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БІЛЯ ПІДНІЖЖЯ найбільшого в Україні пам'ятника
Тарасу Шевченку  спорудили водоспад "Поріг ревучий".

У ІВАНО�ФРАНКІВСЬКІЙ області  запрацював пер�
ший  в Україні біогаззавод. Підприємство, що відкри�
лося  при одному з найкрупніших у країні свиногоспо�
дарств, стане переробляти до 400 тонн відходів в день,
що дозволить  отримувати  в середньому 4 млн. кубо�
метрів  газу, 10 млн Квт./Год. теплової енергії і 9,5 млн.
кВт/Год. електроенергії в рік.

У ЕФІОПСЬКІЙ глибинці  мешкає Джака Ебба,  вік
якого, згідно наявних у нього документів  складає 160
років.

КАБМІН дозволив  будівництво трьох автомагістра�
лей, рух якими буде платним.

АМЕРИКАНСЬКЕ подружжя прожило разом 71 рік.
Померли чоловік і жінка в один день з різницею всього
в кілька годин.

У НЕЙРОБІ бойовики  сомалійської терористичної
організації убили 68 відвідувачів торгового центра. В
тих мусульман, хто не зміг назвати ім’я матері пророка
Магомета, терористи стріляли відразу.

НАЙСТАРІШОМУ українському студенту Валерію
Ногайцеву, який поступив на перший курс Київського
національного інституту Культури і мистецтв на
відділення баяну 72 роки. А наймолодший  14�річний
Юрій Шиховцев  став студентом фізичного факультету
університету ім. Шевченка.

ДО КІНЦЯ нинішнього року  Італія  виготовить  близь�
ко 44 мільйонів  гектолітрів  вина і  вийде на перше
місце у світі з виробництва виноградної продукції.

У ПОЛЬЩІ відбулася  найбільша за останні 14 років
акція протесту – на вулиці  Варшави вийшли  100 тисяч
чоловік з протестом проти підвищення пенсійного віку.

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

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

     Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà.
    Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ

ì³ñòà  ³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñ-
íèêà 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.

Триває передплата
на газету “Мукачево”
на  ІІ півріччя 2013 р.
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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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Кредит від 15% річних у гривні, щомісячна комісія за обслуговування кредиту становить
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торії України. Деталі на сайті www.otpbank.ua.

Минулого четверга у дошкільному навчально�ви�
ховному закладі № 9 малеча та вихователі з радістю
зустрічали голову Закарпатської обласної ради Івана
Балогу, гетьмана краю Височіна Іржі  Б’єгоунека,
Мукачівського міського голову Золтана Ленд’єла та
інших поважних гостей.

Приводом для цієї зустрічі стала реалізація
спільного проекту з енергозбереження між Закар�
патською областю та краю Височіна в наслідок чого
у дитячому садку були встановлені нові  62 вікна та
6 дверей, загальною вартістю 210 тисяч грн.

Запашним короваєм та цікавою концертною про�
грамою зустріли дітки бажаних гостей, які подару�
вали їм ще й музичний центр.

Тож можна сподіватися, що подібних цікавих про�
ектів з кожним роком буде більше  і більше.

Відділ з питань внутрішньої політики
Мукачівського міськвиконкому

для газети «Мукачево»
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БЛЕФ
ТА ПОЛІТИКА

Юлія Тимошенко знову заговорила. Ви�
дання «Українська правда» опублікувало
перше за останні півроку інтерв’ю екс�
прем’єра. Аналіз тексту інтерв’ю спону�
кає зробити невтішні висновки – ритори�
ка Юлії Володимирівни залишається не�
змінною. Таким чином, відсутність новиз�
ни знову змушує громадськість слухати
стару платівку екс�прем’єра.

Все так, як і у старі добрі часи. Влада продовжує
свої знущання над Юлією Володимирівною. У її палаті
встановлено 19 камер. Її охороняє сто чоловік. Тю"
ремне керівництво відмовляється транспортувати Ти"
мошенко на судові засідання у справі ЄЕСУ. Вона поз"
бавлена права на побачення. Їй не дають говорити по
телефону і тому подібне.

Окрім цього, дивно звучить заява Юлії Володимирів"
ни щодо сумнозвісних газових угод 2009 року. Так, Ти"
мошенко переконана, що буцімто саме ті угоди і ста"
ли рушійною силою євроінтеграції України. Мовляв,
не було б захмарної ціни на російський газ, не бачила
б наша держава Європи. Ось такий висновок від Юлії
Тимошенко, котрий дуже здивував аналітиків та еко"
номістів. Та й нас, простих смертних, такі слова не
залишили байдужими і спонукали проаналізувати си"
туацію.

В неволі Юлія Тимошенко перебуває вже більше двох
років. І увесь цей час екс"прем’єр намагається бути
присутньою на шпальтах газет, екранах телевізорів та
на сайтах мережі Інтернет. Така інформаційна ак"
тивність Юлії Тимошенко викликана суто політичними
інтересами та власними амбіціями екс"прем’єра. Не"
зрозумілі та конфліктні процеси, що наразі відбува"
ються всередині політичної опозиції, змушують Юлію
Володимирівну увесь час нагадувати громадськості
про те, що вона все ж таки залишається головним опо"
зиціонером. Правда, сьогодні даному твердженню
мало хто вірить. Дійсність виявляється більш жорст"
кою за бажання Тимошенко, і тому вона вимушена ви"
гадувати скандали, аби її не забували.

Взяти хоча б закиди Юлії Володимирівни щодо відмо"
ви тюремного керівництва транспортувати її до суду.
На сьогодні прес"служба Державної пенітенціарної
служби України зробила з даного приводу наступну
заяву:

«Жодного разу, у відповідь на виклики до суду, вона
(Юлія Тимошенко) не погодилася бути транспортова"
ною. Крім того, про її небажання бути присутньою на
жодному судовому засідання красномовно свідчать
відеозаписи розмов співробітників Качанівської колонії
із засудженою напередодні судових слухань, що дос"
тупні на нашому офіційному сайті.

Ще красномовніше про те, що засуджена говорить
неправду, свідчать власноруч написані перед кожним
засіданням суду заяви Ю.Тимошенко. У заявах вона
зокрема самостійно зазначає, що не має бажання бути
присутньою під час засідання (таких заяв налічується
більше 20)».

Звичайно, все це теж тільки слова. Але ці слова, на
відміну від експресивних заяв Тимошенко, мають в
якості доказу факти. Так, були оприлюдненні чисельні
відмови Тимошенко їхати до суду, написані її рукою.

Що ж до інших заяв Юлії Володимирівни, то тут мож"
на сказати тільки наступне.

Тимошенко без обмежень використовує право на те"
лефонні розмови. Попри відсутність можливості за"
безпечення цього права в установленому порядку, у
зв’язку із перебуванням засудженої на території ЦКЛ
№ 5, рішенням керівництва Державної Пенітенціарної
Служби це право засудженої забезпечується з вико"
ристанням мобільного телефону.

Крім того, за час відбування покарання Юлія Тимо"
шенко мала найбільшу в країні серед усіх засуджених
осіб кількість зустрічей та побачень. Юлія Володими"
рівна навіть організовувала у своїй палаті проведення
нарад з найближчими соратниками. Цікаво, про що ж
радилась екс"прем’єр зі своїм оточенням під спосте"
реженням 19 камер?...

Політика та влада – речі дуже небезпечні. Вони ма"
нять. Вони затягують і вже не відпускають. То чого ж
варта маленька брехня, коли попереду велика мета –
тріумфальне повернення?

Але, на жаль, сьогодні такого повернення не хоче ні
опозиція, ні влада, ні український народ. Минув час
пишномовних балачок. Суспільство потребує дій, на
які воно вже просто втомилося чекати.

Катерина БОНДАРЕВИЧ, журналіст

Âàñèëü ²âàíîâè÷ Øïåíèê:
«…Íàéâèùà ö³íí³ñòü
äëÿ ìåíå – öå ëþäè!»

Ñïîãàäè ³ ïîáàæàííÿ

Ïåðåáóâàþ÷è ï³ä âðà-
æåííÿì â³äçíà÷åííÿ þá³-
ëåþ  ïåðøîïðîõ³äöÿ  ïðè-
ëàäîáóäóâàííÿ â íàøîìó
êðà¿ Øïåíèêà Âàñèëÿ ²âà-
íîâè÷à, õî÷åòüñÿ âèñëî-
âèòè ñëîâà âäÿ÷íîñò³ ðî-
äèí³, äðóçÿì, â³äïîâ³äàëü-
íèì ïðàö³âíèêàì ì³ñüêî¿
âëàäè, êîëåãàì ç «Ðàäè
ñòàð³éøèí» ì. Ìóêà÷åâà
çà îðãàí³çîâàí³ñòü, çà
ùèð³ ïîáàæàííÿ þâ³ëÿðó,
çà äîáðîçè÷ëèâ³ ñïîãàäè
ïðîæèòèõ ðîê³â ç ³ìåíèí-
íèêîì.

«Âàñèëü ²âàíîâè÷
Øïåíèê  îñîáëèâîãî
ïðåäñòàâëåííÿ íå ïîòðå-
áóº» – ñêàçàâ  ²âàí Ãðè-
ãîðîâè÷ Ìàíÿê, ñåêðåòàð
ì³ñüêðàäè, âðó÷àþ÷è þâ-
³ëÿðó Ïî÷åñíó ãðàìîòó,
ö³ííèé ïîäàðóíîê â³ä
ì³ñüêî¿ ðàäè. – Áóäó÷è äè-
ðåêòîðîì «Òî÷ïðèëàä»
áëèçüêî 20 ðîê³â, éîãî
ä³ÿëüí³ñòü ñëóæèòü ïîçè-
òèâíîþ øêîëîþ äëÿ íà-
ùàäê³â.

«ß ðàäèé äîë³, ùî ìàâ
íàãîäó áàãàòî ðîê³â ïðà-
öþâàòè ç Øïåíèêîì» – ãî-
âîðèâ êîëèøí³é ïåðøèé
ñåêðåòàð Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêêîìó òà Çàêàðïàòñü-
êîãî îáêîìó ïàðò³¿ ×óëåé
Îëåêñàíäð Éîñèïîâè÷. –
Âàñèëü ²âàíîâè÷ íàäçâè-
÷àéíî ñêðîìíà ³ íåïðèõîò-
ëèâà â ïîáóò³ ëþäèíà. Çàâ-
æäè ³ â óñüîìó çíàâ ì³ðó.
Äî öüîãî Øïåíèê Âàñèëü
²âàíîâè÷ óì³º òðèìàòè
ñëîâî: ÿêùî ïîîá³öÿâ, òî
çðîáèòü ç ÷åñòþ.»

Ðîãëºâ Ìèêîëà Éîñè-
ïîâè÷ ñêàçàâ, ùî î÷îëþ-
þ÷è ì³ñüêó ðàäó 12 ðîê³â,
çàâæäè â³ä÷óâàâ ï³äòðèì-
êó â ãîñïîäàðñüêîìó
æèòò³ ì³ñòà â³ä þâ³ëÿðà.
Âàñèëü ²âàíîâè÷ í³êîëè
íå ñòîðîíèâñÿ ì³ñüêèõ
ïðîáëåì, êîëè â³ä÷óâàâ
ùî ì³ñüê³é âëàä³ âàæêî
ð³øàòè òå ÷è ³íøå ïèòàííÿ
ñèëàìè áþäæåòó, çàâæäè
ïðèõîäèâ íà äîïîìîãó.
Ïðî öå ñâ³ä÷àòü áàãàòî-
÷èñëåíí³ ôàêòè – áëàãî-
óñòð³é âóëèöü Áåðåã³âñü-
êî¿, ².Ôðàíêà, Ì.Êîöþ-
áèíñüêîãî, ó÷àñòü â áóä³-
âíèöòâ³ òåðàïåâòè÷íîãî
êîðïóñó Ìóêà÷³âñüêî¿
ÖÐË, áóä³âíèöòâî äèòñàä-
êà ³ ò.ä. Íåõàé áóäå ïî-
á³ëüøå òàêèõ êåð³âíèê³â
ÿê Øïåíèê Â.². â íàøîìó
ì³ñò³.

Ñõâèëüîâàíî ³ ùèðî
â³òàâ þâ³ëÿðà â³ä ³ìåí³
Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì.
Ìóêà÷åâî Ïàãèðÿ Âàñèëü
Âàñèëüîâè÷,  ÿêèé â öüî-
ìó ðîö³ ñàì â³äçíà÷èâ 90-
òó ñòîð³íêó ñâîãî ïàì’ÿò-
íîãî çàñëóæåíîãî â³ä

Áîãà æèòòÿ.
Ç ï³äâèùåíîþ çàö³êàâ-

ëåí³ñòþ ãîñò³ þâ³ëåéíîãî
ç³áðàííÿ ïðîñëóõàëè â³ðø
â³òàííÿ ç íàãîäè 80-òè
ð³÷÷ÿ Øïåíèêà Â.². àâòî-
ðîì ÿêîãî º  íàø ïîáðà-
òèì Ñàâ÷óê Âàñèëü Âàñè-
ëüîâè÷, ÿêèé ïî ïîâàæí³é
ïðè÷èí³ íå çì³ã áóòè ïðè-
ñóòí³ì íà óðî÷èñòîñòÿõ.
Çà÷èòàâ öþ îäó Áèñàãà
Ñåðã³é Êîíñòàíòèíîâè÷ –
ãîëîâà ì³ñüêîãî òîâàðè-
ñòâà ³ì. Îëåêñàíäðà Äóõ-
íîâè÷à, çàñòóïíèê ãîëîâè
«Ðàäè ñòàð³éøèí». Îäèí
³ç êóïëåò³â íà ðîçñóä ÷è-
òà÷àì íàøî¿ ãàçåòè:

Ùîá äîáðî ðîáèòè
                        ëþäÿì
Ñòàðàéñÿ çàâæäè,
                   ñèíó ì³é, –
Ïðîìîâèâ áàòüêî

òîíîì í³æíèì,
Ìîÿ öå çàïîâ³äü òîá³.
Äàíà çàïîâ³äü ñêëà-

äàºòüñÿ ç îäèíàäöÿòè êóï-
ëåò³â, ó ÿêèõ â³äîáðàæåíà
âñÿ ä³ÿëüí³ñòü þâ³ëÿðà.

Àâòîð öèõ ðÿäê³â âäÿ÷-
íèé ùî ìàâ ìîæëèâ³ñòü
çóñòð³òèñü íà þâ³ëåéíîìó
ç³áðàíí³ ç òîâàðèøàìè
þâ³ëÿðà, ÿêèõ ÿ íå áà÷èâ
5-10 ðîê³â. Îäèí ³ç íèõ
Áàêóùèê Îìåëÿí ²âàíî-
âè÷, ÿêèé ðàçîì â÷èâñÿ ç
Âàñèëåì ²âàíîâè÷åì ó
Ëüâ³âñüêîìó ïîë³òåõí³÷-
íîìó ³íñòèòóò³  ³ òàêîæ º
ðîäîíà÷àëüíèêàìè ïðèëà-
äîáóäóâàííÿ íà Çàêàð-
ïàòò³. Êîëèøí³ êîëåãè ïî
ðîáîò³ íà çàâîä³ «Òî÷ïðè-
ëàä», ñóñ³äè, áëèçüê³
äðóç³  íàãîëîøóâàëè, ùî
ãîëîâíîþ ìåòîþ äëÿ Øïå-
íèêà Â.². – áóëî íå ò³ëüêè
ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ ìîäåðí³çà-
ö³ÿ âèðîáíèöòâà, àëå ³ çà-
õèñò ³íòåðåñ³â ïðàö³âíèê³â
ï³äïðèºìñòâà «Ëþäè ïî
ïðàâó íàçèâàëè éîãî íà-
ðîäíèì äèðåêòîðîì».

«Îäíå ³ç ñàìèõ, íà ì³é
ïîãëÿä âàæëèâèõ ÿêîñòåé
Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à – öå
ëþäÿí³ñòü», – ñêàçàâ  äå-
ïóòàò ì³ñüêðàäè, êîëèøí³é
ðîá³òíèê çàâîäó «Òî÷ïðè-
ëàä» Êóíàê Âîëîäèìèð
²ëë³÷:

– Òå, ÷îãî â³í çàâæäè
íàâ÷àâ ³ ÷îìó ñàì º ïðè-
êëàäîì. Âèð³øóþ÷è âè-
ðîáíè÷³ ïðîáëåìè çàâîäó,
Âàñèëü ²âàíîâè÷ í³êîëè
íå çàáóâàâ ïðî ëþäåé. Öå
ãîëîâíèé ïðèíöèï, ÿêèé
â³í â³äñòîþâàâ â ëþá³é
ñèòóàö³¿. Äëÿ íüîãî íå
³ñíóâàëî ïèòàíü äð³áíèõ
àáî ñåðåäí³õ.  Â³í ðîçóì³â,
ÿêùî ëþäèíà çâåðòàºòüñÿ,
çíà÷èòü ¿é òðåáà äîïîìîã-
òè…

Àêóìóëÿòîðíó îáñòà-
íîâêó íà ñâÿò³ ï³äòðèìó-
âàëî ñ³ì íàö³îíàëüíîñòåé.
Îäèí ç íèõ ñèí áðàòíüî-
ãî àçåðáàéäæàíñüêîãî
íàðîäó Íàç³ºâ Ôèðèäóí,
ÿêèé ïîíàä 30 ðîê³â ïðî-
ïðàöþâàâ ç Âàñèëü ²âà-

íîâè÷åì íà  «Òî÷ïðè-
ëàä³». Â éîãî ïðèâ³òàíí³
áóëî ñêàçàíî, ùî Øïå-
íèê Â.².,  «áóâ óì³ëèì
êåð³âíèêîì, íàä³éíèì òî-
âàðèøåì. Ìè äî öèõ ï³ð
äðóæèìî ñ³ì’ÿìè.»

