
Залишайтеся з нами i надалi.
Адже ваша передплата —
найвагомiша частка  фiнансового
виживання нашої з вами газети.
Пiдписатися на газету “Мукачево”
можна у будь!якому поштовому
вiддiленнi мiста i району або без!
посередньо 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”
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НОБЕЛІВСЬКУ премію  по економіці присуджено
трьом американським вченим Юджіну Фамі, Ларсу Хан!
сену і Роберту  Шіллеру. Вони розділять між собою 1
млн. 250 тис доларів.

ЖИТЕЛІ Луцька відчули  весну. На вулицях міста  зак!
вітували деякі сорти каштанів.

19"РІЧНА  ужгородка  Евеліна Самсончик –  студен!
тка Львівського Держуніверситету стала першою
жінкою!моделлю  у Європі, з якою підписано постійний
контракт на співпрацю зі знаменитою  компанією "Ша!
нель".

БІЛОРУСЬКА міліція вперше використала безпілот!
ний літальний апарат "Бусел" для пошуку захованих у
лісах підпільних мінізаводів по виробництву самогону.

ВІД  наркоманії в Україні щороку  помирає 120 тисяч
осіб.

ІЛЬХАН Алієв  знову переміг на президентських ви!
борах в Азербайджані і знову став президентом – в
третій раз поспіль.

У ПОЕТИЧНОМУ конкурсі "Пушкінська Одеса " пере!
можцем – "Королем поетів України!2013" став   киянин
Володимир Каденко.

ДВА українських бізнесмени Ринат Ахметов і Вадим
Новинський створюють спільний холдинг для прид!
бання як мінімум 50 тисяч  га землі і запускають аграр!
ний  комплекс по вирощенню зерна і соняшника.

ЯПОНІЯ заявила, що готується  вивести сонячні елек!
тростанції у  космос  і  в такий  спосіб поступово витіс!
нити  з власної території атомні електростанції.

У ІСПАНСЬКОМУ  небі 108 парашутистів (з них 6!
українці) з 16 країн світу у вільному падінні сформували
у повітрі  п’ять різних геометричних фігур.

КОЛИШНІЙ президент Чехії Вацлав Клаус закликає
свою країну вийти з  Євросоюзу.

       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.

В пятерку худших регионов Ук"
раины по итогам работы в пер"
вом полугодии вошли Закарпа"
тье, Херсонщина, Волынь, Львов"
щина и Сумщина. Об этом сви"
детельствует сведенный рей"
тинг, составленный Кабинетом
министров.

ТАК, ХУДШИЕ оценки в рейтинге
получил губернатор Сумской обла!
сти Юрий Чмырь. Область заняла
27!е место за провал в таких на!
правлениях, как государственные
финансы, развитие потребитель!
ского рынка, а также рынка труда.

РЕЙТИНГ ХУДШИХ ГУБЕРНАТОРОВ
Второе место с конца занял гу!

бернатор Львовщины Виктор Шем!
чук, «обеспечивший» отставание
региона по экономическим пока!
зателям.

Волынская область заняла 25!е
место, продемонстрировав отста!
вание в инвестиционноинноваци!
онной деятельности, жилищно!
коммунальном хозяйстве, защите
прав детей и по показателю уров!
ня преступности.

Херсонщина оказалась на 24!м
месте за провал в инвестиционной
деятельности, защите прав детей,

ЖКХ, потребительском рынке и т. д.
23!е место досталось Закарпат!

ской области, которая показала не!
удовлетворительные результаты по
показателям уровня преступности,
по защите прав детей, развитию по!
требительского рынка, сообщает
«УНИАН».

В то же время лидерами по соци!
ально!экономическому развитию
за первое полугодие 2013 года ста!
ли: Киев (1!е место), Севастополь
(2!е место), Крым (3!е место), Ро!
венская область (4!е место), Киев!
ская область (5!е место).

Прокуратуру Мукачева
очолив Євген Ісар

10 жовтня, наказом Генерально!
го прокурора України, прокуро!
ром міста Мукачева призначено
старшого радника юстиції

ІСАРА Євгена Сергійовича.
Народився Євгеній Сергійович

1976 року  в Чернівцях. У 1997
році закінчив навчання на юридич!
ному факультеті Чернівецького
державного університету ім. Ю.
Федьковича, і відтак розпочав
роботу в органах прокуратури
стажистом на посаду помічника
прокурора Сторожинецького
району Чернівецької області, де
в подальшому був призначений
помічником прокурора. Тривалий час пропрацював у відділі
нагляду за дотриманням і застосуванням законів прокуратури
Чернівецької області, начальником відділу захисту майнових,
та інших особистих прав і свобод громадян та інтересів дер!
жави прокуратури Чернівецької області, а згодом старшим
помічником прокурора області з питань нагляду за дотриман!
ням і застосуванням законів на транспорті вказаної прокурату!
ри.

До призначення  прокурором міста Мукачева він працював
начальником відділу захисту прав і конституційних свобод гро!
мадян та інтересів держави прокуратури Чернівецької області.

Прес"служба прокуратури Закарпатської області.
Mukachevo.net

РОЗПОЧАЛАСЯ
ПЕРЕДПЛАТА

на газету “Мукачево”
на  2014"й рік

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС
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Â îíêî-ãåìàòîëîã³÷íå
â³ää³ëåííÿ îáëàñíî¿ äèòÿ-
÷î¿ ë³êàðí³  ç áëàãî÷èííîþ
àêö³ºþ òà ç ìåòîþ ìîðàëü-
íî¿ ï³äòðèìêè ìàëåíüêèõ
ïàö³åíò³â çàâ³òàëè ãîëîâà
”Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî-
ãî öåíòðó “Ñ³ì’ÿ” ²ðèíà
Øóëÿê òà ¿¿ çàñòóïíèê Îê-
ñàíà Äàí÷åíêî, ÿê³ ñòâî-
ðèëè ñïðàâæíº äèòÿ÷å
ñâÿòî: çà äîïîìîãîþ ëÿëü-
êîâèõ ïåðñîíàæ³â ïîêàçà-
ëè êàçêó, çàãàäóâàëè ìà-
ëå÷³ çàãàäêè ³ ðàçîì ç
íèìè ðàä³ëè çà ïðàâèëüí³
â³äïîâ³ä³ íà íèõ. À ïîò³ì
ìàëþâàëè ñï³ëüíèé ìàëþ-
íîê.

ßê ïîâ³äîìèëà ²ðèíà
Øóëÿê, ¿õíÿ îðãàí³çàö³ÿ
âæå ïðîâîäèëà ïîä³áí³
àêö³¿ â ³íøèõ â³ää³ëåííÿõ
ö³º¿ ë³êàðí³. ² íàäàë³ ïëà-
íóþòü ¿õ ïðîâåäåííÿ äëÿ
ä³òåé, ùî ïîòðåáóþòü ìî-
ðàëüíî¿ òà ïñèõîëîã³÷íî¿
ï³äòðèìêè.

Ãëÿíóâøè íà ìàëåíüêèõ
ïàö³åíò³â öüîãî â³ää³ëåí-
íÿ, ìåí³ ñòàëî  ìîòîðîø-
íî. Ó äóìêàõ âèíèêëî
ïèòàííÿ: Áîæå, çà ùî
âîíè ìàþòü òàê ñòðàæäà-
òè, çà ùî ¿ì öå çëî?..

ßíãîëÿòà ³ç çëàìàíîþ äîëåþ...

Ìàþ÷è íàãîäó, ÿ ïî-
ñï³ëêóâàëàñÿ ç â³äîìèì â
îáëàñò³ äèòÿ÷èì ë³êàðåì-
îíêîëîãîì, òèì÷àñîâî
âèêîíóþ÷èì îáîâ’ÿçêè
çàâ³äóâà÷à â³ää³ëåííÿì
Ïåòðîì Êóøí³ðîì, ÿêèé
ðîçïîâ³â ìåí³, ùî  îíêî-
ãåìàòîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ
áóëî ñòâîðåíî ó 1999 ðîö³
³ çà öåé ÷àñ áàãàòüîì ä³òÿì
íàøîãî ì³ñòà òà êðàþ äî-
âåëîñÿ ïðîéòè â íüîìó
ë³êóâàííÿ. Ñòàíîì íà ñüî-
ãîäí³øí³é äåíü ó
â³ää³ëåíí³  çíàõîäèòüñÿ 21
äèòèíà, ÿê³ îòðèìóþòü
âñå íåîáõ³äíå äëÿ òîãî,
ùîá îäóæàòè. Áî ÿê
ï³äêðåñëèâ Ïåòðî Ìèõàé-
ëîâè÷, á³ëüø³ñòü äèòÿ÷èõ
ïàòîëîã³é, âèÿâëåíèõ íà
ðàíí³é ñòàä³¿, ï³ääàþòüñÿ
ë³êóâàííþ.

