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 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ
ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³
âëàñíèêà ìàéíà.

     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðà-
âîâå çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ
á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü.

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ
äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó
ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

У всі дні, крім суботи й неділі
з 8.30  до 17.30 год. і в інші дні
        та час за домовленістю
                            з клієнтом.

УКРАЇНА увійшла у тридцятку  найкращих імпор�
терів  світу.

НА ПІВДНІ та в Криму  розпочався збір  виногра�
ду. Цього року  врожай  неабияк потішив виногра�
дарів. Вони   сподіваються  зібрати  сонячних грон
на 20 відсотків більше, ніж  минулого року.

В УКРАЇНІ  щохвилини  стається квартирна кра�
діжка.

ДО ПАРИЖУ приїхало стільки  туристів, що в
черзі до Ейфелевої вежі стоять по  три години.

В РАМКАХ реформи в Україні будуть ліквідовані
122 прокуратури.

МІНОБОРОНИ  планує замінити жовті нитки
штучного золота на генеральсько�адміральських
погонах і еполетах на справжній дорогоцінний ме�
тал.

ДВАДЦЯТЬ процентів  українців потерпають  від
ожиріння. Найтовстіші люди  живуть в острівній
державі Науру�там на ожиріння хворіє  70 про�
центів населення.

У ЛОНДОНІ підсмажили перший у світі  гамбур�
гер, м'ясо для якого виростили штучно�зі стовбур�
них клітин корів.

В УКРАЇНІ щороку роблять  понад 300 тисяч  опе�
рацій на очах, 12 тисяч  чоловік�інваліди  через
вади зору.

62 "МОРЖІ" з 17 країн світу, в числі яких і украї�
нець Іван Полушенко з Ізмаїла здійснили перший в
історії естафетний заплив через Берінгову прото�
ку.

ДО 2017 р. у Ялті може з’явитися найбільший  у
Європі  відпочивальний Комплекс, головним спон�
сором   проекту виступить група російських ком�
паній олігарха Романа Абрамовича.

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ Â²ÒÀªÌÎ!
Ö³º¿ íåä³ë³  ó ðîçêâ³ò³  äóõîâíèõ ³ ô³çè÷íèõ ñèë

â³äçíà÷àº äåíü íàðîäæåííÿ ÷àð³âíà ³ ìèëà æ³íêà,
õîðîøà äðóæèíà, òóðáîòëèâà ìàìà ïåðøèé çàñ-
òóïíèê  äèðåêòîðà ÒçÎÂ «Àð³àäíà»

 Åð³êà ²âàí³âíà
ÄÓÁÀÍÈ×

Ùèðî ïîçäîðîâëÿºìî øàíîâíó ³ìåíèííèöþ ³
Áàæàºìî äîáðà ³ óäà÷³ áåç ë³êó,
Ì³öíîãî çäîðîâÿ ³ äîâãîãî â³êó,
Ìèðó ³ çëàãîäè  ñâ³òëî¿ â ä³ì,
Äí³â ÿêíàéá³ëüøå, ùàñòÿ áàãàòî,
Õàé îáìèíàþòü áîë³ é òðèâîãè,
Ñòåëèòüñÿ ð³âíî æèòòºâà äîðîãà.
Õàé øëÿõ Òîá³ òðîÿíäàìè öâ³òå!

Ç ïîâàãîþ øàíóþ÷èé êîëåêòèâ
ÒçÎÂ «Àð³àäíà».

На центральній площі Мукачева за багаторічною
традицією напередодні нового навчального року
відкрився Шкільний базар. У майже восьмидесяти
торгових палатках можна вибрати і придбати майже
повний спектр потрібних речей і товарів для шкільної
дітвори. Чомусь, крім, може, взуття. Причому, здеб�
ільшого за цінами минулого року. Не відкладайте не�
відкладну справу на потім  —  щоб не запізнитися.

ÏÎÐÀ ÍÀ ØÊ²ËÜÍÈÉ ÁÀÇÀÐ!

Триває передплата
на газету “Мукачево”
на  ІІ півріччя 2013 р.

НАШ
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

61826
Залишайтеся з нами i надалi. Адже

ваша передплата — найвагомiша частка
фiнансового виживання нашої з вами га�
зети.

Пiдписатися на газету “Мукачево”
можна у будь�якому поштовому
вiддiленнi мiста i району або безпосе�
редньо у редакцiї.

Вартiсть передплати – 8 грн.
на мiсяць. Вiдповiдно на 3 мiсяцi —

24 грн.; на пiвроку — 48 грн.;
на рiк — 96 грн.

Дякуємо за пiдтримку.

Редактор газети
“Мукачево” В.ДВОРНИЧЕНКО.
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21 серпня 2013 року ве�
теранська громадськість
району відзначатиме 70�
річчя з Дня народження
почесного ветерана Му�
качівщини, члена ради,
президії і комітету старій�
шин районної Організації
ветеранів України Дези�
дерія Івановича Когутича.

Його рідним селом є
ошатне Ракошино, через
яке пролягає шосейна
дорога Ужгород�Київ й,
саме тут, і проходило його
дитинство.

У селі століттями в мирі
і злагоді поряд жили і
працювали   і  продовжу�
ють  жити   і   працювати
українці й угорці, вони ж
реформати, греко�като�
лики та православні, між
якими нерідко виникали
родинні зв’язки, здорові
угорсько�українські сім’ї.

Батьки хлопчика –
прості селяни – від зорі до
зорі поралися по госпо�
дарству, працювали в
колгоспі. Поряд з ними, у
вільний від навчання час,
був Деживко, який допо�
магав їм у праці, а під час
канікул працював у ланці
з дорослими на полі. Тоді
ще, до створення учнівсь�
ких виробничих бригад
влада не додумалась.

У школі Дезидерій був
жвавим і допитливим, се�
ред ровесників користу�
вався авторитетом, грав
спритно у футбол. На ви�
пускному вечорі разом з
атестатом про середню
освіту директор школи
вручає йому і свідоцтво
столяра�червонодерев�
ника. Такий фах в Рако�
шинській СШ юнаки здо�
бували в процесі виробни�
чого навчання. Випускни�
ка залишають у школі сто�
лярувати, далі – служба в
армії.

Після проходження
строкової служби Дези�
дерій Іванович, працює на
виробництві та паралель�
но вчиться. Закінчує Кре�
менчуцький лісотехнікум,
Львівський лісотехнічний
інститут і стає фаховим
інженером з обробки де�
ревини.

На Мукачівському за�
воді торгового обладнан�
ня після демобілізації він
починає з робітника�чер�
вонодеревника, далі стає
майстром, начальником
цеху, інженером�техноло�
гом, головним інженером.
З цієї посади Д.І. Когути�

ÏÎ×ÅÑÍÈÉ ÂÅÒÅÐÀÍ ÌÓÊÀ×²ÂÙÈÍÈ
Дезидерію Івановичу Когутичу – 70

ча призначено директо�
ром спільного українсько�
словацького підприєм�
ства «Інтергалко».

Непомітно настав час
збиратися на заслужений
відпочинок. Та... діловим
особистостям Всевишній,
хоча б раз у житті, поси�
лає неабияке випробову�
вання. Таке випробову�
вання випало на долю і Д.І.
Когутича. У 2002 році ви�
борці с. Ракошино обира�
ють його сільським голо�
вою.

До цього різкого пово�
роту долі Дезидерія Івано�
вича причетний автор
даної публікації. Будучи
помічником�консультан�
том одного з народних
депутатів, мені був відо�
мий стан справ на Мукач�
івщині і, зокрема, на те�
рені сіл Ракошинської
сільради. Усвідомлення
того, що село Ракошино є

одним з воріт, що пропус�
кають гостей і вантажі з
країн Західної Європи в
Україну, прийшов до вис�
новку, що рівень сільсько�
го голови такого поселен�
ня повинен відповідати
найвищим стандартам.
Д.І. Когутич – відповідає
саме такому критерію.

“Не   одразу,   але   за
допомогою  компетентних
особистостей, зокрема
С.І. Сікори вдалося   пе�
реконати Дезидерія Іва�
новича стати сільським
головою.

Працюючи поряд, нам
імпонували такі риси його
характеру, як працьо�
витість, помножена на
тверезе аналітичне мис�
лення, шанобливе став�
лення до людей, здатність
співчувати людині і співпе�
реживати з нею, го�
товність допомагати нуж�
денним, жертовність, по�
чуття реальної справед�
ливості, комуніка�
бельність, відсутність
чванькуватості і при�
сутність людської гідності,
організаторський хист.

Ставши Ракошинським
сільським головою і пра�
цюючи протягом восьми
років, притаманні пози�
тивні риси його характеру
ще більш рельєфно про�
явили себе в його поступ�
ках і діях.

Наприклад, хоча б чого
вартує книга, що вийшла
з�під пера Д. Когутича і Т.

Перця «Дивосвіт рідного
села», що є не тільки нау�
ково�історичною оповід�
дю про Ракошино, Кайда�
ново, Бенедиківці, Русь�
ке, Чопівці, Домбоки. Це,
насамперед, ода, гімн
простому ракошинцю, го�
ловною рисою менталь�
ності якого є людяність,
віра в Господа, помноже�
на на щоденну продуктив�
ну працю. Цим гордити�
муться наступні поколін�
ня, знатимуть як жили і
творили їх пращури, бра�
тимуть з них приклад.

Маючи неабиякий
досвід керівної роботи,
Дезидерій Іванович мобі�
лізує депутатський кор�
пус, актив, сільську гро�
маду на розв’язання про�
блем, які виникли внаслі�
док розпаювання майна
колишнього колгоспу;
організовує і сприяє в на�
лагодженні роботи аграр�

ного і промислового сек�
торів економіки села,
приватної і кооперативної
торгівлі; приділяє увагу
розвитку дворогоспо�
дарств, і зокрема, вете�
ранських садиб; удоско�
налює мережу дошкільної
та шкільної освіти,
зміцнює її матеріальну
базу; дбає про медицину,
культуру, благоустрій
села; нормалізує міжкон�
фесійні непорозуміння.

І хоча, на даний час,
найбільшою проблемою
для ракошинців є прокла�
дання в об’їзд села існу�
ючої ділянки шосейної до�
роги Ужгород�Київ,
сільрада, сільська грома�
да домоглися виготовлен�
ня Укравтодором проект�
но�кошторисної докумен�
тації і проведення підго�
товчих робіт до її капіталь�
ного будівництва. А це де�
сятки мільйонів карбо�
ванців.

Прагнучи надавати
практичну допомогу
сільському ветерансько�
му осередку, Дезидерій
Іванович, чи не перший із
сільських голів краю, ук�
лав угоду про співпрацю
сільради з ветеранською
організацією, яка налічує
в селі близько 1800 чо�
ловік, виділив їм для ро�
боти окреме приміщення
з усім необхідним облад�
нанням, мобілізував
підприємців на надання
спонсорської допомоги

одиноким, перестарілим,
малозабезпеченим, інва�
лідам, Хоспісу Червоного
Хреста, сприяв активізації
роботи ветеранського й
учнівського волонтерсь�
ких центрів, ділових сто�
сунків між ветеранами,
священиками та релігій�
ними громадами щодо
соціальної і релігійної опі�
ки нужденним. Його рад�
никами, соратниками і
діловими партнерами
були голова ветерансько�
го осередку М.В. Деле�
ган, що головував у селі
понад 20 років у радянські
часи та Д.І. Кельман,
член�кореспондент ака�
демії технічних наук, на�
родний депутат Верховної
Ради України і кращий гос�
подарник краю 70�х 90�х
років.

Досвід співпраці рако�
шинських ветеранів з
сільською владою вивче�
но, узагальнено і пошире�
но в краї. Районна та об�
ласна Ради ветеранів Ук�
раїни нерідко проводять в
селі Ракошино обласні
зібрання, семінари і на�
вчання голів місьрайон�
них ветеранських органі�
зацій, голів волонтерсь�
ких  центрів, конференції,
навчання активу. В цих
заходах брали участь й
іноземні ветеранські де�
легації.

Готуючи гідну зустріч
70�річчя Великої Перемо�
ги і 70�річчя визволення с.

Ракошино Червоною Ар�
мією, за безпосередньої
участі Дезидерія Іванови�
ча, сільрада з ветерансь�
ким осередком розроби�
ли систему збереження
пам’яті про земляків учас�
ників війни з нацистською
Німеччиною, підпільників,
славних трудівників�сель�
чан, відомих особистос�
тей.  Пам’ятник загиблим
у війні в центрі села, з при�
леглою територією, є свя�
щенним місцем, яке зав�
жди уквітчане живими
квітами.

Ветерани району сер�
дечно поздоровляють Де�
зидерія Івановича з 70�
річчям з Дня народження.

Бажають йому міцного
здоров’я, і переконані, що
він і надалі братиме  ак�
тивну участь у ветерансь�
кому русі краю, а надійною
опорою для нього будуть,
як завжди, дружина Єли�
завета Євгенівна – вете�
ран педагогічної праці,
сини Віталій, Євген та
донька Анжела, високок�
ласні спеціалісти � юрис�
ти і економісти.

Нехай щастить Вам Де�
зидерію Івановичу Вам і
Вашій родині у житт і
праці, а Божа Матір бере�
же Вас від усякого лиха.

І. Д. КАЧУР,
Почесний ветеран

України,
голова Мукачівської

районної ради
ветеранів України.

Д.І. Когутич в оточенні ветеранського активу

   Íàñòóïíîãî ïîíåä³ëêà 80-é Äåíü íà-
ðîäæåííÿ çàâ³òàº äî äîáðîãî, ìèëîãî,
ñåðöåì ùèðîãî ×îëîâ³êà, ïîðÿäíîãî,
òóðáîòëèâîãî Áàòüêà, í³æíîãî, ëàñêà-
âîãî Ä³äóñÿ

Â³êòîðà Ìîéñåéîâè÷à
ÌÈÕÀËÜ×ÓÊÀ

ç Êîëü÷èíà. Þâ³ëÿðà äîáðå çíà-
þòü ïî ðîáîò³ â ã³ðíè÷èõ ³ äîðîæí³õ
îðãàí³çàö³ÿõ, äå Â³í îá³éìàâ ³íæå-
íåðíî-òåõí³÷í³ ïîñàäè. Êîìóí³êà-
áåëüí³ñòü, óì³ííÿ ïðàöþâàòè ç ëþäüìè, ³íòåë³ãåíòí³ñòü,
âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà âèìîãëèâ³ñòü,
ÿê³ âèÿâëÿëèñÿ òàì, äå Â³í ïðàöþâàâ, ïðèíîñèëè Éîìó
âèçíàííÿ ³ ùèðó ïîâàãó, äîâ³ðó êîëåã. Ç íàãîäè Âàøî¿ 16-
¿ ï’ÿòèð³÷êè, øàíîâíèé Â³êòîðå Ìîéñåéîâè÷ó, áàæàºìî
Âàì àæ äî 100-ð³÷÷ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, íàñíàãè, ùàñòÿ.
Íåõàé ì³öíå çäîðîâ’ÿ, ðîäèííå òåïëî, ëþáîâ ³ çàòèøîê,
ëþäñüêà âäÿ÷í³ñòü òà ïîøàíà, ùàñòÿ, ðàä³ñòü ³ áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ áóäóòü â³ðíèìè ñóïóòíèêàìè íà Âàø³é ñîíÿ÷í³é
äîðîç³ ùå ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

  Äóæå ëþáëÿ÷à Âàñ ðîäèíà,
 ä ðóç³ é òîâàðèø³ ïî ðîáîò³…

ВІДКРИТИ БІЗНЕС
СТАНЕ ЛЕГШЕ

НОТАРІУСИ ЗМОЖУТЬ РЕЄСТРУВАТИ
ПІДПРИЄМЦІВ

Міністерство доходів і зборів запропонувало парла�
менту прийняти законопроект, який скасовує для май�
бутніх підприємців масу бюрократичних процедур. У
цьому проекті закону передбачається відмова від прак�
тики видачі платникам податків свідоцтва про реєст�
рацію та заміна його випискою з відповідних реєстрів.
Завдяки змінам майбутньому бізнесмену тепер не до�
ведеться чекати два тижні. Відразу ж після реєстрації
дані будуть оприлюднені на офіційному інтернет�пор�
талі.

«Законопроектом передбачено ряд процедур, які
дозволяють підприємцям отримати відкритий і найго�
ловніше � безкоштовний доступ до державних
реєстрів. Це черговий крок до спрощення адміністру�
вання податків і зборів, в першу чергу для представ�
ників малого та середнього бізнесу», � цитує слова
міністра доходів і зборів України Олександра Климен�
ка впливовий український інтернет�ресурс Politica�ua.

До речі, певні зміни вже дають свої результати. Для
реєстрації в якості платника податку більше не треба
звертатися до податкової � всі необхідні дані надають
державні реєстратори. Нагадаємо, що функції щодо
реєстрації юросіб та фізосіб�підприємців передані до
Держреєстраційної служби. Оформляти підприємців,
у тому числі в Мукачеві, зможуть приватні нотаріуси,
відповідно, процес піде набагато швидше і без черг.

На думку аналітиків, такі нововведення не лише до�
поможуть сформувати основоположний для економі�
ки дрібний і середній бізнес, але й сприятимуть вихо�
ду з тіні вже працюючих підприємців. Адже працювати
легально і платити податки легше, ніж нескінченно
ховатися від контролюючих органів.

Таким чином, крок за кроком українська економіка
наближається до європейських стандартів. Важливо
зрозуміти, що основою економік більшості розвину�
тих країн є дрібний і середній бізнес. На думку аналі�
тиків, від його стабільності залежить якість наповнен�
ня бюджетів країн, реалізація соціальних проектів,
рівень зарплат, пенсій, стипендій, соцдопомоги, роз�
виток інфраструктури. Інакше кажучи, ані олігархи, ані
найзначніші промисловці, а саме середній клас за�
безпечує європейським державам усі блага цивілізації,
комфорт, високу якість життя, про які більшість наших
співгромадян, в тому числі й мешканці Мукачева, поки
що тільки мріють.

Так вже історично склалося, що усвідомлення цього
приходить тільки зараз. З моменту здобуття Україною
незалежності багато разів мінялася влада, змінюва�
лися підходи до вирішення економічних проблем, але,
на жаль, якість нашого з вами життя залишалася на
колишньому рівні. Надія на серйозні зміни з’явилася
лише в наші дні. Президент країни дав доручення при�
скорити структурні реформи в національній економіці,
а також знайти відповідь на нові виклики, породжені
глобальною економічною кризою. Тому вперше за довгі
роки державна політика спрямована не на жорсткий
контроль, а на створення сприятливого бізнес�кліма�
ту, забезпечення свободи підприємництва.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!



Ëàêîìñòâàì ïðèäàåò âñêóñ èõ öåíà. (Ì. Ìîíòåíü).Ëàêîìñòâàì ïðèäàåò âñêóñ èõ öåíà. (Ì. Ìîíòåíü).Ëàêîìñòâàì ïðèäàåò âñêóñ èõ öåíà. (Ì. Ìîíòåíü).Ëàêîìñòâàì ïðèäàåò âñêóñ èõ öåíà. (Ì. Ìîíòåíü).Ëàêîìñòâàì ïðèäàåò âñêóñ èõ öåíà. (Ì. Ìîíòåíü).ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333315  ñåðïíÿ 2013 ð.

¹ 32 (983)¹ 32 (983)¹ 32 (983)¹ 32 (983)¹ 32 (983)

ñò.

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ Â²ÒÀªÌÎ!
Äîáðîïîðÿäíó, ìóäðó ëþäèíó,

 òàëàíîâèòîãî â÷èòåëÿ

Á Ó Ð × À
Ìèõàéëà Ìèõàéëîâè÷à

ñåðäå÷íî â³òàºìî ç þâ³ëåºì!
Ó öåé ñâÿòêîâèé ñâ³òëèé äåíü,
Êîëè íàñòàâ Âàø þâ³ëåé,
Ìè ùèðî Âàñ â³òàºìî,
Äîáðà ³ ùàñòÿ Âàì áàæàºìî.
Õàé îáìèíàþòü Âàñ òðèâîãè,
 Õàé Áîã äàñòü ùàñòÿ íà ïóò³,
Õàé ñâ³òëà, ðàä³÷íà äîðîãà,
Ùàñëèâî ñòåëèòüñÿ â æèòò³!
Òîæ íå ñòàð³éòå ³ íå çíàéòå
Â æèòò³  í³ ñìóòêó, àí³ á³ä,
Ó ñåðö³  ìîëîä³ñòü ïëåêàéòå,
Æèâ³òü äî ñòà ùàñëèâèõ ë³ò!

 Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ ÇÎØ ¹16.

ÙÀÑËÈÂÈÕ ÄÎÂÃÈÕ Ë²Ò!
 Ìèñëèâñüêèé êîëåêòèâ  ÇÒÌÐ

«Ë³ñ³âíèê»  ùèðîñåðäå÷íî ïîçäîðîâ-
ëÿº ç 60-ð³÷íèì þâ³ëåºì ñâîãî êîëå-
ãó ³ òîâàðèøà

Ëàñëî Àíäðîøîâè÷à
ÃÎÐÂÀÒÀ  –

ìèñëèâñüêîãî  àêòèâ³ñòà é îðãàí³çà-
òîðà,ëþäèíó,  ÿêà  áàãàòî ðîê³â ñâîãî
æèòòÿ â³ääàëà ìèñëèâñüê³é ñïðàâ³, ùèðîãî ëþáèòåëÿ ³ îõî-
ðîíöÿ ïðèðîäè.