Ó÷àñíèêè óðî÷èñòîãî
ç³áðàííÿ ç ãëèáîêîþ ïî-
âàãîþ ñïðèéíÿëè ïîçäî-
ðîâëåííÿ íà àäðåñó Âà-
ñèëÿ ²âàíîâè÷à â³ä éîãî

äðóæèíè  Îëüãè Ôåäîð³-
âíî¿,  ñèí³â Âàñèëÿ òà
Åäóàðäà. Àëå äóæå åìî-
ö³éíî, äóøåâíî ³ ðîçóì-
íî â³òàëè Ä³äóñÿ îíóêè
Åäóàðä òà Îëåêñàíäð, ÿê³
ñêàçàëè, ùî ¿õ Ä³äóñü
íàéñó÷àñí³øèé, íàéðî-
çóìí³øèé ³ äîòðèìóº
ñâîãî ñëîâà. Â³í äëÿ íàñ
Ðîçóì, ×åñòü ³ Ã³äí³ñòü
íàøî¿ ðîäèíè.

Äÿêóþ÷è ãîñòÿì, Âà-
ñèëü ²âàíîâè÷ ñêàçàâ,
ùî í³êîëè íå æàë³â ïðî
êðóò³ ïîâîðîòè íà ñâî¿é
æèòòºâ³é íèâ³. «Æèòòÿ öå
òàêà øâèäêà õâèëÿ, ùî
êîæåí äåíü ñòàâèëà íîâ³
çàâäàííÿ – ñêàçàâ Â.².
Øïåíèê. Àëå ÿ çàâæäè ãî-
âîðèâ ³ áóäó ãîâîðèòè,
ùî íàéâèùà ö³íí³ñòü äëÿ
ìåíå – öå ëþäè».

Áàãàòî÷èñëåíí³ ïðè-
â³òàííÿ ñóïðîâîäæóâà-
ëèñü òðàäèö³éíèì «...Ìíî-
ãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò...». À áà-
æàþ÷³ ïîòàíöþâàòè ï³ä-
òâåðäæóâàëè ìàæîðí³ñòü
õâèëþþ÷îãî ñâÿòà.

Íà çàâåðøåííÿ âèùåç-
ãàäàíîãî õî÷åòüñÿ íàãàäà-
òè þâ³ëÿðó , ùî æèòòÿ íå
ò³ äí³ ÿê³ ïðîéøëè, à ÿê³
çàïàì’ÿòîâóþòüñÿ.

Øàíîâíèé Âàñèëü ²âàíîâè÷!
Íàðîäíà ìóäð³ñòü íàãîëîøóº, ùî ï³ñëÿ 70 –

òè ðîê³â êîæåí Äåíü ëþäèí³ äàºòüñÿ â³ä Áîãà.
Îòæå, øàíîâíèé þâ³ëÿðå, ìè ðàä³ çà Âàñ, ùî
3650 äí³â Âàñ Âñåâèøí³é îáåð³ãàº.

Ñëàâà Áîãó Âè â äîðîç³, ñëàâà Áîãó Âè â ïóò³!
Ç áàãàòî÷èñëåíèìè ïîáàæàííÿìè çà äîðó÷åí-

íÿì â³ä íàøîãî âåëèêîãî ñ³ìåéñòâà
Â. ÌÀÐÊÓË²Í,

ãîëîâà «Ðàäè ñòàð³éøèí» ì. Ìóêà÷åâî
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Наше покоління не па
м’ятає страхіть війни. Про
Велику Вітчизняну – одну
з найбільших воєн в історії
людства, про безприклад
ний подвиг наших дідів і
батьків у боротьбі з най
лютішим ворогом – фа
шизмом ми дізнаємося з
розповідей ще живих її
учасників, з книг та кіно,
правдивих телепередач,
яких, на жаль, дуже мало.
А ось фальсифікату, при
ниження гідності пере
можців, шельмування
того, чим ще недавно гор
дилися,  – хоч відбавляй.
Та як не ховай правду, а
вона неодмінно воскрес
не.

13 вересня цього року
виповнилося 90 років з
дня народження Зої Кос
модемянської. У мене є
газетні вирізки про неї,
молодогвардійців, подви
ги юних героїв у боротьбі з
фашизмом. А з 7 вересня
додалася розповідь про
подвиг Зої Космоде
мянської від… професора
славістики Піттсбургсько
го університету  (США)
Джонатана Платта. Він
багато років поспіль зби
рає матеріал про першу
жінку – Героя Радянсько
го Союзу у Великій Вітчиз
няній війні. Він пише мо
нографію про юну герої
ню, знімає фільм про її
подвиг, хранителів пам’яті
про Зою і місцями, пов’я
заними з її життям і герої
чним вчинком. Професор
Платт ретельно вивчає
усе про те, що пов’язане
з народженням у юних
серцях героїзму, самопо
жертвування заради вели
кої справи  – визволення
рідної Батьківщини від
фашистської окупації. Ось
як! У нас робиться все,
щоб очорнити пам’ять про
Зою Космодем’янську,
Олександра Матросова,
молодогвардійців, а в США
вивчають, і, видно спробу
ють навчати героїзму

ÁÓÄÜÌÎ Ã²ÄÍÈÌÈ ÑËÀÂÈ ÁÀÒÜÊ²Â

американську молодь. А
ми? Чи не гірким докором
звучать слова Джонатана
Платта керівникам Моск
ви: «Мені здається, що
державні структури в Росії
ставляться до місць пам
’яті про Зою з неповагою.
Наприклад, не дивлячись
на всі зусилля адмініст
рації 201ї школи м. Мос
кви, де Зоя з братом учи
лися, історична будівля
стоїть запущеною уже по
над десять літ».

І ще одне запитання від
цього мудрого професо
ра, мені здається,адре
соване  усім нам, нині жи
вущим: Коли перед стра
тою, із зашморгом на шиї,
Зоя говорила: «Це щастя
– померти за свій народ!»
– який народ вона мала на
увазі – російський чи ра
дянський?  Як на мене, то
звичайно,  радянський. Бо
з першої й до останньої
хвилини Великої Вітчиз
няної війни у рядах Ра
дянської Армії, парти
занських загонах, серед
підпільників з однаковим
героїзмом, мужністю і са
мовідданістю билися з
фашистськими окупанта
ми сини багатонаціональ
ної радянської сім’ї.  На
початку листопада цього
року Україна відзначати

ме, 70–річчя визволення
столиці нашої держави –
містагероя Києва. Так
його визволяли представ
ники 30 національностей
Радянського Союзу. До
речі, Київ визволяли й вої
ни Чехословацького
військової бригади  під ко
мандуванням Людвіка
Свободи. Більшість з них
були наші краяни. В боях
за визволення столиці Ук
раїни 5 листопада 1943
року  полягли смертю ге
роїв  закарпатці підпору
чик Михайло Оленич, сер
жант Василь Максимович,
рядові Василь Улиганець,
Василь Боднар, Василь
Пічкарь, Ян Дурда, Михай
ло Копча, Михайло Шу
левка, Семен Андрусь. У
1954 році в Києві на
братній могилі героївза
карпатців  від імені викон
кому Київської міської
ради депутатів трудящих
було  відкрито величний
пам’ятник.

Через місяць будемо
відзначати 69річчя визво
лення Мукачева, 27 жовт
ня таку ж річницю визво
лення Закарпаття, а 28
жовтня – України. У виг
нанні фашистів з тери
торії священної для нас
Батьківщини брали участь
сини й доньки десятків
народів колишнього
СРСР. За нашу Україну
вони билися так, як били
ся б за свою рідку оселю. І
гинули  та одержували по
ранення так, ніби визво
ляли батьківську хату…

Одне слово, за визво
лення Закарпаття від фа
шистського ярма героїч
но билися сини всіх на
родів Радянського союзу.
Безсмертний подвиг
О.Матросова  повторили
під час штурму Головного
Карпатського хребта ро
сіянин К.Лукашов і кара
калпак Джуман Караку
лов. У бою за Сваляву
відзначилися червоно
армієць узбек Рижибай

Обідов, росіянин Іван
Бібіков, білорус Симон
Коршунов, черкес М.Х.Аї
сов, киргиз Армен Абуде
саков, українець Никифор
Шкарутилий, росіяни Бо
рис Філімонов, Володи
мир Іванов, казах Патасул
Дайрабаєв, татарин
Равіль Нігматулін… І Му
качево визволяли не одні
лише українці, а сини ба
гатьох народів СРСР. Тому
й лежать, як було сказано
в одній з попередніх публ
ікацій у газеті «Мукачево»
біля Обеліска Слави, на
Центральному й Росвигі
вському кладовищах сини
багатьох народів СРСР й
«Дивляться мертві у небо
й вірять у мудрість жи
вих…». Вірять, що воле
любні й рішучі, толерантні
й працьовиті, сповнені
вдячності й добра, душев
ної  пам’яті й готовності
захистити мертви від на
руги задуманої нечестив
цями. Мукачівці не дадуть
порушити спокій своїх
визволителів, не допус
тять наруги над героями,
які поклали свої життя за
наше визволення від фа
шистського рабства.
Мертві себе захистити не
зможуть. Це мають зроби
ти живі мукачівці, ті, хто
пам’ятає, що таке фаши
стське рабство, що таке
війна, їх діти й онуки,
яким вони розповідали
про немеркнучий у віках
подвиг визволителів…

   А мені дід мій, Михай
ло Юрійович Попович,
уродженець села Греблі
(до 1945 року – Верхній
Корослов) розповідав про
визвольний похід Черво
ної Армії у Європу. Розпо
відав про важкі бої, про
визволення польських і
чехословацьких міст і сіл,
про жорстокий опір, який
чинили фашисти відчува
ючи свою неминучу заги
бель.  Греблю воїничер
воноармійці визволили 25
жовтня 1944 року.  А на

початку листопада 52
юнаки й чоловіки з Греблі
пішли добровольцями в
Червону Армію. Після
прискореного курсу на
вчання їх, молодих, недо
свідчених розподілили по
родам військ, по підрозді
лах, де досвідчені воїни
фронтовики вчили їх розу
му, передавали свій
досвід і вміння бити
німецьких фашистів. Вид
но, учили ретельно, бо з
52х добровольців із Греблі
повернулися з фронту до
дому 50. Більшість з них
була поранена, але живі.
Восьмеро були відзначені
орденами за виявлену
мужність і героїзм. Серед
них і мій дідусь Михайло.
Інші мали медалі «За
відвагу», «За бойові зас
луги», і всі – «За перемогу
над Німеччиною».

Мій дідусь одержав по
ранення, лікувався в гос
піталі, по закінченні війни
ще служив у армії. Додо
му повернувся в 1947 році.
У післявоєнний період
працював у Іршаві на за
воді. Має  відзнаки за нат
хненний труд. Був неодно
разовим депутатом
сільської ради. А в 1977 –
1979 році – сільським го
ловою в Греблі. Не дивля
чись на те, що був інвалі
дом війни 2ї групи, брав
активну участь у житті
села, ветеранської орган
ізації. І сьогодні він зас
тупник голови організації
ветеранів Великої Вітчиз
няної війни. Як тільки
може, скрашає життя
бойових побратимів. Час
то зустрічається з молод
дю, розповідає про  за
пеклі бої, про смерть бой
ових побратимів, каже, що
за кожне село, містечко,
навіть окремі будинки, ги
нули радянські воїни, було
багато поранених…

   Визвольний похід Чер
воної Армії у Європі позна
чений братськими моги
лами й пам’ятниками на

них, що розповідають про
мужність і героїзм визво
лителів. До речі, усі похо
вання, оточені всенарод
ною турботою, завжди
ухожені, заквітчані. Герої
чний подвиг червоно
армійців вшановано також
у меморіальних комплек
сах, монументах Слави,
меморіальних парках і
алеях. І це за кордоном!
Видно, там краще розумі
ють, що не було б сьогодні
їх держав, якби не визво
лили їх країни з полону
фашистського рабства
радянські воїни. Призна
юсь, що мені було сором
но у День незалежності,
коли проходив повз свя
щенні могили у центрі Му
качева, а біля обеліска не
було  жодного вінка від
міської влади,а всюди ви
рувало свято. Та якби не
було визволення Мукаче
ва у жовтні 1944 року, як
би не було 9 Травня 1945
року, то чи  здобули б не
залежність країни колиш
нього СРСР у 1991 році?
На жаль, пам’ять людсь
ка куца, наче хвіст у зай
ця. Про Бога згадують
тоді, коли боляче, або не
безпечно. Мертві ж про
себе не нагадують, на їх
кістках можна й потопта
тися, їх подвигом, можна
й знехтувати. А вони ж за
гинули за наше визволен
ня!

   Ми не маємо права за
бувати подвиги дідів! Не
маємо права забувати
визволителів, які принес
ли нам волю, дали мож
ливість возз’єднатися з
своєю матір’ю – Украї
ною. Про це слід пам’ята
ти завжди і всім, у тому
числі й возведеним на
владний олімп, до речі й
тими мукачівцями, які ша
нують визволителів.

Вірний онук дідуся–
фронтовика,
Іван ЛЕЦАК,

житель Мукачева

Вже третій рік поспіль, з 16 по
22 вересня  у місті Мукачеві
проходив Європейський тиж$
день мобільності. Кожного року
він проходить під новим гас$
лом, спрямованим на різні ас$
пекти пропагування сталої мо$
більності. Гасло цього року:
«Чисте повітря – це Ваш хід».

Головною метою проекту є по$
кращення якості навколишньо$
го природного та міського се$
редовища і, таким чином, спри$
яння підвищенню якості життя
населення.

 Протягом цього тижня за підтримки
виконавчого комітету Мукачівської
міської ради у нашому місті проводились
різноманітні заходи Європейського тиж
ня мобільності, які спрямовані на збе
реження навколишнього середовища,
пропагування екологічнобезпечних та
здорових способів пересування.

ªâðîïåéñüêèé òèæäåíü ìîá³ëüíîñò³ ó Ìóêà÷åâ³ âæå º òðàäèö³éíèì

Велопробігом 22 вересня завершував
ся і цьогорічний тиждень мобільності. На
площі Миру, перед пам’ятником Кирилу
і Мефодію зібралося  більше 500 учас
ників, серед яких працівники виконкому
Мукачівської міської ради, учні загаль
ноосвітніх шкіл, студенти середніх спец
іальних та вищих навчальних закладів,

вихованці Центру туризму, краєзнавства
і екскурсій, представники громадських
організацій, спортивних товариств.
Приємно відзначити, що в такій значимій
для нашого міста акції щороку бере
участь  народний депутат України, По
чесний громадянин Мукачева Віктор
Балога. Очолював цей велопробіг май

стер спорту міжнародного класу з ве
лоспорту – Геннадій Чаплигін.

З привітальним словом до учасників
велопробігу виступив міський голова
Золтан Ленд’єл, який нагородив грамо
тами та призами переможців дитячих
конкурсів, що проводились протягом
тижня.

Гостями заходу були національний ко
ординатор ЄТМ в Україні, голова гро
мадської організації «Форза» Леся Лой
ко та  активіст миру Асоціації «Ту Вілс» в
Європейському Союзі Йожеф Зелеї, які
також привітали учасників велопробігу і
коротко розповіли про значимість цього
заходу в країнах Європейського Союзу.

Тож маємо сподівання, споглядаючи
на молодь, яка в сьогоденні надає пе
ревагу спортивному способу життя, що
в майбутньому наша нація буде здоро
вою та щасливою.

Ірина ПЕТРУС,
головний спеціаліст відділу з

питань внутрішньої політики
Мукачівського міськвиконкому

ЗОЯ
КОСМОДЕМ’ЯНСЬКА



Кто не способен гореть,
того не зажечь... Эта фраза
не относится к Марии Васи�
льевне Иванице – человеку,
увлечённому творческими
начинаниями, творческим
процессом. Она постоянно
открывает нам новые грани
внутреннего мира, удивляет
неугасимой энергией.

Педагог не только по обра�
зованию, но и в душе, Мария
Иваница с 1983 года увлек�
лась стихосложением. Пи�
шет она и песни. Иногда у
неё рождается мелодия,
иногда – мелодия со слова�
ми. И поёт их! Работая в тес�

ном сотрудничестве с мукачевским композитором Ми�
хаилом Герцем, она исполняет песни и других авто�
ров, всё чаще выступая на творческих вечерах.

Человек высоких моральных принципов, Мария про�
тив притворства, фальши и лжи, против гордыни, лу�
кавства и зависти. Она против ненависти, неуваже�
ния и пренебрежения к ближнему. Милосердна, доб�
рожелательна и справедлива, скромна и ответствен�
на. Проницательная, понимающая с полуслова – или
без слов. Тонко чувствующая, нежная натура, которая
пишет о любви глубоко, душевно, просто и откровен�
но.

Ëþáè ìåíÿ – è áîëüøå íè÷åãî...
Ñëó÷àéíûì âçãëÿäîì, íåäîìîëâêîé, æåñòîì.
Íå òàê óæ âàæíî, ÷òîáû ãîðÿ÷î,
Íî ïðîñòî, ÷òîáû èñêðåííå è íåæíî.
Ëþáè ìåíÿ! ß áåç ëþáâè íè÷òî.
ß áåç íå¸ è â ñàìûé çíîé çàì¸ðçíó...

*  *  *
Òû, ðàñòâîðèâ ëþáîâü ñâîþ â ìîåé,
Ñåáÿ, íå âåäàÿ òîãî, âîçíàãðàäèøü.
Ëþáîâü è íåæíîñòü... Òû èõ íå æàëåé,
È áóäåøü âå÷íî íóæåí è ëþáèì.

Умеет общаться тактично и ненавязчиво, умеет ус�
покаивать ближнего, гасить его бурные эмоциональ�
ные вспышки. Умеет смеяться по�детски искренне и
звонко.

Её смело можно выбрать спутницей жизни, о ней с
уверенностью можно сказать: «Человек на всю
жизнь».

Каждый её творческий успех – это небольшой праз�
дник, который она дарит себе и окружающим. Дарит
часть своего сердца. И я желаю Марии Иванице по�
больше таких праздников!

