00, 22.35 "Õîëîñòÿê -
3". 00.05 "ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ
×åõîâîþ". 01.10 Õ/ô "Â³ä ñåðöÿ äî
ñåðöÿ" (1). 02.45 Õ/ô "Ñíè" (2).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 5"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Îïåðàö³ÿ "Êóêëî-
âîä" (1). 11.50, 04.25 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 15.30 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". 23.20 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ - 3"
(2). 02.45 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 05.15
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè"
(1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà"
(1). 12.55 Ëÿëå÷êà. 13.55 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 15.00, 19.40
Îäíà çà âñ³õ. 16.05 Ò/ñ "Ñòóäåíòè"
(1). 17.20 10 êðîê³â äî êîõàííÿ.
18.40, 21.00 Â³òàëüêà. 19.00
Âå÷³ðí³é ãîí. 22.00 Õ/ô "Äå, ìîÿ
òà÷êà ÷óâàê?" (1). 00.00 Ò/ñ "Ïðè-
òóëîê" (2). 01.00 Äóðíºâ+1. 01.25
Äîñâ³äîñ. 01.50 Áàáóíè & ä³äóíè.
02.15 Òåîð³ÿ çðàäè.

«Ì-ñòóä³î»
 8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 10.55 - Ñïîð ÷àñ
(ïîâòîð). 11.00 - ïðîãíîç ïîãîäè.
11.05 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê çäîðî-
â'ÿ" (ïîâòîð). 14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ".
14:30 - "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 -
Äîê/ñ. 16:30 - "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ.
17.50 - Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ. 19:00 -
"×ÀÑ". 19:25 - Ñïîð×àñ. 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20.00 -"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé
åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.00 - "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - "×ÀÑ".
21:55 - Ñïîð×àñ. 22:00 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

êàíñ³ÿ". 02.55 Õ/ô "×îðíà ñòð³ëà".

ÑÒÁ
06.20, 02.10 Õ/ô "Çåìëÿ Ñàíí³êîâà"
(1). 07.55 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
08.55 "¯ìî âäîìà". 10.00
"ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 10.40 "Õàòà íà
òàòà". 12.35 "Õîëîñòÿê - 3". 16.10
"ßê âèéòè çàì³æ ç Àíô³ñîþ
×åõîâîþ". 17.20 Õ/ô "Çà äâîìà
çàéöÿìè" (1). 19.00 "Óêðà¿íà ìàº
òàëàíò!-5". 21.55 "ÌàñòåðØåô.
Ïðèõîâàíà ïðàâäà". 22.50 "Óêðà¿íà
ìàº òàëàíò!-5" Ï³äñóìêè
ãîëîñóâàííÿ. 23.20 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 3". 00.25 Õ/ô "Êîõàííÿ
Àâðîðè" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí. 07.00, 19.00, 03.20
Ïîä³¿. 07.10, 09.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 10.00 Òàº-
ìíèö³ ç³ðîê. 11.00 Íàéê-
ðàùèé êóõàð íà ñåë³ -
2. 12.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é
ïàòðóëü - 5" (1). 14.00
Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü
- 6" (1). 15.50 Õ/ô "Ñë³äà-
ìè Ôåí³êñà" (1). 18.00,
19.20 Ò/ñ "Êâèòîê íà
äâîõ" (1). 22.20 Õ/ô "Òî÷-
êà âîðîòòÿ" (1). 01.00,
03.40 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³
- 3" (2). 04.25 Õ/ô "Ï³ê
Äàíòå" (1).

Ò Å Ò
07.15 Ì/ñ "²íä³éñüê³ áàé-
êè" (1). 07.40 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïó-
çèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà.

09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/
ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ
"Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà
ñ³ìåéêà" (1). 11.40 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 14.35 Ò/ñ "Ëþáèòü íå
ëþáèòü" (1). 16.35 Õ/ô "Ìîãóòí³é Äæî
ßíã" (1). 18.45 Õ/ô "Áîãè, ìàáóòü,
ç'¿õàëè ç ãëóçäó" (1). 21.00 Â³òàëü-
êà. 22.00 Øóðè-Ìóðè.  23.00 Õ/ô
"Ïîìñòà ïðèäóðê³â" (1). 00.55 Õ/ô
"Ñìà÷íà øòó÷êà" (1).

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:05 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - Ì/ô.
10:30 -  "×àñ". 10:55 - Ñïîð×àñ.
11:05 - "Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00
- Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 14:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ. 18:00 - Êîíöåðò. 19:00 - "×àñ".
19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Ò/ñ.
21:30 - "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õóäîæí³é ô³ëüì .
01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

07.15 Ïàðàä ðàä. 08.10, 10.00 Ðåâ-
³çîð-2. 11.55 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³.
13.40 Ëþäè ÕÅ. 14.00 Íåðåàëüíà
³ñòîð³ÿ. 14.40 Ôàéíà Þêðàéíà.
15.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (2). 16.45,
00.00 Õ/ô "×àðë³ òà øîêîëàäíà ôàá-
ðèêà" (1). 19.00 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³
Ñìåðòåëüí³ ðåë³êâ³¿: ×àñòèíà 1" (1).
22.00 Õòî çâåðõó?-2. 02.10 Õ/ô
"Äæèíñè-òàë³ñìàí 2" (1). 04.00,
05.00 Çîíà íî÷³. 04.05 Áëàãîñëîâ-
ëÿþ ³ ìîëþñÿ. 04.30 Ìèòðîïîëèò
Äìèòðî Ìîãèëà. 05.05 Ìåäèöèíà
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. 05.20 Ñëîâî ³ ç³ëëÿ.
05.35, 06.10 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
05.40 SOLO-MEA.