Ñàì ë³êàð äóæå ïîçè-
òèâíî îö³íèâ áëàãî÷èí-
íó àêö³þ, ÿêó ïðîâåëè
ïðåäñòàâíèêè ”Ïñèõî-
ëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî öåí-
òðó “Ñ³ì’ÿ”. Éîãî îá-
ëè÷÷ÿ, ÿê ³ îáëè÷÷ÿ ä³-
òåé îñÿâàëà òåïëà ïî-
ñì³øêà, áî ïîä³áí³ àêö³¿
âèêëèêàþòü ïîçèòèâí³
åìî-ö³¿,  ÿê³ ïîòð³áí³
âñ³ì ä³òÿì ÿê çäîðîâèì
òàê ³ õâîðèì ³ âîíè äóæå
äîïîìàãàþòü ó ïðîöåñ³
ë³êóâàííÿ.

Íà ìîº çàïèòàííÿ ÷è
ïðîâîäèëèñÿ ïîä³áí³ çàõî-
äè ó â³ää³ëåíí³ ðàí³øå
Ïåòðî Ìèõàéëîâè÷
â³äïîâ³â, ùî òàêà àêö³ÿ
ïðîâîäèòüñÿ âïåðøå ³ êî-
ëåêòèâ â³ää³ëåííÿ  âäÿ÷-
íèé òèì, õòî îðãàí³çóâàâ
öåé ïîäàðóíîê äëÿ ä³òåé,

çàëèøèâøè ¿ì ÷àñòî÷êó
ñâîãî ñåðöÿ.

Ó áóäåííîìó æèòò³ ìè
÷àñîì íå ïîì³÷àºìî á³ëü
³íøèõ ëþäåé ³ â³ä÷óâàºìî
éîãî ò³ëüêè òîä³, êîëè
ãîðå ïðèõîäèòü äî áëèçü-
êèì íàì ëþäåé. Àëå, ÿêùî
êîæåí õî÷à á íà ìèòü çà-
äóìàºòüñÿ íàä ïðîáëåìîþ
õâîðèõ ä³òåé, ³ õî÷à á ÿêè-
ìîñü ïîçèòèâíèì ïîñòóï-
êîì äîïîìîæå ¿ì, öå âæå
ïîêðàùèòü ñòàí çäîðîâ’ÿ
öèõ ä³òåé.  Àäæå âîíè í³ â
÷îìó íå âèíí³. Âîíè —
ÿíãîëÿòà...

²ðèíà ÏÅÒÐÓÑ,
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò

â³ää³ëó ç ïèòàíü âíóòð-
³øíüî¿ ïîë³òèêè Ìóêà-
÷³âñüêîãî ì³ñüêâèêîíêîìó
(äëÿ ãàçåòè “Ìóêà÷åâî”)

Даний проект реалізований у
рамках програми «Відкрита влада»
за ініціативи Президента України
Віктора Федоровича Януковича та
закладений у Національний план дій
на 2013 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ на
2010%2014 роки «Заможне суспіль%
ство, конкурентоспроможна еконо%
міка, ефективна держава».

Метою вищезгаданого проекту є
створення для населення ефектив%
ного механізму доступу до адміні%
стративних послуг, прозорості про%
цедури та легкості отримання ре%
зультату.

Відтак, на виконання протоколь%
них доручень Кабінету Міністрів Ук%
раїни, поштовиками сформовано
та погоджено з Віце%прем’єр%
міністром України Вілкулом О.Ю.
«Єдиний уніфікований перелік ад%
міністративних послуг». До цього
переліку ввійшли адміністративні
послуги, що відносяться до компе%
тенції Пенсійного фонду, Управлін%
ня праці та соціального захисту на%
селення, Державної реєстраційної
служби України. Спільно з пред%
ставниками вищезгаданих органі%
зацій напрацьовано алгоритм на%
дання адміністративних послуг за%
собами поштового зв’язку, а також
розроблено інформаційні та  тех%
нологічні картки.

Всі етапи впровадження проекту
проводились за сприяння голови
Закарпатської обласної державної
адміністрації Олександра Олексан%
дровича Ледиди. Слід віддати на%
лежне і підтримці зі сторони голів
районних державних адміністрацій,

Ïðîåêò «Àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîñëóãè: ñïðîùåíèé äîñòóï ÷åðåç ïîøòó»
âïðîâàäæåíèé ó âñ³õ â³ää³ëåííÿõ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó îáëàñò³.

що дозволило реалізувати задум із
значним випередженням встанов%
лених термінів.

Наразі, Закарпатська область
входить в п’ятірку лідируючих обла%
стей по кількості звернень грома%
дян на одне відділення поштового
зв’язку. Краяни зрозуміли, що нема
доречності стояти в чергах, витра%
чати свій час та гроші на дорогу до
суб’єкта надання адміністративної
послуги чи центру надання адміні%
стративних послуг, а достатньо
відправити оформлений пакет до%
кументів поштою і отримати резуль%
тат.

Навіть за особистого звернення
громадян, статтею 10 Закону Украї%
ни «Про адміністративні послуги»
передбачено повернення резуль%
татів надання адміністративної по%
слуги засобами поштового зв’язку.
Згідно пункту 35 Постанови Кабіне%
ту Міністрів України №588 від
01.08.20123р. «Про затвердження
Примірного регламенту центру на%
дання адміністративних послуг» ад%
міністратор центру під час отри%
мання вхідного пакету документів
зобов’язаний з’ясувати прийнятний
для суб’єкта звернення спосіб його
повідомлення про результат надан%
ня адміністративної послуги, а та%

кож спосіб передачі суб’єктові звер%
нення вихідного пакета документів
(особисто, засобами поштового
або телекомунікаційного зв’язку),
про що зазначається в описі вхідно%
го пакета документів у паперовій
та/або електронній формі. У випад%
ку ж звернення громадян безпосе%
редньо до суб’єкта надання адмін%
істративної послуги, у Заяві, слід
зазначити, що відповідь від бажає
отримати поштою.

Разом з цим у відділеннях пошто%
вого зв’язку споживачам пропо%
нується близько 50 видів послуг,
основні з яких:

% пересилання поштових відправ%
лень;

% міжнародні поштові відправлен%
ня;

% супутні послуги поштового
зв’язку;

% розповсюдження періодичних
видань;

% кур’єрська доставка;
% послуги страхування.

Не забувають поштовики і про
розвиток підростаючого покоління.
Спільно із Всесвітнім поштовим
союзом проводиться Міжнародний
конкурс епістолярного жанру  “На%
пиши листа і розкажи, як музика
впливає на життя людини”. Прова%
диться активна співпраця з Дитя%
чим фонду ООН (ЮНІСЕФ), резуль%
татом якої став ще один дитячий
конкурс «Намалюй свої права».

Петро МАРКЕВИЧ,
помічник директора

ЗД УДППЗ «Укрпошта»

Митний кодекс додав
Україні рейтингів

Лише за один рік Україна піднялася на 18 пунктів у
престижному рейтингу простоти оподаткування
Paying Taxes%2013, який був складений Світовим бан%
ком. Відзначено зростання нашої країни на 15 позицій
і в загальному рейтингу легкості ведення бізнесу
Doing Business%2013. Хоча цей рейтинг не означає,
що Україна вже перетворилася на підприємницький
рай, до цього ще далеко, але цифри підтверджують,
що країна поступово позбавляється корупції та клей%
ма європейського лідера за рівнем тінізації економі%
ки.  держав формує сприятливий бізнес%клімат.