Александр ДУЛИШКОВИЧ,
прозаик, публицист

Ïëåñêàëîñü ñ÷àñòüå î ïîðîã,
Êàê ïîëíîâîäíàÿ ðåêà.
Íî äâåðü åìó îòêðûòü íå ìîã
Íèêòî! Íèêòî...Íè÷üÿ ðóêà...
È, ó äâåðè ÷óòü ïîñòîÿâ,
Îíî óøëî â äðåìó÷èé ëåñ.
À ìåñÿö çâåçäû ðàññûïàë
Ñìîòðÿ åìó ïå÷àëüíî âñëåä…

                                     *   *    *
Ëþáèìûé, ìåæäó íàìè ðàññòîÿíüå,
Îòìåðÿííîå òûñÿ÷üþ äîðîã
È ãóëêîé òèøèíîþ îæèäàíüÿ
Ïîä ïåðåçâîí çàìåðçøèõ ïðîâîäîâ.

Ùåäðîñòü òâîð÷åñêîé äóøè
Ëþáèìûé, çàìåëî ïóòè ñíåãàìè,
È ðå÷åê õîä ñêîâàë õîëîäíûé ëåä.
Ëèøü îòòåïåëüþ ñåðäöå ñîãðåâàåò
Ðîäíîå è äàëåêîå:”Àëëî...”
– Àëëî, òû ñëûøèøü? Çäðàâñòâóé,êàê òû, ìèëûé?
– Àëëî, ìàëûø? Âñå õîðîøî. Êàê òû?
È îòñòóïàþò õîëîäà è çèìû,
È òàåò ñíåã ïðåä ãîëîñîì ðîäíûì.
Òàê õî÷åòñÿ, ëþáèìûé, ïðèêîñíóòüñÿ
Ê òâîåé ðóêå, ïðèæàâ åå ê ùåêå,
Çàêðûòü ãëàçà, áîÿñü òîò÷àñ ïðîñíóòüñÿ,
Òîáîþ íàñëàæäàÿñü â òèøèíå...
Íî âñå ïóòè çàìåòåíû ñíåãàìè,
È ðå÷åê õîä ñêîâàë õîëîäíûé ëåä,
Ëèøü ìåðçëûìè íåñåòñÿ ïðîâîäàìè
Æåëàííîå è áëèçêîå:”Àëëî...”

           *  *  *
Âñå ñêàçàíî è òàê ñòàðî.
Æèçíü êàæäîãî – âñåãî ëèøü ïîâòîðåíüå.
Êàê áóäòî ñòàðîå êèíî
Ñíÿë êòî-òî â íîâîì îôîðìëåíüè.

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
Äàìû â âå÷åðíèõ ïëàòüÿõ,
Â áåëûõ ðóáàøêàõ ìóæ÷èíû...
Çâóêè çàáûòîãî âàëüñà
Ñ ãðóñòüþ ñïëåëèñü áåñïðè÷èííîé.

      ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î ÌÀÌÅ
Çà òîíêîé ãðàíüþ áûòèÿ
Òâîè ðàçìûòûå ÷åðòû
Åäâà óãàäûâàþ ÿ...
Ëèøü ÷óâñòâóþ, ÷òî ýòî òû.
Çà òîíêîé ãðàíüþ áûòèÿ –
Òâîé âçãëÿä â âåñåëûõ îãîíüêàõ
È òåïëàÿ òâîÿ ðóêà...
Âñå ýòî ìíîãî ëåò íàçàä.
Äàëåêèì ýõîì ãîëîñ òâîé
Ñêâîçü äûìêó ïðèçðà÷íûõ âðåìåí
Ñåãîäíÿ áûë óñëûøàí ìíîé:
Îáðûâêè ïåñåí, ôðàç, ñòèõîâ...
Òàì, çà ÷åðòîé, òâîé òèõèé ñìåõ,
Òî òû, êàê ìàëîå äèòÿ,
Òî âäðóã çàäóì÷èâåå âñåõ
Òû ñ êíèæêîþ ñèäèøü â ðóêàõ...
Ñòàðàòåëüíî òàì, çà ÷åðòîé,
Ðèñóþ äëÿ òåáÿ öâåòû,
Âïëåòàÿ â íèõ ñâîþ ëþáîâü
È äåòñêèå ñâîè ìå÷òû.
Òîáîé ëþáèìûå öâåòû
Â ìîèõ ðèñóíêàõ âíîâü è âíîâü
Ñ ëþáîâüþ äëÿ òåáÿ öâåëè,
Òû óëûáàëàñü èì òåïëî...
Çà òîíêîé ãðàíüþ áûòèÿ,
Ê òåáå ïðèæàâøèñü, ãîâîðþ:
– Ìàìóëÿ, ÿ ëþáëþ òåáÿ...
 Òû ãëàäèøü ãîëîâó ìîþ...
 Çà òåíüþ ïðèçðà÷íîé ÷åðòû
Óõîäèøü òèõî òû... Ïîñòîé!
Òû ïîçàáûëà âçÿòü öâåòû:
 Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíüÿ òâîé...

17 вересня
2013 року, у
вівторок, о 18.00
у Мукачівській
картинній гале�
реї відбулося урочисте відкриття виставки творів
Об’єднання мистецтва та культури Карпатського
регіону і Товариства І.Ревеса виконаних на першо�
му мистецькому пленері ім.М.Мункачі  у Рахові 17�
22 червня 2013 року.

Мукачівці та гості нашого міста мали чудову на�
году познайомитися  з цікавими творами обра�
зотворчого мистецтва головною темою, яких була
постать та твори всесвітньо відомого художника,
Почесного громадянина Мукачева Міхая Мункачі,
170�річницю від дня народження якого ми будемо
відзначати у наступному році.

38 живописних та 9 графічних робіт виставили
наші земляки та двоє їхніх  побратимів по пензлю з
Угорщини з тим, щоб поділитися своєю майстер�
ністю з вдячною публікою, з тим щоб засвідчити
свою повагу до пам’яті великого Майстра.

Відвідали даний захід та поділилися своїми дум�
ками про мистецьку акцію та творчість Міхая Мун�
качі Мукачівський міський голова Золтан Ленд’єл,
Президент Фонду ім.М.Мункачі, меценат, колекці�
онер, Почесний громадянин Мукачева, лицар Імре
Пак, Генеральний консул Угорщини в Берегові
Іштван Товт, Почесний громадянин Мукачева, ко�
лишній Генеральний консул України в м. Ніредьхазі
(Угорщина) Іван Іванчо, кандидат мистецтвознав�
ства, відомий мукачівський художник, член Націо�
нальної спілки художників України Аттіла Коприва.
Цікавою та змістовною була лекція про проект «Му�
качівські імпресії�2013», з якою виступив голова
Об’єднання мистецтва та культури Карпатського
регіону Ласло Орі.

Присутні були єдині в тому, що  культурно�мис�
тецька акція Об’єднання мистецтва та культури Кар�
патського регіону, Товариства І.Ревеса та Мукачі�
вської міської картинної галереї пройшла на висо�
кому рівні і матиме позитивний вплив на подаль�
ший розвиток образотворчого мистецтва у нашо�
му місті та краї.

Приємно, що організатори першого мистецько�
го пленеру ім.М.Мункачі та виставки приєднують�
ся до проголошення 2014 року – роком всесвітньо
відомого живописця Міхая Мункачі, за пропози�
цією фонду М.Мункачі, адже 24 лютого 2014 року
відзначатиметься 170–річний ювілей Великого
мукачівця.

Іван ЛЕНДЬЄЛ, м.Мукачево
Фото Петра ПАРОВІНЧАКА

Ó Ìóêà÷åâ³ â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå
â³äêðèòòÿ âèñòàâêè ðîá³ò
ç ìèñòåöüêîãî ïëåíåðó

³ì.Ì.Ìóíêà÷³

Закон, який дає зеле�
не світло водіям із по�
свідченнями радянсько�
го зразка, підтримали
314 депутатів.

Він вносить зміни до за�
кону "Про Єдиний держав�
ний демографічний реєстр
та документи, що підтверд�
жують громадянство Украї�
ни, посвідчують особу чи її
спеціальний статус" і перед�
бачає, що посвідчення водія
на бланку, затвердженому
органом виконавчої влади
СРСР, можна замінити на

ЗАЛИШ СТАРІ ПРАВА

посвідчення нового зразка
за бажанням їхнього власни�
ка.

Нагадаємо, що раніше
власники таких прав зобов'�
язані були їх замінити до
першого січня 2014 року. Ба�
гато хто так і зробив, запла�
тивши за заміну офіційно
358 гривень.

Автором закону є депутат
від Партії регіонів Валентин
Ничипоренко.

"Гадаю, що ми маємо спра�
ву з черговою піар�акцією
політичної сили, — вважає

Сергій Овчинніков, голова
правління ГО "Спілка водіїв".
— Ще коли був ухвалений
закон "Про дорожній рух", у
ньому зазначили, що право
на керування транспортним
засобом дає посвідчення
водія з певним терміном дії.
Років через десять після
прийняття закону влада
"прокинулась" і почала вво�
дити права з терміном дії,
зрозумівши, що на цьому
можна гроші заробляти. Тож
вирішили "організувати"
заміну радянських по�

свідчень на нові.
Тепер же провладна пол�

ітична сила захотіла показа�
ти, як вона дбає про водіїв.
Це ж величезна категорія
виборців! І чим ближче чер�
гові вибори, тим інтенсивн�
іше спекулюють на водійсь�
кій темі політики.

А щодо посвідчень водія,
то вони або мають бути з
терміном дії, як це передба�
чає закон, або нехай змінять
закон і взагалі заберуть згад�
ку про термін дії".

Віктор ДУДАР

Верховна Рада дозволила не замінювати радянські посвідчення водія
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Òåðïåíèå è âðåìÿ äàþò áîëüøå, ÷åì ñèëà èëè ñòðàñòü. (Ëàôîíòåí).

Велику і плідну роботу проводить
актив Мукачівського міського баскет�
больного клубу ветеранів “Імпульс” по
пропаганді та популяризації одного із
видовищних ігрових видів спорту на�
зва якого – баскетбол. У ці осінні дні
мукачівські ветерани баскетболу
відзначають 15 річницю від дня утво�
рення свого клубу. За цей порівняно
незначний період активістами клубу
проведено 283 баскетбольних заходів
у яких взяло участь 8201 спортсмен.
Проведено 100 турнірів у яких прийня�
ло участь 802 команди, було зіграно 668
ігор,команди набрали у цих іграх 47425
очки, 180 товариських зустрічей, 10
конкурсів “Кращий “снайпер” міста”  де
89 команд закинули у кошик 4892 м’я�
ча, 7 змагань з вуличного баскетболу.

За цей  час наші чоловіча та жіноча
команди 9 раз представляли наш край
на чемпіонаті України, які проходили в
м.Євпаторіі, м.Житомирі, м.Севасто�
полі. Наша жіноча ко�
манда у 2012 році
стала першим чемпі�
оном України серед
жіночих команд.
Наша чоловіча бас�
кетбольна команда у
2009,2010,2012 роках
посідала – 6 місця. З
2009 року наші ко�
манди зустрічалися
з представниками 15
країн на чемпіонах
Європи та світу. На
чемпіонаті Європи у
2010 році в м.Загребі
наша чоловіча коман�
да посіла почесне 5
місце. На 7 чемпіо�
наті Європи в м.Каунасі в 2012 році та
на 12 чемпіонаті світу у м.Салоники у
2013 році наша жіноча команда “Кар�
патські ведмедиці” здобула срібні на�
городи. На цих престижних змаганнях
наші жінки здобули 9 перемог і зазна�
ли тільки 2 поразки від чемпіонів світу
команди Литви.

Наші баскетбольні команди  18 разів
приймали участь у міжнародних турн�
ірах,які проходили   в Словаччини,Чехії,
Польщі,Австрії і Литви. В цих змаган�
нях наші ветерани у різних вікових гру�
пах 18 раз становились призерами і 5
разів займали перші місця. На цих
змаганнях і турнірах наші команди гра�
ли з представниками 10 країн. 16 разів
наші баскетболісти приймали участь у
всеукраїнських турнірах і змаганнях де
13 разів вони становились призерами
і 3 рази здобували золото. На цих бас�
кетбольних заходах  наші ветерани
зіграли з представниками  20 міст Ук�
раїни, а більше всього зустрічей ми
провели з командами  Києва – 19 разів,
Житомира �12,Донецька та Львова – 8.
За 15�річну спортивну історію наші
команди зіграли  448 ігор  з яких 319 –

Мукачівському  баскетбольному клубу
ветеранів “Імпульс” – 15 років

перемогли,126 – програли  і 3 – зігра�
ли у нічию, закинули у кошик своїх суп�
ротивників 22131 очків та пропустили
– 15937.    Кращими  “снайперами” клу�
бу  “Імпульс” серед чоловіків є  Віктор
Кваша –1866 очків, серед жінок – Оль�
га Продан�602 очків. Найкоретнішими
гравцями клубу вважається 74�й
річний Віктор Харитонов та Катц Ері�
ка.

Не забувають наші ветерани баскет�
болу дітей та школярів загально�осві�
тних шкіл міста та району. З ними
“імпульсці” організували та провели 56
свят  баскетболу, 33 конкурса  “Снай�
пер”, 2 змагання “Веселі старти”, 1 –
стритбол  у яких активну  участь прий�
няли 2310 юних баскетболистів, а
кількість вболівальників склала  – 6885
чоловік. В плані шефської допомоги
ветерани передали 24 учбовим закла�
дам міста та району, 3 спортивно�оз�
доровчим таборам, 3 середньо�спец�
іальним закладам міста та 3 військо�
вим частинам  Мукачівського гарнізо�
ну – 184 м’ячів, 7 комплектів  баскет�
больної форми, 30 баскетбольних сіток,
2 кільця, 65 книг про історію українсь�

кого баскетболу та олімпійський рух на
Україні.

В засобах масової інформації  про
роботу клубу  по пропаганді і популя�
ризації баскетболу  в 53 видавництвах
було надруковано 780 інформаційних
статей та 400 фотографій.

Хочеться висловити щиру подяку і
вдячність  ветеранам клубу  “ Імпульс “
Віктору Харитонову, Степану Горвату,
Сергію Гарапко, Сергію Фельбабі,
Любові Чурі, Тетяні Кобзар, Ользі Про�
дан, Ларисі Кузнецовій та іншим  чле�
нам ветеранського клубу за активну і
плідну роботу по пропаганді баскетбо�
лу серед різних верст населення на�
шого краю. За цю активну роботу ба�
гато ветеранів клубу нагороджено дип�
ломами та грамотами федерацією
баскетболу України, керівництвом об�
ласті та міста.

Особливо  вдячні ветерани клубу
“Імпульс”  своїм меценатам  за допо�
могу в цій  великій роботі по пропа�
ганді здорового способу життя, орган�
ізації культурного дозвілля серед
дітей та молоді нашої області,а саме
Петру Жборі, Сергію Безику,Іллі Ма�
тьолі, Сергію Герасимюку, Олександ�
ру Молнару, В’ячеславу Шутку, Станис�
лаву Диденко,Олександру Яковенко,Ю�
рію Тягуру, Василію Попп, Миколі Чи�
жевському, голові Закарпатського
відділення НОК України Івану Риляку,
президенту обласної федерації  бас�
кетболу  Олександру Зубковському та
іншим нашим помічникам, які небай�
дужі до цього видовищного виду
спорту назва  якого – баскетбол.
Міцного вам здоров’я,щастя,злаго�
ди,спортивного довголіття, шановні
“імпульсці”.

Віталій БІБІК,
голова ММБКВ “Імпульс”

30 âåðåñíÿ – Âñåóêðà¿íñüêèé
äåíü á³áë³îòåê

Â³òàºìî âñ³õ á³áë³îòå÷íèõ ïðàö³âíèê³â
íàøîãî ì³ñòà ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì!

Øàíîâí³ êîëåãè!
Ç íàãîäè 15-¿ ð³÷íèö³ Âñåóêðà¿íñüêîãî äíÿ

á³áë³îòåê ïðèéì³òü íàø³ íàéùèð³ø³ ïîáàæàííÿ
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó, áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ, ìèðó, äîáðà, çä³éñíåííÿ íàéñì³ëèâ³øèõ
ìð³é òà çàäóì³â.

Íåõàé óëþáëåíà ñïðàâà çàâæäè áóäå äëÿ Âàñ
äæåðåëîì òâîð÷îãî íàòõíåííÿ, íåâè÷åðïíî¿
åíåðã³¿ òà îïòèì³çìó, à âäÿ÷í³ñòü ÷èòà÷³â çàâæ-
äè ç³ãð³âàº Âàø³ ñåðöÿ!

Ç ïîâàãîþ,  êîëåêòèâ á³áë³îòåêè
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

27 âåðåñíÿ – Äåíü âèõîâàòåëÿ ³ âñ³õ
äîøê³ëüíèõ ïðàö³âíèê³â

Øàíîâí³ âèêëàäà÷³ êàôåäðè ïåäàãîã³êè
òà ìåòîäèêè äîøê³ëüíî¿

òà ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè!
Ïðèéì³òü íàø³ íàéùèð³ø³ â³òàííÿ

ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà!
Äîøê³ëüíèé â³ê – îñîáëèâî âàæëèâèé ³ â³äïîâ-

³äàëüíèé ïåð³îä ó æèòò³ äèòèíè, â öüîìó â³ö³ ôîð-
ìóþòüñÿ ¿¿ îñîáèñò³ñòü, òâîð÷èé ïîòåíö³àë òà
ñïîñ³á ìèñëåííÿ. Ó Âàøèõ ðóêàõ äîëÿ ö³ëîãî ïî-
êîë³ííÿ.