ÍÅÄ²Ëß, 21 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.05 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 07.35 Òîê-
øîó "Äðóæèíà". 09.05 Ïîäîðîæóé
ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ. 09.30 Àóä³º-
íö³ÿ. 09.50 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 10.15
Áëèæ÷å äî íàðîäó. 10.45 Çîëîòèé
ãóñàê. 11.10 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè.
11.55 Êðîê äî ç³ðîê. 12.45 Ìóçè÷íà
àêàäåì³ÿ. ªâðîáà÷åííÿ. 13.45 Êó-
ìèðè ³ êóìèð÷èêè. 14.15 Øåô-êó-
õàð êðà¿íè. 15.20 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîð-
äîíà. 16.20 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ.
17.05 Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ. 17.40
Òåëåïðîåêò "Êîðîëåâà Óêðà¿íè".
18.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 18.50
Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 19.00 Í³êîëî.
"Âåñíà ïðèéøëà". 20.50 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
21.45 Òî÷êà çîðó. 22.05 Í³êîëî "Âåñ-
íà ïðèéøëà" (ïðîäîâæåííÿ). 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35 Òîê-øîó
"Äðóæèíà". 00.45 Êëóá ãóìîðó.
01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 02.00 Ãîëîâ-
íèé àðãóìåíò. 02.15 Òî÷êà çîðó.

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "² ö³ëîãî ñâ³òó çàìàëî"
(1). 07.50 Ìóëüòô³ëüì (1). 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. Âåíåö³ÿ".
11.40 "Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì". 12.35,
20.15 "Ãîëîñ êðà¿íè - 3". 15.15, 02.45
Õ/ô "Ñåêòà". 19.30 "ÒÑÍ-òèæäåíü".
22.30 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.30 "Ùî?
Äå? Êîëè? Ç³ðêîâ³ â³éíè". 00.30 Õ/ô
"Íåíå" (3).

ðà¿íà". 23.15 Õ/ô "Çàðó÷íèêè" (2).
01.15 Ò/ñ "¥ð³ìì. Äðóãèé ñåçîí" (2).
02.00 Õ/ô "Ï³ê Äàíòå" (1). 05.20
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Áàéäèê³âêà. 07.30, 08.25 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Ðàíåòêè"
(1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1)
.11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðè-
âèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ "Ïîìñòà" (1).
12.55 Ëÿëå÷êà. 13.55 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 15.00 Îäíà çà âñ³õ.
16.05 Ò/ñ "Ñòóäåíòè" (1). 17.20,
01.25 Äîñâ³äîñ. 18.20, 21.00 Â³òàëü-
êà. 19.10 ÁàðÄàê 3. 19.35 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 20.10 Ò/ñ "Ëþáèòü íå ëþ-
áèòü" (1). 22.20 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³.
23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.
23.25 ÌîñÃîðÑìºõ. 00.00 Ò/ñ "Ïðè-
òóëîê" (2). 01.00 Òâîþ ìàìó!. 01.50
Áàáóíè & ä³äóíè. 02.15 Òåîð³ÿ çðà-
äè.

«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". 10.55 - Ñïîð-
×àñ. 11:00 - ïðîãíîç ïîãîäè. 11.05 -
Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà òîð-
áèíêà" (ïîâòîð). 13:45 - "Àêòóàëü-
íå ³íòåðâ'þ". 14:00 - Ì/ô. 14:30 -
"×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16:30 - "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â.. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50
- Ì/ô. 18:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ"
(ïðÿìèé åô³ð). 19:00 -  "×ÀÑ". 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 20.00 - Ê³íoâå÷³ð ç
"Ì- ñòóä³î". 21:30 - "×ÀÑ". 22:05 - Ò/
ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.00 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ÷å.
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45, 19.15 Ï³ðàí³¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.15 Ðåïîðòåð. 07.35,
08.35, 19.55, 00.30 Ïîãîäà. 09.00,
16.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (2).
11.05, 17.55, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè"
(1). 13.25, 14.35 Kids' Time. 13.30
Ì/ñ "Êà÷èí³ ³ñòîð³¿" (1). 14.45 Ò/ñ
"Äðóç³" (1). 15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî"
(1). 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ 2" (1). 22.05
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (1). 00.35 Ò/ñ "Òàº-
ìíå êîëî" (2). 01.35 Ò/ñ "Âåðîí³êà
Ìàðñ" (1). 02.20 Ò/ñ "Ð³ööîë³ ³ Àéëñ"
(2). 03.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
03.05 Çîíà íî÷³. 03.10 Óêðà¿íö³
Íàä³ÿ. 04.05, 04.40 Çîíà íî÷³ Êóëü-
òóðà. 04.10 Ëåãåíäàðíå ïàð³. 04.20
Êîõàííÿ âñüîãî æèòòÿ.