На думку експертів, важливу роль у цих змінах
відіграв новий Митний кодекс, який набув чинності  1
червня 2012 року. Всупереч песимістичним прогно%
зам окремих українських політиків та «знавців», які на
той момент піддали жорсткій критиці ще не прийня%
тий документ, новий Кодекс кардинально змінив ро%
боту митниці, допоміг запровадити сучасні ІТ%серві%
си, позбутися черг, зменшити кількість перевірок,
мінімізувати корупційні ризики.

Як визнають самі підприємці Закарпаття, які зай%
маються поставками українських товарів за кордон,
українська митниця сьогодні працює за сучасними
європейськими стандартами. «До доброго швидко
звикаєш. Немає черг, практично відсутні довгі при%
скіпливі перевірки. Оформити митну декларацію мож%
на в електронному вигляді, годинами не оббиваючи
пороги і не приносячи «подарунки». Не доводиться,
як раніше, платити зайве», % каже Сергій, топ%менед%
жер однієї з транспортних компаній Ужгорода. За його
словами, зіграло важливу роль і те, що розмитнювати
вантажі сьогодні дозволено на тих пунктах, де
підприємцю зручніше, а не винятково за місцем реє%
страції фірми, як було раніше. Щоб зрозуміти, на%
скільки це вигідніше, досить згадати: ще рік тому киї%
вська фірма мала розмитнювати вантажі лише в Києві,
навіть якщо споживач їх чекав через 5 % 10 км від кор%
дону в Ужгороді.

Результат такої чесної гри, на думку експертів, влаш%
товує всіх. Український малий і середній бізнес по%
троху виходять з тіні. Країна поліпшує свої позиції в
міжнародних рейтингах, позбавляється від корупції і
клейма європейського лідера за рівнем тінізації еко%
номіки. Бюджет поповнюється. За даними прес%служ%
би Міндоходів, за сім місяців 2013 року фізособи%
підприємці, які працюють за спрощеною системою
оподаткування, сплатили до бюджету понад 2,8 млрд.
грн. А це у півтора рази перевищує показники анало%
гічного періоду минулого року.

Адже стабільне наповнення бюджету % це можливість
і ресурси для подальшого зниження податків, підви%
щення зарплат бюджетникам, ремонту наших бага%
тостраждальних закарпатських доріг та реалізації
соціальних проектів.

Легалізації бізнесу та мінімізації корупційних ризиків
допомагають сучасні електронні сервіси, які вже ви%
користовуються. Наприклад, електронне декларуван%
ня сьогодні стало основною формою спілкування
підприємців з митницею. У серпні 2013 року «частка»
електронних декларацій склала 84%.

Òîâàðèùè ïî ñëóæáå, äðó-
çüÿ-ôðîíòîâèêè ïî Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ìëàä-
øåå ïîêîëåíèå ñîâåòñêèõ
îôèöåðîâ îò âñåé äóøè ïî-
çäðàâëÿþò ãâàðäèè ãåíåðàë-
ìàéîðà

Èâàíà
Âàñèëüåâè÷à

ÄÅÌÈÍÀ
ñ 90-ëåòèåì! Ìû, ìîëîäîå ïîêîëåíèå çàùèòíèêîâ
Ðîäèíû, öåíèì Âàñ, êàê àâòîðèòåòíîãî è óâàæàåìî-
ãî ïðîôåññèîíàëà, âîñõèùàåìñÿ Âàìè çà íåïîêîëå-
áèìîñòü âåðû â ñïðàâåäëèâîñòü, ÷åëîâå÷íîñòü, òðó-
äîëþáèå, îïòèìèçì, íåèñ÷åðïàåìûé çàïàñ ñîçèäà-
òåëüíîé ýíåðãèè, ïîçèòèâíûõ ýìîöèé, äóøåâíîé ìî-
ëîäîñòè. Æåëàåì Âàì áîëüøîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷à-
ñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ â
áëàãîðîäíîì äåëå – ñëóæåíèè Îòå÷åñòâó.

Ìèõàèë ÌÀÍÈ×ÅÂ, ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà âåòåðàíîâ Çàïàäíîé ãðóïïû âîéñê

(ÃÑÂÃ), ãâàðäèè ïîäïîëêîâíèê

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÄÎËÃÎËÅÒÈß!



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 3333317 æîâòíÿ 2013 ð.

¹ 41 (992)¹ 41 (992)¹ 41 (992)¹ 41 (992)¹ 41 (992)

ñò.

Äëÿ ÷èñòèõ óñå ÷èñòå. (Àïîñòîë Ïàâëî).

ПАТ «ТЕРРА БАНК» традиційно свят�
кує свій день народження, пропоную�
чи для своїх клієнтів різноманітні
акційні програми та подарунки.

До свого 17�річчя ПАТ «ТЕРРА БАНК»
розпочинає акцію по депозитних вкла�
дах для фізичних осіб «Свято наше –
подарунки Ваші». Акція діятиме з 08
жовтня 2013 року по 31 грудня 2013
року.

Всі клієнти, які в цей період розмі�
стять грошові кошти на вклади: «Доб�
робут», «Батьківський», «Скарбниця»
або «Родинний» в національній або
іноземній валюті, гарантовано отри�
мають додатковий бонус до діючої
відсоткової ставки від 0,5% до 3,00%.

Головною перевагою акції є – можливість
вибору найбільш зручного для клієнта
типу депозитного вкладу, на обраний ним
термін та при збереженні діючої в Банку
системи лояльності до вкладників.

Крім цього, після закінчення проведення акції відбудеться розіграш цінних
подарунків (телевізорів, мобільних телефонів,фотоапаратів, мікрохвильових
печей та планшетів). Учасником розіграшу цінних подарунків стає кожен вклад&
ник Банку, який розмістив грошові кошти на будь&який депозитний вклад, з
великого спектру наявних в ПАТ «ТЕРРА БАНК», в період дії акції.

«Ми цінуємо кожного нашого клієнта та прагнемо запропонувати високий
рівень обслуговування, привабливі умови розміщення та лояльні умови для
всіх наших клієнтів. В цьому ми би хотіли підкреслити не тільки прагнення
Банку до зміцнення іміджу сучасної та інноваційної фінансової установи, а й
Банку, що бачить в своїх клієнтах, передусім, партнерів та друзів» – підкрес&
лює Аліна Лубянецька, начальник Управління пасивних та розрахункових опе&
рацій ПАТ «ТЕРРА БАНК».

За детальнішою інформацією просимо звертатися:
м.Мукачево, вул. Миру, 7. Тел.: 5�48�26.

Ліцензія НБУ №177 від 27.10.2011 р.

«Ñâÿòî íàøå – ïîäàðóíêè Âàø³»!

У суботу,  12 жовтня 2013
року, у Мукачеві пройшов п’я&
тий за ліком обласний
турнір серед ветеранів во&
лейболу, присвячений пам’&
яті Євгена Овсяннікова, пе&
дагога, спортсмена, колиш&
нього керівника відділу мо&
лоді та спорту Мукачівсько&
го міськвиконкому.

Цього року участь у турнірі
взяли волейбольні команди
з Мукачева, Ужгорода,
Міжгір’я та Тячівського
району. У змаганнях, що
проходили в теплій това&
риській атмосфері, завдя&
чуючи високій майстер&
ності та наполегливості пе&
ремогу святкували волей&
болісти міста Мукачева,
друге місце посіла коман&
да з Ужгорода, а третє ви&
бороли представники Тячі&
вського району.

«Євген Михайлович Ов&
сянніков був високомораль&
ною, непересічною особис&
тістю, майстром своєї спра&
ви, дуже сумлінною та відпо&

Учителі живуть не тільки
в своїх учнях…

відальною людиною. Подив&
іться скільки людей прийш&
ло, щоб взяти участь у
турнірі, молоді та ветеранів,
людей, які знали його і тих,
хто тільки чув про нього», &
тепло відізвався про свого
колишнього вчителя, а
пізніше і колегу по роботі
Володимир Уліганець, який
нині очолює відділ молоді та
спорту Мукачівського
міськвиконкому.

Нам же залишається

тільки приєднатися до цих
гарних слів і сказати: цього&
річний турнір ще раз
підтвердив, що пам’ять про
Євгена Овсяннікова продов&
жує жити в наших серцях, а
його відношення до своїх
обов’язків залишається кра&
щим прикладом для насліду&
вання.