Òîæ íåõàé äîëÿ ñòîðèöåþ â³ääÿ÷èòü Âàì çà íå-
âòîìíó ïðàöþ íåçì³ííîþ ïðèõèëüí³ñòþ. Â³ä óñü-
îãî ñåðöÿ õî÷åìî ïîáàæàòè òàêîæ ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ, ùàñòÿ, íàòõíåííÿ, ëþáîâ³, çä³éñíåííÿ ìð³é
òà ñïîä³âàíü!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,  êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

27 âåðåñíÿ  – Âñåñâ³òí³é Äåíü òóðèçìó
Â³òàºìî ç ïðîôåñ³éíèìè ñâÿòîì

âèêëàäà÷³â êàôåäðè òóðèçìó
òà ðåêðåàö³¿, òà êàôåäðè

ãîòåëüíî-ðåñòîðàííî¿ ñïðàâè!
Ïðèðîäíå ïðàãíåííÿ ëþäåé äî ï³çíàííÿ ñâ³òó

ñïðèÿëî ñòàíîâëåííþ îäí³º¿ ç íàéá³ëüø ãóìàí-
íèõ òà åôåêòèâíèõ ãàëóçåé – òóðèñòè÷íî¿.

Ó Âñåñâ³òí³é äåíü òóðèçìó áàæàºìî Âàì, äî-
ðîã³ êîëåãè, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîáðà, ùàñòÿ òà
óñï³øíîãî âò³ëåííÿ â æèòòÿ âñ³õ ïëàí³â ³ çàäóì³â,
çàâæäè ö³êàâèõ ³ íåçàáóòí³õ ïîäîðîæåé!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,  êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó
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1.Іванов Едуард Петрович – 1929 р.н.

2.Горват Володимир Юрійович – 1967 р.н.

3.Пігарев Юрій Миколайович – 1953 р.н.

4.Коновалов Віктор Семенович –1953 р.н.

5.Добриніна Єлизавета Данилівна – 1922 р.н.

6.Кірхнер Ірина Андрашівна – 1922 р.н.

7.Русин Гелена Рихардівна – 1931 р.н.

8.Габовда Ярослав Яношович – 1980 р.н.

9.Відюченко Олександр Миколайович –1944 р.н.

10.Машіка Ірина Іллівна – 1956 р.н.

11.Лукач Іболя Юліївна – 1949 р.н.

12.Горват Віктор Дюлович – 1955 р.н.

13.Бурачок Євгенія Василівна – 1929 р.н.

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 16.09.2013 р.  по  22.09.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

   Надто передчасно зупинилося золоте серце
дорогої, любої дружини, розумної, турботливої
мами, ніжної, ласкавої бабусі, знаючої, інтеліC
гентної, досвідченої виховательки ДНЗ № 8

Ірини Іллівни МАШІКИ.
Життя рідних, вихованців і всіх, з ким працюC

вала, спілкувалася ця прекрасна жінка, були
зігріті світлом Її душевного тепла, доброзичлиC
вості, щирої приязні, розуміння, відвертості й
людяності. До останнього дня Вона щедро даC
рувала чоловікові, дітям, онукам свою любов і
турботу. Її оптимізм, прагнення допомогти людям, були сповнені
поваги до оточуючих. Для молодої зміни вихователів Вона була ,
вмілою  наставницею, старшою товаришкою, яка щедро передаваC
ла свій багатий досвід спілкування з дошкільнятами, їх належного
виховання. Вона до останнього подиху, останнього удару свого щиC
рого серця втілювала в собі педагогічний хист, мудрість і
відвертість, щедро дарувала материнську любов дітям. А для сім’ї
Вона була надійною опорою. І ось тепер Її не стало. Серце крається
від нестерпного болю, від пролитих сліз, від думки, що Вона вже
ніколи не переступить порогу рідного дому… Світла пам’ять про
Ірину Іллівну назавжди збережемо в своїх згорьованих серцях.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким покійної. Молимо Бога,
щоб прийняв праведну душу почилої в Царство Своє.

    Колектив ДНЗ № 8, рідні, товариші, друзі…

Мукачівський міський
відділ міліції розшукує
підозрюваного за скоєC
ння злочинів

Правоохоронці МукаC
чева просять допомогти
встановити місце знаC
ходження  ПЕТРУНИЧА
Миколи Івановича,  1988
року народження мешC

канця м.Мукачева вул.Писарєва, 71/523.
Розшукуваний підозрюється у вчиненні  криC
мінальних правопорушень. Наразі чоловік пеC
реховується  від органів досудового розсліC
дування.

При отриманні будь�яких даних стосовно вка�
заної особи або у разі зустрічі, просимо негайно
повідомити інформацію з приводу даних фактів
до чергової частини Мукачівського МВ (з обслу�
говування м.Мукачева та Мукачівського району)
УМВС України в Закарпатській області або за те�
лефонами:    2C23C33 або на лінію «102». Конф�
іденційність гарантуємо. Дякуємо за співпрацю.

ÄÎÏÎÌÎÆ²ÒÜ ÐÎÇØÓÊÀÒÈ

Чимало захоплюючих миттєвос�
тей чекають на закарпатських при�
хильників спорту цього тижня,
адже вже у п’ятницю 27 вересня в
Ужгороді розпочинаються міжна�
родні змагання «Кубок Дружби �
2013», присвячені 50�річчю з часу
народження на теренах колишньо�
го СРСР нового виду спорту –
спортивного орієнтування. Так�так,
він веде свою історію саме з осені
1963 року, коли на Закарпатті були
проведені Перші Всесоюзні зма�
гання.

У Федерації спортивного орієн�
тування України багатюща історія,
що не зупинялася ні на день. Се�
ред найяскравіших досягнень зга�
даємо численні перемоги ук�
раїнців на чемпіонатах колишньо�
го СРСР, неодноразові звитяги на
чемпіонатах світу та Європи серед
дорослих чернівчанина Юрія
Омельченко, нагороди з юніорсь�
ких чемпіонатів світу, що їх здобу�
ли мукачівка Ірина Купріянова, На�
талія Потопальська з Калуша, хер�
сонка Вікторія Плохенко та Руслан
Глібов з Дніпропетровську, “золо�
то” чемпіонатів світу серед шко�
лярів, що його вибороли сумчанин
Дмитро Дуркін та мукачівці Ольга і
Марія Семак та Олександр По�
вшик…

А ювілейний рік став для наших
спортсменів особливо вдалим:
вперше у Колумбії українка
(львів’янка Надія Волинська) ста�
ла призером Всесвітніх Ігор з нео�
лімпійських видів спорту; вперше
у Фінляндії українська збірна зум�
іла вибороти медалі “дорослого”
чемпіонату світу в естафеті (у складі
команди виступали Павло Ушква�
рок з Харкова, кримчанин Олек�
сандр Кратов та Денис Щербаков
з Цюрупінська); також вперше, але
вже у велоорієнтуванні, вибороли
нагороди європейської першості
дівчата (мукачівки Наталія Шозда,
Олександра Золтан та Беата Зуба�
ка). І вже традиційно впевнено ви�
ступили на ХХІІ літніх іграх у Бол�
гарії члени дефолімпійської
збірної, здобувши 7 медалей: чем�
піонами та призерами стали харк�
ів’яни Тетяна Біда, Ганна Федосеє�
ва, Олександр Санькін і Дмитро
Плахотник, киянка Яна Мельник та
Руслан Ніколаєнко з Полтави.

Відмітити п’ятдесятий сезон
улюбленого виду спорту до Ужго�
роду приїдуть майже 700 спорт�
сменів з Білорусі і Латвії, Литви та
Росії, серед гостей є представни�
ки й Великої Британії та Бельгії,
Румунії, Чехії і Угорщини, численні
команди виставили 24 регіони Ук�
раїни.

Â³ä ñòàðòó – äî ïåðåìîãè!
Ñïîðò

Очікується, що на старти у своїх
вікових категоріях вийдуть і чима�
ло з учасників тих пам’ятних зма�
гань, адже у 1963 році на Закар�
патті українці виступали трьома
командами, це – збірна України
(В.Басанова, В.Садовенко, Т.Ліннік,
В.Сіленко, А.Стефановська,
В.Шуміхін, В.Смирнов, В.Горобець,
Л.Іванов, А.Семанцов), збірна Киє�
ва (Н.Родіонов, В.Міненко, Б.Леві,
В.Лобага, А.Білецький, А.Бабич,
З.Казаневич, Л.Єрьоміна, О.Смір�
нова, Л.Черниш) та збірна Одесь�
кої області (Т.Ісаєва, Г.Степаненко,
Л.Гаркава, О.Бойко, Л.Ганжула,
В.Іванюшін, В.Мікерін, В.Кашінцев,
В.Фарський, А.Гарбер).

Організаторами змагань є
Міністерство молоді і спорту Украї�
ни, Федерація спортивного орієн�
тування України, Закарпатська
ОДА, Ужгородський міськвиконком,
Закарпатський центр туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту
учнівської молоді, Асоціація сту�
дентів�економістів Закарпаття.

Суддівською колегією керує
один з найдосвідченіших спортив�
них суддів нашої країни, головний
суддя чемпіонату світу 2007 року,
киянин Віктор Кір’янов,  секретар�
іат очолює Олег Постельняк, що
минулого року організовував в Су�
мах зимовий чемпіонат Європи.
Спортивні карти, що їх у 90�х роках

створив колишній ужгородець, а
нині громадянин США Степан
Слуцький, оновлювали досвідчені
картографи з Києва Роман Слобо�
дянюк та Олександр Єфіменко.
Дистанції, під керівництвом конт�
ролера IOF, чернівчанина Вадима
Прокопчука, спланував ужгородець
Георгій Фечо.  Крім нього до служ�
би дистанції входять львів’янин
Роман Чепіль, мукачівець Руслан
Касьянов, Сергій Готра з Ужгоро�
ду та Сергій Прокопчук з Чернівців.

В рамках «Кубка Дружби � 2013»
будуть розіграні нагороди чемпі�
онатів України з багатоборства
серед дорослих спортсменів і ве�
теранів, юніорів та юнаків, Світові
рангові змагання Міжнародної фе�
дерації спортивного орієнтування
(в елітних категоріях) та матч
юнацьких збірних команд України
та Росії.

Програма змагань:
26 вересня, 11.00�13.00 – еста�

фетні змагання за програмою мат�
чу юнацьких збірних команд Украї�
ни та Росії (с. Оноківці);

27 вересня,  12.00�12.45 – уро�
чисте відкриття змагань (Київсь�
ка набережна біля Драмтеатру);

з 13.00 – “лабиринт” – змагання
для вихованців медико�соціально�
го реабілітаційнного центру «До�
рога життя» міського товариства
інвалідів праці та дитинства «Оп�
тиміст»;

14.00�17.00 – змагання на сприн�
терських дистанціях в історичній
частині міста;

19.00 – зустріч з учасниками
чемпіонату СРСР 1963року (акто�
вий зал ЗОШ №5).

28 вересня, 10.00�16.00 – зма�
гання на довгих дистанціях (біля
Оріховецького озера);

29 вересня, 9.00�13.00 – змаган�
ня на середніх дистанціях
(стрільбище в “Шахтинському”
лісі).

Ласкаво запрошуємо на змаган�
ня представників ЗМІ та уболі�

вальників. Історія продовжується.
На нас чекає захоплююча бороть�
ба, що набуває нових фарб завдя�
ки залученню зірок спортивного
орієнтування. Нас чекає захоплю�
юча подія. Пора змагань. Пора пе�
ремог. Разом ми переможемо!

Поскриптум:
27 вересня на Київській набе�

режній, з ініціативи закарпатських

ветеранів спортивного орієнтуван�
ня, заплановане відкриття міні–
пам’ятника Орієнтувальнику – пер�
шого на теренах Східної Європи.
Автор Василь Бедрик.

Подібний є лише у шведському
місті Сальтшебаден. Зроблений з
нержавіючої сталі за проектом ху�
дожника Олле Карлстрома скульп�
тором Хольгером Йохансоном.
Відкритий 4 липня 1976: на шес�
тиметровому уламку скелі стоїть
фігура людини з картою в руках.
Напис на пам’ятнику «Першому
орієнтувальнику» (“Fцrste
orienteraren”. “Har man en gеng
fеngats av viddernas och de stora
skogarnas trollmelodi, дr man
bergtagen” – “Хто хоч раз осC
воїть чарівну мелодію безмежC
них лісових просторів, буде заC
чарованим нею навік”) – саме
тут 25 березня 1919 відбулися
перші масові змагання з орієнту�
вання. Однак офіційною датою на�
родження орієнтування у світі вва�
жається 13 травня 1897, коли були
організовані перші змагання в бігу
з картою і компасом для військо�
вих у Норвегії.

А в актовому залі ЗОШ № 5 буде
експонуватися найбільша в світі
колекція значків, присвячених
спортивному орієнтуванню –
“Історія, закарбована в меC
талі”.



Ó ÇÀÏÈÑÍÈÊ  ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀÓ ÇÀÏÈÑÍÈÊ  ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ
Зміни з податку на нерухоме майно:

нові ставки, нові пільги та нові об’єкти
(коментар до п.п. 4 – 5 р. І Закону № 403

від 04.07.13р. (щодо податку на нерухоме майно)
Закон № 403 приніс чимало змін у  частині податку на нерухо�

ме майно. Розглянемо найважливіші з них.
Певний час серед експертів точилися суперечки стосовно того,

чи повинні фізособи сплачувати податок, якщо в їх власності
перебуває лише частка, а не цілий об’єкт нерухомості. Звісно,
порядок сплати для таких випадків був, але серед об’єктів опо�
даткування, визначених пп. 265.2.1 ПКУ, «частка об’єкта неру�
хомості» не значилася.

Завдяки змінам, унесеним Законом № 403, це питання наразі
вже врегульоване. Так, об’єктом оподаткування вважається
не лише житлова площа нерухомості, а й її частка (абз. 3 п. �
4 р. І Закону № 403).

Із набранням чинності Законом № 403 нерухомість дітей !
власників не оподатковується, однак не всіх. Річ у тім, що за�
кон звільняє від сплати податку лише:

� дітей�сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а
також осіб із їх числа, які визнані такими відповідно до закону;

� дітей�інвалідів, які виховуються одинокими матерями (бать�
ками).

Водночас Закон № 403 містить обмеження по кількості об’єктів.
Зокрема не оподатковується лише один об’єкт, який перебу!
ває у власності дитини.

Крім цього, Законом № 403 до об’єктів, що не оподатковують�
ся, віднесено також і житлову нерухомість, яка належить мало!
забезпеченим сім’ям, опікунам та піклувальникам дітей. Але
з тією ж умовою — не більше одного об’єкта на сім’ю, піклуваль�
ника чи опікуна.

Законодавці нарешті врегулювали механізм визначення бази
оподаткування для фізосіб, у яких наявні одночасно декілька
об’єктів нерухомості одного чи різних видів. Так, база опо!
даткування в таких випадках обчислюється виходячи із су!
марної житлової площі таких об’єктів нерухомості. Зауважи�
мо, раніше база визначалася окремо за кожним об’єктом

Закон № 403 не залишив поза увагою й ту частину ПКУ, яка
визначає пільги зі сплати податку на нерухомість. Відтепер
пільга поширюється не тільки на житлову площу одного об!
’єкта, а й на сумарну кількість квадратних метрів усіх об’єктів
нерухомості, які перебувають у власності фізособи — плат!
ника податків. Тобто, незалежно від того, скільки квартир чи
будинків перебуває у власності платника податку, сумарний
обсяг житлової площі кватири (квартир) або будинку (бу!
динків) зменшуватиметься на 120 кв. м або 250 кв. м відпо!
відно.

Пільга в такому розмірі встановлюється для тих власників, які
мають один або декілька об’єктів нерухомості одного виду (тільки
квартири або тільки будинки).

Особливі правила застосування пільги з’явилися й для тих
фізосіб, у кого у власності одночасно перебуває декілька
видів нерухомості, тобто квартира та будинок одночасно (або
квартири та будинки). Для таких «мультивласників» пільга ста!
новитиме 370 кв.м. Інакше кажучи, загальна (сумарна) житло�

ва площа всіх об’єктів нерухомості, які їм належать, зменшиться
на 370 кв. м, і вже з тієї кількості квадратних метрів потрібно буде
сплачувати податок.

Нові ставки податку
Передусім зазначимо: для тих, у кого у власності перебуває

лише один об’єкт нерухомості або декілька об’єктів одного виду,
ставки не змінилися. Вони, як і раніше, становитимуть:

не більше 1% (для фізосіб) або 1% (для юросіб) — для кварти�
ри/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. м, або
житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує
500 кв. м;

2,7% — для квартири/квартир, житлова площа яких переви�
щує 240 кв. м, або житлового будинку/будинків, житлова площа
яких перевищує 500 кв. м.

Нові ж ставки податку Закон № 403 установлює для фізосіб,
які водночас володіють декількома різними видами об’єктів
нерухомості (наприклад, квартира та будинок одночасно). Для
таких власників ставки податку дорівнюватимуть:

1% — якщо сумарна житлова площа об’єктів нерухомості не
перевищує 740 кв. м;

2,7% — якщо сумарна житлова площа перевищує 740кв. м.
Відтепер податкові повідомлення�рішення про сплату подат�

ку надходитимуть до фізособи до 10 липня за місцем її реєст�
рації (прописки), а не за місцезнаходженням об’єкта нерухо�
мості, як це було раніше. Таке правило поширюється тільки на
фізосіб�резидентів, а от для нерезидентів усе залишається не�
змінним. Податківці й надалі надсилатимуть їм повідомлення�
рішення за місцезнаходженням об’єкта нерухомості.

Як здійснити перерахунок декретних у разі
допущення помилки

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності від 22.08.2013 р. № 04"29"2268

         Якщо під час обчислення середньоденного розміру заро�
бітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах
застрахованій особі була допущена помилка, у зв’язку з чим ви�
никла недоплата такої допомоги, то в такому разі необхідно
здійснити перерахунок допомоги та провести доплату.

Для цього слід заповнити заяву�розрахунок, форма якої зат�
верджена постановою правління ФСС з ТВП від 22.12.2010 р. №
26. У ній і слід зазначити:

· дані про застраховану особу (графи 2, 3);
· номер листка непрацездатності (графа 4);
· період непрацездатності та її причина (графи 5, 6);
· суму доплати (графи 9, 10).
Відображати кількість днів, що підлягають оплаті, у графах 7, 8

не потрібно.