Ï’ßÒÍÈÖß, 19 ÊÂ²ÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
07.00, 08.00 Íîâèíè. 07.15 Îãëÿä
ïðåñè. 07.20 Êðà¿íà on line. 07.40
Åðà á³çíåñó. 07.45 Ê³íîæóðíàë
"Õî÷ó âñå çíàòè". 08.15 Äîê. ô³ëüì
"ª.Ãåðàñèìîâ. Çâè÷êà áóòè ãåðîºì".
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.15 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.20 Ïðåì'ºðà. Ä/ô
"Ñ³ìäåñÿòíèêè. Âîëîäèìèð Äàõíî".
09.50 Êîíòðîëüíà ðîáîòà. 10.15 Ò/ñ
"Ìàðóñÿ. Ïîâåðíåííÿ". 12.35 Íî-
âèíè. 13.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.15
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 13.35 Ñîö-
³àëüíå øîó "Àäðåíàë³í". 15.00 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.25
Îêîëèöÿ. 15.55 Ò/ñ "²ç æèòòÿ êàï³òà-
íà ×åðíÿºâà". 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ñâ³ò
ñïîðòó. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10
Íåâ³äîìà êîíòððîçâ³äêà. 19.50 221.
Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.40 Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00 Ï³äñóì-
êè.  23.15 Õóä. ô³ëüì "Êàðóñåëü". 4
ñ. 00.05 Õóä. ô³ëüì "Êàðóñåëü". 5
ñ. 01.00 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ïðî ãîëîâíå. 02.15 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 02.30 Õ³ò-ïàðàä "Íà-
ö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì).

   Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
04.35 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä". 10.00, 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1).
11.40 Ò/ñ "Âåðîí³êà - 2: Âò³êà÷êà"
(1). 12.40 "Ïåêåëüíà êóõíÿ-3". 14.40,
03.50 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 3". 15.40
"Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15
"Âå÷³ðí³é Êè¿â". 22.10 Õ/ô "Ïåðå-
â³çíèê" (2). 00.10 Õ/ô "Áåçñîííÿ" (2).
02.15 Õ/ô "Ïðèíöåñà ìîº¿ ìð³¿" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà".
11.05, 12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.15 "Ñó-

 ×ÅÒÂÅÐ, 18 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25 Êðà¿-
íà on line. 07.30 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.40
Åðà á³çíåñó. 07.45 Ê³íîæóðíàë
"Õî÷ó âñå çíàòè". 08.15 Äîê. ô³ëüì
"Î.Á³ëÿâñüêèé. Îñîáèñòà . ïðàâà
Ôîêñà". 09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.30 Ò/ñ "Ìàðó-
ñÿ. Ïîâåðíåííÿ". 12.35 Íîâèíè.
13.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 13.05 Òîê-øîó
"Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 14.00 "Ïðî
æèòòÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.45 Ïîãîäà. 15.55 Ò/ñ
"²ç æèòòÿ êàï³òàíà ×åðíÿºâà". 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ñâ³ò ñïîðòó. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.10 Ïðî ãîëîâíå. 19.40 "Ïðî æèò-
òÿ" ç À.Ïàëü÷åâñüêèì. 20.55 Îô³ö-
³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.25 Äîñâ³ä.
22.50 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Õóä. ô³ëüì
"Êàðóñåëü". 3 ñ. 00.25 Ï³äñóìêè.
Á³çíåñ. 00.40 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.45
Ïðî ãîëîâíå. 02.15 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 02.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.35 Íîâèíè.

     Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.20 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 07.30,
08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25
Ì/ô "Áåðíàðä". 10.00, 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1).
11.45, 12.40, 13.40 Ò/ñ "Âåðîí³êà -
2: ò³êà÷êà" (1). 14.45, 05.05 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 3". 15.45, 04.15 "Ñåê-
ðåòí³ ìàòåð³àëè øîó-á³çíåñó".
16.45, 23.40 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.15 "Âåðîí³êà - 2: Âò³êà÷êà" (1).
21.15 "Ïåêåëüíà êóõíÿ-3". 00.05
"Ñåêñ-ì³ñ³ÿ". 01.10 Õ/ô "Ïåðåâ³çíèê"
(2). 02.35 Õ/ô "29 ³ âñå ùå íåçàéìà-
íà" (3).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà".
11.05, 12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.15 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.05 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.00 Ò/ñ "Àíþòà". 17.55, 19.05 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð". 20.00, 02.50 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Ïîâîðîòè äîë³".
22.20 Ò/ñ "Ãîëóáêà". 00.20 Ò/ñ "Ïå-
ðåâ³çíèê" (2). 01.20 Õ/ô "Âòå÷à ç Ëîñ-
Àíäæåëåñà". 03.20 Ä/ô "Âëàäèñëàâ
Ãàëê³í. Áëèçüêî äî ñåðöÿ". 04.10 Ä/
ô "Ãàëèíà Ïîëüñüêèõ. Ó ðîë³ ùàñ-
ëèâî¿ æ³íêè".