Øàíîâíèé íàø þâ³ëÿðå, â³ä äóø³ áàæàºìî Òîá³  ì³öíî-
ãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ , ðàäîñò³  â³ä óëþá-
ëåíî¿ ñïðàâè ³ âñüîãî-âñüîãî íàéêðàùîãî, ùî ìîæíà ëèø
ïîáàæàòè  ñïðàâæí³ì äðóçÿì.

Êîëåãè - ìèñëèâö³ , äî ÿêèõ ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ
 ³ ãàçåòà «Ìóêà÷åâî».

Äîðîãèé íàø áàòüêó òà ä³äóñü, âñÿ íàøà ðîäèíà  ùèðî
ïîçäîðîâëÿº Òåáå ç ñâ³òëèì þâ³ëåéíèì ñâÿòîì.

Þâ³ëåé – öå ÿê çóñòð³÷ ç çîðåþ,
Òîæ çàâæäè ìîëîä³é äóøåþ.
Þâ³ëåé – öå ðîêè Òâî¿ çð³ë³,
Ìóäðèé äîñâ³ä ó êîæíîìó ä³ë³.
Õàé äîëÿ äàðóº âåñü â³ê
Çäîðîâÿ, ùàñòÿ, ìèð é íàòõíåííÿ,
Ùîá Òè ïðîæèâ ùå áàãàòî ë³ò
Ï³ä Áîæèì ³ ëþäñüêèì áëàãîñëîâåííÿì!
Ìè Òåáå  âñ³ äóæå-äóæå ëþáèìî, áàæàºìî, ùîá  ³ íàäàë³

áóâ òàêèì æèòòºðàä³ñíèì, çäîðîâèì, ùàñëèâèì íàì íà
ðàä³ñòü, íà äîâã³ ðîêè!

 Ëþáëÿ÷à Òåáå Òâîÿ ðîäèíà.

7 ВЕРЕСНЯ УЖГОРОДЦІ
МАСОВО ШТУРМУВАТИМУТЬ РАЦС
Данські астрологи назвали найкращий у 2013 році день

для одруження. На думку експер-тів, одружуватися най�
краще о 10:35 7 вересня, в суботу. Саме цього дня Марс
і Венера займуть певне положення на небі, і їхній вплив
позитивно по-значиться на долі тих, хто збирається ство�
рити сім’ю. Марс і Венера, будучи уособленням чолов�
ічої і жіночої енергії від-повідно, нібито гарантують за�
коханим довге і щасливе сімейне життя.

Як розповіла начальник відділу реєстрації актів цив�
ільного стану Ужгорода Тетяна Лендєл�Склярова, 7 ве�
ресня в обласному центрі заплановано одружити більше
20 закоханих пар. Про причини настирливого бажання

поєднати долі саме цього дня усі посилаються на спри�
ятливе розташування планет — Марс та Венера макси�
мально наблизяться один до одного. А це, мовляв, га�
рантує щасливе сімейне життя. Крім того, ще близько
20 пар стануть на рушничок щастя наприкінці серпня.
Адже астрологи вирахували й інший сприятливий для
весілля день — це 31 серпня. «До прикладу, у звичайну
суботу ми реєструємо по 10�12 пар», — каже пані Тетя�
на.

До порад астрологів прислухались і зірки шоу�бізне�
су. На 7 вересня запланували весілля співачка Ольга
Горбачова та продюсер Юрій Нікітін, які разом вже 10
років.

Надія САРАНА.

Поки біля карпатського маєтку
Ющенків добудовують колиску ук�
раїнської культури (як називає
Віктор Андрійович свою незавер�
шену турбазу), головний «коли�
сальник» досвіду набирається.
Казав же, що влаштовуватиме у
своєму гірському «культцентрі»
етнофестивалі, конкурси з гри на
трембіті, дримбі, сопілці. Поки
самому нема чого показати,
їздить до інших подивитися. Ось
тільки, як колись, хлібом�сіллю
Ющенка не зустрічають. Та й на
поважного гостя не схожий.

ОЯВА Віктора Ющенка на фес�
тивалі «Дзвони Лемківщини»
(який відбувся на Тернопільщині)
викликала у присутніх неодноз�
начну реакцію. Хтось, за звичкою,
поспішав «клацнути» екс�зіркове

...І тут Ющенко — наче з бодуна...
Віктор Андрійович так поспішав на лемківський фестиваль,

що не встиг причепуритися

обличчя фотоапаратом чи мо�
білкою. А хтось, як написав на
тернопільському сайті гість фес�
тивалю, тернополянин Ігор, зуст�
річав Віктора Андрійовича «злим
і нетихим».

Очевидець ющенківських гос-�
тин і собі кілька світлин зробив.
Фотосесію оформив ось таким
коментарем: «Дуже здивував виг�
ляд екс�президента. Весь якийсь
пом’ятий, неохайний, непідстри�
жений. Фото красномовні». А й
справді –  «прикид» у Віктора Ан�
дрійовича, м’яко кажучи, «неахті».
Чи то Ющенко так поспішав, що
навіть гребінець забув. Чи, може,
етностиль з панківським поплу�
тав?

Інна ПУКІШ5ЮНКО.
Фото 0352.com.ua

ВДЯЧНІ ПАЦІЄНТИ
Мабуть, немає такої сфери людської діяльності, яка

за вагомістю і важливістю найгуманніша, найблагород�
ніша, найвідповідальніша, найпотрібніша, ніж професія
медика.

Ви берете на себе відповідальність за найцінніший
дар людини— її здоров’я і життя.

Недавно довелося лежати в лікарні ЦРЛ, де працю�
ють висококваліфіковані  фахівці  Бабіля Василь Васи�
льович (урологія), Бухало Надія Іванівна (гінекологія),
Марія Іванівна Бабіля (кардіологія), Горват Віталій
Ілліч—анестезіолог�реаніматор, Олександр Васильович
Бабіля.

Ваша доброта, турбота і милосердя ,щедрість душі,
сумлінна, наполеглива  праця допомагають хворим оду�
жувати і дають віру у завтрашній день.

За чуйне ставлення  до мене, до пацієнтів  по палаті,
сусідніх палат, за батьківське ставлення, безвідмовну
швидку допомогу ми, пацієнти,  вдячні вам за поступове
одужання.

Щира подяка і медсестрам Марії Василівні  Скрипи�
нець, Ользі Василівні, Світлані В., а також всьому об�
слуговуючому  персоналу за повернення здоров’я та по�
вернуту радість життя.

Низький уклін вам, люди в білих халатах. Нехай кожна
мить життя, ваш професійний талант дарують вам щедрі
результати та радість за нові досягнення у такій важ�
ливій роботі. Нехай ваша душа завжди буде відкрита
для добра і любові до людей.

М.ГОРВАТ,
пенсіонерка, жителька Мукачева.

22 серпня 2013 року, за підтрим�
ки і сприяння міського голови З.З.
Ленд’єла, в рамках загальномісь�
ких масових заходів, присвячених
Дню Незалежності України, на зам�
ку Паланок, з 14 по 15 годину, буде
проводитись благодійна акція «В
родині єдиній». Вона включає – май�
стер�клас з образотворчого та при�
кладного мистецтва для дітей з
особливими потребами, виставку�
продаж робіт людей з особливими
потребами, проведення пленеру та

В РОДИНІ ЄДИНІЙ
благодійний аукціон з продажу його
робіт, продаж картин відомих митців
Закарпаття, концертної програми
за участю Мукачівської міської твор�
чої спілки «СТІмул», учасників на�
родного цирку «Дружба» та зразко�
вої циркової естрадної студії
міського Будинку культури.

Запрошуємо всіх бажаючих при�
єднатись до благодійної акції «В
родині єдиній», яка спрямована на
висвітлення творчого потенціалу
людей з особливими потребами та

сприяння і підтримку його розвит�
ку.

Ініціатором і організатором бла�
годійної акції «В родині єдиній» є Му�
качівська громадська організація
«Мукачівське Товариство осіб з
особливими потребами «Злагода».

Щиро запрошуємо всіх мукачівців
та гостей міста відвідати 22 серпня
2013 року Мукачівський замок «Па�
ланок» і стати учасником благо�
дійної акції «В родині єдиній.»

Початок акції о 14 годині.

 Ó ìèíóëîìó íîìåð³ òðàïèëàñü
ïðèêðà ïîìèëêà, äî â³òàííÿ áóëà
äîäàíà  íå òà ôîòîãðàô³ÿ.  Ùèðî
é óêë³ííî ïðîñèìî âèáà÷åííÿ
ïåðåä æ³íêîþ – ìèëîþ, ùèðî-
ñåðäíîþ, äóæå ãàðíîþ, ïðà-
öüîâèòîþ, äîáðîþ, òàëàíîâè-
òèì âåòåðàíîì Ìóêà÷³âñüêî-
ãî ÌÐÅÌ, ëàñêàâîþ Ìàìî÷-
êîþ, í³æíîþ Áàáóñåþ

Õðèñòèíîþ Â³ëüãåëüì³âíîþ

× Å Ã ²
Ïðèéì³òü, äîðîãåíüêà ³ìåíèííèöå, ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç

íàãîäè ñâÿòà. Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòîãî
ùàñòÿ, ÿñêðàâèõ óñï³õ³â ó âñüîìó. Íîâèõ Âàì äí³â, íîâèõ
ùàñëèâèõ ë³ò, õàé ñåðöå âñþäè îñÿâàº ìð³ÿ. Çäîðîâ’ÿ, ùà-
ñòÿ çè÷èì íå íà ð³ê, íà âñå ïîäàëüøå æèòòÿ, àæ äî ñòî-
ð³÷÷ÿ, áàæàºì ùèðî, ùîá ðàä³ñíèì ³ äîâãèì áóâ Âàø â³ê ç
äîáðîì, ëþáîâ’þ!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ –
 êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî ÌÐÅÌ

ÍÀ ÌÍÎÃ²¯ ² ÁËÀÃ²¯ Ë²ÒÀ!
Öèìè äíÿìè 60-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîä-

æåííÿ  â³äçíà÷èëà ìóêà÷³âêà
Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà

ËÅÏÒÞÕÎÂÀ.
Äîðîã³é  þâ³ëÿðö³, òóðáîòëèâ³é æ³íö³ ³ ìà-

òåð³ áàæàºìî  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
ìèðó, ðàäîñò³, äîñòàòêó ³ Áîæî¿
áëàãîäàò³ íà êîæåí  ïðèéäåøí³é
äåíü æèòòÿ. Õàé Áîã áëàãîñëîâ-
ëÿº, à Áîæà Ìàòè  ñâî¿ì îìîôî-
ðîì çàõèùàå íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà.

 Ð³äí³ òà ïðèõîæàíè öåðêâè Ð³çäâà
Ïðåñâÿòî¿  Áîãîðîäèö³ ó Ðîñâèãîâ³.

Çàâòðà â³äçíà÷àòèìå þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ äóæå ïî-
ðÿäíèé ñ³ì’ÿíèí, ÷åñíà, òîâàðèñüêà, ðîáîòÿùà Ëþäèíà

Ñòåïàí ²âàíîâè÷ ÍÅÌÅØ.
Â³òàþ÷è äîðîãîãî þâ³ëÿðà ³ç 60-ð³÷÷ÿì êàæåìî: âñþ äîá-

ðîòó, ÿêà ³ñíóº â ñâ³ò³, âñþ ðàä³ñòü, ùî æèâå ñåðåä ëþäåé, óñ³
íàéêðàù³ íà ïëàíåò³ êâ³òè äàðóºì Âàì, äîðîãèé ×îëîâ³÷å, Áàòü-
êó, Ä³äóñþ â öåé íåçàáóòí³é äëÿ Âàñ äåíü. Â³òàºìî ç ïðåêðàñ-
íèì ñâÿòîì! Íåõàé ïîäàëüøå æèòòÿ áóäå áàãàòå íà çäîðîâ’ÿ ³
íà ñèëó ³  íà äîëåíüêó ùàñëèâó, íà ÿñêðàâ³, äîâã³ ðîêè áåç
òóðáîò ³ áåç ìîðîêè, íà òåïëî ³ ðîçóì³ííÿ, íà óäà÷ó ³ âåç³ííÿ
– ñëîâîì íà óñå ïðåêðàñíå, íà ïîñò³éíå ³ ñó÷àñíå. Áàæàºìî
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ, åíåðã³¿ òà îïòè-
ì³çìó, ùàñòÿ, äîáðîáóòó, ñâ³òëèõ ³ ðàä³ñíèõ äí³â íà ìíîã³¿ ³
áëàã³¿ ë³òà!

Äóæå ëþáëÿ÷³ é øàíóþ÷³ Âàñ  – äðóæèíà, äîíüêè
³ç çÿòÿìè, îíóêè, ðîäèíè Áàá³ë³â, Ãóäà÷ê³â,

Ìàðêóë³íèõ, ÷èñëåííèõ äðóç³â…

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÂÀÌ Â²ÊÓ!

*    *    *

Â²ÒÀªÌÎ Ç 60-Ð²××ßÌ!



Ñêðîìíîñòü óìåðëà, êîãäà ðîäèëàñü îäåæäà. (Ì. Òâåí).Ñêðîìíîñòü óìåðëà, êîãäà ðîäèëàñü îäåæäà. (Ì. Òâåí).Ñêðîìíîñòü óìåðëà, êîãäà ðîäèëàñü îäåæäà. (Ì. Òâåí).Ñêðîìíîñòü óìåðëà, êîãäà ðîäèëàñü îäåæäà. (Ì. Òâåí).Ñêðîìíîñòü óìåðëà, êîãäà ðîäèëàñü îäåæäà. (Ì. Òâåí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà44444 15 ñåðïíÿ 2013 ð.

¹ 32 (983)¹ 32 (983)¹ 32 (983)¹ 32 (983)¹ 32 (983)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

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

з 05.08.2013 р.  по  11.08.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Салай Петро Іванович – 1947 р.н.
2.Адам Міхал Міхалович – 1936 р.н.
3.Софілканич Василь Васильович – 1931 р.н.
4.Білей Василь Павлович – 1947 р.н.
5.Сікора Йоганна Іванівна – 1959 р.н.
6. Перегуд Марія Олоксандрівна – 1022 р.н.
7. Созинав Микола Валерійович – 1986 р.н.
8. Джамалян Артур Варутанович – 1992 р.н.
9. Керестеші Георгій Юрійович – 1945 р.н.
10.Форанець Гафія Василівна – 1929 р.н.
11.Секереш Іван Федорович – 1958 р.н.
12. Данилова Тамара Григорівна – 1922 р.н.
13.Чепак Михайло Андрійович – 1950 р.н.
14. Алмашій Андрій Андрійович – 1940 р.н.

Так, протягом години відбувалася «пряма телефонна лінія»
за участі журналістів, під час якої Василь Михайлович
спілкувався з громадянами. Як свідчить практика, пере"
важно місцевих мешканців цікавлять питання щодо охоро"
ни громадського порядку, порушення тиші, особливо у
вечірній час, робота дільничних інспекторів міліції та ін.

Перший телефонний дзвінок до начальника міського
відділу прозвучав від одинокої жінки"пенсіонерки з м.Му"
качева. У зв‘язку з тим, що жінка не має змоги прийти на
прийом до В.Швенди, то вирішила скористатись можливі"
стю і зателефонувати до начальника міськвідділу. П.Юлія
звернулась з проханням, щоб найближчим часом до неї
зайшов дільничний, адже має до нього деякі запитання.
Певна річ, дільничний одразу отримав повідомлення і на"
відався до одинокої жінки похилого віку, щоб вивчити і до"
помогти мукачівці у вирішенні її проблем.

Наступне питання, з якими звернувся п.Василь до на"
чальника міського відділу – це порушення тиші у вечірній
час у найбільшому спальному мікрорайоні міста " «Росви"
гові». Як повідомив мукачівець, під вікнами багатоповерхі"
вок збираються молоді люди, гучно слухають музику, роз"
пивають спиртне та палять. Чоловік висловив прохання по"
силити патрулювання нічними вулицями їхнього мікрорай"
ону.

З подібним запитанням звертались мешканці іншого
мікрорайону Мукачева. У цьому випадку мова йшла також
про компанії молодиків, які шумлять у дворі дитячого садку.

На всі питання, які хвилювали мукачівців, Василь Михай"
лович надав обґрунтовані відповіді та правові консультації.
Загалом, до проведення «прямих телефонних ліній» з насе"
ленням начальник мукачівської міліції ставиться відпові"
дально та зацікавлено, так як вважає такі заходи вкрай ко"
рисними і потрібними як правоохоронцям, так і громадя"
нам.

Наталія МАШІКО, Мукачівський МВ УМВС

ЛОТ № 1: Нерухоме майно (предмет іпотеки)
– Будинок (незавершеного будівництвом ступінь
готовності 77%) загальною площею 248,40
кв.м., житловою площею – 82,90 кв.м., висота
приміщень 3,2 м., об’єм – 1453 куб.м., що
розташований на земельній ділянці загальною
площею 0,1 га,  за адресою: Закарпатська обл.,
м. Мукачеве, вул. Мічуріна,1 «З». Правовста$
новлюючі документи: Рішення №82 МВК від
26.03.2002 року « Про будівництво», Рішення
№162 МВК від 26.06.2003 «Про будівництво»
Дозвіл на виконання будівельних робіт №110
від 14.06.2006 р. Стартова ціна лоту –
359 800,00 грн. без ПДВ (Договір № 11"1204/13
від 19.07.2013 року). Гарантійний внесок у розмірі
17 990,00 грн. без ПДВ сплачується на наступні
реквізити: код ЄДРПОУ 36303404, р/р
26000013006122 в АТ”Сбербанк Росії” МФО
320627, Одержувач: ТОВ”УКРСПЕЦТОРГ
ГРУПП”. Остаточна оплата здійснюється на проO

ТОВ « «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП»
м. Київ,вул. Панаса Мирного, 11, ЄДРПОУ 36303404

тязі 10 банківських днів, не враховуючі дня проO
ведення прилюдних торгів (вихідних та святкоO
вих днів) на депозитний  рахунок Державної
виконавчої служби України: р/р
37313006004124 в ДКСУ у м. Києві, код
ЄДРПОУ 37471975, МФО 820172. Кінцевий
термін реєстрації для участі у прилюдних торгах:
04.09.2013 до 11:00 год. Реєстрація учасників відбу"
вається за адресою: м. Київ, Броварський пр"т, 5"
И. Ознайомитися з майном  можна щодня за його
місцезнаходженням та одержати додаткову інфор"
мацію, звернувшись до організатора прилюдних
торгів та на сайті  http://trade.informjust.ua При"
людні торги відбудуться 04.09.2013 об 12.00 год.
за адресою МВДВС Мукачівського МУЮ Закар"
патської обл.: Закарпатської обл., м. Мукачево, вул.
Валенберга 3.Організатор прилюдних торгів ТОВ
«УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» (м. Київ,    Броварський
пр"т, 5"И).

Довідка за телефоном: (044) 517 75 00.

ТОВ « «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», оголошує прилюдні торги з реалізації арештованого майна
(предмет іпотеки), яке належить Сивулі Маріанні Василівні   (Закарпатська обл., м. Мука$

чево, вул. Набережна, 3 , кв. 27;   код ІПН: 2545502624), а саме:

Ì²Ë²ÖÅÉÑÜÊÀ ÕÐÎÍ²ÊÀ

НАЧАЛЬНИК МУКАЧІВСЬКОЇ МІЛІЦІЇ ВАСИЛЬ
ШВЕНДА ПРОТЯГОМ ГОДИНИ ВІДПОВІДАВ

НА ЗАПИТАННЯ МІСЦЕВИХ МЕШКАНЦІВ
Під час храмового свя"

та у одному з сіл Мукачів"
щини, двоє знайомих  ви"
рішили завітати до дав"
нього приятеля. Годинку"
другу посидівши і добря"
че підпоївши хазяїна,  ви"
несли  з будинку все, що
згодом могли продати.

Місяцем раніше до пра"
воохоронців Мукачівського міського відділу міліції звернувся
пенсіонер, який повідомив, що після вчорашніх посиденьок
зі своїми двома знайомими, з його будинку зник телевізор,
тюнер до нього, DVD"приймач, електроконвектор, бінокль,
два мобільні телефони та деякі інші дрібні речі домашньо"
го вжитку.

Під час з’ясування всіх обставин скоєного правопорушен"
ня, оперативники карного розшуку встановили, що до бу"
динку заявника, який мешкає сам, завітало двоє чоловіків.
Так як у селі святкували «престольне» свято, потерпілий не
відмовив знайомим і запросив у гості. Відтак, весь вечір
троє чоловіків розпивали спиртні напої та розважалися до
тих пір, поки хазяїн не відключився. Як з‘ясувалось згодом,
розповідає оперуповноважений сектору карного розшуку
Михайло Обіцький, дочекавшись слушного моменту,  «не"
прохані» гості взялись за наперед обдуману справу. Так
раніше судимий 29"літній мукачівець разом з товаришем
почали зносити потрібні їм речі до свого автомобіля. За"
вантаживши машину, молодики  відправились до міста. А
зранку все крадене продали за 1000 грн.

Після отримання повідомлення від пенсіонера"інваліда,
міліціонери розпочали пошуки зловмисників. Перевірив"
ши ряд підозрюваних, правоохоронці розширили коло по"
шуку,  адже крім того, як звати своїх кривдників, потерпілий
більше нічого не знав. Однак за кілька днів мукачівські опе"
ративники  вийшли на слід ймовірних зловмисників. Од"
ним з яких виявився неодноразово судимий за злочини
проти власності 29"річний мукачівець,  який ніде не пра"
цює та розуміє, що працювати не для нього, тому при першій
нагоді ступив на протоптану стежину криміналу.