Перелік рахунків Міндоходів для сплати ЄСВ
за регіонами

19 вересня було відкрито нові рахунки в органах Державної
казначейської служби для зарахування єдиного внеску. Про це
повідомило Міністерство доходів і зборів України.

Відкриті рахунки заблоковані, про введення їх в дію буде
повідомлено додатково.

Стосовно остаточного вирішення всіх питань щодо рахунків,
на які перераховуватиметься єдиний внесок, платникам слід
звертатися до органу доходів і зборів за місцем взяття їх на облік
як платників єдиного внеску.

Додатково Міндоходів  повідомляє, що у вересні всі процедури
щодо прийняття та оброблення звіту про суми нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування та обліку сплати страхових коштів у картках особо�
вих рахунків платників здійснює Пенсійний фонд, тому саме на
його адресу потрібно надсилати звіти про суми нарахованого
соцвнеску.

Подання звітності ломбардами до Нацкомісії:
рівняння на нові строки

Розпорядження Нацкомфінпослуг України від 16.07.13 р.
№ 2281

Унесено зміни до Порядку складання та подання звітності лом�
бардами до Нацкомісії від 04.11.04р. №2740.

Старий «електронний» нюанс залишився чинним – звітність
потрібно подавати і в паперовій і в електронній формі (а не в якійсь
одній). При цьому згідно з новою редакцією звітність вважається
прийнятою за умови, що паперова форма за складом інформації
відповідає електронній, а електронну форму внесено до журна�
лу прийняття звітності (з позначкою про це на титульному аркуші
паперової форми).

Уточнили строки подання звітності:
1) звітність за рік тепер подається не пізніше 9 лютого (ра�

ніше – 20 лютого) року, наступного за звітним;
2) у разі самостійного виявлення ломбардом помилок у ра�

ніше поданій звітності він може подати виправлені форми
звітності та письмові пояснення із зазначенням причин допущен�
ня помилок та інформації щодо «помилкових» граф та/або рядків
форм звітності не пізніше ніж протягом 10 календарних днів із
дати кінцевого строку подання такої звітності ( раніше – не пізніше
останнього строку подання наступної (після тієї, що виправляєть�
ся) звітності);

3) до 1 червня (раніше – до 1 липня) року, наступного за
звітним, ломбард подає до Нацкомфінпослуг аудиторський вис�
новок і річну фін звітність (раніше – копію оприлюдненої річної
фін звітності), підтверджену аудиторською фірмою або аудито�
ром, інформацію про які внесено до реєстру аудиторських фірм
і аудиторів, котрі можуть проводити аудиторські перевірки фін
установ.

Крім того, Порядок доповнено правилами подання електрон!
ної звітності:

1) дата подання електронної форми – це дата її відправлення
через  веб�інтерфейс на веб�сайті Нацкомфінпослуг в Інтернеті;

2) факт відправлення електронної форми підтверджує зміну
статусу «Редагується» на статус «Відправлено», при цьому дата
та час відправки фіксуються в автоматичному режимі програм�
но�технічними засобами веб�інтерфейсу на веб�сайті Нацкомф�
інпослуг в Інтернеті.

Набуло чинності: з 20.08.13 р.

Минулого тижня відбулися
звітно!виборчі збори Мукачі!
вського місцевого осередку
Всеукраїнської громадської
організації “Асоціації платників
податків України” з наступним
порядком денним:

1. Про діяльність Мукачівсько�
го місцевого осередку Всеукраї�
нської громадської організації
“Асоціації платників податків Ук�
раїни” у період з вересня 2011 року
по вересень 2013 року.

2.  Про діяльність Ревізійної
комісії Мукачівського місцевого
осередку Всеукраїнської гро�
мадської організації “Асоціації
платників податків України”  у пер�
іод з вересня 2011 року по вере�
сень 2013 року.

3. Про обрання керівних органів
Мукачівського місцевого осеред�
ку Всеукраїнської громадської
організації “Асоціації платників
податків України”.

4. Про обрання ревізійної комісії
Мукачівського місцевого осеред�
ку Всеукраїнської громадської
організації “Асоціації платників
податків України”.

5. Про обрання делегатів Кон�
ференції Територіального від�
ділення Асоціації платників по�
датків України в Закарпатській об�
ласті від Мукачівського місцевого
осередку ВГО АППУ.

6. Організаційні питання.

На збори були запрошенні Го�
лова Закарпатського територіаль�
ного відділення Асоціації платників
податків України в Закарпатській
області Марта Волощук та началь�
ник Мукачівської ОДПІ Роман Лу�
ник.

 Із 55 членів, який налічує Мука�
чівський міський осередок  при�
сутніх було 31 член Асоціації.

З 2011 року Мукачівський осе�
редок виріс на 36 членів, основ�
ним завданням осередку є пост�
ійний захист платників податків та
створення партнерських відносин
з налагодженням конструктивного
діалогу, взаєморозумінням між
суб’єктами підприємницької
діяльності та владою, через про�
ведення круглих столів, семінарів,
наданням індивідуальних консуль�
тацій та конкретної правової допо�
моги.

На звітно�виборчих зборах Му�
качівського міського осередку од�
ноголосно було обрано на наступ�
ний термін керівництво міського
осередку зокрема Головою ради
обрано Юлію КІЛАРУ, як одного
з найкращих та найактивніших
членів ради Територіального
відділення АППУ в Закарпатській
області.

Заступником Голови – Вален!
тину Іванівну ПАПАЗОВУ – ди�
ректора ПАТ “Кондитерська фаб�
рика “А.В.К. м.Мукачево””;

Членами ради:
Марію Іванівну ШЕЛЕЛЬО –

голову Мукачівського осередку ве�
теранів податкової служби

Ольгу Михайлівну ГАЛАС – го�
ловного бухгалтера ПАТ “Точпри�
лад”

Маргариту Михайлівну ЛУКА!
ЧИНУ – члена Мукачівського
міського осередку АППУ

Головою ревізійної комісії об�
рано Тетяну Ігорівну РОЩИНУ –
директора ПАТ “Мукачівська три�
котажна фабрика “Мрія”

Членами ревізійної комісії:
Вікторію Ласлівну ГЕРЦУСКІ!

ТОРЖАШ– приватного нотаріуса
Наталію Григорівну КОБАЛЬ

– головного бухгалтера МПП
“ПроКК”

У зв’язку із святкуванням 15
річниці Всеукраїнської громадсь�
кої організації Асоціації платників
податків України Мукачівський
міський осередок будуть достой�
но представляти на конференції
10 жовтня 2013 р. в м.Ужгород 11
делегатів, серед яких відомі кері�
вники, головні бухгалтера Мукачі�
вських підприємств та підприємці.

×ëåíè Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî îñåðåäêó
Àñîö³àö³¿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Óêðà¿íè

ÎÍÎÂËÅÍÎ ÊÅÐ²ÂÍÈÉ ÑÊËÀÄ ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎ¯
ÀÑÎÖ²ÀÖ²¯ ÏËÀÒÍÈÊ²Â ÏÎÄÀÒÊ²Â

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777726 âåðåñíÿ  2013 ð.

¹ 38 (989)¹ 38 (989)¹ 38 (989)¹ 38 (989)¹ 38 (989)

ñò.

Æèçíü – òðàãåäèÿ äëÿ òîãî, êòî ÷óâñòâóåò, è êîìåäèÿ äëÿ òîãî,
êòî ìûñëèò. (Æ. Ëàáðþéåð).



 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.

     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.
     Здається в оренду під комерц�

ійну діяльність 22 кв. м на вул. Яр
Мудрого,15�3.

Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мука�

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

Зверт. 050 504 86 34.
     Здаються в оренду приміщен�

ня під склад 100 кв.м по вул. Кри�
лова, 15�А, біля елеватора.
Тел.: 050 671 3737.
     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 м’ясокомбінати.
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
умебльований будинок в с. Клю!
чарки сімейній парі на договірних
умовах. Звертатися 050!
2733765.

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

     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 – догові�
рна. 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  ДЕШЕВО(!) житло!

вий будинок в урочищi Ловачка;
0,03 га приватизованої дiлянки, ви!
ноградник, фруктовий сад.

 Т.: 050!6714841.
     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

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 приватизована дачна

ділянка у районі  вул. Північної (коопе�
ратив "Автомобіліст") , 4 сотини, є буд�
ка з верандою, сад, виноградник,
світло, балонний газ.
Зверт. 066�150�14�18.

 ÇÂÅÐÒÀÉÒÅÑß ÇÀ ÀÄÐÅÑÀÌÈ:     ì.Ìóêà÷åâî, âóë.Ìèðó, 19 «À», êàá. 2 (ðåêë.â³ää³ë). Òåë./ôàêñ:  2-32-46; âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè). âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5-à (ðåäàêö³ÿ ãàçåòè).     Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: Òåë./ôàêñ: 5-47-68.5-47-68.5-47-68.5-47-68.5-47-68.
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  Êîìåðö³ÿ

     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
     Продається 2�кімнатна квартира  в

Мукачеві на вул. Одеській (ДОС) пл. 43
кв.м., 2 балкона, євроремонт, автон.
опалення. Дзвонити 050�9444185.
     Продається  2�кімн. квартира (54

кв.м.) у цегляному будинку  на вул. К.Ка�
рого у затишному місці. Євроремонт,
автоном. опалення, паркет, роздільні
кімнати, балкон, велика лоджія – все
засклене. Дзвонити 0502313973.
     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�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  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.

     Продається недорого невеликий
будиночок у Мукачеві.

Дзвонити 095�137�70�56.
     Терміново продається 2 кім. квар�

тира на 3 поверсі 40 м.кв., середній
стан, стартова ціна 13500 у.е.

Тел. 0661543416
     Продається  3�кімнатна кварти�

ра  50 кв.м. на 5�му поверсі у цегляному
будинку  на вул. Сеченова . Є автоном�
не опалення . Ціна договірна. Зверта�
тися 095�3552378. 095�5672745.
0663550495.

     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.

К У П Л Ю КОРУНДОВУЮ
ГОЛОВКУ на програвач

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

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.

К

     Продається «Хюндай Матрікс»,
2008 р. в хорошому технічному стані.�
Сріблясто�сірого кольору, повна ком�
плектація. Ціна договірна

 Тел. 0509509873
     Продається ВАЗ�21063 1989 р.в.

на газі і бензині. Ціна договірна.
Тел.: 095 12�12�332.

     Продається  «Шкода�Октавія»
білого кольору  в доброму технічному
стані та бджоло пасіка у с. Вишково
Хустського району. Тел.  0974748181.
     Продається  "Москвич"�2140  з

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

  Êóïëþ

  Продаються 2 крысла б/к у хорошо�
му стані “ракушка” темнокоричневого
кольору).

Тел.: 099 059 18 84
      Металева плита «Алма�Ата» на

рідкому паливі, та плита «Перемога».
Тел. 4�10�09.
     Для любителів собак пропонують�

ся цуценята.
Зверт 066�034 30 33.

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

     Продаються  кімнатні квіти  «Мо�
нетне дерево» висотою понад 1 м.,
кактус — до 1 м. Кущовий фікус.

Зверт. 0990537823.
     Продається периста пальма фінік

канарський. Тел. 0990320333.
     Продаються меблі (спальний ком�

плект) у хорошому стані.
Зверт. 095�2055531.

     Продаються кімнатні квіти («те�
щин язик»), 15 шт. висотою 1 м і більше.
Зверт. 3�54�96.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

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.

  Ðîáîòà

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
 По догляду за одинокими та

престарілими людьми, які меш�
кають у власному житлі.

Зверт. 066!0343033.

  Продаються  дві дійні кози і
дві козочки. Дзвонити 0992175426.

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
по прибиранню приватного

житла та догляду за
кімнатними рослинами.
Дзвонити 0993755221.

Мережа бару!піцерії
 “Спорт!бар “ДОПИНГ”+

”Бобо!піца”
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

бажаючих працювати

БАРМЕНАМИ
та ОФІЦІАНТАМИ.

Пропонуємо безкоштовне на�
вчання даним професіям, ви�
соку заробітну плату (плюс про�
цент від виручки) та офіційне
працевлаштування

Зверт. 066 369 72 72

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ –

у власний будинок в
с.Ракошино. Охайна та порядна

дівчина чи жінка віком
до 40 років.

Тел.: 050 885 55 57 (Алла)

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
МАЙСТЕР З ВИГОТОВЛЕННЯ

МЕТАЛО!ПЛАСТИКОВИХ
ВІКОН ТА КОНСТРУКІЦІЙ

Тел.: 095 897 05 91

Продаются промышлен!
ные двохигольчатые ро!
ликовые швейные маши!
ны Minerva в хорошем со!
стоянии.

 Тел.: 050 101 38 96;
063 848 63 10

     Продається дача в районі вул..
Північної. Сад, виноградник. Є коло�
дязь. Поряд світло, газ.

Дзвонити 4�23�16.
     Продається  недорого садова

ділянка 5, 5 сотини у районі Ловачки
(одна з кращих міських околиць Мука�
чева) До автобусної зупинки 200�300
грн. Є підвал, виноградник, фруктовий
сад.

 Звертатися м.Мукачево, вул. Миру,
65 кв 5. Алмаші М.
     Продається будинок в Мукачеві

на  вул.  Л. Шевцової , пл75 кв. м. госпо�
дарські  прибудови, всі комунальні ко�
мунікації. Гараж, літня кухня, 5 сотин
землі. Ціна по домовленості.

Зверт 099�3094492.

ПРИЙМУ НА РОБОТУ
ПЕКАРІВ

Конт тел. 050!1003088.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ДИСПЕТЧЕРА ТАКСИ

Обращаться
по тел. 050!989!24!44

Продається діючий бізнес
– кафе!бар, організоване в

приміщенні ресторану
“Виноград”

по вул. Маргітича, 16/2.
Тел.: 050 978 56 47

     Продається бібліотека «Ми�
ровая библиотека для детей»—50
томів. Дзвонити 0502186363.

Даю уроки математики
для учнів  4!9 класів.

Тел. 5!49!64. 066!9513691.

     Продаються: сталь литова
1,55х1,44х1,5 мм; труба газова
3х50х4 мм (1 шт); 3,50х50х4мм
(1 шт); 4х40х5 мм (2 шт);
4х32х3мм (1 шт); блоки бетонні
75х20х11 см (10 шт) плитка бе!
тонна 20х20х2 см (90 шт) піч
“Перемога” (цегляна топка, ба!
чок, духовка). Т.: 066 142 26 29.



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.;
� інженер  виробничо�планового відділу
    по залізобетону. З будівельною вищою освітою.;
� 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 9999926  âåðåñíÿ 2013 ð.

¹ 38 (989)¹ 38 (989)¹ 38 (989)¹ 38 (989)¹ 38 (989)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

     Терміново продається 1 к. квартира, 38,8 кв.м., в
р�ні "Росвигово", цегляний будинок, середній стан,
ст.ціна 17000 у.о., торг. 0661543416
     Продається 2 к. квартира, 3 поверх, 45 кв.м., в р�

ні "Підгоряно", ст.ціна 18000 у.о., торг. 0661543416
     Терміново продається 1 к.квартира, 1 поверх, 33

кв.м., в р�ні "Доси", ст.ціна 13500 у.о. 0661543416
     Продається старий декоративний кірпіч 1850

року, в кількості 12000 шт., ціна договірна, 0661543416
     Продається або здаеться в оренду восьмигрян�

ник на ринку ГІД при вїзді на овочевий базар, пл. 30
кв.м., ціна договірна � 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.

Управляюча компанія
ТОВ "І.Т.В. Сервіс Плюс"

прийме на роботу працівників
на наступні посади :

� інженер по охороні праці та техніці безпеки;
� бухгалтер;
� бухгалтер�комірник;
� касир;
� секретар�діловод;
� слюсар�сантехнік;
� електрик;
� водій.

Звертатися по суботах з 10.00 год. по 12.00
год. до заступника директора за адресою :

м.Мукачево, вул.Ужгородська, 17.

Если у вас проблемы с затоплением
подвалов – возможно решение

 вопроса.
Тел.: 066 923 66 50.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

38 (989)38 (989)38 (989)38 (989)38 (989)
 10 10 10 10 10 26 âåðåñíÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ãäå çäîðîâüå, òàì è êðàñîòà. (Ïîñëîâèöà)Ãäå çäîðîâüå, òàì è êðàñîòà. (Ïîñëîâèöà)Ãäå çäîðîâüå, òàì è êðàñîòà. (Ïîñëîâèöà)Ãäå çäîðîâüå, òàì è êðàñîòà. (Ïîñëîâèöà)Ãäå çäîðîâüå, òàì è êðàñîòà. (Ïîñëîâèöà)

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

14.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 00.10 Ò/ñ "Õàòíÿ ðî-
á³òíèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10, 23.20
Ò/ñ "ßñì³í". 16.05 "Ó íàø ÷àñ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè .17.45, 00.40 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ
"Ðîçâ³äíèö³". 22.40 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 23.10 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
05.40 "×óæ³ ïîìèëêè. Îáëè÷÷ÿ ï³ä
ìàñêîþ". 06.20, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.05, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.40 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Áåçä³òí³ çà âëàñíèì áàæàí-
íÿì". 10.40 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ïîìñòà
ïî-æ³íî÷îìó". 11.40 "Îäèí çà âñ³õ".
12.55 Õ/ô "Ä³àìàíòîâà ðóêà" (1).
15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.10 "Êóá - 4". 22.25
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 4". 23.35
"Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè".
00.35 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.35 Õ/
ô "Ñëóæèëè äâà òîâàðèø³" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî" (1).
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.00
Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ". 09.10 Ò/ñ "À
ñí³ã êðóæëÿº" (1). 13.00 Ëþáëþ! ×å-
êàþ!. 14.00, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
16.00, 04.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "-Ïîö³ëóé!" (1). 19.20, 03.20 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ
"Áåðåãîâà îõîðîíà" (1). 22.50 Õ/ô
"Ôîðñàæ 5" (2). 01.25 Õ/ô "Äåâ'ÿòü
ÿðä³â-2" (2). 04.45 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí.