Відділ з питань внутріш�
ньої політики Мукачівсько�
го міськвиконкому для га�
зети «Мукачева».

Цими днями, а саме
8 жовтня, міський го&
лова Золтан Ленд’єл,
голова міської ради
Іван Маняк та заступ&
ник міського голови
Михайло Лабош заві&
тали до генерала &
майора у відставці
Івана Васильовича
Дьоміна з почесною
місією, адже в цей
день йому виповнило&
ся 90 славних літ.

Приємний, усміх&
нений, статний муж&
чина у військовій
формі радо зустрів на
порозі своєї квартири
гостей. Скажу, форма
йому до лиця. А китель в орденах та ме&
далях — це його життя.

Іван Васильович виявився дуже ціка&
вим співрозмовником. Розповідаючи
свою біографію, можна сказати, що він
відданий син свого народу. Адже все своє
життя був на захисті Вітчизни. Коли роз&
почалася Велика Вітчизняна війна, праг&
нення захищати Батьківщину ще зовсім
юного Івана Дьоміна були настільки ба&
жаними, що навіть йшов на хитрощі,
підробляючи документи, за що ледь не
постраждав. Але бажання все ж таки пе&
ремогло. І вже в грудні місяці 1941&го юнак
був призваний до лав Червоної Армії.
Райвійськкомат паралельно направляє
його на навчання у 3&є Ленінградське ар&
тилерійське училище. В 19&річному віці
Іван Васильович стає командиром бата&
реї на 2&у Прибалтійському фронті. Війну
закінчив у званні капітана.

У різних кінцях світу довелося служити
І.В. Дьоміну: від Далекого Сходу до Ки&
таю та Єгипту, де був старшим воєнним
радником, служив майже у всіх куточках
колишнього Радянського Союзу. На почат&
ку 70&х років Івана Васильовича Дьоміна

Ìóêà÷³âñüêèé âåòåðàí ²âàí Äüîì³í
â³äçíà÷àº ñâ³é 90-ë³òí³é þâ³ëåé

призначено начальни&
ком артилерії 128&ї
гвардійської мото&
стрілецької дивізії,
штаб якої знаходиться
в місті Мукачеві.

Після майже 40 років
військової служби пе&
рейшов працювати ке&
рівником комунального
господарства міста.
Був головою Мукачі&
вської міської ради ве&
теранів. Наразі очолює
міську організацію
Спілки радянських оф&
іцерів. Іван Васильо&
вич є активним учас&
ником загальноміських
заходів.

Щирі привітання від гостей, тепла бес&
іда і спогади про своє життя розчулили
ювіляра. З доброю посмішкою на вустах і
з сльозами на очах Іван Васильович ска&
зав, що він вдячний своїй долі, адже не
дивлячись на страшні роки війни, які він
гідно пройшов захищаючи рідну Вітчизну,
здійснилася мрія його дитинства — бути
військовим. Зараз він радіє за успіхи своїх
дітей та внуків, які в цей день його вітали
по телефону,  а вже в неділю, зберуться
всією дружньою родиною відзначати та&
кий славний ювілей.

Із цікавої розповіді Івана Васильовича
запам’яталась фраза: “люби життя і воно
полюбить тебе”, яка я думаю, є стилем
життя цього мудрого чоловіка. Адже, по&
глянувши на нього, бачиш  гарного, здо&
рового та енергійного чоловіка, який веде
правильний спосіб життя. І, напевно, за
це Бог дарує йому такі гарні літа в здо&
ров’ї і радості.

Ірина ПЕТРУС,
головний спеціаліст відділу з питань
внутрішньої політики Мукачівського
міськвиконкому (для газети «Мукаче�
во»)

Відповідно до вимог По&
станови Кабінету міністрів
України від 13.03.2002 р. №
302 «Про затвердження По&
рядку проведення та оплати
робіт, пов’язаних з видачею
дозволів на викиди забруд&
нюючих речовин в атмос&
ферне повітря стаціонарни&
ми джерелами, обліку
підприємств, установ, орган&
ізацій та громадян&
підприємців, які отримали
такі дозволи» для отриман&
ня довідки про надходжен�
ня скарг і пропозицій від
громадян повідомлення про
намір отримати дозвіл на
викиди забруднюючих речо&
вин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами
повинно бути розміщене в
місцевих друкованих за�
собах масової інформації.

Відповідно до п. 2.18.Нака&
зу Міністерства охорони на&
вколишнього природного
середовища України від
09.03.2006 р.  № 108 «Про
затвердження Інструкції про
загальні вимоги до оформ&
лення документів, у яких об&
ґрунтовуються обсяги ви&
кидів, для отримання дозво&
лу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне по&
вітря стаціонарними джере&
лами для підприємств, уста&

До уваги суб’єктів підприємницької діяльності,
що знаходяться на території міста Мукачева, які

мають намір отримати довідку для дозволу на
здійснення викидів забруднюючих речовин!

нов, організацій та грома&
дян&підприємців» інформа&
ція про отримання дозволу
для ознайомлення з нею
громадськості повинна
включати таке:

& опис промислового
об’єкта відповідно до пункту
2.3 цієї Інструкції для
об’єктів, які віднесені до
першої та другої груп. Об&
’єкти, які віднесені до тре&
тьої групи, надають загаль&
ний опис виробництв та тех&
нологічного устаткування;

& відомості щодо виду та
обсягів викидів забрудню&
ючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними дже&
релами відповідно до пункту
2.9 цієї Інструкції;

& заходи щодо впровад&
ження найкращих існуючих
технологій виробництва
відповідно до пункту 2.11 для
об’єктів, які віднесені до
першої групи;

& перелік заходів щодо
скорочення викидів забруд&
нюючих речовин відповідно
до пункту 2.14 цієї Інструкції
для об’єктів, які віднесені до
першої та другої груп;

& пропозиції щодо дозво&
лених обсягів викидів заб&
руднюючих речовин в ат&
мосферне повітря стаціо&
нарними джерелами відпо&

відно до пункту 2.13 цієї
Інструкції;

& популярне резюме вище&
викладеного для подачі в
засоби масової інформації
для ознайомлення з гро&
мадськістю.

ЗРАЗОК ОГОЛОШЕННЯ:
Назва організації (юри&

дична та фактична адреса)
має намір отримати дозвіл
на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне по&
вітря стаціонарними джере&
лами.

Основний напрямок діяль&
ності підприємства:

Місцезнаходження стаці&
онарних джерел здійснення
викидів:

Основними забруднюю&
чими речовинами є:

Зауваження та пропозиції
організацій, установ, гро&
мадських об’єднань та гро&
мадян приймаються та роз&
глядаються в тридцятиден&
ний термін з дати опубліку&
вання цього повідомлення
виконавчим комітетом Мука&
чівської міської ради за ад&
ресою: м. Мукачево, вул.
Пушкіна, 2, т. 2&20&27 (відділ
економіки).

Відділ економіки
Виконавчого комітету

Мукачівської міської ради

У зв’язку з щорічним відзначенням 01
листопада Дня вшанування пам’яті по&
мерлих, на виконання розпорядження
міського голови № 423 від 03.10.2013
року “Про організацію торгівлі вінками
та квітами до Дня вшанування пам’яті
померлих” та  численними звернення&
ми приватних підприємців, фізичних
осіб з 24 жовтня по 01 листопада поточ&
ного року в центральній частині міста
на площі Миру буде організовано ярма&
рок торгівлі вінками та квітами.

ВШАНУЙМО ПАМ’ЯТЬ ПОМЕРЛИХ
Режим роботи – з 8.00 до 18.00 години

за київським часом щоденно.
Для отримання додаткової інформації

можна звернутися у відділ торгівлі, гро&
мадського харчування, побуту та захис&
ту прав споживачів виконавчого коміте&
ту Мукачівської міської ради кабінет
№ 56, або зателефонувавши  за номе&
ром 2&23&09.