 ICTV
06.30, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/
ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.50 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.10 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 16.40 Ò/ñ
"Óáèâ÷à ñèëà". 12.30, 13.00 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.40, 21.55 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.55 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè-6. Äîë³". 18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 20.05 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 23.00 Õ/ô "Ïðîøèâêà" (2).
00.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 01.50 Õ/ô
"Ñôåðà" (2). 04.00 Ò/ñ "Äðóæèíè
ôóòáîë³ñò³â".

ÎÐÒ
08.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.00
"Æèòè çäîðîâî!". 10.00 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.20, 03.05 Ò/ñ "Òîðãîâåëü-
íèé öåíòð". 15.10, 01.15 "Ïîêè ùå
íå ï³çíî". 16.00 "ß ïîäàþ íà ðîçëó-
÷åííÿ". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
02.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.50,
00.20 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Ëþáîâ çà ëþáîâ".
22.35 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.05 "Ïîë-
³òèêà ç Ïåòðîì Òîëñòèì". 00.05 Í³÷í³
íîâèíè.

ÑÒÁ
06.30, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.15,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ùî
ïðèõîâóþòü ãåðî¿ Ìàðãîø³?" 10.50
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Â³éíà çà ñïàäùè-
íó". 11.50 Õ/ô "Â³ä ñåðöÿ äî ñåðöÿ"
(1). 13.40 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 Ò/ñ "Íàðå÷åíèé" (1). 22.25
"Êóë³íàðíà äèíàñò³ÿ". 00.15 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (1). 01.10 Õ/ô "ß êðîêóþ
ïî Ìîñêâ³" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 5"
(1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.35 Ïîä³¿.
07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.50, 17.20, 21.45 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/ñ "Îïåðàö³ÿ "Êóêëî-
âîä" (1). 11.50 Òîê-øîó "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 15.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàí-
íÿ. 16.00, 04.30 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.55 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-

IÍÒÅÐ
06.40 "Âåëèêèé áîêñ. Á³é çà ó÷à-

ñòþ Ñ. Ôåä÷åíêî". 08.00 "Áîêñ.
Òàéñîí Ôüþð³ - Ñò³âåí Êàíí³íãåì".
09.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñü-
êîãî". 10.05 "Îðåë ³ Ðåøêà". 11.05
"Ñìà÷íå ïîáà÷åííÿ". 12.00 Ò/ñ
"Êðåì³íü 2". 16.10 Ò/ñ "Ãåíå-
ðàëüñüêà íåâ³ñòêà". 20.00, 03.05
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 20.45 "Âåëèê³
òàíö³". 23.15 Õ/ô "Âåëèêà ð³çíèöÿ".
01.00 Õ/ô "Âàí³ëüíå íåáî" (2). 03.50
Ä/ô "Ïåðøà çèìà".

 ICTV
07.00 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 07.50
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.10
Äà÷à. 08.50 Îñíîâíèé ³íñòèíêò.
09.20 Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 10.30 Îë³ì-
ï³Ëÿïè. 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ. 12.00
Ìóëüò îñîáèñòîñò³. 12.25 Êðèì³íàëü-
íèé îáëîì. 13.25 Ò/ñ "Ðîçâ³äíèêè:
Â³éíà ï³ñëÿ â³éíè". 18.45 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 19.30 Õ/ô "Ìåõàí³ê". 21.10 Õ/ô
"Ïðîòèñòîÿííÿ". 23.05 Ò/ñ "Òàêñ³".
00.25 Õ/ô "Àäðåíàë³í" (2). 02.00 Õ/ô
"Àäðåíàë³í-2: Âèñîêà íàïðóãà" (2).
03.25 Ò/ñ "Äðóæèíè ôóòáîë³ñò³â".

ÎÐÒ
07.10 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí". 07.45
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 09.30
"Äîêè âñ³ âäîìà". 10.25 "Ôàçåíäà".
11.15 "Ñåðåäîâèùå ïðîæèâàííÿ".
12.15 "ªðàëàø". 12.35 Õ/ô "Îï³êóí".
14.15 "Â³öèí, ÿêîãî ìè íå çíàëè".
15.15 "Ôîðò Áîÿðä". 16.55 "Îäèí â
îäèí!". 20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 21.00
"Êëóá Âåñåëèõ ³ Êì³òëèâèõ". Âèùà
ë³ãà. 23.10 "Ïîçíåð". 00.10 Õ/ô
"Ë³òí³é ÷àñ". 01.55 Õ/ô "Ìèëîñòèâ³
ãîñóäàð³". 03.05 Ò/ñ "Òîðãîâåëüíèé
öåíòð".