Слідчим наразі відкрите кримінальне провадження за
частинною 3 статті 185 (крадіжка). За скоєне чоловіку заг"
рожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від
трьох до шести років. Триває досудове розслідування.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВС

СПОЧАТКУ МУКАЧІВЦЯ НАПОЇЛИ,
А ПОТІМ ПОГРАБУВАЛИ

Робота правоохо"
ронця часто пов’яза"
на з ризиком для
життя та здоров’я.
Однак законом пе"
редбачено покаран"
ня за опір та посяган"
ня на життя право"
охоронця. Саме за
цією статтею Кримі"
нального кодексу Ук"
раїни доведеться
відповідати раніше
судимому мукачівцю,
який посеред ночі на"
кинувся на правоохоронця патрульної служби Мукачівсько"
го міського відділу міліції.

Наряд патрульної служби міліції, старшим серед яких
був заступник командира взводу роти патрульної служби
Іван Лисничка, вночі, близько 01.00 год., повертались із
виклику. На перехресті по вул.Росвигівській неподалік ма"
газину, який працює цілодобово, автомобіль марки «SUZUKI
Wagon» на великій швидкості, не надавши перевагу у русі
міліцейській машині і мало не «врізавшись» у неї, пролеті"
ли спальним мікрорайоном Мукачева. Правоохоронці од"
разу помітили, що водій керує автомобілем не впевнено,
порушуючи всі правила дорожнього руху. Відтак, працівни"
ками міліції було  прийнято рішення ввімкнути світлові і
звукові сигнали і зупинити автомобіль.

За кілька хвилин машину було зупинено. В автівці пере"
бувало 4 осіб, які поводили себе неадекватно та агресивно,
а за зовнішніми ознаками перебували в стані алкогольного
сп’яніння, – розповідає заступник командира взводу роти
патрульної служби Іван Лисничка. Після того як правоохо"
ронці запропонували водієві пройти медичне освідчення
на стан алкогольного сп‘яніння, в розмову втрутився паса"
жир, який сидів на передньому сидінні і почав висловлю"
ватись на адресу працівника міліції нецензурною лайкою,
шарпати за одяг, штовхатись. Неодноразові вимоги праці"
вників міліції припинити протиправні дії викликали ще
більшу агресію хулігана. Так, лейтенанту міліції раніше су"
димий 22"літній зухвалець, який також був під дією алкого"
лю, відірвав погон, повністю розірвав міліцейську сорочку
та кулаком вдарив правоохоронця в обличчя. В результаті
припинення протиправних дій, працівник міліції отримав
легкі тілесні ушкодження.

За фактом насильства щодо працівника правоохоронно"
го органу під час виконання ним службових обов’язків, відпо"
відно до ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України, слідчи"
ми Мукачівського міського відділу міліції відкрито кримі"
нальне провадження . За такий злочин передбачено пока"
рання  у вигляді позбавлення волі на строк до 5"ти років. А
водія, який керував автомобілем в стані алкогольного сп‘я"
ніння, притягнуто до відповідальності за Кодексом України
про адміністративні правопорушення.

Наталія Машіко
Мукачівський МВ УМВС

ЗА ОПІР ПРАЦІВНИКУ МІЛІЦІЇ –

КРИМІНАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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Мирослава розповіла
про особливості виготов�
лення прикрас, найбільші
труднощі у роботі
та навчанні і,
звісно, про брата,
т а л а н о в и т о г о
тан�цівника – Ва�
силя Козаря.

– Чому ти по	
чала займатися
ю в е л і р н о ю
справою?

–  Я шість років
навчалася у ху�
дожній школі у
Мукачеві, і коли
настав час обира�
ти майбутню про�
фесію, вирішила спробу�
вати факультет декора�
тивно�прикладного мис�
тецтва. Мені тоді в універ�
ситеті сказали, що якщо
не сподобається, то мож�
на буде перевестися на
інший, але це не згодило�
ся.  Важко було, звісно, на
курсі ковальства, бо ми
занадто тендітні для цьо�

Масивні залізні та дрібні зі срібла і кольорових
металів, жіночі та чоловічі прикраси Мирослава
почала виготовляти кілька років тому. Вже п’ятий
рік дівчина живе у Львові, закінчила академію та
готується до вступу до іноземного вишу. Утім у
планах – повернення до рідного Мукачева та
відкриття власної ювелірної майстерні.

Кілька днів тому М	Студіо влаштувало своєрід	
не побачення  миловидної майстрині  з мукачівсь	
кими  телеглядачами,  під час якого Мирослава
розповіла про свій  ще  зовсім юний , але досить
змістовний життєвий шлях,  у тому числі		 шлях у
ювелірне  мистецтво, теплі висловлювання про
улюбленого брата Василя, знаного  мукачівцями
переможця четвертого туру  Всеукраїнського кон	
курсу "Танцюють всі!"

го, утім, він вже закін�
чився. За останні два

роки я зрозуміла, що
ювелірна справа –
це саме те, чим я
хочу займатися.

–  У тебе є
майстерня?

–  Так, я зараз
живу у Львові,

тому й майстерня
там. Зараз почала

ще трохи підпрацьо�
вувати, але то дрібниці

різні: підпаяти, перепая�
ти, долити. Утім, для дос�
віду – не завадить. До
того, ж є усі необхідні
інструменти та люди, які

завжди допоможуть та
підкажуть.

–  Ти виготовляєш при	
краси на замовлення чи
те, що тобі подобається
і потім їх купують?

–  Я роблю те, що мені
подобається на замов�
лення. На продаж часу не
дуже вистачає, тому що
замовлень досить багато.

Мені, насправді, значно
цікавіше робити щось кон�
кретне для певної людини.
Особливо, якщо я ще з
нею і поспілкуюся.

– Що з останніх твоїх
робіт подобається най	
більше?

–  Напевно, мій диплом.
У мене була тема "Рух
часу", я зробила чотири
прикраси, що відповіда�
ють періодам життя люди�
ни: дитинство, молодість,
зрілість і старість. Нещо�
давно на ювелірному кон�
курсі "Лобортас" ми з дру�
зями навіть пройшли регі�
ональний відбір, утім до
Києва мою роботу не взя�
ли. Сказали, що це некла�
сичний ювелірний виріб.
(ред. –   посміхається)

– Братові щось виго	
товляєш з прикрас?

–   Він мій найголовніших
замовник, завжди щось
вигадує. Для нещодавнь�
ого його іміджевого кліпу
я виготовляла реквізит.
Обов'язково подивіться,
коли його змонтують. Сту�
дію йому у Києві розмаль�
овувала. Шкода, що лише
бачимося дуже рідко: всі
заклопотані, у всіх робо�

та.
–  До Мукачева часто

приїздиш?
–  Не так часто, як хоті�

лося б, але приїжджаю.
Лише тут можна по�справ�
жньому відпочити, у Львові
зовсім інший ритм.

–  Коли ти виготовила
першу прикрасу?

–  На першому курсі я

ÏÐÈÊÐÀÑÈ Â²Ä ÌÈÐÎÑËÀÂÈ ÊÎÇÀÐÜ: ÑÏËÀÂ
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зробила першу прикрасу,
мені допомагав тоді друг.
Це була прикраса для
Васі: театральні маски
для нього та його дівчи�
ни.

–  Собі робиш прикра	
си?

–  Дуже рідко. Майже не
роблю, лише, якщо дуже
вже потрібно.

–  З якими металами
переважно працюєш?

–  Зі сріблом частіше за
все. З кольоровими також:
латунню, мельхіором,
міддю, але рідше. З золо�
том теж працюю, але його
рідко замовляють. Молодь
зараз надає перевагу
іншим металам – пере�
важно найпростішим.

– Чого робити не лю	
биш?

–  Ну, я б сказала, що ба�
гато чого ще не вмію. В
ювелірці важливо бути ун�
іверсальним –  це як у Васі
з танцями – якщо ти хо�
чеш бути профі, то маєш
добре танцювати і кон�
темп, і класику.

– З братом танцюєш?
–  Я колись займалася

танцями, але потім нада�
ла перевагу художній

школі. Утім, після
зимової школи,
яку проводив
брат, він сказав,
що хотів би малю�
вати так, як я
танцюю. Це при�
ємно.

–  То, де пла	
нуєш відкривати
власну май	
стерню?

–  Мені подо�
бається жити у
Львові, але я не
впевнена, що за�

лишуся тут. Тому мені б у
Мукачеві, звісно, хотілося
відкрити майстерню. Тут
дуже класно жити, на�
справді. Єдине, що –  з
роботою біда. Але це
привід самому створюва�
ти простір навколо себе.

Наталія Чижмар,
для Varosh.com.ua

Мукачівська об’єднана державна податкова інспек�
ція Головного управління Міністерства доходів і зборів

України у Закарпатській області
(Мукачево, вул.Горького 21�а,)

 оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
головного державного інспектора інформаційно�

комунікаційного сектору.
Освіта повна вища, юридичного, єкономічного
спрямування, (кваліфікація юрист, економіст,

спеціаліст з  обліку і аудиту, спеціаліст з фінансів).
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі

подають такі документи:
заяву про участь в конкурсі з наданням згоди на

обробку персональних даних відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних»;
згоду на проведення спеціальної перевірки;

копію документа про вищу освіту;
особову картку (форма П�2ДС)

 та 1 фотографію 3х4 см;
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’я�

зання фінансового характеру за минулий рік;
копію трудової книжки.

Документи на конкурс приймаються протягом 30
календарних днів з дня публікації оголошення.

Звертатись за тел. 2�14�60, каб.33.

КАДРОВИЙ КОНКУРС

БІЛЬШЕ ДОВІРИ –
ТІЛЬКИ НА КОРИСТЬ

Згадка про давні часи свого дитинства і юнацтва
мене спонукала наголосити про нинішні відносини
між батьками і дітьми.  Батьківське піклування сьо�
годні не має меж. Завдяки йому і «турботі» деяких
чинуш державних у школах фізичну культуру зведе�
но нанівець. Більшість дітей шкільного і дошкіль�
ного віку, нажаль, вже мають різні відхилення у своє�
му розвитку.

Колись говорили: « Ось підеш в армію, там тебе
навчать і бігати, і бути чоловіком». Сьогодні вже, як
такої, і армії немає. І до чого ми дійшли? Не всі діти
знають, що знаходиться за межами міста, як нази�
вається наша річка. Не говорячи вже про якісь по�
ходи в гори. Був випадок, коли восьмикласники на
запитання : де знаходяться Бескиди, відповідали –
у Криму. Ось так. Ще далі. Коли в один із класів зай�
шов екскурсовод, вчителька, розвівши руки вигук�
нула: «Правда діти, ми нікуди не йдемо». Це був п‘я�
тий клас, а нині у дев‘ятому вони вже самі повто�
рюють цю фразу при появі того ж екскурсовода.

Все більшою популярністю користується наше
місто і Закарпаття в цілому у всьому світі. Щоден�
но вулицями Мукачева проходять групи туристів і з
цікавістю вивчають історичні пам‘ятки. Кому як не
учителям розповідати дітям про наш край, залуча�
ти до цієї справи батьків учнів.

Сьогодні більшість школярів у вихідні дні сидять
вдома біля комп‘ютера або телевізора. Хочу роз�
повісти читачам про невеликий епізод із свого ди�
тинства.

Дружили хлопці – товариші із різних шкіл. Грали у
футбол, баскетбол, купалися у ріці, ходили по гри�
би. Одного разу хтось запропонував влітку, після
закінчення семирічки, відвідати озеро Синевир.
Цілий рік п‘ятірка однодумців готувалися до
здійснення цієї мети. Відкладали гроші, економля�
чи на шкільних харчах, складали ті мізерні копійки,
котрі їм давали батьки. Купили компас, карту За�
карпаття і розробили маршрут подорожі. Ніхто з
батьків не був проти цієї подорожі, адже всі хлопці
займались у спортивних секціях ДЮСШ, були вит�
ривалими, загартованими.

І ось настав довгоочікуваний день. На місце збо�
ру з п‘яти хлопців прийшло нас троє. Троє і виру�
шили у дорогу. Доїхали  ми до смт. Міжгір‘я, а звідти
напряму по карті через гори пішли до озера. Відра�
зу ж у перший день на нашу трійку випало сер‘йоз�
не випробування. Прийшлося пережити страшну
зливу. Всі промокли до нитки, промокли продукти,
в тому числі й хліб. На щастя на протилежному боці
гори через ущелину стояв дерев‘яний будинок. Доб�
рались до нього, а там повно духм‘яного поло�
нинського сіна. Порозкладали речі сушити, а самі
зарилися у сіно і поснули. Вранці, коли прокину�
лись,  увесь пагорб  був у хмарах. Була гарна наго�
да пограти у жмурки.

Та нарешті, ось воно – Морське око! Навкруги – ні
душі, ніякісіньких будівель. Вибрали місце для об�
лаштування. Стінами і підлогою слугували смере�
кові гілки, дахом – військова плащ�накидка. Десять
днів прожили ми на озері. Побували на горі Озерній
– 1496м, ловили в озері рибу, а я навіть самотужки
доплив до острівця. Назад, правда,  хлопці заби�
рали мене на саморобному плоті, бо дуже вже була
холодною вода. На десятий день з‘явились гості,
такі ж самі туристи як і ми – з Москви, аж 14 чо�
ловік. Як старожили, ми радо прийняли одноліток і
разом з ними пішли до Усть�Чорної, після чого
щасливі і без пригод повернулися у Мукачево.
Влаштували москвичів на ночівлю в спортзал пер�
шої десятирічки. Благо спортивних матів тоді було
вдосталь. Ще багато років поспіль тривала пере�
писка з друзями із Москви. Ось така історія.

Хочеться підкреслити, що ніхто з батьків не опі�
кав так своїх дітей, як зараз. Напевно була між
ними, все ж, більша довіра.

В.МИХАЙЛОВ

ЗВЕРНЕННЯ ДО КРЕДИТОРІВ
Просимо кредиторів,  які впродовж кількох років

отримували кредити і з різних причин не поспіша�
ють добровільно  погашати позичку згідно угоди ,
невідкладно погасити кредитні борги у Кредитній
Спілці «Турья»  за адресою м. Ужгород, вул. Фе�
динця, буд 62.

За довідками звертатися  до  представника
«Правозахисту» за адресою м. Мукачево,

тел. 3�63�96.

ÁÀÒÜÊÈ ²  Ä²ÒÈ

БЕЛАРУСЬ ВЫДАЛА ПРЕЗИДЕНТУ
ИЗРАИЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О РОЖДЕНИИ

Представитель МИД Беларуси вручил памят�
ное свидетельство о рождении президенту
Израиля Шимону Пересу, сообщили во внеш�
неполитическом ведомстве республики.

Перес родился 2 августа 1923 года в деревне
Вишнево Вилейского района Минской области.
Вручая свидетельство, представитель белорусско�
го МИД подчеркнул, что президента Израиля все�
гда рады видеть на его малой родине.

Как отметили в ведомстве, памятное свидетель�
ство о рождении Пересу выдали в рамках мероп�
риятий, организованных в Беларуси в связи с пред�
стоящим 90�летием израильского президента.

29 мая в Вишнево в присутствии дочери главы
израильского государства Цвии Вальден была от�
крыта памятная доска на доме, в котором родил�
ся и вырос Перес.

“ФАКТЫ”
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 Редакція газети «Мукачево» одержала кілька  листів сповнених тривоги
за долю Обеліска Слави в центрі міста над Латорицею.  Бо знову на спокій
тих, хто спочиває тут вічним сном, під охороною незгасної пам’яті  мукачівців,
які завдячують воїнам&визволителям своїм щастям жити й трудитись під
мирним небом ось уже 69 років поспіль,  зазіхають недальновидні, але сьо&
годні наділені владними повноваженнями, тимчасовці. Наступного року за&
карпатці, в тому числі й мукачівці, разом з усім українським народом,
відзначатимуть 70&річчя визволення міста, краю і всієї України від німецько&
фашистських загарбників. А ще через кілька місяців, у травні 2015 року
народи всього світу, і, найперше, Європи,  відзначатимуть 70&річчя Великої
Перемоги  над фашизмом. Та скільки б років не минуло від Дня Великої
Перемоги,  з тої найпрекраснішої Весни людства, та несли, несуть і будуть
нести квіти нашої незгасної пам’яті до пам’ятників, обелісків і могил героїв
Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років нові й нові вдячні  покоління,  як
у нашій країні, так і в більшості держав визволених Червоною Армією з поло&
ну фашистського рабства. Бо подвигу визволителів суджено жити вічно, а їх
могили на Пантеонах Слави, і далі служитимуть джерелом патріотичного
виховання підростаючого покоління, наснажуючи юні серця відвагою, герої&
змом, готовністю захистити рідну Батьківщину від наруги.

«ÄÈÂËßÒÜÑß  ÌÅÐÒÂ²  Ó  ÍÅÁÎ,  Â²Ðß×È Â
ÑÏÎÃÀÄÈ

ÇÀÁÓÒÒÞ
ÍÅ Ï²ÄÂËÀÄÍ²
Äåñÿòèë³òòÿìè ìó-

êà÷³âö³, ÿê ³ òðóäÿù³ âñ³º¿
Óêðà¿íè ïîâòîðÿëè, ÿê
ìîëèòâó ñâÿò³ äëÿ íàñ
ñëîâà: «Í³õòî íå çàáóòèé,
í³ùî íå çàáóòî!». Ñïðàâ-
ä³, Ïåðåìîãà ó Âåëèê³é
Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³, âèçâî-
ëåííÿ íàøî¿ Áàòüê³âùè-
íè â³ä ôàøèñòñüêîãî íà-
øåñòÿ  ä³ñòàëèñü íàì
ö³íîþ æèòòÿ ì³ëüéîí³â
íàøèõ ñï³â-â³ò÷èçíèê³â.
Ñåðåä íèõ áóëè é äåñÿò-
êè òèñÿ÷ íàøèõ çåì-
ëÿê³â-çàêàðïàòö³â. ² íå
âñ³ äîæèëè äî íàéñâÿò³-
øîãî äëÿ ëþäñòâà ñâÿ-
òà – Äíÿ Âåëèêî¿ Ïåðå-
ìîãè íàä ôàøèçìîì.
Ìàëî õòî çíàº, ùî ïðè
âèçâîëåíí³ Çàêàðïàòñü-
êî¿ Óêðà¿íè ïîëÿãëè
ñìåðòþ ãåðîÿ 10060 ñîë-
äàò³â ³ îô³öåð³â ×åðâîíî¿
Àðì³¿, 41387 áóëî ïîðà-
íåíî, 1806 – ïðîïàëè áåç-
â³ñòè. À íàøà Â³ò÷èçíà
– Óêðà¿íà âòðàòèëà ó
Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é â³éí³
ïîíàä 8 ì³ëüéîí³â ñâî¿õ
êðàùèõ ñèí³â ³ äî÷îê.
Êîæåí øîñòèé óêðà¿íåöü
ïîêëàâ ñâîº æèòòÿ íà
îëòàð Ïåðåìîãè. Æîäíà
ç êðà¿í-ó÷àñíèöü Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè íå çàçíàëà
òàêèõ æåðòâ. Ñê³ëüêè ¿õ,
çîâñ³ì þíèõ, ìîëîäèõ ³
ñòàðøèõ âî¿í³â, ïàðòè-
çàí³â, ï³äï³ëüíèê³â, àáî é
ïðîñòî ìèðíèõ ãðîìàäÿí
–  æ³íîê,  ä³òåé, ñòàðèê³â
â³ääàëè ñâîº æèòòÿ çà
òå, ùîá óñ³ íàñòóïí³ ïî-
êîë³ííÿ óêðà¿íö³â ìàëè
ïðàâî æèòè ³ òðóäèòèñÿ
â ñïîêî¿ ³ ìèð³. 2,5
ì³ëüéîíà íàøèõ ñï³â-
â³ò÷èçíèê³â áóëî âèâåçå-
íî â ôàøèñòñüêå ðàá-
ñòâî. Çàãàðáíèêè  ñïàëè-
ëè äîòëà ðàçîì ³ç ìåø-

êàíöÿìè 350 óêðà¿íñüêèõ
ñ³ë…

Îñü ÷îìó ìè íàãàäóº-
ìî ñîá³  é óñ³ì íàñòóï-
íèì ïîêîë³ííÿì, õòî íà-
ðîäèâñÿ ó ïîâîºíí³
ðîêè, ÿêîþ íå÷óâàíî âå-
ëè÷åçíîþ ö³íîþ çäîáóòî
Ïåðåìîãó, ÿê ïèëüíî òðå-
áà îáåð³ãàòè ìèð íà
íàø³é ïëàíåò³ Çåìëÿ. Ìè
çíîâó é çíîâó ìàºìî íå-
óñòàííî ïîâòîðÿòè:
«Í³õòî íå çàáóòèé! Í³ùî
íå çàáóòî!». Àëå, ÿê ïî-
êàçóþòü ïîä³¿ îñòàíí³õ
ðîê³â, öüîãî çàìàëî. Âè-
äàòíèé ïèñüìåííèê ³ ïå-
äàãîã Ê.Ä.Óøèíñüêèé
ïèñàâ: «Íåäîñòàòíüî çà-
ó÷óâàòè ñëîâà, íåäî-
ñòàòíüî çðîçóì³òè ñëî-
âà, íåäîñòàòíüî íàâ³òü
çðîçóì³òè äóìêè ³ ïî÷óò-
òÿ, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ñëî-
âàõ: òðåáà, ùîá ö³ äóì-
êè ³ ïî÷óòòÿ ñòàëè òàêè-
ìè, ùî âíóòð³øíüî âèç-
íà÷àþòü îñîáèñò³ñòü».
Çâ³ñíî, ùî ïàòð³îòàìè íå
íàðîäæóþòüñÿ, ÿê ³ ðóé-
í³âíèêàìè  âñåíàðîäíèõ
ñâÿòèíü!