Ò Å Ò
07.30 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/
ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 09.00, 16.00
Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 11.00 Ò/
ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.50 Ãàðÿ÷³ ìàìóñ³. 13.55 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 18.00 Ëþáîâ ç ìàéáóòíüî-
ãî. 19.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00 Â³òàëü-
êà. 22.00 Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 22.30
Ðóñî òóðèñòî. 23.00 Äóðíºâ+1.
23.40 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.20
×îðòèö³ â ñï³äíèöÿõ. 00.45 Òåîð³ÿ
çðàäè. 01.40 Òâîþ ìàìó!. 02.30 Äî
ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 14.30  - ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ. 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 -
Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ ó ñåðö³".
16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ô.
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. 20.00 - Õ/ô. 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 21.55 - " Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ
.22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.15, 13.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30, 08.30,
19.55, 00.10 Ïîãîäà. 09.00 Õ/ô "Òðîÿ".
12.10, 18.00, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.20, 14.30 Kids Time. 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³". 16.00 Øàôà. 16.55, 00.15
Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé â³ê". 19.00,
00.05 Ðåïîðòåð. 19.15 Àáçàö!. 21.00
Ò/ñ "Îñòàíí³é ç Ìàã³êÿí". 22.00
Ñï³âàé, ÿêùî çìîæåø. 23.25 Ò/ñ
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14.30 Òåìíèé ñèëóåò. 14.40 Â³êíî â
Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.25
Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 15.30 Àóä³ºíö³ÿ.
Êðà¿íè â³ä À äî ß. 16.00 Ôîëüê-
music. 17.15 Ñïåöïðîåêò äî Äíÿ
óñèíîâëåííÿ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.35 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.05 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 19.25
Àãðî-News. 19.40 Ñ³ëüðàäà. 19.55
Äîðîñë³ ³ãðè. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.35 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45
Áåíåô³ñ Í.Øåëåïíèöüêî¿. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.15 Ñïîðò. 23.25
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.50 Õóä. ô³ëüì
"Áîìæ". 1 ñ. 00.35 Íà ñëóõó. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
03.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
03.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 03.45
Íîâèíè. 03.55 Äîêè áàòüêè ñïëÿòü.
04.20 "Íàùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ
òà Ê.Ãíàòåíêîì. 05.20 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 05.25 Ï³äñóìêè äíÿ.
05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.

Êàíàë «1+1»
06.00 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.25, 03.10 "ÒÑÍ".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 09.05
Ò/ñ "Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó"
(1). 11.00 Õ/ô "Éîãî êîõàííÿ" (1).
15.00 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷" (1).
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó" (1).
20.15, 01.40 Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêà-
ðàííÿ" (1). 22.15, 05.00 "Ãðîø³".
23.40, 03.25 Õ/ô "Ïîðîê íà åêñïîðò"
(2).

IÍÒÅÐ
09.10 Ò/ñ "Øóëåð". 11.15, 12.20 Ò/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.30 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.35 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.40 "Æäè
ìåíÿ". 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "Äåëüòà". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Äóðíà
êðîâ". 22.30 Ò/ñ "Áåçîäíÿ". 00.40 Õ/
ô "Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà" (2). 02.25 Ä/
ô "Ëàéìà - ëàòèñüêîþ ùàñòÿ". 03.30
Ò/ñ "Äâ³ ìèò³ êîõàííÿ".

 ICTV
06.15, 07.25 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.20
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.30 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.35 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 10.25 Ãîëîâíà ïðîãðàììà.
12.05, 13.00 Ò/ñ "Íåáî ó âîãí³".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äèÿâî-
ëè". 22.10 ×åòâåðòà âåæà. 23.10,
03.15 Ñâîáîäà ñëîâà. 01.10 Õ/ô
"Ïðîôåñ³îíàë" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ" .08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40,

Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.30,
16.40 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.10, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà" 14.35, 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Ðîáîêîï" (2). 01.25
Íàâ÷³òü íàñ æèòèè. 02.20 Ò/ñ "Ïî-
ãîíÿ". 03.05 Õ/ô "ßíãîë ñìåðò³" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40,
14.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20, 00.10 Ò/ñ "Õàòíÿ ðî-
á³òíèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10, 23.20
Ò/ñ "ßñì³í". 16.05 "Ó íàø ÷àñ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 00.40 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Ðîçâ³äíèö³". 22.40 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.10 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
05.30 "×óæ³ ïîìèëêè. Îáëè÷÷ÿ ï³ä
ìàñêîþ". 06.15, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.00, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.50 Õ/ô "Óäà÷à
íàïðîêàò" (1). 11.45 Õ/ô "Ïîïåëþø-
êà ³ç Çàïðóääÿ" (1). 13.55 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 15.00 "Çâàíà âå÷å-
ðÿ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00, 22.25 "Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ
- 2". 23.25 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 03.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.30
Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ". 09.10, 13.10,
17.20, 21.40 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Óìîâè êîíòðàêòó" (1). 12.00, 04.30
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.45
Îñòàòî÷íèé âåðäèêò. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé!" (1).
19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Áåðåãîâà îõîðî-
íà" (1). 23.20 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ 4"
(1). 01.20 Õ/ô "Ôîðñàæ 5" (2). 05.20
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.00, 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³
òàºìíèö³" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãî-
âîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.50 Ãà-
ðÿ÷³ ìàìóñ³. 13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó.
18.00 Ëþáîâ ç ìàéáóòíüîãî. 19.00
Ìîäó íàðîäó. 20.00 Â³òàëüêà. 22.00
Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 22.30 Ðóñî òó-
ðèñòî. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
00.20 ×îðòèö³ â ñï³äíèöÿõ. 00.45
Òåîð³ÿ çðàäè. 01.40 Òâîþ ìàìó!.
02.30 Äî ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 10:55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïî-
âòîð). 11.05- Ïðîãíîç 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 êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð).
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ.

Ò/ñ "ßñì³í". 16.05 "Ó íàø ÷àñ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 00.40 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Ðîçâ³äíèö³". 22.40 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.10 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.00 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïîäîðîæ â
îäèí ê³íåöü". 06.40, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!".  08.25, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.00 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ðîçì³ð íå ìàº çíà÷åííÿ".
10.55 "Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2".
13.55 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 15.00
"Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô
- 3". 00.55 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).
01.50 Õ/ô "Òè ³íîä³ çãàäóé" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.55
Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ". 09.10, 13.10,
17.20, 21.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Óìîâè êîíòðàêòó" (1). 12.00, 04.55
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.45
Îñòàòî÷íèé âåðäèêò. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà
³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 04.15 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Áå-
ðåãîâà îõîðîíà" (1). 21.30 Ôóòáîë.
Ë³ãà ×åìï³îí³â "Øàõòàð" - "Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä". 23.50 Ò/ñ "Ìåíò ó
çàêîí³ 4" (1). 02.25 Õ/ô "Áèòâà íà
íîæàõ" (2). 05.45 Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.00, 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³
òàºìíèö³" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãî-
âîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.50 Ãà-
ðÿ÷³ ìàìóñ³. 13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó.
18.00 Ëþáîâ ç ìàéáóòíüîãî. 19.00
Ìîäó íàðîäó. 20.00 Â³òàëüêà. 22.00
Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 22.30 Ðóñî òó-
ðèñòî. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
00.20 ×îðòèö³ â ñï³äíèöÿõ. 00.45
Òåîð³ÿ çðàäè. 01.40 Òâîþ ìàìó! .

«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.
16.20 - "Ç â³ðîþ ó ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé 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. 20.00 - Äîê/ñ . 20.45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ãðà â 10-
êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 21.55 -  "Ñïîðò ×àñ". 22.00 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22.50 -
Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00,
18.00, 20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20,
14.30 Kids Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³".
15.55 Øàôà. 16.50, 00.20 Ò/ñ "Áàëü-
çàê³âñüêèé â³ê". 19.00, 00.10 Ðåïîð-
òåð. 19.15 Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é ç Ìàã³êÿí". 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð" (2). 01.20 Ò/ñ "²ñòâ³ê" (2). 02.05
Ò/ñ "Ìåæà-3" (2). 02.50 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 02.55, 03.55 Çîíà íî÷³.
03.00 Ëåîïîëüä, àáî âòå÷à â³ä ñâî-
áîäè. 03.25 Äâ³ Äîë³. 04.00 Ìåäè-
öèíà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. 04.15 Ñëîâî ³
ç³ëëÿ. 04.30 Ñâ³ò Þð³ÿ Äðîãîáè÷à.
04.45 Óí³âåðñèòåòè ìèëîñåðäÿ.

×ÅÒÂÅÐ, 3 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.25 Ò/ñ "Âèçâîëåííÿ" 3ñ. 14.40
Êíèãà.ua. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.25 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 16.10 Ïðå-
ì'ºðà. Ä/ô "Æèòòÿ çà ïðîòîêîëîì".
16.35 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñ-
òó" 3ñ. 17.20 Ò/ñ "Ìîíòå Êð³ñòî" 3ñ.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòè-
âà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10 Îñ-
òàííº ïîïåðåäæåííÿ. 19.30 Ò/ñ
"Ìîñêâà. Òðè âîêçàëè" 3ñ. 20.30
Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò
ñïîðòó. 21.45 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â
Êîáëåâî. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.15
Ñïîðò. 23.20 Ïîãîäà. 23.25 Â³ä ïåð-

"Ñâ³òëîôîð" (2). 01.10 Ò/ñ "²ñòâ³ê"
(2). 02.05 Ò/ñ "Ìåæà" (2). 02.45 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 02.50, 03.50 Çîíà
íî÷³. 02.55 Äðàé Õìàðà îñòàíí³ ñòî-
ð³íêè. 03.20 Ìîëüôàð.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 1 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.25 Ò/ñ "Âèçâîëåííÿ" 1ñ. 13.55
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 14.45 Êîðäîí
äåðæàâè. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.10 Euronews. 15.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 1ñ. 17.20
Ò/ñ "Ìîíòå Êð³ñòî" 1ñ. 18.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.10 Ïðî ãîëîâíå .19.30
Ôîðìóëà çàõèñòó. 19.40 Ò/ñ "Ìîñê-
âà. Òðè âîêçàëè" 1ñ. 20.40 Ôåñòè-
âàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 20.55 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò
ñïîðòó. 21.45 Êîíöåðò "Ç âàìè ß...
Ìèõàéëî Ãðèöêàí". 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.15 Ñïîðò. 23.20 Ïîãî-
äà. 23.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.50
Õóä. ô³ëüì "Áîìæ". 2 ñ.
00.35 Íà ñëóõó. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.15
Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ. 03.45 Íî-
âèíè. 03.55 Äîêè áàòüêè ñïëÿòü.
04.20 "Íàùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ
òà Ê.Ãíàòåíêîì. 05.20 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 05.25 Ï³äñóìêè äíÿ.
05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.30 "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). 11.05 Ò/ñ
"Êàðàìåëü". 13.05 Õ/ô "Àíæåë³êà ³
ñóëòàí". 15.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà
í³÷" (1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äî-
äîìó" (1). 20.15, 01.50 Ò/ñ "Ëþáîâ
òà ïîêàðàííÿ" (1). 22.15, 04.55
"Ì³ëüéîíåð. Æèòòÿ ñïî÷àòêó" - "Êà-
ëåòíèê". 23.45, 03.15 Õ/ô "Ãðà áåç
ïðàâèë" (2).

IÍÒÅÐ
09.10, 20.30 Ò/ñ "Äóðíà êðîâ".
11.15, 12.20, 03.35 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.25 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.55
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.50 Ò/ñ
"ßñì³í". 18.00, 04.15 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "Äåëü-
òà". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 00.40 Õ/ô
"Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà 2" (2). 02.35 Ä/
ô "Äèâíà ñïðàâà. Çà÷àðîâàí³ âñå-
ñâ³òîì".

 ICTV
06.15, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.20
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.30 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25

15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ ó
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Äîê/ñ. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 -  Âå-
÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.00
- Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.55, 00.00 Ïîãîäà. 09.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00,
20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20, 14.30
Kids Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50
Øàôà. 16.50, 00.05 Ò/ñ "Áàëüçàê³-
âñüêèé â³ê". 19.00, 23.55 Ðåïîðòåð.
19.15 Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç
Ìàã³êÿí". 22.00 Çíàéòè Êðàéíüîãî.
23.15 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 01.05 Ò/ñ
"²ñòâ³ê" (2). 01.55 Ò/ñ "Ìåæà-3" (2).
02.35, 03.40 Çîíà íî÷³. 02.40 Çèìà
íàä³¿. 03.05 Àñêàí³ÿ-Íîâà. Ïðî ùî
êëè÷óòü æóðàâë³....

ÑÅÐÅÄÀ, 2 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.25 Ôîðìóëà çàõèñòó. 12.35 Ò/ñ
"Âèçâîëåííÿ" 2ñ.. 14.10 Ñâ³òëî.
14.30 Ðîÿëü â êóùàõ. 15.00 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.40 Êðîê äî ç³ðîê. 16.35
Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 2ñ.
17.20 Ò/ñ "Ìîíòå Êð³ñòî" 2ñ. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.10 Ïðî ãîëîâíå. 19.30
Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè âîêçàëè" 2ñ. 20.30
Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 20.50
Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45 Ôåñ-
òèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.50 Ñó-
ïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.50 Õóä. ô³ëüì "Áîìæ". 3 ñ. 00.35
Íà ñëóõó.  01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.15 Õòî â
äîì³ õàçÿ¿í?. 03.35 Æèòòÿ íà ð³âíèõ.
03.45 Íîâèíè. 03.55 Äîêè áàòüêè
ñïëÿòü. 04.20 "Íàùàäêè" ç Í.Ðèá-
÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì. 05.20
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.25
Ï³äñóìêè äíÿ. 05.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð.

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
"Êàðàìåëü". 13.00 "Íå áðåøè ìåí³ -
4". 14.00 "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, 02.00 Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêà-
ðàííÿ" (1). 22.15, 04.50 "Òåðèòîð³ÿ
îáìàíó". 23.40 "Òà÷êè -2". 00.25,
03.30 Õ/ô "Òðàíçèò" (3).

IÍÒÅÐ
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50
Íîâèíè. 09.10, 20.30 Ò/ñ "Äóðíà
êðîâ". 11.15, 12.20, 03.35 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.25 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.55 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.50
Ò/ñ "ßñì³í". 18.00, 04.15 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ
"Äåëüòà". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 00.40
Õ/ô "Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà 3". 02.35 Ä/
ô "Äèâíà ñïðàâà. Ïîãàí³ ñóñ³äè".

 ICTV
06.25, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.30
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.40 Ò/ñ
"Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.45 ×åòâåðòà âåæà. 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 10.30, 16.40 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé" .12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.15, 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.10 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Ðîáîêîï-2" (2).
01.45 Êðèì³íàëüíèé îáëîì. 02.10
Ò/ñ "Ïîãîíÿ". 02.50 Õ/ô "Ðîáîêîï"
(2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40,
14.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè .13.20, 00.10 Ò/ñ "Õàòíÿ ðî-
á³òíèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10, 23.20
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    (íà 30.09.2013 - 06.10.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

11.00 1 çà 100 ãîäèí. 12.00, 15.00 Ò/
ñ "Óìîâè êîíòðàêòó 2" (1). 16.25,
19.20, 04.55 Ò/ñ "Òðåòÿ ñâ³òîâà" (1).
21.20 Õ/ô "45 ñåêóíä" (1). 23.25 Õ/ô
"Ë³ñîâèê 2" (1).

Ò Å Ò
07.35 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä" (1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1). 10.40 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1). 11.00
Ì/ô "Íåçíàéêà íà Ì³ñÿö³" (1). 12.40
Îáåðåæíî, ä³òè! 14.05 Ì/ô "Ä³íî-
ìàìà" (1). 15.55 Õ/ô "Äæîðäæ ³ç
äæóíãë³â" (1). 17.55 Õ/ô "Âèêðóòà-
ñè" (1). 20.00 Â³òàëüêà. 22.00
Ï³âäåííå Áóòîâî. 23.00 Ò/ñ "Àìå-

ðèêàíñüêà ³ñòîð³ÿ æàõó. Ïðèòóëîê"
(3). 01.00 Õ/ô "Ã³áðèä" (3). 02.35 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. 16.20 - "Ç â³ðîþ ó
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Õ/ô. 18.30 - "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
19:00 - "×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
19.50 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 20:05 -  Ò/
ñ. 21:30 - "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô. 01:20 - Í³÷
ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
08.10 Ì'ÿñîÐóïêà. 09.10 Óðàëüñüê³
ïåëüìåí³. 10.50 Øóðî÷êà. 12.00
Ðóä³. 13.00 Çíàéäè Êðàéíüîãî. 14.15
Äîðîñë³, ÿê ä³òè. 15.20 Ò/ñ "Âîðîí³-
íè" .18.00 Ì/ô "Âàëë-²". 20.00 Õ/ô
"Ïàðê Þðñüêîãî ïåð³îäó". 22.40 Õ/
ô "Óáèòè Á³ëëà" (2). 00.50 Õ/ô "Ïî-
ìóòí³ííÿ" (2). . 02.40, 03.30, 04.25
Çîíà íî÷³. 02.45 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ.
03.35 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Íà-
â³ùî ïåðåêëàäàòè Âåðã³ë³ÿ. 03.55
×åðâîíà Çåìëÿ (Terra Vermelha).