ÑÒÁ
06.50 "¯ìî âäîìà". 07.55 "Êóë³íàð-
íà äèíàñò³ÿ". 09.50 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 10.45 Ò/ñ "Íàðå÷åíèé" (1).
15.00 "Óêðà¿íà ìàº òàëàíò!-5". 19.00
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 20.00 "Îäèí
çà âñ³õ". 22.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü
åêñòðàñåíñè".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 06.45
Ïîä³¿. 07.00 Õ/ô "Ñë³äàìè Ôåí³êñà"
(1). 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00
Ãåðî¿ åêðàí³â. 11.00 Ò/ñ "Äîðîæí³é
ïàòðóëü - 6" (1). 14.00
Íàéðîçóìí³øèé. 15.45 Õ/ô "Ëþáêà"
(1). 19.00, 03.50 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00,
21.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 23.00
"Âåëèêèé ôóòáîë". 00.30 Ò/ñ "Øàõòà"
(2). 04.35 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü -
5" (1).

Ò Å Ò
07.15 Ì/ñ "²íä³éñüê³ áàéêè" (1). 07.40
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçèêè.
08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î,
âïåðåä!" (1). 10.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà
Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1).
11.40 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
13.35 Ò/ñ "Ñòóäåíòè" 1 ñ. (1). 16.35
Õ/ô "Áîãè, ìàáóòü, ç'¿õàëè ç ãëóçäó"
(1). 19.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 20.00
Â³òàëüêà. 22.00 Øóðè-Ìóðè. 23.00
Õ/ô "Ïîìñòà ïðèäóðê³â - 2" (1). 01.05
Õ/ô "Æèòòÿ, ÷è ùîñü òàêå" (1). 03.00
Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 - "Òîï
Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ". 11:00
- Õóäîæí³é ô³ëüì. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Ì/ô. 18:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêî-
âèé âèïóñê "7 äí³â". 21:10 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 22:35 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 00.20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
 06.50 Ïàðàä ðàä. 07.45 Öåðêâà
Õðèñòîâà. 08.00 Çàïèòàéòå ó ë³êà-
ðÿ. 08.25 Ì/ñ "Áîá Ãóáêî Ïðÿìî-
êóòí³ Øòàíö³" (1).  08.55 Ì/ñ
"Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó" (1). 10.00
Ì/ô "Ñêóá³ Äó ³ ìå÷ ñàìóðàÿ" (1).
11.35, 22.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó.
13.05 Õòî çâåðõó?-2. 15.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì" (2). 16.25 Õ/ô "Ãàðð³
Ïîòòåð ³ Ñìåðòåëüí³ ðåë³êâ³¿: ×àñ-
òèíà 1" (1). 19.20 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð
³ Ñìåðòåëüí³ ðåë³êâ³¿: ×àñòèíà 2"
(1). 23.30 Õ/ô "Ïåðåðîñòêè" (3).
01.25 Ò/ñ "Ð³ööîë³ ³ Àéëñ" (2). 02.20,
03.15 Çîíà íî÷³. 02.25 Ëåîïîëüä,
àáî âòå÷à â³ä ñâîáîäè. 02.50 Ïîð-
òðåò, íàïèñàíü ãëèáèíîþ. 03.20 Õòî
ãî¿â ðàíè êîçàêàì? 03.35 Â³í âðÿ-
òóâàâ íàñ â³ä ÷óìè. 03.50 Íàéê-
ðàù³... Ñåðåä ïîâèòóõ. 04.05,
04.45 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.10
Îáîæíþâàíà. 04.30 Ñîô³ÿ- äèòÿ
êîõàííÿ.

Íîâèé Êàíàë

04.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.  04.45,
05.55 Teen Time. 04.50 Ò/ñ "Àéêàðë³"
(1). 06.00 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêóþ-
÷å. 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
06.45, 19.15 Ï³ðàí³¿. 07.30, 08.30,
19.00, 00.15 Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35,
19.55, 00.30 Ïîãîäà. 09.00, 16.50
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (2). 11.05,
17.55, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1).
13.25, 14.35 Kids' Time. 13.30 Ì/ñ
"Êà÷èí³ ³ñòîð³¿" (1). 14.45 Ò/ñ "Äðóç³"
(1). 15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî" (1). 21.00
Ò/ñ "Êóõíÿ 2" (1). 22.05 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (1). 00.35 Ò/ñ "Òàºìíå êîëî"
(2). 01.35 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ" (1).

02.20 Ò/ñ "Ð³ööîë³ ³ Àéëñ" (2). 03.00,
03.55 Çîíà íî÷³. 03.05 Óêðà¿íö³
Íàä³ÿ. 04.00 Ç³ðêà Âàâ³ëîâà. 04.45,
05.20 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.50
Òàñÿ. 04.55 Ñîí Àë³íè Êîñòîìàðî-
âî¿.