×è ì³ã íàâ³òü íà ìèòü
óÿâèòè ñîá³ îäèí ç òèñÿ÷³
âî¿í³â-âèçâîëèòåë³â Ìó-
êà÷åâà, êîìàíäèð 835-ãî
ãâàðä³éñüêîãî ñòð³ëåöü-
êîãî ïîëêó ï³äïîëêîâíèê
².Ã.Ï³äîïðèãîðà, îãëÿäà-
þ÷è íàøå  óí³êàëüíå
ì³ñòî, íå çðóéíîâàíèé
öåíòð, âåëè÷íó ðàòóøó,
ùî âñüîãî ÷åðåç äâ³
äîáè éîãî ò³ëî, òà ò³ëà ùå
ê³ëüêîõ âî¿í³â, íà ïðîõàí-
íÿ Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñü-
êîãî Íàðîäíîãî Êîì³òå-
òó,   áóäå ç ïî÷åñòÿìè
ïîõîâàíî íà ãîëîâí³é
ïëîù³, á³ëÿ Ðàòóø³?  Óâå-
÷åð³, 26 æîâòíÿ 1944 ðîêó
ïîëê, ÿêèì êîìàíäóâàâ
²âàí Ãíàòîâè÷, â ÷èñë³
ê³ëüêîõ  áîéîâèõ ï³äðîç-
ä³ë³â, ïî òðèâîç³ áóëî íà-

ïðàâëåíî â ×îï, êóäè ïî-
ñóíóëè äâ³ í³ìåöüê³
äèâ³ç³¿. Áî¿ çà ×îï áóëè
âàæêèìè é êðîâîïðîëèò-
íèìè. Çàë³çíè÷íèé âóçîë
ê³ëüêà ðàç³â ïåðåõîäèâ ³ç

ðóê â ðóêè. 27 æîâòíÿ
âîðîæèé ñíàðÿä ðîç³ð-
âàâñÿ ïîáëèçó ì³ñöÿ, äå
ñòîÿâ ³ êåðóâàâ áîºì
ãâàðä³¿ ï³äïîëêîâíèê
Ï³äîïðèãîðà ³ éîãî çàñ-
òóïíèê ìàéîð Áîéöîâ. ß
íàâ³â ïð³çâèùà é ïîñàäè
ò³ëüêè äâîõ ç äåâ’ÿòè
âî¿í³â, ò³ëà ÿêèõ áóëè çà-
õîðîíåí³  69 ðîê³â òîìó â
öåíòð³ Ìóêà÷åâà.

×åðåç òå, ùî áî¿ ï³ä
×îïîì íàáðàëè çàòÿæíî-
ãî õàðàêòåðó é íåâèäàíî¿
æîðñòîêîñò³,  áóëî áàãà-
òî  ïîðàíåíèõ âî¿í³â ×åð-
âîíî¿ Àðì³¿,  ó íàøîìó
ì³ñò³, îêð³ì ä³þ÷îãî
â³éñüêîâîãî ãîñï³òàëþ,
ë³êàðí³,   áóëî ðîçãîðíó-
òî ðîáîòó ùå  ê³ëüêîõ
â³éñüêîâèõ øïèòàë³â. Ï³ä
íèõ áóëî â³äâåäåíî ïðè-
ì³ùåííÿ íåäàâíüîãî Áó-
äèíêó îô³öåð³â, â³éñüêîâ³
êàçàðìè…  Íå ìåíøå
ãîñï³òàë³â áóëî çàä³ÿíî ³
â Óæãîðîä³. Çàãèáëèõ ó
áîÿõ çà âèçâîëåííÿ ×îïà,
ïîìåðëèõ â³ä ïîðàíåíü ó
ãîñï³òàëÿõ õîâàëè íà
Ìóêà÷³âñüêèõ ³ Óæãî-
ðîäñüêèõ  ì³ñüêèõ êëà-
äîâèùàõ. 268 îô³öåð³â ³
ñîëäàò³â ×åðâîíî¿ Àðì³¿

çíàéøëè â³÷íèé ñïîê³é íà
Öåíòðàëüíîìó êëàäî-
âèù³ â Ìóêà÷åâ³. Äî ðå÷³,
ïð³çâèùà 163-õ ç íèõ –
íåâ³äîì³. Òà ùå íà êëà-
äîâèù³ â Ðîñâèãîâ³ ïîêî-
ÿòüñÿ 128 ñîëäàò³â ³ îô³-
öåð³â  àðì³¿-âèçâîëèòåëü-
êè íàøîãî êðàþ.

À íàïåðåäîäí³ Ïåðøî-
ãî ç’¿çäó Íàðîäíèõ Êîì-
³òåò³â Çàêàðïàòñüêî¿ Óê-
ðà¿íè, òîáòî 25 ëèñòîïà-
äà 1944 ðîêó íà  â öåíòð³
Ìóêà÷åâà áóëî îïóùåíî
â áðàòíþ ìîãèëó   ñâÿ-
ùåíí³ äëÿ êîæíîãî æèòå-
ëÿ íàøîãî êðàþ ò³ëà ï’ÿ-
òè ðîçâ³äíèê³â-ïàðòè-
çàí³â ç äåñàíòíî¿ ãðóïè
«Çàêàðïàòö³»,  î÷îëþâà-
íî¿ Ôåðåíöîì Ïàòàê³.
Òîä³, ïðè ê³ëüêàòèñÿ÷íî-
ìó ç³áðàíí³ ìóêà÷³âö³â,
æèòåë³â íàâêîëèøí³õ ñ³ë,
äåëåãàò³â ôîðóìó ç óñ³õ
êóòî÷ê³â êðàþ, â öåíòð³
Ìóêà÷åâà â³äáóëîñÿ ïå-
ðåçàõîâàííÿ ò³ë â³äâàæ-
íèõ ðîçâ³äíèê³â, ðîçñòð³-
ëÿíèõ  25 êâ³òíÿ 1944
ðîêó ó Ìàðàìîðîø-Ñè-
ãåòñüê³é â’ÿçíèö³.  ×èí
ïîõîðîíó çä³éñíèâ äåëå-
ãàò ç’¿çäó Íàðîäíèõ Êî-
ì³òåò³â ²âàí Êîïîëîâè÷,

ìàéáóòí³é  àðõ³ºïèñêîï
²îíàôàí,  ó ñï³âñëóæ³íí³
ç ðÿäîì ñâÿùåííîñëóæè-
òåë³â, äåëåãàò³â â³êîïîì-
íîãî, äîëåíîñíîãî äëÿ
íàøèõ êðàÿí ç’¿çäó. Ñå-
ðåä òèõ, êîãî â òîé äåíü
õîâàëè â öåíòð³ Ìóêà÷å-
âà áóëè é ó÷í³ ²âàíà Êî-
ïîëîâè÷à, ÿêèõ â³í â÷èâ
ó Õóñòñüê³é ã³ìíàç³¿. Çà
õðèñòèÿíñüêèì ïðàâè-
ëîì,  ñâÿùåíèêè çàïå÷à-
òàëè ìîãèëó ãåðî¿â-ðîç-
â³äíèê³â äî «äðóãîãî ïðè-
øåñòÿ Ñïàñèòåëÿ». À ïî
âñ³õ, õòî òóò ñïî÷èâàâ
â³÷íèì ñíîì, òîáòî ïî
ïîëåãëèõ çà âèçâîëåííÿ
Çàêàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè
îô³öåðàõ ³ ñîëäàòàõ,
áóëî â³äñëóæåíî ïàíàõè-
äó. Â³äòàê ó÷àñíèêè ïî-
õîðîíó é òðàóðíîãî
ì³òèíãó ïîêëàëè íà ìî-
ãèëè ãåðî¿â â³íêè é êâ³òè
ïàì’ÿò³ é âäÿ÷íîñò³.  Òî
õ³áà íå ãð³õ çàäóìóþòü
ò³, êîìó çàêîðò³ëîñÿ  ïî-
ðóøèòè  ö³ ñâÿò³ äëÿ ìó-
êà÷³âö³â ìîãèëè?

Äóìêà ïðî òå, ùî íà
ì³ñö³ ïîõîâàííÿ ñë³ä
âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèê
ãåðîÿì-âèçâîëèòåëÿì,
âèíèêëà ó  æèòåë³â íàøî-

ãî ì³ñòà ñàìå ï³ä ÷àñ
ïåðåçàõîðîíåííÿ îñ-
òàíê³â â³äâàæíèõ ðîçâ³ä-
íèê³â-ï³äï³ëüíèê³â. Àëå
âîíà áóëà íå ïåðøîþ. Áî
÷è íå ïåðøèìè, ùå â
óìîâàõ ôàøèñòñüêî¿ îêó-
ïàö³¿ êðàþ, 21 ñåðïíÿ
1944 ðîêó îïóñòèëè â
ìîãèëè íà íàéïî÷åñí³-
øîìó â ñåë³ ì³ñö³, á³ëÿ
öåðêâè â Ãðèá³âöÿõ, ò³ëà
òðüîõ â³äâàæíèõ ðà-
äÿíñüêèõ ëüîò÷èê³â, ÿê³
ö³íîþ âëàñíîãî æèòòÿ,
â³äâåðíóâøè ïàëàþ÷èé
áîìáàðäóâàëüíèê â³ä
Áîáîâèùà, âðÿòóâàëè
éîãî æèòåë³â â³ä ñìåðò³.
Òà é áîáîâèùàíö³ é ãðè-
á³â÷àíè òàêîæ íå áóëè
ïåðøèìè, õòî õîâàâ âèç-
âîëèòåë³â ç³ âñ³ìà ìîæ-

ëèâèìè ïî÷åñòÿìè.   Áî,
ÿê ïèøå â ñâî¿é êíèç³
«Äåñàíò íàä Ìåí÷óëîì»
Â.².Ëîâãà, ùå ðàí³øå, 17
÷åðâíÿ 1944 ðîêó ò³ëà
ðîçñòð³ëÿíèõ â öåíòð³
Ñåâëþøà (Âèíîãðàäîâà)
ï³ä ñò³íîþ æ³íî÷î¿
ã³ìíàç³¿ Îëåíè Ãåíäåðè,
Ìèõàéëà Ãè÷êè, ªâãåíà
Ëåáîâè÷à, ªâãåíà Ëåéç-
ìàíà, Ìîðà é Ñèðåíè
Ôîðêîø³â òà Ìîðà
Øâàðöà, áóëè ïîõîâàí³
ïîðÿä ó öåíòð³ ì³ñòå÷êà.
Òàê ñàìî æèòåë³ ×îðíî-
ãî Àðäîâà çàõîðîíèëè â
òîé æå äåíü ò³ëà ðîçñòð-
³ëÿíèõ ôàøèñòñüêèìè
êàðàòåëÿìè ó öåíòð³
ñåëà ï³äï³ëüíèê³â ç Ãðó-
ïè «Çàêàðïàòö³»  Ïåòðà
Ðîìàíà, Âàñèëÿ ²ðõà é
Ñàìó¿ëà Âàéñà…

Ó òèõ íàñåëåíèõ ïóíê-
òàõ Çàêàðïàòñüêî¿ Óêðà¿-
íè, äå áóëè ìîãèëè ïàòð-
³îò³â êðàþ, äå áóëî ïîõî-
âàíî âî¿í³â-âèçâîëèòåë³â
– ñîëäàò ³ îô³öåð³â ×åð-
âîíî¿ Àðì³¿  íàø³ êðàÿ-
íè, íå ÷åêàþ÷è ÿêèõîñü
âêàç³âîê çãîðè, âëàñíèìè
ñèëàìè é êîøòîì âïî-
ðÿäêóâàëè ìîãèëè
ï³äï³ëüíèê³â ³ âèçâîëè-
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Ïðîùàþò îáèäó, íî íå ïîçîð. (Ñàëëåíòå).

ÌÓÄÐ²ÑÒÜ  ÆÈÂÈÕ…»
òåë³â êðàþ. Ùîá ñïðÿ-
ìóâàòè öåé âñåíàðîäíèé
ðóõ ³ ã³äíî âøàíóâàòè
ïàì’ÿòü ïðî ïîëåãëèõ, 9
ãðóäíÿ 1944 ðîêó Ãîëîâà
Íàðîäíî¿ Ðàäè Çàêàð-
ïàòñüêî¿ Óêðà¿íè ²âàí
Òóðÿíèöÿ ï³äïèñàâ Ïî-
ñòàíîâó Óðÿäó Çàêàð-
ïàòñüêî¿ Óêðà¿íè «Ïðî
âïîðÿäêóâàííÿ ìîãèë ³
óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ âî¿í³â,
ùî çàãèíóëè â áîðîòüá³
çà âèçâîëåííÿ Çàêàð-
ïàòñüêî¿ Óêðà¿íè».  Çà-
âåðøàëüíèì ðå÷åííÿì
ïåðøîãî ïóíêòó áóëî ïî-
áàæàííÿ: «Âñòàíîâëåííÿ
ïàì’ÿòíèê³â ïðîâîäèòè ç
óðàõóâàííÿì áóä³âåëü-
íèõ ìàòåð³àë³â, ùî º íà
ì³ñö³».

Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñüêèé
Íàðîäíèé Êîì³òåò çàìî-
âèâ ïðîåêò ïàì’ÿòíèêà
ïîëåãëèì ³ ïîõîâàíèì ó
öåíòð³ á³ëÿ Ðàòóø³,
â³éñüêîâîìó àðõ³òåêòîðó
³íæåíåð-êàï³òàíó Ñ.À-
.Þñîâó. Éîãî ïðîåêò
áóëî ñõâàëåíî íà ñïåö-
³àëüíîìó çàñ³äàíí³. Ñïî-
ðóäæåííÿ ïàì’ÿòíèêà
âèìàãàëî êîøò³â, ÿêèõ
áóëî îáìàëü. Ùîá âèé-
òè ³ç ñêðóòíîãî  ñòàíîâè-
ùà 24 êâ³òíÿ 1945 ðîêó
Ìóêà÷³âñüêèé ì³ñüêèé
Íàðîäíèé Êîì³òåò çâåð-
íóâñÿ äî æèòåë³â ì³ñòà
«Ïðî çá³ð êîøò³â íà ñïî-
ðóäæåííÿ ïàì’ÿòíèêà
ãåðîÿì, ùî ïîëÿãëè â
áîÿõ çà âèçâîëåííÿ Çà-
êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè â³ä
í³ìåöüêî-óãîðñüêèõ çà-
ãàðáíèê³â». Çâåðíåííÿ
ïî÷èíàëîñÿ ñëîâàìè: «Ç
ìåòîþ ïîêðèòòÿ âèòðàò
íà ñïîðóäæåííÿ ïàì’ÿò-
íèêà  ïîëåãëèì ãåðîÿì
çà âèçâîëåííÿ íà ïëîù³
×åðâîíî¿ Àðì³¿ â Ìóêà-
÷åâ³ (íèí³øíÿ ïëîùà
Ìèðó), çâåðòàºìîñÿ äî
ãðîìàäÿí ì³ñòà ç ïðî-
õàííÿì âíîñèòè ñâî¿ ïî-
æåðòâóâàííÿ íà ñïîðóä-
æåííÿ. ×èì á³ëüøå ïî-
äàðóºòå êîøò³â, òèì
îøàòí³øèì áóäå ïàì’-
ÿòíèê, òîé ìàðìóðîâèé
îáåë³ñê, ÿêèé íàâ³êè áóäå
ñïîâ³ùàòè  ïðî áåçïðèê-
ëàäíèé ³ñòîðè÷íèé ìî-
ìåíò âèçâîëåííÿ íàøî-
ãî ì³ñòà». Çá³ð êîøò³â
áóëî äîðó÷åíî ïðîâîäè-
òè äîáðå çíàíèì ìóêà-
÷³âöÿì  Ã.Øàâ³ðñüêîìó
òà Î.Êîøëèêó  (ìàé-
áóòí³é ïåðøèé äèðåêòîð
Ìóêà÷³âñüêî¿ êîíäè-
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Бувають події, навіть вель�
ми значні для свого часу, які
через кілька десятиліть сти�
раються в пам’яті людей і
лягають на архівні полиці. Та
є події, значення яких не
меркне від стрімкого бігу
часу. Кожне минуле десяти�
ліття із зростаючою силою
підкреслює їх велич і визна�
чальну роль у світовій історії.
До таких подій належить
Перемога нашого народу у
Великій Вітчизняній війні.
Пам’ять про ці події не�
підвласна часові – бо вона
бережливо зберігається  і
передається від покоління
до покоління. Пам’ять про
минуле… Це не просто влас�
тивість людської свідомості,
її здатність зберегти сліди
минулого. Пам’ять – це те
потужне джерело між мину�
лим і майбутнім – яке істо�
рія направляє в будущину
для того, щоб полегшити

людству подальший шлях.
Людська пам’ять не нейт�
ральна, не пасивна. Вона
вчить і закликає, переконує і
застерігає, дає силу й жи�
вить віру. Саме з всенарод�
ної пам’яті ми черпаємо
силу для нових звершень, бо
вона надихає на  труд і на
подвиг. Ось чому наш народ
так свято вшановує, береже
пам’ять про подвиги тих, хто
не шкодував ні сил, ні само�
го життя у величезній, най�
жорстокішій, найкровопро�
литнішій битві з фашистсь�
кими окупантами, битві за
те, щоб над їх дітьми, онука�
ми й правнуками, тобто над
нами й майбутніми поколін�
нями світило ясне сонце,
було мирне небо. І чим мен�
ше залишається живих
свідків нашого героїчного
минулого, тим більшою має
бути наша всенародна тур�
бота про збереження у
нетлінній пам’яті благород�
них потомків їх немеркнучо�
го подвигу.

   Давно вже відгриміли
бої жорстоких битв Великої
Вітчизняної війни, природа
зарубцювала  місця боїв,
загоїлись рани фронтовиків.
Та навіть стрімкий плин часу
не в змозі стерти з пам’яті
людей героїчних подій тих
вогненних літ. Нині живим
про немеркнучий подвиг на�
ших дідів і батьків нагаду�
ють величні пам’ятники й
обеліски  встановлені по всій
Європі, яку визволяв від фа�
шистського уярмлення ра�
дянський воїн.

   Мені випало служити в
групі радянських воїнів у
Німеччині. Побував в Австрії,
Угорщині, Чехії, Словач�
чині… Вражало побачене  і в
знаменитому меморіальному
комплексі  Трептов�парк в
Берліні, впорядковані чис�
ленні пам’ятники  на Ду�
кельському перевалі, догля�

нуті пам’ятники й могили
полеглим радянським вої�
нам у   Австрії… Загалом, у
1945 році, у щойно визво�
леній від фашизму Європі, в
знак вдячності за безприк�
ладний подвиг радянських
воїнів, полеглих у борні з
фашизмом, почали споруд�
жувати пам’ятники, мону�
менти, обеліски Слави вої�
нам�визволителям.

   Першим приклад подав
народ Німеччини, спору�
дивши у Трептов�парку  пан�
теон Слави переможцям. До
речі, в його спорудженні
брали участь як радянські
так і німецькі скульптори й
архітектори. Догляд за ним
взяла на себе Східна Німеч�
чина. Не відставала від неї і
Західна Німеччина. Під час
моєї служби в групі радянсь�
ких війсь в Німеччині, мені
кілька разів випадала честь
бути в складі делегації, яка
9 Травня покладала вінки до
пам’ятника радянському вої�
ну�визволителю в Західному
Берліні.

Прикметно, що й сьогодні,
після об’єднання німецьких
земель догляд за величним
меморіалом у Трптов�парку,
як і за всіма іншими пам’ят�
никами радянським воїнам�
визволителям взяла на себе
Німеччина. І сьогодні уряд
об’єднаної Німеччини подає
усьому світові приклад дер�
жавного, бережливого став�
лення до пам’яті полеглих у
битві з фашизмом. Коштом
цієї держави недавно було
оновлено Трептов�парк, і ге�
ніальне творіння Євгена Ву�
четича  – радянський воїн�
переможець із врятованою
від смерті німецькою
дівчинкою на руці, – постав
перед відвідувачами в своїй
немеркнучій величі, засто�
розі паліям війни і красі та
урочистості, як нагадування
про велику визвольну місію
Радянської Армії, що вряту�
вала життя народам нашої
країни і ряду інших євро�
пейських народів та май�
бутніх поколінь.

   Ніхто в цивілізованих
європейських країнах не по�
спішає озброюватися кувал�
дами, вибухівкою,  потужни�
ми автокранами й руйнува�
ти пам’ятники визволите�
лям, як це зробили у Львові.
А от доглядають ті меморіа�
ли й пам’ятники, заквітчу�
ють, своєчасно ремонтують�
,облагороджують їх  так, що
нам би повчитись у них. Па�
м’ятаю, у невеличкому
гірському містечку в Австрії
мене вразило гарне, догля�
нуте кладовище,  розділене
алеєю. По один бік могили
радянських воїнів, по інший
– німецьких. Але усі похован�
ня акуратні, ретельно й лю�
бовно доглянуті. Як пояснив
нам бургомістр,  відкрили
той комплекс лише тоді, коли
останки останнього воїна
було перенесено з місця за�
пеклого бою на плато, що
височить над містечком. Бо
всі мертві, надто воїни, ма�
ють знайти місце вічного
спокою.