Відділ з питань внутрішньої пол�
ітики  Мукачівського міськвиконко�

му (для газети «Мукачево»)
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Ç Äíåì íàðîäæåííÿ!
Öèìè òåïëèìè îñ³íí³ìè äíÿìè â³äçíà÷àº ñâîº ïðå-

êðàñíå 35-ð³÷÷ÿ íàø êîëåãà – íà÷àëüíèê þðèäè÷íîãî
â³ää³ëó ô³ðìè «Àóäèò»

Ê²ËÀÐÓ Àíäæåé Â’ÿ÷åñëàâîâè÷
Ñåðäå÷íî â³òàºìî Òåáå ç ö³ºþ ÷óäîâîþ äàòîþ ³ â³ä óñ³º¿

äóø³ áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòîãî ùàñòÿ, ùåä-
ðî¿ äîë³, ïàëêîãî êîõàííÿ, äîñòàòêó, ðàäîñò³, õîðîøîãî
íàñòðîþ, íåâè÷åðïíî¿ æèòòºâî¿ åíåðã³¿, íàñíàãè, ùîá óñ³
áàæàííÿ òà ìð³¿ ñòàâàëè ðåàëüí³ñòþ. Áàæàºìî íîâèõ ïðî-
ôåñ³éíèõ óñï³õ³â ó ðîáîò³, ùîäåííî¿ óäà÷³ òà ô³íàíñîâî¿
íåçàëåæíîñò³, ðîäèííîãî çàòèøêó, íàä³éíèõ äðóç³â òà
Áîæî¿ ëàñêè.

Õàé äîðîãè ñòåëÿòüñÿ êðèëàòî,
Áóäóòü ÷èñò³, ð³âí³, ÿê ñòðóíà,
Õàé äîáðî íå îìèíàº õàòó,
ßê íå îìèíàº öâ³ò âåñíà.
Õàé çäîðîâ’ÿ, ðàä³ñòü ³ äîñòàòîê
Ñòåëÿòüñÿ, íåìîâ âèøíåâèé öâ³ò,
Õàé ìàëþº äîëÿ ç áóäí³â ñâÿòî,
² Ãîñïîäü äàðóº ñîòíþ ë³ò!
Æèâè, òâîðè, êîõàé, ðàä³é æèòòþ!

Ç âåëèêîþ ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ êîëåêòèâè
ÏÏ «Àóäèò» òà ÏÏ «Êëóá áóõãàëòåð³â»,

ëþáëÿ÷³ Òåáå áàòüêè, ð³äí³ òà äðóç³.

Â ãâàðäèè ãåíåðàë-ìàéîðå, ó÷à-
ñòíèêå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû

Èâàíå Âàñèëüåâè÷å
ÄÅÌÈÍÅ

íåîðäèíàðíî âñå – è ñòèëü
ìûøëåíèÿ, è ìàíåðà ãîâî-
ðèòü, è äàæå íåïîäàòëèâîñòü
âîçðàñòó: â 90 ëåò îí áîäð,
ýíåðãè÷åí. Íî ñàìîóñïîêîåí-
íîñòè, ñàìîäîâîëüñòâà â íåì
íåò. Ñêîðåå íåóäîâëåòâîðåí-

íîñòü ñîáîé. À âåäü ýòî, â ñóùíîñòè, ãëàâíàÿ ïðèìå-
òà þíîñòè äóøè. Ãëÿäÿ íà Èâàíà Âàñèëüåâè÷à,  ïðè-
õîäèøü ê ìûñëè, ÷òî Åãî âîçðàñò èçìåðÿåòñÿ ñîöè-
àëüíîé àêòèâíîñòüþ, îòíîøåíèåì ê îêðóæàþùèì
ëþäÿì è ê ñâîåìó äåëó. Íåîöåíèì Âàø ëè÷íûé âêëàä
â óêðåïëåíèå àðìèè, âîñïèòàíèè ìîëîäåæè â äóõå
ïàòðèîòèçìà, ëþáâè ê Ðîäèíå, îáîãàùåíèè äóõîâ-
íîé æèçíè ìóêà÷åâöåâ. Âûñîêèå ðàòíûå è ãîñóäàð-
ñòâåííûå íàãðàäû íà Âàøåé ãðóäè ñâèäåòåëüñòâóþò
î øèðîêîì îáùåñòâåííîì ïðèçíàíèè çíà÷èìîñòè è
íåîáõîäèìîñòè òîãî, ÷òî Âû äåëàëè è äåëàåòå äëÿ
óòâåðæäåíèÿ ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëåíèé è íåðàç-
ðûâíîñòè èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà.  Ïðèìèòå ñàìûå
èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ Âàøåãî çàìå-
÷àòåëüíîãî þáèëåÿ. Æåëàþ Âàì çäîðîâüÿ, äîëãîëå-
òèÿ, íåóãàñàåìîé ìóäðîñòè è íîâûõ äîñòèæåíèé.

   Àëåêñàíäð ÌÈØÈÍ, ïðåäñåäàòåëü Ìóêà÷åâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà Îáùåñòâà èíâàëèäîâ

Âåëèêèé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è Âîîðóæåííûõ
Ñèë Óêðàèíû, ãâàðäèè ïîëêîâíèê â îòñòàâêå

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Мукачівського міського голови
17.09.2013 р.             Мукачево   №389

Про скликання чергової сесії  Мукачівської
міської ради 6!го скликання

На підставі п.п. 4, 5 статті 46, п.п. 20 п.3 ст.42
Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та Регламенту Мукачівської міської ради
провести чергову сесію Мукачівської міської
ради 6�го скликання 31 жовтня 2013 року о
10:00 год. у великому залі засідань міської ради.

Керівникам структурних підрозділів міськви�
конкому подати у відділ по роботі з депутатами
та постійними комісіями проекти рішень (в па�
перовому та електронному вигляді), що плану�
ються розглянути на сесії міської ради.

З.ЛЕНД’ЄЛ,
Мукачівський міський голова

ОГОЛОШУЄТЬСЯ
КОНКУРС

Мукачівська ЦРЛ оголошує конкурс на право оренди
майна комунальної власності � вбудованих приміщень
2�25а на 1 поверсі в корпусі «Б» поліклінічного відділен�
ня в будівлі по вул. Грушевського, 29, в м.Мукачево,
загальною площею 18,0 кв.м., з функціональним при�
значенням – розміщення аптечного пункту. Стартова
місячна орендна�плата становить 243,00 грн. без ПДВ.
Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюєть�
ся у порядку, визначеному чинним законодавством.

Проведення конкурсу о 14.30 год. к.ч. 08.11.2013р. в
конференц залі Мукачівської ЦРЛ за адресою: м. Му�
качево, вул. Пирогова, 8�13.

Істотні умови конкурсу на право оренди:
� найвища ціна оренди;
� термін оренди � 2 роки 11 місяців;
� комунальні послуги оплачує орендар окремо;
� проведення належного ремонту приміщення;
� врегулювати землекористування згідно чинного за�

конодавства. Перелік документів для участі в конкурсі:
� заява на участь в конкурсі за формою;
� конкурсна пропозиція;
� копії установчих документів претендента.
Документи повинні бути прошнуровані, пронумеро�

вані, завірені мокрою печаткою, підписом та подава�
тися в запечатаному конверті.

Пропозиції подавати в планово�економічний відділ
Мукачівської ЦРЛ до 13.00 год. к.ч. 05.11.2013р. за ад�
ресою: м. Мукачево, вул. Пирогова, 8�13. Довідки за
тел: 2�40�67.

Колектив Мукачівського міськвиконкому вис!
ловлює глибоке співчуття начальнику відділу з
питань оборонно!мобілізаційної та режимно!
секретної роботи міськвиконкому В.П.Карпик з
приводу смерті її батька

Павла Івановича КАРПИКА.
Хай земля буде йому пухом.

Ìóêà÷³âñüêà ÎÄÏ²: Â³äñóòíÿ ä³ÿëüí³ñòü –
çâ³ò ùîäî ñóì íàðàõîâàíîãî ºäèíîãî âíåñêó

íå ïîäàºòüñÿ
Якщо підприємство не провадить господарську

діяльність, не має найманих працівників, відповід�
но не нараховує заробітну плату, то звіт щодо сум
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’яз�
кове державне соціальне страхування до органів
доходів і зборів ним не подається. Тобто, звіт з про�
черками подавати не потрібно.