ÑÓÁÎÒÀ, 20 ÊÂ²ÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

08.00 Ïðèñâÿòè ñåáå ôóòáîëó!
08.20 Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð. 09.05 Æèòòÿ
íà ð³âíèõ. 09.20 Àðì³ÿ. 09.35
Äîñâ³ä. 11.10 Ãðàºìî â àðì³þ. 11.35
Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà. 11.55 Õ/
ô "Ñí³äàíîê íà òðàâ³". 14.30 Â ãîñ-
òÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 15.30 Çîëîòèé ãó-
ñàê. 16.10 Êîíöåðò ß.Òàáà÷íèêà
"Ò³ëüêè ìóçèêà". 17.25 Êîíöåðò ß.Òà-
áà÷íèêà "×åñòü ìàþ çàïðîñèòè".
20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.25 Áåç öåíçóðè. 21.55 Êàáì³í:
ïîä³ÿ òèæíÿ. 22.10 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00 Òâ³é ãîëîñ. 23.30 Åðà çäîðî-
â'ÿ. 23.50 Ê³íî â äåòàëÿõ. 00.40 Êëóá
ãóìîðó. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45
Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 01.55 ÒåëåÀêà-
äåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî
òàì?" 10.15 Ì/ô "Åíãð³ Áåðäñ". 10.20,
10.45 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.05
"Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 4: Â'ºòíàì". 12.05
"Òà÷êè". 12.30, 20.00 "Âåëèê³ ïåðå-
ãîíè". 14.40 Õ/ô "Êðèõ³òêî ³ç Áå-
âåðë³-Õ³ëëç" (1). 16.35 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà"  19.30,
04.55 "ÒÑÍ". 22.10 Õ/ô "² ö³ëîãî ñâ³òó
çàìàëî" (1). 00.40 Õ/ô "Æèòòÿ â ðî-
æåâîìó êîëüîð³" (2). 03.05 Õ/ô "Áåç-
ñîííÿ" (2).

IÍÒÅÐ
10.55 Õ/ô "Åê³ïàæ". 13.50 Ò/ñ
"Êðåì³íü". 17.55, 20.30 Ò/ñ "Êðåì³íü
2". 20.00, 03.25 "Ïîäðîáèö³". 22.45
"Âåëèêèé áîêñ. Á³é çà ó÷àñòþ Ñ.
Ôåä÷åíêî". 00.10 "Áîêñ. Òàéñîí
Ôüþð³ - Ñò³âåí Êàíí³íãåì". 01.25 Õ/
ô "Ìàíü÷æóðñüêèé Êàíäèäàò" (3).
03.55 Êîíöåðò Ã. Ëºïñà. 05.15 Ä/ô
"Ì³ñòè÷íà ñèëà Ìàéñòðà. Äî þâ³-
ëåþ Ìèõàéëà Áóëãàêîâà".

ICTV
06.50 Êîçèðíå æèòòÿ. 07.20, 04.00
Õ/ô "Ì³ñüêèé êîììàíäî". 09.00 Ç³ðêà
YouTube. 10.00 Äà÷à. 10.35 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 11.30 Çà êåðìîì.
12.00 Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 12.40 Ìàê-
ñèìóì â Óêðà¿í³. 13.35 Ò/ñ "Ðîçâ³ä-
íèêè: Îñòàíí³é á³é". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.00 Ò/ñ "Ìèñëèâö³ çà êàðà-
âàíàìè". 22.45 Õ/ô "Àäðåíàë³í" (2).
00.15 Õ/ô "Àäðåíàë³í-2: Âèñîêà íà-
ïðóãà" (2). 01.55 Õ/ô "V" îçíà÷àº
âåíäåòòà" (2).

ÎÐÒ
06.55 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
07.40 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
07.55 "Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè".
08.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.55 "Ïåðåâàë Äÿòëîâà.
Â³äðàõîâàí³ ó çâ'ÿçêó ñìåðò³". 11.15
"Àáðàêàäàáðà". 14.15 "Â'ÿ÷åñëàâ
Ôåòèñîâ. Âñå ïî-÷åñíîìó". 14.50
"Ðîìàíîâè. Ì³ñòèêà öàðñüêî¿ äè-
íàñò³¿". 15.55 "Âàíãà. Ñâ³ò âèäèìèé
³ íåçðèìèé". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
17.15 "Óãàäàé ìåëîä³þ". 17.55 Ò/ñ
"Îñòàííÿ çóñòð³÷". 20.00 "×àñ". 20.20
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.05 "Ùî? Äå?
Êîëè?" 23.15 Ñóïåðíîâèé Øåðëîê
Õîëìñ. "Åëåìåíòàðíî". 00.15 Õ/ô
"Ñïîâ³äü óòðèìàíêè". 01.45 Õ/ô "Âà-
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Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

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

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

Íàøà àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5à,

(²² ïîâ.)  òåë.:   5-47-68.
www.gazeta-mukachevo.com
E-mail: mk-news@ukr.net

Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ
äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 22
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 12
     äiâ÷àòîê – 10
     îäðóæèëîñÿ –

2 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà;
ïîìåðëî – 12 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

ОВЕН. Ви можете
впоратися з усіма про�
блемами і виявити
ініціативу в рішенні

складних справ. Стримуйте�
ся, навіть якщо почуєте  кри�
тику. Намагайтеся всіма си�
лами уникнути скандалу.