   Нам би так! Бо ж іще чи�
мало непохованих воїнів ле�
жать на місцях боїв, а спи�
сок пропалих без вісти ще
чималий. І чи більшої тур�
боти у влади Мукачева, аніж
оголосити війну полеглим
героям, немає? Знесли па�
м’ятник Леніну, переймену�
вали вулиці міста… То які
зміни на краще сталися в
нашому «європейському
місті»? Чи продукти харчу�
вання у нас найдешевші в
краї? Або вода, енергоносії
одразу подешевшали?  Аж

ніяк! Вода у нас найдорожча
не тільки в Закарпатті, а
мало не по всій Україні. Й
ринкові ціни дешевими не
назвеш… Війна з мертвими
– це, насамперед, політична
забава. А вона небезпечна.
Бо руйнує інтернаціональну
єдність, нацьковує народ на
народ…

Понад 8 мільйонів ук�
раїнців віддали свої життя
за те, щоб над нашою краї�
ною, над Європою розсіяли�
ся темно�чорні хмари фа�
шизму. Вдячні сучасники і
потомки тих, хто віддав свої
життя за честь і неза�
лежність Вітчизни, хто не
шкодував сил для того, щоб
наблизити так бажаний
день Перемоги, свято бере�
жуть пам’ять про своїх герої�
чних дідів і прадідів, незлам�
них борців проти фашизму.
У малих формах і в гранді�
озних монументальних ан�
самблях знаходить свій ви�
раз священна пам’ять нашо�
го народу про синів і дочок,
які пішли в безсмертя. Для
нас, мукачівців, таким свя�
щенним місцем є Обеліск
Слави. За 68 років він на�
стільки органічно вписався
у наше життя, що став неми�
нучим учасником усіх наших
свят. Сюди ідуть молодожо�
ни, тут  учасники війни роз�
повідають молоді про жор�
стокі битви на полях Великої
Вітчизняної війни, біля
Обеліску  проводяться уро�
ки мужності й патріотизму,
тут відзначаються державні
свята – День незалежності,
День визволення Мукачева
від фашистського понево�
лення, і світлий День Вели�
кої Перемоги… Обеліск Сла�
ви став і місцем куди покла�
дають квіти шани члени
міжнародних делегацій, які
відвідують наше Мукачево.
Ще свіжі спомини про
зустріч у Мукачівській
міській Ратуші начальників
Генеральних штабів України
й Угорщини. Вони поклали
вінки до Обеліска Слави. Під
час приїзду в Мукачево сло�
вацької делегації до воїнів
128�ї механізованої бригади
також квіти поклали до мо�
гил воїнів�визволителів…
Така практика вшанування
загиблих прийнятна у ціло�
му світі. І розпочалася вона
по закінченні Першої світо�
вої війни, коли в Парижі було
споруджено Тріумфальну
арку, де й понині відзнача�
ють День незалежності
Франції та інші державні
свята.

На всій території України
– в граніті, бронзі, металі –
підносяться пам’ятники вої�
нам, містам, битвам, парти�
занам і підпільникам, вої�
нам�визволителям. Щодня,
щогодини ідуть до них люди.
Ніколи не заростуть стежки
до цих безсмертних мону�
ментів мужності, героїзму,
слави нашої Вітчизни, його
непереможного народу. Хо�
четься застерегти владу
Мукачева від необдуманого
кроку, не порушувати спокій
мертвих, не руйнувати нашу
нетлінну пам’ять яка живи�
ми нитками єднає поколін�
ня, і яка вічно буде горіти в
серці кожного мукачівця ни�
нішнього і майбутнього, ви�
ховуватиме почуття патріо�
тизму, любові до батьківсь�
кої хати, рідного міста, краю,
нашої Батьківщини.

Михайло МАНИЧЕВ,
історик,

житель Мукачева

òåðñüêî¿ ôàáðèêè). Çá³ð
êîøò³â ïðîâîäèâñÿ äî 15
òðàâíÿ 1945 ðîêó.

À òèì ÷àñîì  ðîáîòè
ïî ñïîðóäæåííþ Îáåë³-
ñêà Ñëàâè éøëè ïîâíèì
õîäîì. Âåëèñÿ âîíè ï³ä
êåð³âíèöòâîì  íà÷àëüíè-
êà áóä³âíèöòâà ³íæåíåð-
ëåéòåíàíòà  Ï.Á.ªðøî-
âà. Íàïîëåãëèâî òðóäè-
ëèñÿ íàéäîñâ³ä÷åí³ø³
ìóêà÷³âñüê³ ìàéñòðè-êà-
ìåíÿð³ Ã.Ëàíãáàóåð,
Â³ç³íãåð, Ãåéãåð…  Íà
äîïîìîãó ¿ì ùîäåííî
âèõîäèëè äåñÿòêè æè-
òåë³â ì³ñòà. Ñïîðóäæåí-

íÿ ïàì’ÿòíèêà ³ éîãî
ô³íàíñóâàííÿ ñòàëî
ñïðàâîþ ÷åñò³ ìó-
êà÷³âö³â. Ò³ëüêè ïðè òàê³é
âñåíàðîäí³é ï³äòðèìö³
çàâåðøèòè ðîáîòè âäà-
ëîñÿ óæå  äî ïî÷àòêó
÷åðâíÿ 1945 ðîêó.

À 3 ÷åðâíÿ 1945 ðîêó
íà Öåíòðàëüí³é ïëîù³
Ìóêà÷åâà â³äáóëîñÿ óðî-
÷èñòå â³äêðèòòÿ Îáåë³-
ñêà Ñëàâè âèçâîëèòå-
ëÿì. Óðî÷èñòèé áàãàòî-
òèñÿ÷íèé  ì³òèíã ç ö³º¿
íàãîäè â³äêðèâ ìóêà÷³-
âñüêèé  ì³ñüêèé ãîëîâà
Íàðîäíîãî Êîì³òåòó
Ìèêîëà Äðàãóëà. Ñåðåä
ïðîìîâö³â áóëè Ãîëîâà
Íàðîäíî¿ Ðàäè Çàêàð-
ïàòñüêî¿ Óêðà¿íè ²âàí
Òóðÿíèöÿ, íåäàâí³é êî-
ìàíäèð ïàðòèçàíñüêîãî
ç’ºäíàííÿ Âàñèëü Ðó-
ñèí, ïðåäñòàâíèêè
ì³ñòà, â³éñüêîâ³… Íà
ìîãèëè é äî Îáåë³ñêà
ñëàâè â òîé äåíü áóëî
ïîêëàäåíî ïîíàä ñòî
â³íê³â ³ ê³ëüêà ñîòåíü
áóêåò³â êâ³ò³â.  Çâ³ñíî,
ùî áóëè ïðèñóòí³ìè íà
ì³òèíãó ³ àâòîð ïàì’ÿò-
íèêà Ñ.À.Þñîâ ³  êåð³â-
íèê ðîá³ò Ï.ªðøîâ, ÿêèì
áóëî âðó÷åíî Ïî÷åñí³
ãðàìîòè. Òàê³ æ ïîäÿ÷í³

ãðàìîòè îäåðæàëè ðîá-
³òíèêè é àêòèâ³ñòè, ÿê³
áðàëè ó÷àñòü ó ñïîðóä-
æåíí³ öüîãî âåëè÷íîãî
ïàì’ÿòíèêà, ùî ÿâëÿº
ñîáîþ ñòð³ìêèé, 12-
ìåòðîâèé  îáåë³ñê âñòà-
íîâëåíèé íà ñòóï³í÷àñ-
òîìó ïîñòàìåíò³ é óâ³í-
÷àíèé ï’ÿòèêóòíîþ
ç³ðêîþ. Ïàì’ÿòíèê ïî-
áóäîâàíî ç ì³ñöåâîãî
÷îðíîãî àíäåçèòó âèäî-
áóòîãî â Êëåíîâö³ òà
ñâ³òëî-ñ³ðîãî ï³ùàíèêà,
çàâåçåíîãî ç Áåðåã³âùè-
íè.

Íàãàäàþ, ùî ñïîðóä-

æåíî öåé ìîíóìåíò íå
çà ãðîø³ ×åðâîíî¿ Àðì³¿,
íå çà êîøòè â³äïóùåí³ ç
âëàäíî¿ ñêàðáíèö³. Ó
âëàäè é òîä³ ãðîøåé íå
âèñòà÷àëî é ñüîãîäí³ ¿õ
ïîñò³éíî áðàêóº. Ïàì’-
ÿòíèê  ñïîðóäæåíî â îñ-
íîâíîìó íà ïîæåðòâè
ìóêà÷³âö³â. Òîìó â³í
òâîð³ííÿì âñåíàðîäíî¿
âîë³ ìóêà÷³âö³â ³ º ¿õ çà-
êîííîþ âëàñí³ñòþ. À
òîìó ñüîãîäí³ í³õòî íå
âïðàâ³ çàç³õàòè íà íüî-
ãî. À ñó÷àñíèì ïî-
ñë³äîâíèêàì Ãåðîñòðà-
òà õîò³â áè íàãàäàòè, ùî
Ëþäèíà ç âîë³ Áîæî¿ ïðè-
õîäèòü ó öåé ñâ³ò, ùîá
òâîðèòè äîáðî, ïðèìíî-
æóâàòè çäîáóòå òðóäîì
ïîïåðåäí³õ ïîêîë³íü, à íå
ðóéíóâàòè. Áî òîé, õòî
ðîçïî÷èíàº â³éíó ïðîòè
íàðîäíî¿ ïàì’ÿò³, ïðèðå-
÷åíèé íà íåìèíó÷ó ïî-
ðàçêó.

À ò³ ãåðî¿, õòî ëåæèòü
ï³ä  Îáåë³ñêîì Ñëàâè
äèâëÿòüñÿ ó íåáî é
â³ðÿòü ó ìóäð³ñòü æèâèõ
ìóêà÷³âö³â, ÿê³ íå äîïóñ-
òÿòü íàðóãè íàä íèìè.

Ìèõàéëî
ÒÎÂÒÈÍ,

êðàºçíàâåöü



Продається магазин�павіль�
йон  на пероні автостанції –
близько 40 кв. м., обладнаний
під торгівлю. Зверт 0992671906.

     Продам торгову точку на ринку
“Росвигово”, 24 кв.м. Єдіючий
бізне. тел.: 097 677 99 89
     Візьму в оренду  офісне при�

міщення  до 25 кв.м. площею з ре�
монтом. Зверт. 098�1508076.
     Продаються виробничі й офісні

приміщення, а також обладнання по
обробці  природного каменю  (для
виготовлення пам’ятників і т.д.)

Тел. 095�1912128.
     Продаються магазини у Мука�

чеві  на вул. Духновича та в старо�
му Пасажі з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здається в оренду приміщення

під комерцію (магазин, офіс тощо)
на вул Ужгородській, в районі уні�
верситету. Площа – 60 кв. м. ( мож�
ливо частинами).  Тел. 095�1358708.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  тор�

гову площу у магазині «Універсам�
Тарту» на вул. Данченко,2� а у Рос�
вигові.  Зверт.: 050�5530508

Продається окремий про�
мисловий об’єкт  в Мукачеві,
(незавершене будівництво).

    Тел. 095 484 58 82.

Здаються в оренду торгові
приміщення з повним євроре�
монтом, площею 150 кв. м. та 80
кв. м. в центральній частині
Мукачева у старому пасажі біля
магазину «Беатріса», та по вул.
Духновича. Звертатися за тел.:
050 504 86 34, 050 582 00 85.

     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

ТЕРМІНОВО:
набираємо будівельників, зва�
рювальників, токарів, праців�
ників на заводи, швачок, сто�
лярів, поварів,опікунок, робіт�
ників на сільське господарство.
Допомога в отриманні поль�
ських шенген та робочих віз,
термінова реєстрація в кон�
сульстві.

Ліцензія МПСП № АВ 389098.
м.Мукачево вул.Недецеї, 2.

Тел. 0975500127,
0501357373

земельна ділянка 4 сотини, є гараж,
господарські приміщення. Стартова
ціна 190 тис . у.о.  Тел. 099�34�62800
     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.
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.

     Продам, або здам у найм  умебль�
ований будинок в с. Ключарки сімейній
парі на договірних умовах. Звертати�
ся 050�2733765.
     Продається будинок в Доробра�

тові з присадибною ділянкою, сад,
ловгош, господарські будови. Кому�
нальні зручності. Старт. Ціна –7.5 тис.
умовних одиниць.

Тел. 066�38�15�603.
     В селі Обава на центральній вулиці

продається приватизована земельна
ділянка 0,25 га під забудову. Довідки
тел.: 095�840�40�13.
     Продається в Мукачеві (в районі

пивзаводу)  будинок цегляний з усіма
комунальними зручностями і госпо�
дарськими будівлями з загальною зе�
мельною ділянкою 10 сотин. Зверта�
тися 3�64�40, 050�523�08�50.

     На околиці Мукачева(3 км.)  в Ст.
Давидкові, у  500 метрах від траси
Київ�Чоп  2 спарених ділянки (20 со�
тин). Одна ділянка  забудована, дру�
га – для перспективного будівницт�
ва. У будинку – 3 окремі кімнати, дві
кухні, ванна, комора, веранда,
підвал, у дворі – колодязь, каналіза�
ція, електрика, газ, великий сад,
ловгош, виноградник. Ціна – догов�
ірна.Зверт 050 17 17 572.

     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.
     Продається земельна ділянка

на Ловачці (5,5 сотин), є сад, виноград�
ник, недобудований підвал.

Зверт. 2�34�80.
     Продається  земельна ділянка

під будівництво у Павшині (4 км від Му�
качева) –16 сотин, є фундамент, підве�
дені  комунальні комунікації. Ст. ціна
11500 у.о..Зверт. 066�0341176.
     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 земельна ділянка
8,18  сотин з будинком  під знесен�
ня у центрі Мукачева на вул. Воло�
шина, 20. Ціна договірна.
Тел. 0508888268, 050�6118916.

     Продається у Лісарні  земельна
ділянка 41 сот. І нежилий будинок. По�
ряд струмок, водоймище. Ціна 33 тис
у.о. Дзвонити 4�26�02.
     Продається приватизована  зе�

мельна ділянка 0,25 га під будівництво
по вул. Червона Гора., с. Лавки.  Тел.
050�5530508.
     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.
     земельна ділянка під забудову 10
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“Íàéá³ëüø ö³ííèì äëÿ òèõ, õòî ðîáèòü ãðîø³, º ñâîº÷àñíî îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ”. (À.Ìîðãàí, àìåðèêàíñüêèé ì³ëüÿðäåð.)88888
ñò.

  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

     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 1�кімн.квартира

(38,90) кв. м. у Росвигові, недалеко від
університету. Високі стелі, сарай,під�
вал, земельна ділянка з Державним
актом, сад.  Дзвонити  093�2436832
     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�кімн. квартира по вул.

Руська  на 4�му поверсі 5�ти поврехо�
вого будинку, 41 кв. м., два балкони,
нове планування, вставлені вікна,
двері, нова електропроводка.

 Тел.: 066 024 25 24. (15 тис. у.о.).
     Розміняю 2�кімн. квартиру з усіма

комунальними зручностями  у цент�
ральній межі міста з городом і палісад�
ником на 1�кімнатну  з усіма зручнос�
тями (крім вул. Франка) з незначною
доплатою. Звертатися 050�9141031
     Терміново продам 2�кімнатну квар�

тиру на 4 поверсі 5�поверхового цег�
ляного будинку на вул. Чернишевсько�
го в Мукачеві, р�н Паланок. Вартість �
23 тис. у.о. Кімнати окремі, два балко�
ни, лоджія, є кладовка. Ванна та туа�
лет окремо. Великий коридор.

Переваги: квартира тепла, розта�
шована у зеленому районі міста. По�
руч садочок та вищий навчальний зак�
лад. Є кілька магазинів. Від кінцевої
зупинки автобуса � 5 хв. Хороші сусіди.
Із балконів квартири видно замок «Па�
ланок».

Стан квартири: потрібен ремонт,
центральне опалення відімкнене.

Тел. 0506001388 Альона.

      Продається  або розмінюєть�
ся  на 2�кімн. квартиру в Мукачеві з
доплатою будинок  в Чинадієві  на
вул. Гойди 9152 кв.м.) 15 сотин
землі, літня кухня (Ціна договірна)

Зверт.  0663800128.

     Продається 2�кімн. квартира на
"Шипці" (без ремонту) на першому
поверсі 5�поверхового будинку. Зверт
095�4896520. Ціна договірна.
     Продається 2�кімнатна квартира

50 в. м. на 5�му поверсі 9�поверхового
будинку  в районі педінституту.  Вікна –
на тиху зелену зону.       В квартирі –
паркет, кахель, домофон. Ціна 26 тис.
у.о.  Дзвонити 099 946 37 90
      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.
Т. 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.

     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.

     Терміново продається 2 кім. квар�
тира на 3 поверсі 40 м.кв., середній
стан, стартова ціна 13500 у.е.  Тел.
0661543416
     Продається особняк у центральній

частині м. Свалява – двоповерховий
спарений будинок  на два входи (за�
гальна площа 270 кв.м., житлова�128
кв.м., 2 холи, літня кухня, зимовий сад,
зем. ділянка 4,3 сотки. Т. 0507224512
     будинок в центрі Мукачева загаль�

ною пл. 230 кв.м. і житловою�170  кв.м.,

     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ äî-
ðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà Iòàëiÿ).
Öiíà äîãîâiðíà. Çâåðò.: 0955338189.

  Îðåíäà

     УТЕПЛЕННЯ  ЖИЛИХ І
ПРОМИСЛОВИХ СПОРУД
ПЕРЛІТОВОЮ ШТУКАТУР�
КОЮ. Екологічно, швидко,
надійно!

Звертатися: 0505013003,
067�5413003,063�4133131.

     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.

     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.
     Для любителів собак пропону�

ються цуценята.
Зверт 050�75�13610.

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

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

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ

слюсарі, сантехніки, елект�
рики на постійне місце

роботи. Інформація
по тел. 0509425800.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099�3755221.

     продається акордеон марки
«СТРАДЕЛЛА». Ціна договірна.

Тел. 095�7796752.

РЕСТОРАН ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

Кухаря�мангальщика, офіціанта,
прибиральницю.

Тел. 0992423969.

Продається комплект меблів
в прихожу (б/к в хорошому
стані) темно�коричневого ко�
льору. В комплект входить:
шафа для верхнього одягу,
тумбочка для взуття, вішал�
ка, дзеркало з тумбою.
Тел.: 099 059 18 84. (Галина).

     Продається «Шкода�Октавія» 4х4
(біла, в доброму стані) та бджолопас�
іка. Довідки тел.: 097� 474–81�81.
     Продається  «Шкода�Октавія»

білого кольору  в доброму технічному
стані та бджоло пасіка у с. Вишково
Хустського району. Тел.  0974748181.
     Продається авто CHERY AMULET,

1,6 л. випуск 2007 р., пробіг 48 000 км.
Перший власник, відмінний стан. Колір
— чорний, кондиціонер, підігрів сидінь,
дві подушки безпеки, АБС, повний
електропакет, сигналізація, титан
диски,  зимова «гума», сервісна книж�
ка. Тел. 099�011�90�07.
     Продається  "Москвич"�2140  з

ст. ціною 500 у.о.  с. Н. Давидково, вул.
Набережна, 36. Зверт. 0509710433.

 ЗДАЄТЬСЯ у найм 2�кімнатна
квартира  умебльована  для моло�
дої сімї або двох дівчат.

Тел. 0505545543.
 Допоможемо Вам вигідно зняти

або здати в оренду квартиру в Му�
качеві. Тел. 066�0728915

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

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в новобу�
дові  у центрі міста  на вул. Пар�
канія,  2 усіма зручностями,
умебльована і з побутовою тех�
нікою. Зверт. 050�2158654.

     Здається в оренду частково
умебльована 2�кімнатна квартира
з автономним опаленням  в Росви�
гові. Тел. 0502650432.

  Êóïëþ

  Продається дитяча меблева «стінка»
з вмонтованим комп’ютерним столи�
ком , світлого кольору , польського ви�
робництва. Зверт. 050�80�222�74.

     Продається меблева «стінка» для
вітальні (4 метри), у відмінному стані, а
також диван, письмовий стіл. Зверта�
тися  по тел. 050�372�21�04.
     Продам торгову «точку» біля рин�

ку»Росвигівський» (24 кв.м.)�діючий
бізнес.Зверт. 0976779989.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

Если у вас проблемы с затоп�
лением подвалов – возмож�
но решение вопроса.

Тел.: 066 923 66 50.

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.

     2�х, 3�х кімнатну квартиру. Дзво�
нити 0673126837.
     1�2�кімн. квартиру у центрі

міста. Зверт. 0958999280,
0977277440.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
продавці  зподобовим графі�
ком роботи та продавці з гра�
фіком роботи з 8.00 до 10.оо.
Дзвонити 0955787028.