ÍÅÄ²Ëß, 6 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.05 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 07.30
Òîê-øîó "Äðóæèíà". 09.05 Øåô-êó-
õàð êðà¿íè. 09.55 Îêîëèöÿ. 10.30
Ïîäîðîæóé ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ.
10.55 Áëèæ÷å äî íàðîäó. 11.25 ßê
Âàøå çäîðîâ'ÿ? 12.15 Êðîê äî ç³ðîê.
13.05 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 13.55
Çîëîòèé ãóñàê. 14.20 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà. 15.10 Êàðàîêå äëÿ äî-
ðîñëèõ. 16.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæ-
äåíü. 16.40 Êîíöåðò ïàì'ÿò³ Ì.Âî-
ðîí³íà. 19.20 Äî 30-ð³÷÷ÿ äóåòó
"Ñâ³òÿçü". Êîíöåðòíà ïðîãðàììà.
20.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 20.50
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.55 Äî 30-ð³÷÷ÿ äóåòó
"Ñâ³òÿçü". Êîíöåðòíà ïðîãðàììà.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00
Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.30 Ïî-
ãîäà. 23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê.
23.55 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 01.20
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 02.10 Ä/ô "²ñëàí-
ä³ÿ. Ñàì íà ñàì ³ç âóëêàíîì". 03.00
Ä/ô "Ñ³ìäåñÿòíèêè. Ëåîí³ä Îñèêà".
03.35 Ðîÿëü â êóùàõ. 03.55 Íå â³ð
õóäîìó êóõàðþ. 04.25 Ñâ³òëî.
04.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 04.50
Äîêè áàòüêè ñïëÿòü. Ìóëüòô³ëüì.
05.05 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê.

 Êàíàë «1+1»
06.10 "Êîõàííÿ áåç êîðäîí³â" (1).
07.50 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10 "Ðåìîíò
+". 09.00 "Ëîòî-Çàáàâà". 10.00
"Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì - 2". 11.00
"Ñìàêóºìî". 11.40 Õ/ô "Ëþäè â
÷îðíîìó". 13.45 Õ/ô "Ëþäè â
÷îðíîìó 2". 15.30 "Âåëèêèé
ïåêàðñüêèé òóðí³ð". 17.15, 20.15 Ò/
ñ "Ëåãåíäè ïðî Êðóãà". 19.30 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 22.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
23.20 "Ùî? äå? êîëè? 2" 00.25 Õ/ô
"Êðèâàâèé ñóääÿ" (3). 02.15 Õ/ô
"×àñ â³äüîì" (2). 03.45 "Îïåðàö³ÿ
"Êðàñà". 04.55 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 1".

ÑÒÁ
05.25 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïîâåðíåííÿ
Êàöìàíà". 06.10 Õ/ô "Íå ìîæó ñêà-
çàòè "ïðîùàâàé" (1). 07.45, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.10, 16.00 Õ/ô "Æ³íêà áàæàº çíà-
òè". 15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00
"Âiêíà-Íîâèíè". 20.00, 22.40 "Íà-
ö³îíàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü
âñ³!-6". 22.00 Â³êíà íîâèíè. 00.10
"Êóá - 4". 01.50 Õ/ô "Á³ëîðóñüêèé
âîêçàë" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.00
Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.

08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ". 09.10, 13.00,
17.20, 21.40 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Óìîâè êîíòðàêòó" (1). 14.45 Îñ-
òàòî÷íèé âåðäèêò. 16.00 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà
³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 03.20 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00, 04.00,
05.25 Ò/ñ "Áåðåãîâà îõîðîíà" (1).
23.20 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè - 7" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 09.00, 16.00 Ò/ñ "Ìà-
ëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà,
ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1).
12.50 Ãàðÿ÷³ ìàìóñ³. 13.55 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 18.15 Ìîäó íàðîäó. 19.00
²êîíà ñòèëþ. 20.15 Õ/ô "Âèêðóòà-
ñè" (1). 22.30 Ðóñî òóðèñòî. 23.15
Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 00.20 ×îðòèö³
â ñï³äíèöÿõ. 00.45 Òåîð³ÿ çðàäè.
01.40 Òâîþ ìàìó! 02.30 Äî ñâ³òàí-
êó.

«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
- Íîâèíè "×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.
16.20 - "Ç â³ðîþ ó ñåðö³". 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. 20.00 -"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé
åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.00 - "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 21:55 - "Ñïîðò ×àñ".
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ .
22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.15, 13.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30, 08.30,
19.55, 00.15 Ïîãîäà. 09.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". . 11.00, 18.00, 20.00 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 13.20, 14.30 Kids Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Øàôà.
16.45, 00.20 Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé
â³ê". 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð. 19.15
Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç Ìàã³-
êÿí". 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 01.25
Ò/ñ "²ñòâ³ê" (2). 02.10 Ò/ñ "Ìåæà-3"
(2). 02.50, 03.50 Çîíà íî÷³. 02.55
Ïîäîðîæ ó âòðà÷åíå ìèíóëå. 03.25
Ïîðòðåò, íàïèñàíèé ãëèáèíîþ.
03.55 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Òÿãàð
ìîâ÷àííÿ.

ÑÓÁÎÒÀ, 5 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

08.15 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 08.30
Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 09.00 Æèòòÿ
íà ð³âíèõ. 09.10 Ïðàâîñëàâíèé
â³ñíèê. 09.40 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?
10.05 Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ. 10.35
Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 11.30 Òåàò-
ðàëüí³ ñåçîíè. 12.30 Êðèâå äçåðêà-
ëî. 14.10 Ïîãîäà. 14.15 Çîëîòèé
ãóñàê. 14.40 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîá-
ëåâî. 16.45 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà äî

- "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ" (ïîâòîð).
14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç
â³ðîþ ó ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â.. 17:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50 - Ì/
ô. 18:15 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/
ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.15, 13.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá".
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.55, 00.10 Ïîãîäà. 09.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". . 11.00, 18.00,
20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20, 14.30
Kids Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50
Øàôà. 16.50, 00.15 Ò/ñ "Áàëüçàê³-
âñüêèé â³ê". 19.00, 00.05 Ðåïîðòåð.
19.15 Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç
Ìàãèêÿí". 22.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2).
01.20 Ò/ñ "²ñòâ³ê" (2). 02.05 Ò/ñ
"Ìåæà-3" (2). 02.50 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé. 02.55, 03.50 Çîíà íî÷³.
03.00 Ñåìåðåíêè. 03.55 Õòî ãî¿â
ðàíè êîçàêàì?

Ï’ßÒÍÈÖß, 4 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.20 Êðà¿íà on line. 07.40 Åðà
á³çíåñó. 07.45 Õî÷ó âñå çíàòè. 08.20
Åêñêëþçèâíå ³íòåðâ'þ. 08.45 Êî-
ðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.25 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñ-
òó" 4ñ. 10.10 Ò/ñ "Ìîíòå Êð³ñòî"
4ñ. 11.00 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðî-
âî! .12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.25 Ò/ñ "Âèçâîëåííÿ" 4,5ñ.
(çàêë.). 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.35 Òîê-
øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 16.35 Ò/
ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 4ñ.
17.20 Ò/ñ "Ìîíòå Êð³ñòî" 4ñ. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.35
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.45 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.05 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëè" 4ñ. 19.55 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç
Ò. Ùåðáàòþê. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ôîëüê-
music. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.15
Ïîãîäà. 23.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.50 Õóä. ô³ëüì "Áîìæ". 5 ñ. 00.35
Íà ñëóõó. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.15 Áëèæ-
÷å äî íàðîäó. 03.45 Íîâèíè. 03.55
Äîêè áàòüêè ñïëÿòü. 04.20 "Íàùàä-
êè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåí-
êîì. 05.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 05.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð

   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). 11.00 Ò/ñ "Êàðàìåëü".
13.00 "Íå áðåøè ìåí³ - 4". 14.00
"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 "Õî÷ó â Â²Àãðó".
23.00 Õ/ô "Äóæå íåáåçïå÷íà øòó÷-
êà" (2). 00.55 Õ/ô "Áîæåâ³ëüíÿ" (2).
02.55 Õ/ô "Ëàñêàâî ïðîñèìî äî
ðàþ" (2). 04.40 Õ/ô "Ïîö³ëóíîê
â³äüìè" (1).

IÍÒÅÐ
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50
Íîâèíè. 09.10 Ò/ñ "Äóðíà êðîâ".
11.15, 12.20, 03.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.25 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.55
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Äîì-
ðîá³òíèöÿ". 18.00 Õ/ô "²âàíêî" (1).
20.00, 02.25 "Ïîäðîáèö³". 20.30
"Øóñòåð Live". 00.40 Õ/ô "Áóäèíîê
äëÿ äâîõ" (1). 02.55 Ä/ô "Äèâíà
ñïðàâà. Ãîëîñè áåçìîâíîñò³". 05.20
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".

 ICTV
06.15 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.25 Ò/
ñ "Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.35 Ç³ðêà YouTube. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè .10.10, 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 10.30, 16.40 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.15,
22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.40, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.35
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 00.00 Õ/ô
"Ñòàëü" (2). 01.55 Ò/ñ "Ïîãîíÿ". 02.40
Õ/ô "Ðîáîêîï-3" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40, 14.55
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20 Ò/ñ "Õàòíÿ ðîá³òíèöÿ".
14.15 "Ñë³ä". 15.10 Òîê-øîó "Çà ³
ïðîòè".. 16.05 "×åêàé íà ìåíå". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45 "Ëþäèíà ³
çàêîí". 18.55 "Ïîëå ÷óäåñ". 20.00
"×àñ". 20.30 "Âåæà". 22.50 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.45 Õ/ô "Äðàéâ". 01.30
Õ/ô "Âàëåíòèíà". 03.05 Õ/ô "Ä³ëîâ³
ëþäè".

øî¿ îñîáè. 23.50 Õóä. ô³ëüì "Áîìæ".
4 ñ. 00.35 Íà ñëóõó . 01.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî
ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
03.15 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðî-
äåíñüêîþ. 03.45 Íîâèíè. 03.55
Äîêè áàòüêè ñïëÿòü. 04.20 "Íàùàä-
êè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåí-
êîì. 05.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.25 Ï³äñóìêè äíÿ. 05.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 00.00
"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). 11.00 Ò/ñ "Êàðàìåëü".
13.00, 04.15 "Íå áðåøè ìåí³ - 4".
14.00, 05.05 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðà-
ìè". 15.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷"
(1). 16.45, 03.50 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ "Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäî-
ìó" (1). 19.30 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 20.15, 02.20 Ò/ñ "Ëþáîâ òà
ïîêàðàííÿ" (1). 22.15 "Êîõàííÿ áåç
êîðäîí³â". 00.15 Õ/ô "Ëàñêàâî ïðî-
ñèìî äî ðàþ" (2).

IÍÒÅÐ
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 17.50
Íîâèíè. 09.10, 20.30 Ò/ñ "Äóðíà
êðîâ". 11.15, 12.20, 03.30 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.25 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.55 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.50 Ò/ñ
"ßñì³í" .18.00, 04.10 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "Äåëü-
òà". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 00.40 Õ/ô
"Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà 4: Ïðîòîêîë
ôàíòîì" (2). 02.45 Ä/ô "Äèâíà ñïðà-
âà. Ñìåðòåëüíà ìàñêà".

 ICTV
05.20 Ñâ³òàíîê. 06.25, 07.35 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.30 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.40 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.45 Ïðîâîêàòîð. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.30, 16.40 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.15,
22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.40, 20.10 Ò/ñ "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð .23.20
Õ/ô "Ðîáîêîï-3" (2). 01.35 Êðèì³-
íàëüíèé îáëîì. 02.00 Ò/ñ "Ïîãîíÿ".
02.40 Õ/ô "Ðîáîêîï-2" (2).

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.40,
14.55 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 Ò/ñ "Õàòíÿ ðîá³òíè-
öÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.10, 23.50 Ò/ñ
"ßñì³í". 16.05 "Ó íàø ÷àñ". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 00.40 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Ðîçâ³äíèö³". 22.40 "1993. Îñ³íü
ó âîãí³". 23.40 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
05.55 "×óæ³ ïîìèëêè. Ñìåðòåëüíèé
ä³àãíîç". 06.40, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.35, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.00 "Êîõàíà,
ìè âáèâàºìî ä³òåé". 13.55 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 15.00 "Çâàíà âå÷å-
ðÿ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00, 22.40 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ -
3". 00.45 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).
01.35 Õ/ô "ß êðîêóþ ïî Ìîñêâ³" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî"
(1). 07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.30
Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ". 09.10, 13.10,
17.20, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Óìîâè êîíòðàêòó" (1). 12.00, 04.30
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 14.45
Îñòàòî÷íèé âåðäèêò. 16.00 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà
³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 19.50 Ôóòáîë.
Ë³ãà ªâðîïè "Ðàï³ä" - "Äèíàìî Êè¿â".
23.20 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ 4" (1). 02.10
Õ/ô "Ìåðòâà òèøà" (3). 05.20 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.25 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.00, 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³
òàºìíèö³" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãî-
âîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.50 Ãà-
ðÿ÷³ ìàìóñ³. 13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó.
18.00 Ëþáîâ ç ìàéáóòíüîãî. 19.00
Ìîäó íàðîäó. 20.00 Â³òàëüêà. 22.00
Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³. 22.30 Ðóñî òó-
ðèñòî. 23.15 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
00.20 ×îðòèö³ â ñï³äíèöÿõ. 00.45
Òåîð³ÿ çðàäè. 01.40 Òâîþ ìàìó!
02.30 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 -  Äîê/ñ. 13:45

Äíÿ â÷èòåëÿ. 18.25 Ôóòáîë. ×åìï-
³îíàò Óêðà¿íè. Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Øàõ-
òàð" (Äîíåöüê) - "Àðñåíàë" (Êè¿â).
19.25 Â ÏÅÐÅÐÂ²: Ïîãîäà. 20.35
Ñëîâî ðåã³îíàì. 20.45 Êàáì³í: ïîä³ÿ
òèæíÿ. 20.55 Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 21.25 Áåç öåíçóðè. 21.55
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Êîíöåðò
Ì.Ïîïëàâñüêîãî äî Äíÿ â÷èòåëÿ.
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45 Õ³ò-ïà-
ðàä "Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 02.55 Ä/ô "Íå-
çàëåæí³ñòü. Ñèëîâèé âàð³àíò".
03.35 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 04.20
Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 04.35 Øêîëà þíî-

ãî ñóïåðàãåíòà. 04.50 Äîêè áàòüêè
ñïëÿòü. Ìóëüòô³ëüì. 05.05 "Íàäâå-
÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ðåìîíò +". 06.25 "Âåëèêèé
ïåêàðñüêèé òóðí³ð". 08.00 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 09.00 "Õòî òàì?". 10.00 Ì/ô
"Åíãð³ áåðäñ". 10.05, 04.55 "Ñâ³ò
íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ". 11.10 "×îòèðè
âåñ³ëëÿ - 1". 12.45 "Îïåðàö³ÿ "Êðà-
ñà". 14.15 "Ì³íÿþ æ³íêó - 5". 15.50
"Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 16.30 "Õî÷ó â
Â²Àãðó". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà -
4". 19.30, 05.40 "ÒÑÍ". 20.00 Õ/ô
"Ëþäè â ÷îðíîìó". 22.10 Õ/ô "Ëþäè
â ÷îðíîìó 2". 00.05 Õ/ô "×àñ
â³äüîì" (2). 01.50 Õ/ô "Äóæå íåáåç-
ïå÷íà øòó÷êà" (2). 03.15 Õ/ô "Áîæå-
â³ëüíÿ".

IÍÒÅÐ
10.00, 00.30 Ä/ô "Êëè÷êî. Óêðà¿íñü-
êà ìð³ÿ". 11.00 Õ/ô "²âàíêî" (1). 12.55
Õ/ô "Àñÿ" 14.55 "Ì³æíàðîäíèé ôåñ-
òèâàëü ãóìîðó "Þðìàëà"". 16.50 Ò/
ñ "Øëþá çà çàïîâ³òîì 3: Òàíö³ íà
âóã³ëë³". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30
"Â. Êëè÷êî - Î. Ïîâºòê³í. Áîêñ íà
²íòåð³". 01.15 Ò/ñ "Êðåì³íü" (2). 04.20
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì".

ICTV
06.05 Êîçèðíå æèòòÿ. 06.35 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 08.30 Ç³ðêà
YouTube. 09.40 Äà÷à. 10.20 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 11.25 Çà êåðìîì.
11.45 ÍåïóÒÜÎâà êðà¿íà. 12.05
Íàøà Russia. 12.30 Ò/ñ "Íåáî ó
âîãí³". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
20.00 Õ/ô "Ñóääÿ Äðåää". 22.00 Õ/ô
"Ñóääÿ Äðåää 3D" (2). 00.00 Õ/ô
"Âàâèëîí í.å.". 01.55 Õ/ô "10 000
ðîê³â äî í.å." (2). 03.30 Õ/ô "Ìóçè÷-
íà ôåºð³ÿ" (2).

ÎÐÒ
06.45 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
07.30 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
07.55 "Ðîçóìíèö³ é ðîçóìíèêè".
08.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15 "Ñìàê"
.09.55 "²ííà ×óðèêîâà. "Íå ïðèíöå-
ñà! Êîðîëåâíà!!!". 11.15 "²äåàëüíèé
ðåìîíò". 12.25 "Ëüîäîâèêîâèé ïåð-
³îä". 15.35, 17.15 Ò/ñ "Ðîá³íçîí".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.18.05 "Óãàäàé
ìåëîä³þ". 18.40 "Õâèëèíà ñëàâè.
Øëÿõ íà Îë³ìï!" 20.00 "×àñ". 20.20
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.10 Õ/ô
"Øèðë³-ìèðë³". 00.55 Õ/ô "Â³ä çèìè
äî çèìè". 02.25 Õ/ô "Âèò³âêè â ñòà-
ðîâèííîìó äóñ³". 03.35 "Ïîëå ÷ó-
äåñ".

ÑÒÁ
05.20 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè"
(1). 06.30 Õ/ô "Âàðâàðà êðàñà - äîâãà
êîñà" (1). 08.00 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 09.00 "¯ìî âäîìà". 10.40
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 15.10
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 19.00 "Õ-Ôàêòîð
- 4". 21.45 Õ/ô "Ìîñêâà ñëüîçàì íå
â³ðèòü" (1). 00.50 "Äåòåêòîð áðåõí³
- 4". 01.55 Õ/ô "Âàì ³ íå ñíèëîñÿ"
(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10, 01.50, 03.35 Ò/ñ "Áåðåãîâà
îõîðîíà" (1). 07.00, 19.00, 03.15
Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô "Áðåõóí, áðåõóí"
(1). 08.55, 09.20 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).