Відповідна норма визначена пп. 2.13 п. II. Поряд�
ку формування та подання страхувальниками звіту
щодо сум нарахованого єдиного внеску на загаль�
нообов’язкове державне соціальне страхування
затвердженого Наказом Міністерства доходів і
зборів України  від 09 вересня 2013 року

№ 454 та Зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20 вересня 2013 року за № 1628/24160.

Ñ×ÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎËÃÎËÅÒÈß!ÙÀÑÒß ÂÀÌ
ÍÀ ÌÍÎÃÀß Ë²Ò!

×óäîâà ïîðà çîëîòî¿ îñåí³  îá-
äàðóâàëà þâ³ëåéíèìè Äíÿìè íà-
ðîäæåííÿ äâîõ íàøèõ øàíîâà-
íèõ êîëåã.

Ó ¿õ ÷èñë³ ÷àð³âíà  «ñîþçíÿí-
êà»  âåëüìèøàíîâíà ïàí³

Ñîô³ÿ ÊÎÂÀËÜ.
Ïðèéì³òü, ìèëà þâ³ëÿð-

êî, ç òàêî¿ íàãîäè íàø³ íàé-
ùèð³ø³ â³òàííÿ ³ ïîáàæàí-
íÿ. Àäæå ìè âñ³ ùèðî ðàä³-
ºìî, êîëè  çâó÷èòü  ó Âàøîìó âèêîíàíí³
ãàðíà óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. Áàæàºìî Âàì
çäîðîâ’ÿ, ðàäîñò³ â³ä êîæíîãî ïðîæè-
òîãî äíÿ. Íåõàé çàâæäè ïîðó÷  éäóòü
â³ðí³ äðóç³, ðîñòóòü  ùàñëèâèìè îíó-
êè é ïðàâíó÷êà. À Ãîñïîäü  äàðóº Âàì
áëàãîäàòü  â ðîäèí³ ³ äîïîìàãàº â íàò-
õíåíí³é ïðàö³ â ãðîìàäñüêîìó
îá’ºäíàíí³  «Ñîþç óêðà¿íîê» òà  â õîðîâîìó êîëåê-
òèâ³ «Â³äãîì³í» íà áëàãî ð³äíî¿ Óêðà¿íè.

*   *   *
Âñÿ íàøà «óêðà¿íñüêà ðîäèíà»

ùèðî â³òàº ç þâ³ëåéíèì äíåì íà-
ðîäæåííÿ  âåëüìèøàíîâíîãî ïàíà
Áîãäàíà ÃÓÐÑÜÊÎÃÎ.

Ðàçîì ç ïðèâ³òàííÿìè, øëå-
ìî Âàì íàéêðàù³ ñåðäå÷í³
ïîáàæàííÿ.

Íåõàé æèòòÿ  ³ íàäàë³
êâ³òóº âñ³ìà êîëüîðàìè çî-
ëîòî¿ îñåí³ ³ ïðèíîñèòü áà-
æàííÿ òâîðèòè,  íåõàé

ñì³þòüñÿ äí³, íå ïëà÷óòü íî÷³. Ãëèáîêî øàíóºìî
Âàøó â³ääàí³ñòü ðîáîò³, ð³äí³é Óêðà¿í³ ³ ðàä³ºìî, ùî.
íåçâàæàþ÷è íà íåïîïðàâèì³ âòðàòè, Âè  çóì³ëè  çáå-
ðåãòè ùèðå, äîáðå ñåðöå ³ áàæàííÿ ïðèíîñèòè âñ³ì,
õòî Âàñ îòî÷óº, ðàä³ñòü, äîïîìàãàòè ð³äíèì ³ ñàìî-
â³ääàíî ñëóæèòè Óêðà¿í³.

Äîðîã³ íàø³ þâ³ëÿðè!
Íåõàé ùîäíÿ âñå áóäå, ùî ïîòð³áíî,
Áåç ÷îãî íå ñêëàäàºòüñÿ æèòòÿ –
Ëþáîâ, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, äðóæáà
Òà â³÷íî íåñòàð³þ÷à äóøà.
Íåõàé Ãîñïîäü â îï³ö³  âàñ òðèìàº,
À Ìàòè Áîæà ð³äíèõ çàõèñòèòü,
Ùàñëèâèõ ìíîãà ë³ò ìè âàì áàæàºì
À Äóõ Ñâÿòèé íåõàé äîáðîì áëàãîñëîâèòü.

Ç ïîâàãîþ  Ìóêà÷³âñüêå ÃÎ «Ñîþç óêðà¿íîê»
 òà õîðîâèé êîëåêòèâ «Â³äãîì³í».
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²ñòèíà ³ñòèí³ íå ìîæå ñóïåðå÷èòè. (Äæ. Áðóíî).

 На життєвих перехрес�
тях розходяться, на них
же і сходяться людські
шляхи, пересікаються
людські долі. 16 лютого
2013 року  виповнилося 65
літ,  як Указ Президії Вер�
ховної Ради СРСР «Про
присвоєння звання Героя
Соціалістичної Праці пе�
редовикам сільського
господарства Української
РСР» навічно поєднав долі
трьох закарпатських се�
лян: українки Ганни Васи�
лівни Лехман, угорки Оле�
ни Валентинівни Сейпі й
болгарина Пенчо Генчо�
вича Пенчева. Їх імена
стоять в ряду тих, хто зак�
ладав основи соціалістич�
ного села в Закарпатті,
його економічного і соц�
іального розвитку, ніс в
життя селян те нове, що
мав давати і вже давав но�
вий радянський лад.

Тривалий час вважало�
ся,  і понині  в історії ви�
никнення колгоспів у на�
шому краї значиться, що
перший колгосп організу�
вали селяни з Яворова, що
на Ужгородщині,  у бе�
резні 1946 року. А факти
свідчать інше. На початку
березня 1946 року завіду�
ючий сільськогосподарсь�
ким відділом обкому
ВКП(б) А.Костенко у до�
повідній записці інформу�
вав керівників області, що
«Ініціативна група з Мука�
чева складалася з 17
сімей, 72 працездатних

членів. Ініціаторами ство�
рення «городнього друж�
ства» стали Федір Ганчев,
Йосип Роглев, Деньо
Пеєв, Пенчо ПЕНЧЕВ…
Болгари�городники прий�
няли примірний сільсько�
господарський статут
артілі, усуспільнили тяг�
ло: 6 коней, 4 електромо�
тори з насосами для по�
ливання овочів, 3 плуги, 4
вози, 4200 парникових
рам та інше обладнання
для парникового госпо�
дарства… У листопаді
1945 року на загальних
зборах було обрано прав�
ління сільськогоспо�
дарської артілі, ревкомі�
сію. Артілі присвоїли ім’я
Георгія Димитрова». Голо�
вою новоствореного кол�
госпу було обрано Федо�
ра Ганчева. Бригади очо�
лили Степан Попжелєв,
Йосип Роглев, Ілля Семе�
няк…

У 1946 році колгоспи

ЗЕМНОСИЛИ

почали створювати  в усіх
округах краю. У тому році
члени ініціативної групи
селян Вишкова, що на Ху�
стщині написали в облас�
ну газету «Закарпатська
Україна» колективного ли�
ста: «Багато з нас хоче
працювати колективно на
своїх землях; ми не раз
чули про колгоспи, чита�

ли про них в газетах, роз�
повідали нам люди. І вирі�
шили ми, що тільки в кол�
госпі можна позбавитися
від куркульської неволі.
Ми хочемо так же добре
жити, як і колгоспники Ра�
дянського Союзу, ми
знаємо, що в колгоспі
одержує більше той, хто
краще працює. І ось ми
вирішили перейти на кол�
госпний шлях життя».
Підписали цей лист В.Ма�
гай, О.Фаркаш, К.Жігов,
І.Томаш… і дві  селянські
дівчини, комсомолки
Олена Сейпі й Ганна Лех�
ман. 17 лютого  1947 року
у Вишкові був створений
колгосп імені  Сталіна,
пізніше перейменований у
«Прикордонник». Його го�
ловою було обрано І.М.То�
маша.