     Продається слюсарний верстат
заводського виготовлення розміром
1,5 Х 07 м. , бетономішалка 0,25 куб.
трьох реберний чавунний конвектор,
дві звукові  колонки плюс ламповій по�
силювач 400 Ват для озвучення диско�
тек, весіль та інших святкових заходів,
електрогітара радянського виробниц�
тва, масляна батарея  8�реберна.
Звертатися  0507523269 (Лариса),
050�7179964 (Володимир).

НА РОБОТУ
В м. СУМИ ПОТРІБНІ

Зварювальники на напівавто�
матах, слюсарі�складальники
металоконструкцій і маляри по
фарбуванню металів.

Звертатися 099�2850928.

     Телевизор фирмы PANASONIC
17 system/ russin text CATVHXPER�
band tx�21 FIT, экран 52 см диаго�
наль. Цена 750 грн; хорошее состо�
яние.  Моб тел.: 0508855557 Алла
     Пылесос lG cyking 2000 w c голо�

совой информацией о режимах, се�
рия V�K8501CTU, новый. Цена 500
грн . Конт. телефон: 0508855557
     микроволновая печь фирмы

SHARP КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА.
ЦЕНА 450, очень в хорошем состоя�
нии. Телефон: 0508855557

ВИКОНУЄМО РОБОТИ
По монтажу системного
опалення, водопроводу

та каналізації
Зверт. 066�0057467.

сотин в районі Паланку, "нульовий"
фундамент. Всі дозвільні документи.
Ст. ціна 11 тис. у.о.

Звертатися 4�26�02, 063�8024888.
     Продається земельна ділянка з

дачним будинком  в районі урочища
"Ловачка" (поряд з пекарнею). Ціна
договірна . Звертатися тел.. 2�32�95,
0�95�8413436.
     Продається у Ключарках земельна

ділянка близько 6  сотин  з фундамен�
том у  сусідстві з центральною магіст�
раллю, є всі комунікації.

Зверт. 050�6850�818.

  Ðîáîòà

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Мукачівська філія автомо�

більної школи Закарпатської
обласної організації Всеукраї�
нської Спілки  автомобілістів
проводить набір на курси по
підготовці  водіїв водіїв кат «В».

Запис на курси  прово�
диться за адресою

м. Мукачево, вул. Пушкіна,
17 ( у дворі ЗОШ № 20)

з 9.00 до 18.00.



ПАТ «Мукачівському заводу ЗБВіК»

 ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:
� формувальники залізобетонних виробів – 4 чол.;
� верстатники деревообробних верстатів – 6 чол.
   (посвідчення або ПТУ);
� машиніст (кранівник) баштового, козлового,
     мостового кранів – 1 чол.;
� кухар;
� токар;
� рамник пилорами Р�63;
� рамник стрічкової пили;

За довідками звертатися за адресою:
м. Мукачево, вул. Духновича, 105 (завод ЗБВіК

біля з/д переїзду) Тел.: 2-15-85

Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 9999915  ñåðïíÿ 2013 ð.

¹ 32 (983)¹ 32 (983)¹ 32 (983)¹ 32 (983)¹ 32 (983)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

1) Продається гараж в кооперативі "Жигулі" (вул. А.Моро�
зова), якісний, є підвал під цілим гаражем; гараж обшитий та
утеплений, ціна 3000 у.о., торг; тел. 0509425800.

2) Терміново продається 3�х кімнатна квартира по вул. За�
карпатській, пл. 60 м2, без ремонту, 5 поверх, ціна 22 000
у.о., торг. Тел. 0509425800

3) Терміново продається 2�х кімнатна квартира по вул.
Шевченка з ремонтом. Ціна 35 000 у.о.  Торг. Тел. 0509425800.

4) Продається кімната в колишньому гуртожитку пл. 18 м2,
в кімнаті кран з водою, є ремонт. Підгоряно. Ціна 4 800 у.о.
Торг. Тел. 0509425800

5) Здається в оренду офісне приміщення по вул. Пушкіна.
Пішохідна зона. Є ремонт, телефон та інтернет, загальна
площа 50 м2; можлива оренда половини приміщення ( два
приміщення по 25 м2). Тел. 0509425800

6) Грошові позики під заставу без довідки про доходи. Тел.
0661543416.

7) Продається земельна ділянка під забудову по вул. Кіро�
ва, пл. 0,02 га. Ціна 32 000 у.о. Торг. Тел. 0661543416.

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

     Продаж скла: віконного (2,3,4,5,6,8,10 мм),
візерункового, енергозберігаючого, антибліково-
го,тонованого, тріплекс, лакобель та дзеркал різних
форм та відтінків

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

     Прирізка, вигинання та доставка скла
     Професійна обробка, свердління отворів, фа-

цет
     Художня обробка, піскоструй
     Ультрафіолетова поклейка виробів зі скла
     Продаж обладнання для обробки скла та виго-

товлення склопакетів.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

ФІРМА  ЗАГОТОВЛЯЄ:
картон, старі книжки, газети, пластикові пляш�
ки, пластмасу, склобій (віконне скло, пляшкове)
склотару різного об'єму металолом(чорний,ко�
льоровий). Тел.0984956333; 0956140068

     Втрачене посвідчення –дозвіл на  носіння вогне�
пальної зброї для виконання службових обов’язків, ви�
дане (13.07.2009) лінійним відділенням  міліції залізн.
станції Мукачево на імя Мущинка Ілля Васильович, вва�
жати недійсним.

     Загублений студентський квиток  серії АК №
09437012, виданий 1 вересня 2012 р Берегівським  ме�
дичним коледжом на імя  студентки 1�го «В» курсу Ганни
Михайлівни Мучички, вважати недійсним.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

32 (983)32 (983)32 (983)32 (983)32 (983)
 10 10 10 10 10 15 ñåðïíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Êòî ñàäèòüñÿ çà ñòîë ñ ãëóïöàìè, âñòàåò èç-çà ñòîëà äóðàêîì. (Â. Øâåáåëü).Êòî ñàäèòüñÿ çà ñòîë ñ ãëóïöàìè, âñòàåò èç-çà ñòîëà äóðàêîì. (Â. Øâåáåëü).Êòî ñàäèòüñÿ çà ñòîë ñ ãëóïöàìè, âñòàåò èç-çà ñòîëà äóðàêîì. (Â. Øâåáåëü).Êòî ñàäèòüñÿ çà ñòîë ñ ãëóïöàìè, âñòàåò èç-çà ñòîëà äóðàêîì. (Â. Øâåáåëü).Êòî ñàäèòüñÿ çà ñòîë ñ ãëóïöàìè, âñòàåò èç-çà ñòîëà äóðàêîì. (Â. Øâåáåëü).

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 – 18,5 % Ð²×ÍÈÕ
Ó ÄÎËÀÐÀÕ ÑØÀ – äî 8 % Ð²×ÍÈÕ

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 19 ÑÅÐÏÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.30 "ß êðîêóþ ïî Ìîñêâ³". Ô³ëüì
ïðî ô³ëüì. 1 ÷. 08.20 "ß êðîêóþ ïî
Ìîñêâ³". Ô³ëüì ïðî ô³ëüì. 2 ÷. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.20 Áåç öåíçóðè. 09.45 Ãîëîâíèé
àðãóìåíò. 10.10 Íåõàé Âàì áóäå
êîëüîðîâî! 11.25 Ôîëüê-music.
12.30 Êðèâå äçåðêàëî. 14.10 Ïîãî-
äà. 14.15 Ïðàâî íà çàõèñò. 14.35
Òåìíèé ñèëóåò. 14.45 Â³êíî â Àìå-
ðèêó. 15.05 Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 15.25
Äîðîñë³ ³ãðè. 16.30 Ñ³ëüðàäà. 16.45
Àãðî-News. 17.00 Îñòàííº ïîïåðåä-
æåííÿ. 17.25 Åêîíîì³÷íà ïåðñïåê-
òèâà. 17.35 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 17.55 Ëåãêà àòëåòèêà. ×åì-
ï³îíàò ñâ³òó. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.25 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "ß òåáÿ
ïî-ïðåæíåìó ëþáëþ". Ñ.Ðîòàðó.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 23.55 Õóä. ô³ëüì "×àê-
ëóíêà". 21 ñ. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 Ëåãêà àòëåòèêà. ×åìï³îíàò
ñâ³òó.

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äî-
äîìó" (1). 11.00 Õ/ô "Òèòàí³ê" (1).
15.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1).
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
20.15 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé - 2" (1).
22.15, 05.05 "Ãðîø³". 23.40, 04.10
Ò/ñ "Ãðà ïðåñòîë³â" (3). 00.50, 01.45
Ò/ñ "Âáèâñòâî" (2). 02.30, 02.55
"Ìàøà ³ ìîäåë³ - 2". 03.20 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè".

IÍÒÅÐ
05.00 Ïðîô³ëàêòèêà. 14.00 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.15 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.10 "Æäè ìåíÿ". 18.05 Ò/ñ "Äîÿð-
êà ç Õàöàïåò³âêè - 3". 20.00, 02.15
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Ñèí áàòüêà
íàðîä³â". 23.55 Ò/ñ "Îäåñà-ìàìà".
02.45 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè - 3"
(1). 04.35 Ò/ñ "Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ".

 ICTV
06.25, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35 Ò/
ñ "Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.40 Ñòîï-10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 10.15, 13.00 Ò/ñ "×îðí³ âîâêè".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 22.10
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
23.25 Õ/ô "Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ-2"
(2). 01.20 Õ/ô "Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ-
3" (2). 02.55 Ò/ñ "Ðîçïëàòà". 03.45
Õ/ô "Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ-4" (2).

ÎÐÒ
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîäíèé âèðîê".
11.15 "×àñ îá³äàòè!" 12.00 "Äîáðîãî
çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.45, 17.20 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20, 00.30 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 15.20,
23.50 "Ñë³ä". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
17.35, 01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"

17.35, 01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
18.50, 02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Îäíîëþáè". 22.50
Ò/ñ "Äæî".

ÑÒÁ
05.45 "×óæ³ ïîìèëêè. Êàðíàâàëüíà
í³÷". 06.30, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!"
08.15, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.45 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ç³ðêîâ³ â³í÷àííÿ". 10.40 Õ/ô "Äâ³
³ñòîð³¿ ïðî êîõàííÿ" (1). 12.45 "Õî-
ëîñòÿê". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 19.55 "Ñë³äñòâî âåäóòü åêñò-
ðàñåíñè". 21.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-5 ç
Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 22.25 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Â³÷íå êîõàííÿ". 23.20
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 00.25 Ò/ñ
"Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.25 Õ/ô "Ãîñïî-
äàð òàéãè" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/c "Îõîðîíåöü" (1). 07.00,
17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿. 07.10 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10, 13.00, 21.40
Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/c "Ï'ÿò-
íèöüêèé. Ãëàâà äðóãà" (1). 12.00,
04.35 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
14.30 Ò/c "Ïîäðóææÿ" (1). 15.30
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 17.10 Ò/c "Æèòòÿ ÿê âîíî
º" (1). 19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 23.10 Ò/c "Ãëóõàð.
Ïîâåðíåííÿ" (1). 02.00 Õ/ô "Æèâ-
öåì íå áðàòè" (2). 05.25 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1) .08.55,
13.40 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.45 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå

ïîêîë³ííÿ" (1). 14.45 Ò/ñ "Ìàëåíüê³
òàºìíèö³" (1). 17.00 Ó ÒÅÒà ïàðà.
18.15 Ìîäó íàðîäó. 19.00 Ò/ñ "Êðåì"
(1). 20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.00,
22.30 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 21.30
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.10 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêà
³ñòîð³ÿ æàõó" (3). 00.55 Õ/ô "Áðóä-
íèé íåã³äíèê Øåéì" (2). 02.30 Òâîþ
ìàìó! 02.55 Äî ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 10:55 -

18.50, 02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Îäíîëþáè". 22.50
Ò/ñ "Äæî".

ÑÒÁ
14.00 "Îäèí çà âñ³õ". 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå! 18.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
19.55, 00.25 "Ñë³äñòâî âåäóòü åê-
ñòðàñåíñè". 21.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-5
ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 22.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ç³ðêîâ³ â³í÷àííÿ". 23.20 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â". 01.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(1). 02.20 Õ/ô "Êîðóïö³ÿ" (1). .

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/c "Îõîðîíåöü" (1). 07.00,
17.00, 19.00, 03.25 Ïîä³¿. 07.10 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10, 14.10, 21.40
Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/c "Ìè îãîëî-
øóºìî âàì â³éíó" (1). 15.35 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 17.10 Ò/c "Æèòòÿ ÿê âîíî º" (1).
19.20, 03.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/c "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëà-
âà äðóãà" (1). 23.10 Õ/ô "Æèâöåì íå
áðàòè" (2). 01.20 Õ/ô "Ïîë³ö³ÿ Ìàÿì³:
Â³ää³ë ìîðàë³" (2). 04.20 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 05.10 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 08.55,
13.40 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.45 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå
ïîêîë³ííÿ" (1). 14.45 Ò/ñ "Ìàëåíüê³
òàºìíèö³" (1). 17.00 Ó ÒÅÒà ïàðà.
18.15 Ìîäó íàðîäó. 19.00 Ò/ñ "Êðåì"
(1). 20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 21.05,
22.30 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 21.35 Áóëüäîã
Øîó. 23.15 Äóðíºâ+1. 23.40 Ò/ñ
"Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.10 Ò/ñ "Àìåðè-
êàíñüêà ³ñòîð³ÿ æàõó" (3). 01.00 Õ/ô
"Ìóëåí Ðóæ" (1). 03.00 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Ï³äñóì-
êîâèé âèïóñê "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.05
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Êîíöåðò . 14:00
- Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 -
Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì.
17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ. 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19.25 -   "Ñïîðò ×àñ".
19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷-
³ðíÿ êàçêà . 19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
20.00 - Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21.55 - " Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ .22:50 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

12.00, 17.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè" (1).
13.20, 14.30 Kids' Time. 13.25 Ì/ñ
"Àëàää³í" (1). 14.55 Ò/ñ "Äðóç³" (1).
15.50 Ò/ñ "Êàäåòñòâî" (1). 19.00 Ðå-
ïîðòåð. 19.15, 01.10 Ïîãîäà. 19.20
Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1). 21.00 Ðåâ³çîð.
23.00 Âåëèê³ ïî÷óòòÿ. 00.05, 01.15
Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2). 02.05 Ò/ñ
"Êóï³äîí" (1). 02.50, 03.40 Ò/ñ
"Äðóæíà ñ³ìåéêà" (1). 03.35 Ñëóæ-

áà ðîçøóêó ä³òåé.

óêðà¿íñüêè. 10.15, 16.25 Ò/ñ "Àãåíò
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.05, 22.05 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.25, 20.10
Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð .23.20 Ä/ô "Òàºìíèö³
ï³äâîäíîãî ñâ³òó". 00.10 Õ/ô "Ïðî-
åêò "Äèíîçàâð" (2). 01.55 Êðèì³-
íàëüíèé îáëîì. 02.15 Ò/ñ "Ðîçïëà-
òà". 03.10 Õ/ô "Ñèí äðàêîíà" (2).

ÎÐÒ
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîäíèé âèðîê".
11.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.00 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.45, 17.20 "²ñòè-
íà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20, 00.30 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 15.20,
23.50 "Ñë³ä". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
17.35, 01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
18.50, 02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Îäíîëþáè". 21.45
"Áóäèíîê, ÿêèé íå ³ñíóº". 22.50 Ò/ñ
"Äæî".

ÑÒÁ
05.50 "×óæ³ ïîìèëêè. Ñèð³òñüêà ïî-
ìñòà". 06.35, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 08.15, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Â³÷íå êîõàííÿ". 10.45 Õ/ô "Áàæàí-
íÿ" (1). 12.55 "Õîëîñòÿê". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.55
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
21.00 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-5 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 22.25 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
10 ñïîñîá³â ñõóäíóòè". 23.20 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â" . 00.25 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (1). 01.25 Õ/ô "Ñïðàâà
"ñòðîêàòèõ" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/c "Îõîðîíåöü" (1). 07.00,
17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿. 07.10 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 09.10, 13.00, 21.40
Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/c "Ï'ÿò-
íèöüêèé. Ãëàâà äðóãà" (1). 12.00,
04.15 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
14.30 Ò/c "Ïîäðóææÿ" (1). 15.30
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 17.10 Ò/c "Æèòòÿ ÿê âîíî
º" (1). 19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 23.10 Ò/c "Ãëóõàð.
Ïîâåðíåííÿ" (1). 02.00 Ò/c "Óñï³õ-
2" (1). 05.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 06.30 Òåëåïóçèêè.
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 08.55,
13.40 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.45 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå
ïîêîë³ííÿ" (1). 14.45 Ò/ñ "Ìàëåíüê³
òàºìíèö³" (1). 17.00 Ó ÒÅÒà ïàðà.
18.15 Ìîäó íàðîäó. 19.00 Ò/ñ "Êðåì"
(1). 20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.00,
22.30 ÒÅÒ-²íòåðíåò. 21.30
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³
ì³ñòî" (2). 00.10 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêà
³ñòîð³ÿ æàõó" (3). 00.55 Õ/ô "Îô³ñ-
íèé ïðîñò³ð" (1). 02.25 Òâîþ ìàìó!
02.50 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/
ñ. 14:00 -  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè "×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 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -  "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà . 19.50 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 20.00 - "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà"
(ïðÿìèé åô³ð). 20.45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà â 10-êó" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
21.55 -  "Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ.
23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.45, 06.25 Teen Time. 05.50 Ïå-
êåëüíå ïîáà÷åííÿ. 06.30, 07.40
Àôåðèñòè. 07.30, 19.00 Ðåïîðòåð.
09.35 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (1). 11.50,
17.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè" (1).
13.30, 14.40 Kids' Time. 13.35 Ì/ñ
"Àëàää³í" (1). 14.55 Ò/ñ "Äðóç³" (1).
15.55 Ò/ñ "Êàäåòñòâî" (1). 19.20 Ò/ñ
"Âîðîí³íè" (1). 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 23.00 Âåëèê³ ïî÷óòòÿ.
00.15, 01.20 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2).
02.10 Ò/ñ "Êóï³äîí" (1). 03.00 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 03.05 Ò/ñ "Äðóæ-
íà ñ³ìåéêà" (1).

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 20 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

008.20 Äîê. ô³ëüì "Ã.Ææåíîâ. Àãåíò
íàä³¿ ". 2 ÷ .08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.40 Øåô-êó-
õàð êðà¿íè. 10.45 Íåõàé Âàì áóäå
êîëüîðîâî!. 11.45 Ïîãîäà. 11.55 Õ/
ô "Âå÷îðè íà õóòîð³ á³ëÿ Äèêàíü-
êè". 13.30 Êðîê äî ç³ðîê. 14.20 Ò/ñ
"Ðîêñîëàíà" 1-3ñ. 17.30 Åêîíîì³÷-
íà ïåðñïåêòèâà. 17.40 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.00 Ëåãêà àò-
ëåòèêà. ×åìï³îíàò ñâ³òó. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ôåñòèâàëü
ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëåâî. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.55 Õóä. ô³ëüì "×àêëóíêà". 22 ñ.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêà-
äåì³ÿ. Êðàùå çà ð³ê. 02.15 Ëåãêà
àòëåòèêà. ×åìï³îíàò ñâ³òó. 04.45
Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 05.10 Îêîëèöÿ.
05.35 Ï³äñóìêè äíÿ.

Êàíàë «1+1»
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 09.05
Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
11.05, 20.15 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé -
2" (1). 13.00 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî".
14.00 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
15.00 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1).
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
22.15, 04.30 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 00.20,
03.40 Ò/ñ "Ãðà ïðåñòîë³â" (3). 01.25,
02.10 Ò/ñ "Âáèâñòâî" (2). 02.50,
03.15 "Ìàøà ³ ìîäåë³ - 2".

IÍÒÅÐ
05.20 Õ/ô "Ðîìàøêà. Êàêòóñ. Ìàð-
ãàðèòêà" (1). 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 20.30 Ò/ñ "Ñèí áàòüêà íà-
ðîä³â". 12.15 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 13.10
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.45 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 15.45 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â
Óêðà¿í³". 16.40 Ò/ñ "Íàëîæíèöÿ".
18.00, 02.45 Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïå-
ò³âêè - 3". 20.00, 02.15 "Ïîäðîáèö³".
23.55 Ò/ñ "Îäåñà-ìàìà". 04.10 Ò/ñ
"Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ".

 ICTV
04.55 Ôàêòè. 05.20 Ñâ³òàíîê. 06.25,
07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35 Ò/ñ "Òàêñ³".
06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ïðî-
âîêàòîð. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
10.35, 16.25 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.05, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.25, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.20
Ä/ô "Ìîðñüê³ ãëèáèíè". 00.15 Ä/ô
"Òåëåñêîï Õàááë". 01.10 Íàâ÷³òü íàñ
æèòèè. 02.05 Ò/ñ "Ðîçïëàòà". 02.55
Õ/ô "Ñèí äðàêîíà" (2).

ÎÐÒ
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
ðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîäíèé âèðîê".
11.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.00 "Äîáðî-
ãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.45, 17.20 "²ñòè-
íà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20, 00.30 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð". 15.20,
23.50 "Ñë³ä". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.

"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11.05- Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï
õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè "×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 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 -  Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
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

05.50 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ. 06.30,
07.40 Àôåðèñòè. 07.30, 19.00 Ðå-
ïîðòåð. 07.35, 19.15, 01.15 Ïîãîäà.
09.30 Õ/ô "Ùèðà ïðàâäà" (1). 11.30,
17.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè" (1).
13.30, 14.40 Kids' Time. 13.35 Ì/ñ
"Àëàää³í" (1). 15.00 Ò/ñ "Äðóç³" (1).
15.55 Ò/ñ "Êàäåòñòâî" (1). 19.20 Ò/ñ
"Âîðîí³íè" (1). 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 23.00 Âåëèê³ ïî÷óòòÿ.
00.15, 01.20 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2).
02.15 Ò/ñ "Êóï³äîí" (1). 03.00 Ò/ñ
"Äðóæíà ñ³ìåéêà" (1).