ТЕЛЕЦЬ. При рі�
шенні принципових
питань твердо відсто�
юйте свої переко�

нання. Вам буде вдаватися
будь�яка робота. Намагай�
теся не  пропустити важливу
ділову інформацію і не
відкладайте призначені
зустрічі.

БЛИЗНЮКИ. Ваші
плани починають
стрімко реалізовува�
тися.  Можливі неве�
ликі неприємності в

діловій сфері. Краще в цей
час звернути  увагу на свою
домівку та родину, там на вас
буде очікувати щире щастя і
успіх.

РАК. Справ буде
ставати усе більше і
більше, а часу на них
залишатися усе мен�

ше і менше. Не переживай�
те, всі проблеми будуть вир�
ішені, якщо ви виявите
зібраність, уважність і зосе�
редженість.

ЛЕВ. Постарайте�
ся зіставити свої ба�
жання зі своїми  мож�
ливостями. Ви змо�

жете вирішити швидко не всі
виникаючі питання, що буде
здорово дратувати. Будуть
вдалими переговори та інша
ділова взаємодія з людьми
старшого віку

ДІВА. Ви можете
стати всерйоз заван�
тажені роботою.
Щось, можливо, при�

йдеться переробляти через
непередбачено виниклі уск�
ладнення.

ТЕРЕЗИ. Швидше
за все, у мистецтві
знаходження комп�
ромісів  рівних вам не
виявиться. Можливо,

вас спробують обдурити.
Будьте напоготові,  поста�
райтеся не попастися на га�
чок.

СКОРПІОН. Ви
встигнете зробити
багато чого з того, що
задумано.  Не покла�

дайтеся на інших, а робіть усе
самі, у вас вийде. Необхідно
пам'ятати, що зайва
впертість може привести до
сварок і конфліктів .

СТРІЛЕЦЬ. Перед
вами відкриються
нові можливості для
основної  діяльності,
друзі також будуть

цьому сприяти. Прислухай�
теся до голосу своєї  інтуїції.
Вам доведеться приймати
серйозне рішення, від якого
будуть  залежати подальші
події вашого життя.

КОЗЕРІГ. Більше до�
віряйте собі, тільки не
приймайте поспішних
рішень. Реалізація
добре продуманих

ідей вам по плечу. Якщо
впевненість не  покине вас,
справи підуть відмінно.
Вихідні проведіть з родиною
на природі.

ВОДОЛІЙ. Скон�
центруйтеся на ідеях
і планах і ви зможете
досягти багато чого

за короткий проміжок часу.
Намагайтеся хоча б трохи
думати, перш ніж відверто
розмовляти з близькими
людьми. Вихідні краще  про�
вести вдома, де ви зможете
відпочити в колі родини .

РИБИ. Може поча�
тися стрімкий зліт ак�
тивності і приплив
життєвих сил. Справи

на роботі будуть складатися
досить успішно, особливо в
питаннях кар'єри. Понов�
лення дружніх відносин може
виявитися для вас досить  ко�
рисним.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 15.04.13 – 21.04.2013

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Пані Тая чекає на Вас з 10 до 14 год.
 У М. МУКАЧЕВО, вул. Маргітича (колишня

Московська), 11, Будинок школяра, 2�й поверх 12

кабінет – 15,16,17,18,19 КВІТНЯ
Вартість прийому – 50 грн.

Реалізуються фото, буклети, амулети

ДЛЯ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
Подрібніть у кавовому млинку півкілограма почищеного

гарбузового насіння. Змішайте отриману муку з 250 г меду.
Зліпіть кульки завбільшки з лісовий горіх. З’їдайте одну таку
кульку перед їдою, тобто двічі�тричі на день.

ЧИСТИМО ПЕЧІНКУ
Залийте склянкою окропу 1 ст. ложку польового хвоща та

0,5 ст. ложки полину. Настоюйте 30 хвилин. Пийте по
півсклянки вранці та ввечері. Курс – 2 тижні. Після лікування
зробіть 2 тижні перерви.

ВІД БОЛЮ У НИРКАХ
Заповніть літрову банку ялицевою корою і залийте літром

окропу. Потримайте на водяній бані годину. Процідіть і пийте
по 30�40 г тричі на день. За курс треба випити три літри, і ви
відчуєте полегшення.

УНИКНУТИ ІНСУЛЬТУ
Люди після 65 років, які користуються оливковою

олією для приготування їжі, на 41% рідше страждають
від інсульту, засвідчили дослідження французьких уче�
них.

Упродовж п’яти років вони вивчали режим харчування 7235
осіб у віці 65 років і старше. Добровольців розділили на три
групи. Перша – не вживала оливкової олії, друга – викорис�
товувала її помірно, а третя – інтенсивно. В результаті у тих,
хто регулярно використовував оливкову олію, ризик інсульту
був на 2/5 нижчий порівняно з тими, хто не вживав її зовсім.