В Указі Президії Верхов�
ної Ради СРСР від 16 лю�
того 1948 року значаться
й перші троє знатних ку�
курудзівників Закарпаття
– Герої Соціалістичної
Праці. Вони по�праву на�
лежать до золотого фон�
ду тих трударів краю, для
яких наполеглива, натх�
ненна праця була спра�
вою честі, доблесті, дос�
тоїнства і слави. Вони за�
початкували у нашому
краї нове ставлення до
праці на благо суспіль�
ства, своїм розумом, свої�
ми руками створювали й
примножували трудову
славу Закарпаття, всієї
України.

За що були удостоєні
найвищої трудової відзна�
ки троє гвардійців куку�
рудзяних ланів у нашому
краї? Звернемось до Ука�
зу Президії Верховної
Ради СРСР від 16 лютого
1948 року.  Ним було
відзначено 188 найсумлі�
нніших у праці громадян
України, яким присвоїли
звання Героя Соціалістич�
ної Праці. Під порядковим
номером  86 читаємо:
«Лехман Ганні Василівні –
ланковій колгоспу імені
Сталіна, Хустської округи,
Закарпатської області,
яка одержала врожай ку�
курудзи 81,00 центнера з
гектара на площі 3 гекта�
ри». Під номером 118 зна�
читься: «Пенчеву Пенчо
Генчевичу – ланковому
колгоспу імені Димитро�

ва, міста Мукачева, За�
карпатської області, який
одержав урожай кукуруд�
зи 77,50 центнера з гек�
тара на площі 3 гектари».
І під номером 138 читає�
мо: «Сейпі Олені Вален�
тинівні – ланковій колгос�
пу імені Сталіна, Хустсь�
кої округи, Закарпатської
області, яка одержала

врожай кукурудзи 72,87
центнера з гектара на
площі 3 гектари».

Уперше зустрілися ра�

зом Ганна Лехман і Олена
Сейпі з Пенчо Пенчевим
на пероні  мукачівського
залізничного вокзалу і
сіли в поїзд, що доставив
їх  в столицю України. Їх
викликали в Київ для
участі в республіканській
нараді передовиків
сільського господарства
Української РСР. Нарада
розпочалася 26 лютого
1948 року з вручення 188�
ми Героям Соціалістичної
Праці орденів Леніна, зо�
лотих медалей «Серп і
Молот» та почесних Гра�
мот Президії Верховної
Ради Союзу РСР про при�
своєння звання Героя
Соціалістичної Праці.
Вручав високі відзнаки
країни заступник Голови
Президії Верховної Ради
СРСР, Голова Президії
Верховної Ради Українсь�
кої РСР М.С.Гречуха.

Серед усіх присутніх у
залі  Героїв Соціалістичної
Праці наймолодшою була
17�річна комсомолка з
Вишкова Олена Сейпі.
Вручаючи їй високу
відзнаку Батьківщини,  по�
тиснувши дівчині руку і
приязно посміхнувшись
до неї,  Михайло Сергійо�
вич Гречуха сказав:

– Мені дуже приємно
прикріпити золоту зірку
Героя на груди наймолод�
шої за віком серед відзна�
чених Указом Президії
Верховної Ради СРСР.
Вона дуже сумлінна в ро�
боті, надзвичайно праць�
овита ця дівчина із
угорської сім’ї Олена Ва�
лентинівна Сейпі із Закар�
патської області. Гляньте,
товариші яку радість вип�

ромінюють очі комсомол�
ки, скільки в них непере�
бутної надії порадувати
всіх новими, ще вищими
врожаями. Хай Вам щас�
тить,  Олено Валентинів�
но!

Присутні в залі довго й
гаряче аплодували їй,
наймолодшій Героїні,
першій із представників

угорського народу Закар�
паття.

До речі, з 21560 Героїв
Соціалістичної Праці де�
сятеро за національністю
були угорці. Усі – закар�
патці. І першою серед них
була Олена Валентинівна
Сейпі, дівчина з притис�
нянського колгоспу у
Вишкові.

Багато цікавого, слуш�
ного й нового почули за�
карпатські кукурудзівники
на нараді в Києві. Тут, у
столиці України познайо�
милися і подружилися
Пенчо Пенчев і знаний на
весь Союз майстер висо�
ких врожаїв качанистої
Марко Озерний. У 1949
році вони  уклали договір
про соціалістичне зма�
гання. Обидва претенден�
ти на першість зобов’яза�
лися виростити не менше,
як по 210 центнерів куку�
рудзи з гектара. За умо�
вами змагання Пенчо
Пенчев вирощував куку�
рудзу на двох еталонних
гектарах, а Марко Озер�
ний  на трьох.

За ходом змагання
слідкувала створена в
Міністерстві сільського
господарства комісія. У
неї увійшли знані на всю
країну передовики
сільськогосподарського
виробництва. Роботу, аг�
ротехнічні прийоми
П.Г.Пенчева перевіряли з
моменту посіву аж до зби�
рання запоріжчани – голо�
ва колгоспу імені Вороши�
лова, Герой Соціалістич�
ної Праці Іван Половшев
та ланкова колгоспу імені
Кірова, Герой Соціалі�
стичної Праці Катерина
Бугаєва. В пору цвітіння
королеви полів Пенчо
Пенчев застосував додат�
кове запилення. Тож
більшість рослин мали по
два�три качани.

На збирання кукурудзи
в колгосп імені Димитро�
ва понаїхало чимало гос�
тей: Представники ЦК
КП(б) України, Ради
Міністрів УРСР, Міністер�
ства сільського господар�
ства, арбітри, журналісти,
працівники студії хроні�
кально�документальних
фільмів. Як згадував
пізніше директор Мукачі�
вського сільськогоспо�
дарського технікуму

І.М.Попроцький, «були
серед арбітрів і такі, що
бажали перемоги визна�
ному авторитетові на Ук�
раїні Марку Озерному.
Перед збиранням високі
гості побували на ділянці,
оглянули, ощупали мало
не кожну рослину. Пере�
коналися, що додаткове
запилення дає суттєву

прибавку до врожаю».
Колгоспники збирали
врожай у присутності гос�
тей. Кожну навантажену
підводу супроводили
представники суддівської
бригади аж до ваг. І коли
республіканська комісія
зважила урожай у Марка
Озерного і Пенчо Пенче�
ва, то у нашого земляка
вийшло по 230 центнерів
з гектара, а у лауреата
Сталінської Премії, Героя
Соціалістичної Праці
Марка Озерного – по 175
центнерів качанистої з
гектара.

Про Пенчо Пенчева бу�
ло знято сюжет для кіно�
журналу «Радянська Ук�
раїна», а відтак і навчаль�
н о � д о к у м е н т а л ь н и й
фільм.  А  написану у квітні
1949 року П.Г.Пенчевим
книжечку «За високий
врожай кукурудзи» було

перевидано. Грошову ви�
нагороду, одержану у
змаганні, Пенчо Пенчев
вніс у касу господарства на
розвиток колгоспу. Хоча
мав право залишити її собі.
Ось які були перші Герої
Соціалістичної Праці!

Єднало Ганну Лехман,
Олену Сейпі та Пенчо
Пенчева те, що всі троє
були з багатодітних сімей.
І негаразди заставляли їх
ставати до роботи зма�
лечку. Приміром, Ганна
Лехман маючи 14 років від
роду змушена була пода�
тися з дорослішими одно�
сельцями на заробітки в
Чехословаччину. Тут у
1938 році застала її фаши�
стська окупація. За непо�
кору окупантам і антифа�
шистські погляди дівчину
відправили в трудовий
табір. Додому повернула�

ся після визволення  За�
карпаття Червоною Ар�
мією. У колгоспі очолила
ланку з десяти дівчат.
Припала до землі�году�
вальниці, доглядала кож�
ну рослинку, і добилася
дорідного урожаю куку�
рудзи. ЇЇ самовіддана
праця була удостоєна
найвищої трудової відзна�
ки.

Із багатодітної угорської
сім’ї була й Олена Сейпі.
Коли дівчині виповнилося
17 років, очолила в кол�
госпі ланку кукурудзів�
ників.  У колективі дівчат�
кукурудзівниць трудилися
і сестри Олени Сейпі –
Емма, Етела, Юлія. Та ще
п’ятеро дівчат�подруг.  До
речі, за високі показники
в роботі у 1948 році окрім
Ганни Лехман і Олени
Сейпі ще 16 колгоспників
з Вишкова були нагород�
жені орденами й медаля�
ми.