ÑÅÐÅÄÀ, 21 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 11.20 Õàé ùàñòèòü. 11.45 Êðèâå
äçåðêàëî. 13.30 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
14.15 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà" 4-7ñ. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Åêîíîì³÷íà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà "Ìàìî, â³÷íà ³ êî-
õàíà". 20.35 ².Ïîïîâè÷. "Òðåìá³òàð
óêðà¿íñüêî¿ äóø³" (÷.1). 20.50 Ìåãà-
ëîò. 20.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Star-øîó.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 23.55 Õóä. ô³ëüì "×àê-
ëóíêà". 23 ñ. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. Ë³òí³ âðàæåí-
íÿ. 02.15 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî
ß. 02.35 Êíèãà.ua. 02.55 ßê öå?.
03.20 Ôîëüê-music. 04.15 Æèòòÿ íà
ð³âíèõ. 04.35 Ä/ô "Õìàðà íà äàõó
ñâ³òó".

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.25 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷-
íà ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Ñèëà. Ïî-
âåðíåííÿ äîäîìó" (1). 11.00 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé - 2" (1). 13.00
"Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 14.00, 03.20
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.05 Ò/
ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Cèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 20.15 Ò/
ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé - 2 ". 22.15, 05.05
"Òåðèòîð³ÿ îáìàíó". 23.40, 04.10 Ò/
ñ "Ãðà ïðåñòîë³â" (3). 00.50, 01.45
Ò/ñ "Âáèâñòâî" (2). 02.30, 02.55
"Ìàøà ³ ìîäåë³ - 2".

IÍÒÅÐ
04.55, 23.55 Ò/ñ "Îäåñà-ìàìà".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10, 20.30 Ò/ñ
"Ñèí áàòüêà íàðîä³â". 12.15, 04.10

Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.10 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.45
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³".
16.40 Ò/ñ "Íàëîæíèöÿ". 18.00, 02.45
Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè - 3".
20.00, 02.15 "Ïîäðîáèö³".

 ICTV
04.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 04.45
Ôàêòè. 05.15 Ñâ³òàíîê. 06.20, 07.35
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.30 Ò/ñ "Òàêñ³".
06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Íå-
ñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

18.00 Õ/ô "×àñ êîõàòè" (1). 21.50 Õ/
ô "Çíàõàð" (1). 00.35 Õ/ô "Ä'Àðòàíüÿí
òà òðè ìóøêåòåðè" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 07.10, 03.30 Ò/c "Á³ãëü" (1).
07.00, 19.00, 03.10 Ïîä³¿. 07.50,
09.00 Ò/c "²íòåðíè" (1). 10.00 Ëþá-
ëþ! ×åêàþ! 11.00, 05.15 Õ/ô "Ì³é"
(1). 15.00, 19.20 Ò/c "×îòèðè ïîðè
ë³òà" (1). 23.05 Õ/ô "Òàíöþé..." (1).
00.50 Ò/c "Îõîðîíåöü" (1). 05.00
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 07.10 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35
Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 11.00 Ì/ñ "Ô³êñè-
êè" (1). 11.35 Ì/ô "ßê êîçàêè ³íîï-
ëàíåòÿí çóñòð³÷àëè" (1). 11.55 Ì/ô
"ßê êîçàêè ìóøêåòåðàì äîïîìàãà-
ëè" (1). 12.15 Ì/ô "ßê êîçàêè íàðå-
÷åíèõ âèðó÷àëè" (1). 12.30 Ì/ô "ßê
êîçàêè íà âåñ³ëë³ ãóëÿëè" (1). 13.00
Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 15.45
Êîðîëåâà áàëó 3. 17.00 Õ/ô
"Øâèäê³ñòü 2: Êðó¿ç ï³ä êîíòðîëåì"
(1). 19.20 Õ/ô "Òàêñ³ 2" (2). 21.10
Â³òàëüêà. 23.00 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêà
³ñòîð³ÿ æàõó" (3). 00.50 Õ/ô "Îìåí
4" (3). 02.20 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 10:55 -
"Ñïîðò ×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -
"Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 -
Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 -  Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Êîíöåðò. 19:00 - Íîâè-
íè "×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 20:05 -  Ò/
ñ. 21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô .
01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.25 Ì/ô "Ãíîìè ³ òðîë³" (1). 06.35
Õ/ô "Ïåñ-âàìï³ð" (1). 07.50, 10.00
Ðåâ³çîð. 12.05 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³.
13.35 Ðóä³. 15.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà
Øîó. 22.00 Õòî çâåðõó?-2. 23.45 Õ/
ô "Ìà÷óõà" (1). 02.15 Ò/ñ "Äðóæíà
ñ³ìåéêà" (1).

ÍÅÄ²Ëß, 25 ÑÅÐÏÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 10.50 Êðîê äî ç³ðîê. 11.45 Ñ³ì ÷ó-
äåñ Óêðà¿íè. 11.55 Áëèæ÷å äî íà-
ðîäó. 12.25 Çîëîòèé ãóñàê. 12.50 Â
ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 13.40 Ìàþ
÷åñòü çàïðîñèòè. 14.40 Ëåãêà àò-
ëåòèêà. ×åìï³îíàò ñâ³òó. 18.10 Óí-
³âåðñèòåò ç³ðîê. 18.55 Ôóòáîë.
×åìï³îíàò Óêðà¿íè. Ïðåì'ºð-ë³ãà.
"Øàõòàð" (Äîíåöüê) - "Ìåòàëóðã"
(Çàïîð³ææÿ). 19.50 Â ÏÅÐÅÐÂ²: Ãî-
ëîâíèé àðãóìåíò. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Áàñêåòáîë. ×åìï³îíàò
ªâðîïè ñåðåä ÷îëîâ³ê³â. Ô³íàë.
22.10 Â ÏÅÐÅÐÂ²: Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.40 Îë³ìï³éñüêèé âèê-
ëèê. 00.00 Ì.Ïîïëàâñüêèé: Ïðèðå-
÷åíèé íà ëþáîâ. 00.40 Êëóá ãóìî-
ðó. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.40 Áàñ-
êåòáîë. ×åìï³îíàò ªâðîïè ñåðåä ÷î-
ëîâ³ê³â. Ìàò÷ çà òðåòº ì³ñöå. 03.10
Êíèãà.ua. 03.30 Îêîëèöÿ. 03.55
Äîêè áàòüêè ñïëÿòü. Ìóëüòô³ëüì.
04.10 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê.
05.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "ßê óïîëþâàòè
ì³ëüéîíåðà" (1). 07.50 Ìóëüòô³ëüì
(1). 08.10 "Ðåìîíò +". 09.00 "Ëîòî-
Çàáàâà". 10.00 Ìóëüòô³ëüìè (1).
11.00, 04.45 "Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì".
12.00, 04.20 "Ñìàêóºìî". 12.40

ðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15
"×àñ îá³äàòè!". 12.00 "Äîáðîãî çäî-
ðîâ'ÿ÷êà!" 12.45, 17.20 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.15 Ò/ñ
"Æ³íî÷èé ë³êàð". 15.20 "Ñë³ä". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.35 "Ëþäèíà ³
çàêîí". 18.50 "Ïîëå ÷óäåñ". 20.00
"×àñ". 20.30 "Îäèí â îäèí!" Íà á³ñ!
23.50 "Õòî òàêèé öåé Êóñòóð³öà?"
01.30 Ò/ñ "Åëåìåíòàðíî" .02.55 Õ/ô
"ßê ñòàòè ùàñëèâèì".

ÑÒÁ
06.00 "×óæ³ ïîìèëêè". 06.45, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".

08.05 Õ/ô "Â'ÿçåíü çàìêó ²ô" (1).
12.50 Õ/ô "Ä'Àðòàíüÿí òà òðè ìóø-
êåòåðè" (1). 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 19.55 "Ìîÿ ïðàâäà. Áîãäàí
Ñòóïêà. Îñòàííº áàæàííÿ". 20.55
"Ìîÿ ïðàâäà. ²ðèíà Àïåêñèìîâà.
Cëüîçè çàë³çíî¿ ëåä³". 22.25 "Ç³ðêî-
âå æèòòÿ. Òàòî íà ï³äáîðàõ". 23.20
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Çäîëàé ñâ³é ñòðàõ".
00.25 Õ/ô "Æ³íî÷èé äåíü" (1). 02.10
Õ/ô "Òîé ñàìèé Ìþíõãàóçåí" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/c "Ïëàòèíà" (1). 07.00, 17.00,
19.00, 03.05 Ïîä³¿. 07.10 Ðàíîê ç
Óêðà¿íîþ. 09.10, 13.00, 20.00 Ò/c
"Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/c "Ï'ÿòíèöüêèé.
Ãëàâà äðóãà" (1). 12.00, 04.00 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.30 Ò/c
"Ïîäðóææÿ" (1). 15.30, 02.25 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 17.10 Ò/c "Æèòòÿ ÿê âîíî º" (1).
19.20, 03.25 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.40 Ò/c "Ñë³ä. Í³÷íèé
ñâ³äîê" (1). 21.45 Ò/c "Ñë³ä. Ë³êâ³äà-
òîð" (1). 22.50 Ò/c "Îõîðîíåöü -5"
(2). 04.50 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1).
08.55, 13.40 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00
Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.50 Ò/
ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè"
(1). 12.45 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210.
Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1). 14.45 Ò/ñ "Ìà-
ëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 17.05 Äîñâ³-
äîñ. 17.40 4 âåñ³ëëÿ. 19.00 Ò/ñ
"Êðåì" (1) .20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!
21.00 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 21.30
Á³éö³âñüêèé Êëóá. 22.30 ÒÅÒ-²íòåð-
íåò. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
00.10 Õ/ô "28 òèæí³â ïîòîìó" (3).
01.45 Õ/ô "Áðóäí³ òàíö³ 2" (1). 03.10
Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.00 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Ì/ô. 14.00 -  "
Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50
- Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:25 - "Ñïîðò ×àñ". 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 20.00
-"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 -
"Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð-
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
21:55 - "Ñïîðò ×àñ". 22:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
 05.50 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ. 06.25,
07.40 Àôåðèñòè. 07.30, 19.00 Ðå-
ïîðòåð. 09.45 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì"
(1). 11.40, 17.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷-
êè" (1). 13.35, 14.45 Kids' Time. 13.40
Ì/ñ "Àëàää³í" (1). 14.55 Ò/ñ "Äðóç³"
(1). 15.55 Ò/ñ "Êàäåòñòâî" (1). 19.20
Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1). 22.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 23.00 Âåëèê³ ïî÷óò-
òÿ. 00.15, 01.20 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà"
(2). 02.15 Ò/ñ "Êóï³äîí" (1). 03.00
Çîíà íî÷³.

òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ô "×³ï ³ Äåéë
- áóðóíäó÷êè-ðÿò³âíè÷êè" (1). 08.55,
13.40 Ò/ñ "Ðàíåòêè" (1). 10.00 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.50 Ò/ñ
"Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.45 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå
ïîêîë³ííÿ" (1). 14.45 Ò/ñ "Ìàëåíüê³
òàºìíèö³" (1). 16.45 Â³òàëüêà. 17.00
Ó ÒÅÒà ïàðà. 18.15 Ìîäó íàðîäó.
19.00 Ò/ñ "Êðåì" (1). 20.00 Äàéîø
ìîëîäüîæ! 21.00, 22.30 ÒÅÒ-²íòåð-
íåò. 21.30 Á³éö³âñêèé êëóá. 23.15 Ò/
ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.10 Ò/ñ "Àìå-
ðèêàíñüêà ³ñòîð³ÿ æàõó" (3). 00.55
Õ/ô "Äåòåêòèâ Âàðøàâñê³" (2). 02.25
Òâîþ ìàìó!. 02.50 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 10.55 -
"Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð). 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà
òîðáèíêà" (ïîâòîð). 13:45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ" (ïîâòîð). 14:00 -
Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -
Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50 - Ì/ô.
18:15 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 20.00 -Ê³íoâå÷³ð ç
"Ì- ñòóä³î". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.55 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ. 06.25,
07.40 Àôåðèñòè. 07.30, 19.00 Ðå-
ïîðòåð. 07.35, 19.15, 01.15 Ïîãî-
äà. 09.30 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì" (1).
11.50, 17.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè"
(1). 13.25, 14.35 Kids' Time. 13.30
Ì/ñ "Àëàää³í" (1). 14.55 Ò/ñ "Äðóç³"
(1). 15.55 Ò/ñ "Êàäåòñòâî" (1). 19.20
Ò/ñ "Âîðîí³íè" (1).  22.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 23.00 Âåëèê³ ïî-
÷óòòÿ. 00.15, 01.20 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 02.10 Ò/ñ "Êóï³äîí" (1).
03.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 03.05
Ò/ñ "Äðóæíà ñ³ìåéêà" (1).
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10.40 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!
11.50 Õ/ô "Äâà á³éö³". 13.05 Õ/ô "Àí-
òîí ²âàíîâè÷ ñåðäèòüñÿ". 14.25 Ò/ñ
"Ðîêñîëàíà" 10-12ñ. 17.15 Åêîíîì³-
÷íà ïåðñïåêòèâà. 17.25 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 17.45 Ëåãêà àò-
ëåòèêà. ×åìï³îíàò ñâ³òó. 20.45 ².Ïî-
ïîâè÷. "Òðåìá³òàð óêðà¿íñüêî¿ äóø³"
(÷.3). 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.15 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.45 Õóä. ô³ëüì "×àêëóíêà". 25 ñ.
00.30 Êëóá ãóìîðó. 01.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî
ãîëîâíå. 02.00 Ëåãêà àòëåòèêà. ×åì-
ï³îíàò ñâ³òó. 04.40 Ä/ô "Ëàñêàâî
ïðîñèìî äî çðàçêîâîãî ñåëèùà".
05.35 Ï³äñóìêè äíÿ.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
"ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.05 Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ
äîäîìó" (1). 10.55 Ò/ñ "Ñêë³ôî-
ñîâñüêèé - 2" (1). 12.55 "Çí³ì³òü öå
íåãàéíî" - "Íàòàøà". 13.55, 04.00
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 15.00 Ò/ñ
"Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1). 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Cèëà. Ïîâåð-
íåííÿ äîäîìó" (1). 20.15 "Ñêàçî÷-
íàÿ Ðóñü". 21.00 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
23.45 Õ/ô "Äèêà øòó÷êà" (2). 01.45
Õ/ô "Äåíü íåçàëåæíîñò³" (2). 04.50
Õ/ô "Ìàëåíüêà ì³ñ Ùàñòÿ" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10 Ò/ñ "Ñèí
áàòüêà íàðîä³â". 12.15, 04.05 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.10 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.45 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.40 Ò/ñ
"Íàëîæíèöÿ". 18.00, 02.35 Ò/ñ "Äî-
ÿðêà ç Õàöàïåò³âêè - 3". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30 Õ/ô "Ìàìèíà ëþáîâ".
22.00 Ä/ô "Áèòâà çà Óêðà¿íó". 23.25
Ò/ñ "Ñèâèé Ìåðèí" 1 - 4 cc. Çàêëþ÷-
íà (1).

 ICTV
04.55 Ôàêòè. 05.25 Ñâ³òàíîê. 06.25,
07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35 Ò/ñ "Òàêñ³".
07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ñòîï-
10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
10.15, 16.25 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.05, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.25, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.35
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 00.00 Õ/ô "Ìîí-
òàíà" (2). 01.55 Õ/ô "Ïèâíèé ôåñòè-
âàëü" (2).

ÎÐÒ
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè çäî-
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 08.20 Äîê. ô³ëüì "Â.Öîé. Îñü òàêå
ê³íî". 2 ÷. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.05 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.40
Êíèãà.ua. 10.00 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç
Í.Ãîðîäåíñüêîþ. 10.40 Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî! 11.40 Ïîãîäà.
11.45 Êðèâå äçåðêàëî. 13.25 Ïîãî-
äà. 13.35 Õ/ô "Áåçïðèäàííèöÿ".
15.10 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà" 8,9ñ.. 17.05
Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 17.30 Åêî-
íîì³÷íà ïåðñïåêòèâà. 17.40 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.00
Ëåãêà àòëåòèêà. ×åìï³îíàò ñâ³òó.
20.45 ².Ïîïîâè÷. "Òðåìá³òàð óêðà¿-
íñüêî¿ äóø³" (÷.2). 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.20 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåð-
áàòþê. 22.15 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 23.55 Õóä. ô³ëüì "×àêëóí-
êà". 24 ñ. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 Ëåãêà àòëåòèêà. ×åìï³îíàò
ñâ³òó. 04.20 Ñâ³òëî. 04.40 Star-øîó.
05.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.40
Ï³äñóìêè äíÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.05, 03.50 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêî-
íîì³÷íà ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Ñèëà.
Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1). 10.55,
20.15 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé - 2" (1).
12.55 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.55,
05.00 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
15.00 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1).
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
22.15 "Êîõàííÿ áåç êîðäîí³â". 00.20,
04.05 Ò/ñ "Ãðà ïðåñòîë³â" (3). 01.30,
02.15 Ò/ñ "Âáèâñòâî" (2). 03.00,
03.25 "Ìàøà ³ ìîäåë³ - 2".

IÍÒÅÐ
04.55, 23.55 Ò/ñ "Îäåñà-ìàìà".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10, 20.30 Ò/ñ
"Ñèí áàòüêà íàðîä³â". 12.15, 04.10
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.10 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.45
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³".
16.40 Ò/ñ "Íàëîæíèöÿ". 18.00, 02.40
Ò/ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè - 3".
20.00, 02.10 "Ïîäðîáèö³".

 ICTV
04.55 Ôàêòè. 05.25 Ñâ³òàíîê. 06.30,
07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.40 Ò/ñ "Òàêñ³".
07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ïðî-
âîêàòîð. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10,
13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
10.15, 16.25 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.05, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.30, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.20
Ä/ô "Ñàìñàðà". 01.20 Íåñåêðåòí³
ôàéëè. 02.20 Ò/ñ "Ðîçïëàòà". 03.10
Õ/ô "×àñ æóðáè ùå íå ïðèéøîâ" (2).

ÎÐÒ
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.15 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50 "Æèòè
çäîðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!". 12.00
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.45, 17.20
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 00.30 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.15 Ò/ñ "Æ³íî÷èé ë³êàð".
15.20, 23.45 "Ñë³ä". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.35, 01.05 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 18.50, 02.05 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Õ/ô "Áóäè-
íîê íà óçá³÷÷³". 22.45 Ò/ñ "Äæî".

ÑÒÁ
06.00 "×óæ³ ïîìèëêè. Âáèâñòâî íà
ìàñêàðàä³". 06.45, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!" 08.40, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.05 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. 10 ñïîñîá³â ñõóäíóòè".
11.00 Õ/ô "Æ³íî÷èé äåíü" (1). 12.45
"Õîëîñòÿê". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íî-
âèíè". 20.00 "Ñë³äñòâî âåäóòü åê-
ñòðàñåíñè". 20.55 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-
5 ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì". 22.25
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. ßê âèõîâàòè òðàíñ-
âåñòèòà". 23.20 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 00.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).
01.25 Õ/ô "Ïðèíöåñà öèðêó" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/c "Ïëàòèíà" (1). 07.00, 17.00,
19.00, 03.20 Ïîä³¿. 07.10 Ðàíîê ç
Óêðà¿íîþ. 09.10, 13.00, 21.40 Ò/c
"Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/c "Ï'ÿò-
íèöüêèé. Ãëàâà äðóãà" (1). 12.00,
04.15 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
14.30 Ò/c "Ïîäðóææÿ" (1). 15.30
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 17.10 Ò/c "Æèòòÿ ÿê âîíî
º" (1). 19.20, 03.40 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 23.10 Ò/c "Ãëóõàð.
Ïîâåðíåííÿ" (1). 02.00 Ò/c "Ïîæåæ-
íèêè ×èêàãî" (2). 05.10 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-

"Ø³ñòü êàäð³â". 13.00, 20.15
"Âåëèêèé ïåêàðñüêèé òóðí³ð". 15.05
Ò/ñ "Ìèëîñåðäÿ" (1). 19.30 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 22.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
23.20 Õ/ô "Äèÿâîë íîñèòü Ïðàäà"
(1). 01.30 Õ/ô "Çàòîêà" (2). 02.50 Õ/ô
"Äèêà øòó÷êà" (2).