Оливкова олія також допомагає у разі інших проблем: діа�
бету, високого рівня холестерину, підвищеного тиску і ожир�
іння.

Ãîëëèâóäñêàÿ êèíîçâåç-
äà òåëåãðàôèðóåò  ñâîå-
ìó ìóæó:

– Äîðîãîé, ÿ íèêîãäà íå
ïðîâîäèëà ñâîé ìåäîâûé
ìåñÿö òàê ïðåêðàñíî!
Æàëü, ÷òî òåáÿ çäåñü
íåò.

Ðàçãîâàðèâàþò äâå àê-
òðèñû:

– Êàê ïðîøëà òâîÿ ïðî-
áà íà ðîëü â íîâîì ôèëü-
ìå?

– Íîðìàëüíî, ðåæèññåð
òîëüêî íåìíîãî ïîêàï-
ðèçíè÷àë, ÷òî ó ìåíÿ õî-
ëîäíûå íîãè.

Âîïðîñ:
– Âû âèäåëè æåíó Ñòè-

âè  Óàíäëåðà? Íåò?
Íè÷åãî ñòðàøíîãî. ß

òîæå åå íå âèäåë.

Ñåêðåòàðüêà ïðîòÿãè-
âàåò òðóáêó áîññó:

– Ìíå êàæåòñÿ, ýòî âàñ.
– Ïî÷åìó òû òàê ðåøè-

ëà?
– Âèäèòå ëè, øåô, êîã-

äà ÿ ñíÿëà òðóáêó, êòî-òî
ñêàçàë:"Ýòî òû, ñòàðûé
êîçåë?"

Ôóòáîëüíûé ìàò÷ ìåæ-
äó Ðîññèåé è Ãåðìàíèåé.
Ñ÷åò 2:0 â ïîëüçó íåìöåâ.

– Ðåáÿòà! – êðè÷èò ñ
òðèáóíû ïîäâûïèâøèé
äåä-âåòåðàí.– Ìû èõ
áèëè ïîä Ñòàëèíãðàäîì,
Êèåâîì, Êóðñêîì, à âû, ñó-
êèíû äåòè, ïîçîðèòå íàñ!

Ñèäÿùèé ðÿäîì ãðóçèí
çàìå÷àåò:

– Òîãäà  ó âàñ, äåä, áûë
äðóãîé òðýíåð.

– Ïî÷åìó  âû óøëè ñ ïðå-
äûäóùåãî ìåñòà ðàáî-
òû?

– Ïî ïðè÷èíå óñòàëîñ-
òè.

– Êàêîé óñòàëîñòè?
– Íå çíàþ, ïðîñòî îíè

ñêàçàëè,  ÷òî îò ìåíÿ
óñòàëè.

Молодий британець Метт Фрост
змінив 53 професії за рік, намагаю�
чись знайти дійсно свою роботу. Про
це повідомляє Life News Online.

«29�річний житель британського
міста Корнуолл на ім'я Метт Фрост
зважився на найбільшу авантюру
свого життя: безробітна молода лю�
дина змінила 53 професії за рік, щоб
знайти себе і визначитися, чого на�
справді хоче. Британець, який понад
10 років пропрацював менеджером
у продовольчому магазині, захотів
змінити долю після того, як йому на

У ПОШУКАХ СЕБЕ ЗМІНИВ 53 ПРОФЕСІЇ ЗА РІК
голову впала важка коробка з метале�
вими приладами», – зазначає ресурс.

Перебуваючи у лікарні після трав�
ми, Метт усвідомив, що не хоче прове�
сти усе життя в магазині, в якому він
працював із 17 років. Тоді він звільнив�
ся і вирішив знайти роботу, яка б не
припускала рутини. Так він влаштував�
ся каскадером. Проте через кілька
тижнів перекваліфікувався в офіціан�
та, а опісля вирішив спробувати себе
там, де потрібна важка фізична пра�
ця.

«За кілька місяців він встиг попра�

цювати фотографом, продюсером,
фермером, журналістом і секрета�
рем. Отримавши своєрідний адре�
налін, авантюрист спробував себе
навіть у ролі коваля», – говориться в
статті.

Єдиним мінусом у своїй авантюрі
Метт вважає те, що у нього як і рані�
ше немає впевненості в завтрашньо�
му дні. Проте він зазначає, що за ко�
роткий строк прожив ціле життя і от�
римав неймовірні враження. І хоча
ще не знайшов свою роботу, зараз
він абсолютно щасливий.

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²

14 êâ³òíÿ ö.ð. î 12-é ãîä.
â³äáóäåòüñÿ âèñòàâà äëÿ

ä³òåé Í.Ïîíàìàðåíêà
ß. Êàøèíñüêîãî

«Âåñåëà êâàìïàí³ÿ»
Öüîãî æ äíÿ î 17.00  – âèñ-
òàâà äëÿ äîðîñëèõ Ð. Ãàëóø-
êî

 «Âñå ò³ëüêè
ïî÷èíàºòüñÿ».

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³