IÍÒÅÐ
05.45 "Â. Êëè÷êî - Î. Ïîâºòê³í. Áîêñ
íà ²íòåð³". 09.25 "Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñüêîãî". 10.00 "Îðåë ³
Ðåøêà. Íàçàä ó ÑÐÑÐ". 11.00 "Îñ-
³ííÿ êóõíÿ". 12.00 Õ/ô "Íàéêðàñèâ-
³øà" (1). 14.40 Ò/ñ "Øëþá çà çàïî-
â³òîì 3: Òàíö³ íà âóã³ëë³". 20.00,
04.05 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ ç ª. Êèñå-
ëüîâèì". 21.30 Ò/ñ "Êðåì³íü 2" (2).
01.45 Ä/ô "Ñïîâ³äü êàòà". 02.35 Õ/
ô "Áóäèíîê äëÿ äâîõ" (1).

 ICTV
07.15 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 08.10
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.30
Äà÷à. 09.10 Õ/ô "Ïåðøèé óäàð".
11.00 Êîçèðíå æèòòÿ. 11.30 Ìàêñè-
ìóì â Óêðà¿í³. 12.10 Òàêñ³. Ïðå-
ì'ºðà. 12.35 Õ/ô "Ðóéí³âíèê". 15.05
Õ/ô "Ñóääÿ Äðåää". 17.05 Õ/ô "Âà-
âèëîí í.å.". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ.
19.55 Íàøà Russia. 20.40 ÍåïóÒÜ-
Îâà êðà¿íà. 21.00 Ãîëîâíà ïðîãðàì-
ìà. 22.25 Õ/ô "Ñóääÿ Äðåää 3D"
(2). 00.20 Õ/ô "10 000 ðîê³â äî í.å."
(2). 02.20 Õ/ô "Ñòàëü" (2).

ÎÐÒ
07.00 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí". 07.35
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 09.30
"Äîêè âñ³ âäîìà". 10.25 "Ôàçåíäà".
11.15 "Âåñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 12.10
Õ/ô "Íåï³ääàòëèâ³". 13.50 "Ìóñë³ì
Ìàãîìàºâ. Ñåðöå íà ñí³ãó". 14.55
"Ìóñë³ì Ìàãîìàºâ. "Òè ìîÿ ìåëî-
ä³ÿ". 16.50 "Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä".
20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 21.00 "Íàä-
áàííÿ Ðåñïóáë³êè: Äàâèä Òóõìà-
íîâ". 23.15 Õ/ô "Òåãåðàí-43". 02.00
Õ/ô "Áàãàòî ãàëàñó ç í³÷îãî".

ÑÒÁ
06.05 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè"
(1). 07.20 Õ/ô "Âàì ³ íå ñíèëîñÿ"
(1). 09.05 "¯ìî âäîìà". 10.15 "Êàðà-
îêå íà Ìàéäàí³". .11.15 "ÌàñòåðØåô
- 3" 15.55 "Õ-Ôàêòîð - 4". 19.00 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè
æ³íîê". 21.00 "Îäèí çà âñ³õ". 22.15
Õ/ô "Êîõàííÿ íà äâà ïîëþñè" (2).
00.10 Õ/ô "Íå ìîæó ñêàçàòè "ïðî-
ùàâàé" (1). 02.00 Õ/ô "Ùèðî Âàø..."
(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.50 Ïîä³¿. 07.10 Ò/ñ "Òðåòÿ
ñâ³òîâà" (1). 09.00 Ñâ³ò íà ñìàê.
10.00, 11.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê. 12.00
Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî" (1).
14.00 Ò/ñ "Óìîâè êîíòðàêòó 2" (1).
18.00 Õòî ã³äíèé á³ëüøîãî?. 19.00,
03.35 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00 ßê äâ³
êðàïë³. 23.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 23.30
Âåëèêèé ôóòáîë. 01.15, 04.25 Ò/ñ
"Ìåíòîâñüê³ â³éíè - 7" (2). 05.10
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.35 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä" (1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1).
10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!"
(1). 10.40 Ì/ñ "Ô³êñèêè" (1). 10.55
Ì/ô "Ä³íîìàìà" (1). 12.45 Õ/ô Ëåññ³
(1). 14.45 Îäíà çà âñ³õ. 15.45 Ìîäó
íàðîäó. 16.45 ²êîíà ñòèëþ. 18.00
Çóïèí³òü, ÿ çàêîõàëàñü! 20.00
Â³òàëüêà. 22.00 Ï³âäåííå Áóòîâî.
23.00 Ò/ñ "Àìåðèêàíñüêà ³ñòîð³ÿ
æàõó. Ïðèòóëîê" (3). 01.00 Õ/ô "Ó
ðóñ³" (2). 02.35 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
"Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ" .
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Õ/ô. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô.14:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ ó ñåðö³". 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

07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 09.25 Ì/ô "Ñå-
çîí ïîëþâàííÿ". 11.10 Ñï³âàé,
ÿêùî çìîæåø. 12.55 Ìà÷î íå ïëà-
÷óòü. 14.20 Áîæåâ³ëüíèé àâòîñòîï.
15.25 Ì/ô "Âàëë-²". 17.40 Õ/ô "Ïàðê
Þðñüêîãî ïåð³îäó". 20.05 Õ/ô "Ïàðê
Þðñüêîãî ïåð³îäó-2". 22.45 Õ/ô
"Ïàðê Þðñüêîãî ïåð³îäó-3". 00.40
Õ/ô "Çàïëóòàíà ³ñòîð³ÿ". 02.35,
03.30 Çîíà íî÷³. 02.40 Çàãóáëåíèé
ðàé. 03.35 Âèùå íåáà. 04.05 Ñî-
íÿ÷íà ëþäèíà. 04.15 Âðÿòîâàíèé
ëþáîâ'þ. 04.30, 05.20 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà.
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вул. Незалежності, 53
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ОВЕН (21.03�20.
04). Ваш творчий по�
тенціал зросте, і ви
зможете одержати

багатообіцяючу пропозицію,
що виявиться досить дореч�
ною. Шанс упускати не  слід.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Поступово
зростає авторитет і
заробіток, так що за

цю сферу переживати не
варто. Імовірні зустрічі з ко�
рисними і цікавими людь�
ми, не варто відмовляти тим,
хто звернеться до вас із про�
ханнями.

БЛИЗНЮКИ (22.
05� 21.06). Вчиться
цінувати свій час, до�
рожити ім. Постарай�

теся не зачіпати нтереси
ділових партнерів і колег по
роботі.

РАК (22.06�23.07).
Ви можете відчути, що
життя легшає. Багато
проблем  відступлять

або стануть немов дим. Вар�
то переглянути свої зобов'я�
зання перед близькими і на�
вести порядок у справах.

ЛЕВ (24.07�23.
08). Вам варто збер�
ігати спокій і розваж�
ливість. Не дозволяй�

те собі перебувати в полоні
власних ілюзій. Ваша праць�
овитість не залишиться не�
поміченою.

ДІВА (24.08�23.
09). І вдома і на ро�
боті пані Фортуна
буде на вашому боці.

Починайте здійснювати свої
честолюбні задуми. Висока
імовірність  багатообіцяючо�
го знайомства. Постарайте�
ся його не проґавити.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Якщо ви бу�
дете спокійні і цілесп�
рямовані, то обов'яз�

ково досягнете бажаного ус�
піху. Завоюйте довіру на�
чальства, доведіть йому свою
надійність – і перед вами
відкриються нові чудові мож�
ливості.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). З'явиться
гарна можливість
підвищити свою са�

мооцінку, навіть недоброзич�
ливці відзначать блискучі
ділові і  організаційні якості.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Не обов'язко�
во всі проблеми вирі�
шувати поодинці, в

деяких ситуаціях дружня по�
рада і підтримка допоможуть
вам уникнути  переванта�
жень і перевтоми. Поділить�
ся своїми ідеями з началь�
ством і воно вас обов'язково
підтримає.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Якщо ви ба�
жаєте домогтися ре�
зультатів, потрібно

починати діяти – хоч і м'яко,
але досить наполегливо. Від
вашої активності в ці дні буде
залежати втілення заповіт�
них планів у реальність.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). За допомо�
гою творчого настрою
і кмітливості ви багато

чого зможете досягти. Вам
може виявитися в тягар пиль�
ний інтерес з боку партнерів
і колег.

РИБИ (20.02�20.
03). Вам варто бути
відкритими для пропо�
зицій, тоді вони  поч�

нуть надходити до вас у на�
ростаючому темпі. У рішенні
ділових питань  більше по�
кладайтеся на інтуїцію, як не
дивно, логіка навряд чи  буде
доцільною.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 30.09.13 – 06.10.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÎÎÎÎÎáà-íà!
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ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 25
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 12
     äiâ÷àòîê – 13
     îäðóæèëîñÿ –

22 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 13 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Житель Великобритании Фрэнк
Тернбридж сообщил, что он является
обладателем самых прочных носков в
стране. Британец приобрел их 25 лет
назад, пишет The Telegraph.

Свои "сверхпрочные" носки мужчи�

на приобрел на рынке родного горо�
да Глостер.

По словам Тернбриджа, он наде�
вает их каждую неделю, однако за это
время на носках, сделанных из ней�
лона и шерсти, не появилось ни од�
ной дыры.

Британец работает следопытом,
выслеживая пути миграции пантер и
других крупных хищников по всему
миру. Эта работа заставляет его мно�
го ходить пешком, но носки выдер�
жали и это испытание.

"Моя жена стирает их каждую не�
делю. Я ношу их постоянно и зимой, и
летом. Они очень удобные", – отметил
Тернбридж.

Отметим, в минувшем году швей�
царская компания Barefoot создала
носки, в которых можно ходить по ули�
це без обуви. Швейцарские защитные
носки (Swiss Protection socks) пред�
назначены для замены обуви, они дол�
жны создавать у пользователей иллю�
зию ходьбы босиком..

Ïàðó ÷àñîâ íàçàä çàãî-
ðåëàñü Öåíòðàëüíàÿ íà-
ëîãîâàÿ. Ãðàæäàíå  ïîìî-
ãàëè êòî ÷åì ìîã – äðî-
âàìè, óãëåì, áåíçèíîì…

Ìûñëè äîìàøíåãî êîòà:
"Õîçÿéêà õàõàëÿ  ïðèâå-

ëà. Âñþ íî÷ü ñ íåé ñïàë.
Íà ìîåì ìåñòå…

Ñåé÷àñ íà êóõíå  çàêðû-
ëèñü, ìåíÿ íå ïóñêàþò…
Èç ìîåé ìèñêè, íàâåðíîå,
æðóò.

Èç ïðèãîâîðà ñóäà:
"Ïîäñóäèìûé  îïðàâäàí,

ò. ê. âíåøíîñòü  ïîòåð-
ïåâøåé íå äîïóñêàåò
âîçìîæíîñòè  èçíàñèëî-
âàíèÿ â ïðèíöèïå".

Â áóäóùåì àâòîìîáèëè
"Ëàäà" ïîëíîñòüþ çàâîþ-
þò  ìèðîâîé ðûíîê  ÷åð-
íûõ è öâåòíûõ ìåòàë-
ëîâ.

Ìíîãèå êèïðèîòû  ìå÷-
òàþò  ïîáûâàòü â Ðîñ-
ñèè, ÷òîáû óâèäåòü, ãäå
æå ðóññêèå òàê  óñòàþò,
÷òî ïîòîì çäåñü òàê
îòäûõàþò.

Â Îäåññå:
– Êàê óçíàòü âîçðàñò

ãóñÿ?
– Ïî çóáàì.
– Íî âåäü ó ãóñÿ íåò çó-

áîâ.
– Çàòî ó ìåíÿ åñòü.

Ó âõîäà â ñèíàãîãó òàá-
ëè÷êà: "Âîéòè ñþäà ñ íå-
ïîêðûòîé ãîëîâîé – òà-
êîé æå ãðåõ, êàê ïðåëþáî-
äåÿíèå!”

Íèæå äîïèñàíî: " ß ïðî-
áîâàë òî è äðóãîå – ðàç-
íèöà êîëîññàëüíàÿ".

3 СОВЕТА ТЕМ, КТО ХОЧЕТ
БЫТЬ ВСЕГДА ЗДОРОВЫМ
1. Питайтесь рационально. С ЖКТ у большин�

ства из нас сейчас проблемы, и это влияет на
общее самочувствие. Надо ограничить в рационе
количество жареного, как бы вы его ни любили.
Ведь страсть к жареным блюдам ведет к гастри�
там, из�за него ухудшается усвоение белка, и им�
мунитет страдает. А вот про жир не забывайте: в
умеренных количествах он хорошо стимулирует
работу печени, желчного пузыря и кишечника.
Если не есть в разумных дозах жирного, будете
потом пить желчегонные таблетки.

2. Чаше гуляйте на свежем воздухе: из�за ма�
лых физических нагрузок иммунитету тоже луч�
ше не становится. Двигайтесь больше; хотя бы
по лестнице спускайтесь и поднимайтесь пеш�
ком.

3.  Полноценно спите, по 8—9 часов в сутки.
Важно, чтобы мозг отдыхал, и нервная система
тоже — когда она здорова, то лучше помогает
приспосабливаться к изменениям окружающей
среды.

Ùîðîêó âîñåíè â Çàêàðïàòò³ ïðîâîäèòüñÿ ïåðø³ñòü ç øàõ³â ñåðåä
þíàê³â òà ä³â÷àò â³êîì äî 14 ðîê³â. Â öüîìó ðîö³ 15 âåðåñíÿ êðàùèõ
øêîëÿð³â îáëàñò³ ïðèéìàâ Ìóêà÷³âñüêèé øàõîâèé êëóá. Â òóðí³ð³
çìàãàëèñÿ 45 ó÷àñíèê³â, ç ÿêèõ áóëî 7 ïåðøîðîçðÿäíèê³â òà ìàéæå
âñ³ ïåðñïåêòèâí³ ìîëîä³ øàõ³ñòè îáëàñò³.

Òîìó íå ñë³ä ³ êàçàòè, íàñê³ëüêè áîðîòüáà áóëà çàïåêëîþ. Âïåâíå-
íó ïåðåìîãó çäîáóâ íàø ìóêà÷³âñüêèé 11-ð³÷íèé Îëåêñàíäð Ðåøå-
òàð, äðóãå ì³ñöå – íàä³ÿ óæãîðîäñüêèõ øàõ³â – Âëàäèñëàâ Êóðèëî, à
áðîíçà ä³ñòàëàñÿ Àíäð³þ ²æàêó, ñèëüíîìó ôàâîðèòó òóðí³ðó ç ì³ñòà
Áåðåãîâà. Ä³â÷àòà çìàãàëèñÿ â îäíîìó òóðí³ð³ ðàçîì ç õëîïöÿìè, ³
ñåðåä íèõ íåîáõ³äíî â³äì³òèòè âïåâíåíó ãðó óæãîðîäêè Ïàí÷åíêî
Í³êîëåòòè, ÿêà ³ âèáîðîëà çîëîòó ìåäàëü. Íà äðóãîìó òà òðåòüîìó
ì³ñöÿõ â³äïîâ³äíî âèõîâàíêè íàøî¿ Ìóêà÷³âñüêî¿ øàõîâî¿ øêîëè
Ëàêàòîø Êàð³íà (ÇÎØ ¹1)  òà Õèìèíåöü Êàì³ëëà (ÇÎØ ¹3).

Þíèì ñïîðòñìåíàì áàæàºìî ïîäàëüøèõ øàõîâèõ òðèóìô³â òà
óñï³õ³â ó ¿õ òâîð÷îìó æèòò³.

Î. ÔÅÄ²Â

ØÀÕÎÂ² ÏÐÈÇÅÐÈ ÇÀÊÀÐÏÀÒÒß

Ïðèçåðè ÷åìï³îíàòó îáëàñò³

МОГЛИ Б ЧАСТІШЕ
Ë²ÊÀÐßÌ ² ÌÅÄÑÅÑÒÐÀÌ

ÇÁÈÐÀÞÒÜÑß Ï²ÄÍßÒÈ ÇÀÐÏËÀÒÓ.

Ïðåçèäåíò Â³êòîð ßíóêîâè÷  ïîîá³öÿâ,
ùî çàðïëàòè ìåäèê³â  ó öüîìó ðîö³ âè-
ðîñòóòü íà äåñÿòü ïðîöåíò³â.

À ç 1 æîâòíÿ  ïðàö³âíèêàì  «øâèäêî¿
äîïîìîãè» áóäóòü äîïëà÷óâàòè  çà óñê-
ëàäíåí³ óìîâè ïðàö³ íàäáàâêè äî 20
â³äñîòê³â îêëàäó.

Çì³íþºòüñÿ  ñèñòåìà íàðàõóâàííÿ
çàðïëàòè ³ äëÿ ðåøòè ìåäïðàö³âíèê³â.

Çà íîâèìè  óìîâàìè  îïëàòè ïðàö³,
ÿêà óæå ä³º  â ï³ëîòíèõ ðåã³îíàõ, º ìîæ-
ëèâ³ñòü  ïðèçíà÷èòè ¿ì çàîõî÷óâàëüí³
âèïëàòè.

Äîäàòêîâ³  íàðàõóâàííÿ  áóäóòü çà  äî-
äàòêîâèõ ïàö³ºíò³â ³  ÿê³ñíî íàäàí³ ïî-
ñëóãè.

Öå äîçâîëèòü ïëàòèòè ë³êàðÿì  íå 4
òèñÿ÷³ ãðèâåíü, à áëèçüêî 5 òèñÿ÷. Ìåä-
ñåòðàì – íå 2,5 òèñÿ÷³, à 4 òèñÿ÷³.

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²

Â íåä³ëþ 29 âåðåñíÿ
î 12.00 ñïåêòàêëü

 äëÿ ä³òåé “Ê³çîíüêà”

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Áðèòàíåö íîñèò îäíè íîñêè 25 ëåò

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺
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