IÍÒÅÐ
05.50 Ò/ñ "Êîëè íà ï³âäåíü â³äëå-
òÿòü æóðàâë³". 09.25 "Øêîëà äîêòî-
ðà Êîìàðîâñüêîãî". 10.00 "Îðåë ³
Ðåøêà. Íàçàä ó ÑÐÑÐ". 11.00 "Øà-
ëåíå âåñ³ëëÿ". 12.00 Õ/ô "Ôîòî íà
äîêóìåíòè". 13.55 Õ/ô "Äâ³÷³ â îäíó
ð³êó". 15.50, 20.25 Ò/ñ "Ñïàäêîºìè-
öÿ". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 23.55, 04.15
Õ/ô "Áåç ÷îëîâ³ê³â" (2). 01.20 Õ/ô
"Âàæêî áóòè ìà÷î" (1). 02.55 Õ/ô
"Á³ëèé ï³ñîê" (2)

 ICTV
05.25 Ôàêòè. 05.45 Ñâ³òàíîê. 06.45
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 07.35 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 07.55 Äà÷à. 09.05
Õ/ô "Âàã³òíèé". 11.00 Êîçèðíå æèò-
òÿ. 11.30 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 12.10
Õ/ô "Êîõàííÿ ó âåëèêîìó ì³ñò³".
14.00 Õ/ô "Êîõàííÿ ó âåëèêîìó
ì³ñò³-2". 16.05 Õ/ô "Ñåðïåíü.
Âîñüìîãî". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ.
19.55 Õ/ô "Äåâ'ÿòà ðîòà". 22.55 Õ/ô
"Ãîäèííèêàð" (2). 00.55 Ò/ñ "Íàçàä
â ÑÐÑÐ". 04.10 Ä/ô "Òåëåñêîï
Õàááë".

ÎÐÒ
05.10 "Ãåí³¿ òà ëèõîä³¿". 05.35 Õ/ô
"×àñ ë³òí³õ â³äïóñòîê". 07.05 "Àðì-
³éñüêèé ìàãàçèí". 07.45 "Ñì³øàðè-
êè. Ï³í-êîä". 07.55 "Çäîðîâ'ÿ". 09.10
"Íåïóòí³ íîòàòêè". 09.35 "Äîêè âñ³
âäîìà".  10.30 "Ôàçåíäà". 11.15 Ò/ñ
"Øàíòàæ". 13.15 "ªðàëàø". 13.30 Õ/
ô "Ì³ì³íî". 15.20 "ÄÎ ÐÅ". Êðàùå.
17.40 "Êëóá Âåñåëèõ ³ Êì³òëèâèõ".
Âèùà ë³ãà. 20.00 "×àñ". 20.15 "Óí³-
âåðñàëüíèé àðòèñò". 22.10 Õ/ô "Ìèñ-
ëèâåöü". 01.45 Ò/ñ "Åëåìåíòàðíî".
02.30 Õ/ô "Ïðè¿õàëè íà êîíêóðñ êó-
õàð³".

ÑÒÁ
06.00 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè"
(1). 07.10 Õ/ô "Ñêàç ïðî òå, ÿê öàð
Ïåòðî àðàïà îäðóæèâ" (1). 09.10
"¯ìî âäîìà". 10.15 "Êàðàîêå íà Ìàé-
äàí³". 11.15 Õ/ô "×àñ êîõàòè" (1).
15.05 "Ì³ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-5 ç Ïàâëîì
Êîñò³öèíèì". 19.00 "Ñë³äñòâî âå-
äóòü åêñòðàñåíñè". 19.55 "Îäèí çà
âñ³õ". 21.55 Õ/ô "²íøå îáëè÷÷ÿ" (1).
23.55 Õ/ô "Ä'Àðòàíüÿí òà òðè ìóø-
êåòåðè" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ïîä³¿. 07.20 Õ/ô "Ì³é" (1). 09.00
Ëàñêàâî ïðîñèìî. Ñòàñ Ìèõàéëîâ.
10.00 Ãåðî¿ åêðàí³â. Óëþáëåíö³
ïóáë³êè 2. 11.00 Ò/c "Çëî÷èí áóäå
ðîçêðèòî" (1). 15.00 Õ/ô "Ì³é
óëþáëåíèé ãåí³é" (1). 19.00, 03.30
Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00, 21.00 Ò/c
"²íòåðíè" (1). 22.30 Comedy
Woman. 23.30 Âåëèêèé ôóòáîë.
01.15, 04.15 Ò/c "Îõîðîíåöü -5" (2).
05.00 Ïðîô³ëàêòèêà!!!

Ò Å Ò
06.00 ªðàëàø. 07.10 Ìàëÿòà-òâ³éíÿ-
òà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Ì/ñ
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Ë³ëî
³ Ñò³÷" (1). 11.00 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1).
11.35 Ì/ô "Ñåðäèò³ ïòàøêè" (1). 11.45
Ì/ô "Ïðèãîäè ìèøåíÿòè Ïåðåñà"
(1). 13.45 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 16.30 Îäíà çà âñ³õ. 17.10 Õ/ô
"Òàêñ³ 2" (1). 19.00 Êîðîëåâà áàëó
3. 20.15 4 âåñ³ëëÿ. 21.35 Â³òàëüêà.
23.00 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêà ³ñòîð³ÿ
æàõó" (3). 23.55 Õ/ô "Îìåí" (2). 01.50
Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
ìóçè÷íà ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:15 - Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàðïàò-
òÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/ñ. 16:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30
- Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 -
Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7 äí³â". 21.15
- "Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 22:00 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô . 01.00
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

05.55 Õ/ô "Ñïëåñê" (1). 07.45 Öåð-
êâà Õðèñòà. 08.00 Óðàëüñüê³ ïåëü-
ìåí³. 09.25 Õòî çâåðõó?-2. 11.20
Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó. 12.55 Ìà÷î
íå ïëà÷óòü. 14.10 Áîæåâ³ëüíèé
àâòîñòîï. 15.10 Õ/ô "ßìàêàñ³" (1).
17.05 Õ/ô "Ãðîìîáîé" (1). 19.20 Õ/ô
"Õòî ÿ?" (1). 22.00 Âåëèê³ ïî÷óòòÿ.
00.05 Õ/ô "Õåâ Ïëåíò³" (1). 01.55 Ò/
ñ "Äðóæíà ñ³ìåéêà" (1). 0
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10.15 Õ/ô "Àíòîí ²âàíîâè÷ ñåðäèòü-
ñÿ". 11.40 ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ?. 12.40
Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 13.40 Íå â³ð
õóäîìó êóõàðþ. 14.05 Ðîÿëü â êó-
ùàõ. 14.35 Çîëîòèé ãóñàê. 15.00
Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîá-
ëåâî. 17.00 Ëåãêà àòëåòèêà. ×åìï³-
îíàò ñâ³òó. 19.20 Áàñêåòáîë. ×åìï-
³îíàò ªâðîïè ñåðåä ÷îëîâ³ê³â.

Ï³âô³íàë. 20.55 Ìåãàëîò. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Áàñêåòáîë.
×åìï³îíàò ªâðîïè ñåðåä ÷îëîâ³ê³â.
Ï³âô³íàë. 22.10 Â ÏÅÐÅÐÂ²: Ñóïåð-
ëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.20 Êîíöåðò
"Ì.Òàí³÷. Âñå äîáðå íå çàáóâàºòü-
ñÿ". 00.30 Êëóá ãóìîðó. 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 01.40 Ëåãêà àòëåòè-
êà. ×åìï³îíàò ñâ³òó. 03.50 Õ³ò-ïà-
ðàä "Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 05.00 Íå â³ð
õóäîìó êóõàðþ. 05.25 Øêîëà þíî-
ãî ñóïåðàãåíòà. 05.40 Äîêè áàòüêè
ñïëÿòü. Ìóëüòô³ëüì.

Êàíàë «1+1»
06.25 "Ðåìîíò +". 07.15, 19.30, 05.15
"ÒÑÍ". 08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00
"Õòî òàì?" 10.00 Ì/ô "Åíãð³ áåðäñ".
10.05 Õ/ô äëÿ ñ³ìåéíîãî ïåðåãëÿäó
"Áðàòèê Âåäìåäèê" (1). 12.00 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ". 13.05 "Êîõàí-
íÿ áåç êîðäîí³â". 14.55 "Ñêàçî÷íàÿ
Ðóñü". 15.35 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë".
18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà - 3". 20.00 Õ/
ô "007: Êîîðäèíàòè Ñêàéôîëë" (2).
23.10 Õ/ô "Äåíü íåçàëåæíîñò³" (2).
01.50 Õ/ô "ßê óïîëþâàòè ì³ëüéîíå-
ðà" (1). 03.25 Õ/ô "Ñòåæåííÿ" (2).

IÍÒÅÐ
05.00 Ò/ñ "Îäåñà-ìàìà". 07.00 "Ìà-
ðàôîí äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿-
íè "Äåíü íàðîäæåííÿ Êðà¿íè"".
13.00 Õ/ô "Ìàìèíà ëþáîâ". 15.05 Ò/
ñ "Êîëè íà ï³âäåíü â³äëåòÿòü æó-
ðàâë³" (1). 19.00, 20.30 Êîíöåðò
"Æèâè â Óêðà¿í³". 20.00 "Ïîäðîáèö³".
22.25 Õ/ô "Ôîòî íà äîêóìåíòè".
00.25 Õ/ô "Á³ëèé ï³ñîê" (2). 01.55 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 03.00 Ò/ñ "Ñèâèé Ìå-
ðèí" (1).

ICTV
04.35 Ñâ³òàíîê. 05.35 Êîçèðíå æèò-
òÿ. 06.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâîëè".
07.45 Ä/ô "Ìîðñüê³ ãëèáèíè". 08.40
Ä/ô "Òàºìíèö³ ï³äâîäíîãî ñâ³òó".
09.30 Ç³ðêà YouTube. 10.00 Äà÷à.
11.10 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 12.05
Äèâèòèñÿ óñ³ì!. 12.45 Õ/ô "Âàã³ò-
íèé". 14.35 Ò/ñ "Íàçàä â ÑÐÑÐ".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Ñåð-
ïåíü. Âîñüìîãî". 21.50 Õ/ô "Ïðî-
ðèâ" (2). 23.45 Õ/ô "Ï³ðàÌÌÌ³äà" (2).
01.55 Õ/ô "Ìîíòàíà" (2). 03.25 Ä/ô
"Ñàìñàðà".

ÎÐÒ
06.15 Õ/ô "Â³í, âîíà òà ä³òè". 07.35
"Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè". 08.00
"Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!" 08.40
"Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15 "Ñìàê".
09.55 "Ìèêîëà Âàëóºâ. Íàéâåëè-
÷åçíèé ïîë³òèê ó ñâ³ò³". 11.15 "²äå-
àëüíèé ðåìîíò". 12.10 Ò/ñ "Ñïàä-
ùèíà". 15.20 "Äàâàéòå ñõóäíåìî?".
16.20 "Óãàäàé ìåëîä³þ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.15 "Ôîðò Áîÿðä".
18.55 "Âåñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 20.00
"×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³".
22.10 "ÊÂÊ". Ïðåì'ºð-ë³ãà. 23.55 Õ/
ô "Ñïëÿ÷à êðàñóíÿ". 01.50 Ò/ñ "Åëå-
ìåíòàðíî". 02.30 Õ/ô "×àñ â³äïî÷èí-
êó ç ñóáîòè äî ïîíåä³ëêà". 04.00
"Ïîëå ÷óäåñ".

ÑÒÁ
06.35 Õ/ô "Ñóºòà ñóºò" (1). 08.05
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 09.00 "¯ìî
âäîìà". 10.10 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò".
10.50 Õ/ô "Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè"
(1). 12.15 Õ/ô "Çà äâîìà çàéöÿìè"
(1). 13.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Òàòî íà
ï³äáîðàõ". 14.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Çäîëàé ñâ³é ñòðàõ". 15.55 "Ìîÿ
ïðàâäà. Áîãäàí Ñòóïêà. Îñòàííº
áàæàííÿ". 17.00 "Ìîÿ ïðàâäà. ²ðèíà
Àïåêñèìîâà. Cëüîçè çàë³çíî¿ ëåä³".
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ОВЕН (21.03�20.04).
Ви з легкістю зможете
усунути практично
будь�яку  складну си�

туацію на роботі, просто на�
правивши енергію загальних
відносин на спільну справу.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Будьте уважні
і попереджувальні до
навколишніх, не забу�

вайте про тих, хто перебуває
поруч, і не зневажайте пора�
дами близьких.  Зміцнюйте
особисті відносини.

БЛИЗНЮКИ  (22.
05�21.06). Ділові
зустрічі спричинять
впливові знайомства.
У  вас з'явиться шанс

опинитися на гребені кар'єр�
ної хвилі, постарайтеся його

не упустити. Якщо ви добре
засвоїли урок і зробили вис�
новки, то зробите усе  по�ро�
зумному.

РАК (22.06�23.07).
Ви будете багато
спілкуватися, але по�
старайтеся при  цьому
не сваритися і привсе�

людно не з'ясовувати відноси�
ни. Ви будете розриватися
між професійними і сімейни�
ми обов'язками.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Відчуття напруже�
ності поступово почи�
нає зникати, вам  лег�

шає дихати, але це не вихо�
дить, що настав час розслаб�
люватися і пускати  все на са�
моплив.

ДІВА (24.08�23.09).
Прийшов час актив�
них дій, коли від вас
будуть потрібні

уважність і заповзятливість.
Будьте на висоті, не давайте
приводу  недоброзичливцям і
заздрісникам.

ТЕРЕЗИ  (24.09�
23.10). Вам може зда�
тися, що все неможли�
ве можливо, а ви по�

трапили в чудовий світ свого
дитинства. Ви, швидше за
все, опинитеся у  потрібний
час у потрібному місці, і про�
блема насущних покупок
буде знята з  порядку денно�
го.

СКОРПІОН (24.10�
22. 11). Тиждень
пройде в працях і тур�
ботах. Наступає час,

сприятливий для підведен�
ня деяких підсумків. Поста�
райтеся завершити справи,
які піддаються завершенню.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Все, чого мож�
на було досягти і чого
домогтися, ви  одер�
жите. Вашим першо�

рядним завданням стане
удержати дорогоцінні прид�
бання,  щоб не шкодувати
про упущені можливості.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Варто займа�
тися тільки тими спра�
вами, які вже давно

початі і вимагають продов�
ження. Небажана пасивність,
але в той же час  необхідно
дотримувати обережності і
бути досить уважним при
будь�якому  занятті. Все поча�
те у вихідні буде просуватися
досить вдало.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Вам варто
бути гранично уваж�
ним навіть до самих

незначних змін на
роботі, тому що розумна
пильність ще нікому не шко�
дила.

РИБИ (20.02�20.03).
Ви будете схильні
лізти зі шкіри геть, на�
магаючись  догодити

близьким і прочим навко�
лишнім, але це не перешко�
дить їм пред'являти вам
різноманітні претензії.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 19.08.13 – 25.08.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 31
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 14
     äiâ÷àòîê – 17
     îäðóæèëîñÿ –

29 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 26 ïàð;
ïîìåðëî – 14 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÂÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

– Ó íàñ ãëàââðà÷ –  æóò-
êèé ãðóáèÿí. Âû áû ñëû-
øàëè, êàê îí â êîíöå óò-
ðåííåé ëåòó÷êè îòïðàâ-
ëÿåò  ãèíåêîëîãà, óðîëî-
ãà  è ïðîêòîëîãà ïî ðàáî-
÷èì ìåñòàì.

Æåíà ãîâîðèò ìóæó:
–  Äîðîãîé , çà âñþ ìîþ

æèçíü ó ìåíÿ áûëî òîëü-
êî äâîå íàñòîÿùèõ ìóæ-
÷èí!

–  À êòî âòîðîé?
–  Äà òû è ïåðâîãî íå

çíàåøü.

– Ìàì, à ïî÷åìó ó ïàïû
âîëîñ íà ãîëîâå ìàëî?

–  Ïîòîìó ÷òî îí î÷åíü
ìíîãî äóìàåò…

–  À ïî÷åìó ó òåáÿ ìíî-
ãî.

–  Åøü ìîë÷à!

–  Ðàáèíîâè÷, êàê âû äó-
ìàåòå, íà Ìàðñå åñòü
æèçíü?

–  Òîæå íåò.

–  Äåäóøêà, à ïðàâäà,
÷òî íà çëî íóæíî îòâå-
÷àòü äîáðîì?

–  Äà, âíó÷åê, ïðàâäà.
– Òîãäà äàé ìíå äåíåã íà

ìîðîæåíîå, ÿ ðàçáèë òâîè
î÷êè.

Àðîíà è Ñàìóèëà ïîñà-
äèëè â îäíó òþðåìíóþ
êàìåðó.

Ñàìóèë áåç êîíöà õîäèò
âçàä-âïåðåä. Àðîí íå âû-
äåðæèâàåò:

– Ïî-òâîåìó, êîãäà  òû
õîäèøü,  òû íå ñèäèøü?

Ñåãîäíÿ óòðîì ïî çåð-
êàëó òàêèå óæàñû ïîêàçû-
âàëè.

–  Ðîçà! Êàê âû æèâåòå
ñ ìóæåì, åñëè  ñïèòå â
ðàçíûõ êîìíàòàõ?

–  Íè÷åãî ñòðàøíîãî!
Åñëè îí çàõî÷åò ìåíÿ, òî
îí ìíå ãðîìêî ñâèñòèò.

–  À åñëè òû çàõî÷åøü?
– Òîãäà ÿ åìó êðè÷ó:

"Õàèì, òû  ñëó÷àéíî íå
ñâèñòåë"?

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

На одній із вулиць Одеси ут�
ворився великий автомобіль�
ний корок. Спричинили його не
стан покриття дороги чи ДТП,
а... поява між автомобілями
красуні у напівпрозорій білизні
з оголеними грудьми.

Модель із Москви на ім’я Кате�
рина того дня позувала на
одеській вулиці відомому фотоху�

ДАІШНИК ПРОГНАВ З ВУЛИЦІ НАПІВОГОЛЕНУ КРАСУНЮ

дожнику з Нікополя Андрію Лука�
су. Еротичну фотосесію несподі�
вано перервав інспектор ДАІ. Він
кричав на Катрусю і доводив, що її
оголені перса створюють аварій�
ну ситуацію на дорозі. Дівчина
слухняно пішла, а водії, що заз�
вичай у корках нервують, цього
разу лише із жалем зітхнули.

Володимир МАРЧЕНКО
 Фото з сайту comment.ua

ЖЕНСКАЯ НОРМА
Исследование американских ученых показа�

ло, что кофе может приводить к развитию не�
которых женских заболеваний, в частности
эндометриоза. А все потому, что тонизирую�
щий напиток увеличивает выработку гормона
эстрадиола. В эксперименте участвовали 500
женщин в возрасте 36�45 лет. У тех, кто ежед�
невно выпивал 3�5 чашек черного кофе, уро�
вень эстрадиола был на 70% выше, чем у тех,
кто выпивал 1�2 чашки.

ОСТОРОЖНО,
БУДУЩИЕ МАМЫ!

Как утверждают датские ученые, у женщин,
выпивающих 8 и более чашек черного кофе в
день во время беременности, в 2 раза повы�
шается риск спонтанного прерывания бере�
менности и смерти плода. Поэтому беремен�
ным противопоказано выпивать более 3 ча�
шек коФе в день.

На купонах поштової марки пер�
соніфікованої «Власна марка»
можна зобразити особисте фото,
фото ваших рідних, близьких, ло�
готип чи товарний знак.

Замовити поштову марку персо�
ніфіковану «Власна марка» можна

ЗАКАРПАТСЬКА ДИРЕКЦІЯ УДППЗ «УКРПОШТА»
 ПРОПОНУЄ ЗАМОВЛЕННЯ ДРУКУ ЗОБРАЖЕНЬ

на купонах власної марки та немаркованих конвертах
у будь�якому відділенні поштового
зв’язку області або електронною
поштою: vlasnamarka@ukr. net.

«Власна марка» є дійсним зна�
ком поштової оплати для переси�
лання поштових відправлень по
Україні.

Виготовлення та постачання
замовлення відбувається в пері�
од від 1 до 14 робочих днів із мо�
менту оплати.

Вартість маркових аркушів
«Власна марка» коливається від
15,60 грн. і вище.

Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ Â²ÊÓ!
Ñåðäå÷íî â³òàºìî

ç 50-ð³÷÷ÿì
Âàëåð³ÿ Òðîõèìîâè÷à

Á ² Ç Þ Ê À –
íà÷àëüíèêà  â³ää³ëó êîíòðîëþ
çà áóä³âíèöòâîì  îá’ºêò³â  ó Ìó-
êà÷åâ³ òà Ìóêà÷³âñüêîìó ðàéîí³
³íñïåêö³¿ ÄÀÁÊ â Çàêàðïàòñüê³é
îáëàñò³.

Îò þáèëåÿ íå óéòè,
Îíè íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû.
Íî ãëàâíîå, ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.
Ó Âàñ ïðåêðàñíûé þáèëåé,
Ìû îò äóøè Âàñ ïîçäðàâëÿåì!
È â æèçíè ãëàâíîãî æåëàåì –
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè
È ëåò  äî ñòà  – áåç ñòàðîñòè!

Ð³äí³ òà  íàéáëèæ÷³ äðóç³.

ÑÂ²ÒËÎ¯ ÒÎÁ² ÄÎË²!
×àð³âíó íàøó êîëå-

ãèíþ, ïðàö³âíèöþ
ìàãàçèíó «Äèìèòðîâ»

ÀËÌÀØ²
Ìàðèíó
²âàí³âíó

     ïîçäîðîâëÿºìî
    ç 40-ð³÷íèì þâ³ëåºì!

Áàæàºì äîáðà ³ óäà÷³ áåç ë³êó,
Ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ³ äîâãîãî â³êó,
Ìèðó ³ çëàãîäè ñâ³òëî¿ â ä³ì,
Äí³â ÿê íàéá³ëüøå, ùàñòÿ áàãàòî.
Õàé îáìèíàþòü  áîë³ é òðèâîãè,
Ñòåëåòüñÿ ð³âíî æèòòºâà äîðîãà!

 Êîëåêòèâ ìàãàçèíó
«Äèìèòðîâ»

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³
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