Після поїздки в Київ
трьом найпершим Героям
Соціалістичної Праці із
Закарпаття  – Ганні Ва�
силівні Лехман, Олені Ва�
лентинівні Сейпі та Пенчо
Генчовичу Пенчеву дове�
лося ступити, що мовить�
ся,  з корабля на бал. Вони
стали учасниками облас�
ної наради передовиків
сільського господарства.
Відбулася вона 19 і 20 бе�
резня 1948 року в Мука�
чеві. Виступили усі троє.
Поділилися враженням від
поїздки в Київ, розповіли
про свої плани вирощу�
вання високих врожаїв ку�
курудзи.

Людей, закоханих у ви�
рощування високих вро�
жаїв називають земноси�
лами.  Найкраще це виз�
начення підтвердила у
своєму виступі на нараді
Олена Сейпі. Свою думку
вона висла так:

–Треба знати кожне
поле як свої долоні, треба
виходити на нього з почут�
тям глибокої перекона�
ності, що знаєш його
особливості, тобі відомі
його потреби. А за кожною
рослиною кукурудзи тре�
ба  доглядати так, як мати
доглядає за дитиною…

  Точніше і краще не ска�
жеш.   У 1949 році про Оле�
ну Сейпі була написана
книжка.

   За роки Радянської
влади на Закарпатті за
особливі заслуги в роз�
витку сільського госпо�
дарства, промисловості,
лісового господарства,
меблевої промисловості,
транспорту на грудях 47
найпрацьовитіших наших
земляків засяяли відзна�
ки Героїв Соціалістичної
Праці. Ту когорту започат�
кували українка Ганна
Лехман, угорка Олена
Сейпі й болгарин Пенчо
Пенчев. Вони були перши�
ми, хто покликав до тру�
дового подвигу інших. За�
ради розвитку нашого
краю. Заради кращого
життя народу Закарпаття.

Михайло БЕЙРЕШ

Олена СЕЙПІ

Пенчо ПЕНЧЕВ

Ганна Лехман

Òâîÿ ñëàâà, Ìóêà÷³âùèíî
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Пам’яті голови прес�центру
Мукачівської райради

ветеранів України
11 жовтня 2013 року після тривалої хворо�

би помер наш колега, член Національної
спілки журналістів України, голова прес�цен�
тру ²âàí Ñòåïàíîâè÷ ÄÇÜÎÁÀÊ.

Народився Іван Степанович 26 листопада 1942
року в селі Розтока Міжгірського району в бага�
тодітній сім’ї. Середню школу Іван Дзьобак успі�
шно закінчив в селі Пилипець в 1960 році. У 1961
році він призваний на військову службу. Демобіл�
ізуваного з армії в 1964 році Івана Степановича
Міжгірське районо скеровує на посаду вчителя
російської мови і літератури в Синевірсько�По�
лянську восьмирічну школу, одночасно він вчить�
ся на літературному факультеті Ужгородського
державного універститету, який закінчив у 1967
році. У 1978 році його обрано головою виконкому
Розтоцької сільської ради, що на Воловеччині, де
глибоко розкриваються такі його риси, як
чесність, справедливість, вміння організувати
громаду на впорядкування села. З 1980 року Іван
Степанович працює в Бабичівській ЗОШ І�ІІ сту�
пенів, активно поринув в журналістику, друкував�
ся в різних часописах. В 2011 році на VI районній
конференції Організації ветеранів Мукачівщини
його обрано головою прес�центру. Багато його
публікацій присвячено ветеранській тематиці.
Вони об’єктивні, правдиві – в них літопис нашої
історії.

Райрада ветеранів України втратила свого то�
вариша, неординарного журналіста, літератур�
ного критика, політолога і просто порядну люди�
ну. Глибоко сумуємо, співчуваємо сім’ї, рідним,
близьким, молимо Господа прийняти душу по�
кійного у Царство своє.

Мукачівська райрада ветеранів України.

МІЛІЦЕЙСЬКА ХРОНІКА

За «гарячими слідами»
працівники відділення
державтоінспекції Мукач�
івського міського відділу
міліції затримали 23�
річного юнака, який з шиї
дівчини зірвав золотий
ланцюжок. Спочатку му�
качівка намагалась сама
наздогнати грабіжника, та
побачивши, що хлопець
віддаляється, підбігла  до
працівників ДАІ,  які на�
здогнали порушника.

19�річна мукачівка
близько 22.00 год на авто�
бусній зупинці у цент�
ральній частині Мукачева
чекала маршрутне таксі,
коли до неї підійшли двоє
незнайомих хлопців. Один
з них почав чіплятися до
дівчини,  запрошував до
кав‘ярні, та  дівчина
навідріз відмовила зали�
цяльнику. Хлопець обра�
зившись на відмову, вирі�
шив поквитатися. Як
тільки його товариш
відійшов, він миттєво на�
близився до дівчини,
зірвав з її шиї золотий

Ìóêà÷³âñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè
þíàêà, ÿêèé ïîãðàáóâàâ ä³â÷èíó

ланцюжок з кулоном і втік.
Намагаючись наздогна�

ти грабіжника, мукачівка
побачила машину дер�
жавтоінспекції. Схвильо�
вана дівчина підійшла до
них, описала особу грабі�
жника і вказала напря�
мок, куди він втік. За
кілька хвилин правоохо�
ронці хлопця затримали.
Спочатку 23�літній мука�
чівець відмовлявся зізна�
ватись у вчиненому, навіть
намагався викинути золо�
ту прикрасу, однак  під
впливом беззаперечних
доказів він зізнався, а кра�
дене повернув власниці.

Юнака, який спокусив�
ся на чуже, наразі притяг�
нуто до кримінальної
відповідальності за част.1
ст.186 Кримінального ко�
дексу України «Грабіж».
Йому загрожує позбав�
лення волі на строк до  4
років.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ

УМВС

Студентка одного з мукач�
івських ліцеїв вирішила, що
навіть за розмови з товари�
шем треба платити. 17�літня
дівчина, завітавши до свого
знайомого, вкрала від нього
банківську картку, з якої зня�
ла готівку. За вчинене дівиці
загрожує позбавлення волі
на строк до 3 років.

Що спільного між 42�
річним чоловіком та 17�
літньою студенткою і досі не
зрозуміло. Проте, як ствер�
джує потерпілий, майже
півроку тому він познайомив�
ся  з молодою студенткою.
Так як чоловік інвалід і живе
самотньо, то час від часу
дівчина заходила до нього в
гості. Та «дружні» стосунки
зіпсував випадок, коли мо�
лода дівчина спокусилась на
чуже і вирішила обікрасти
свого знайомого.

Зі слів потерпілого,  в
кімнаті, у вазі на столі він
тримав банківську картку з
пін�кодом до неї. Коли вини�
кала необхідність, чоловік
брав картку навіть при сто�
ронніх особах. Тому хто саме
міг викрасти пенсійну плас�
тикову картку і зняти з неї
гроші, він не здогадувався.

За кілька днів працівники

Студентка за крадені гроші
купила собі нові чоботи

кримінальної міліції у спра�
вах дітей вийшли на слід
зловмисниці. Нею вияви�
лась 17�літня мешканка од�
ного з сіл Мукачівського рай�
ону. Дівчина навчається у
ліцеї в м.Мукачеві і, як роз�
повіла правоохоронцям, їй
бракує грошей, тому і пішла
на злочин. За крадену тися�
чу гривень дівиця купила
собі чоботи та ласощі.

Слідчими Мукачівського
міського відділу за даним
фактом відкрито криміналь�
не провадження за ознака�
ми ст.185  Кримінального
кодексу України «Крадіжка».
Крім судимості і нового взут�
тя дівчина не набула нічого
нового,  а тільки зіпсувала
собі репутацію і в селі, де
вона мешкає, і в навчально�
му закладі. По факту краді�
жки тривають досудові пе�
ревірки.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВС

Передчасна смерть забрала життя чарівної
жінки, справжнього професіонала, талановито�
го вихователя дошкільнят з ДНЗ № 2 у Ільниці

Ірини  Юріївни  ТОВКАНЕЦЬ.
Поділяємо горе, яке спіткало вчительку ЗОШ

№ 6, О.Ф.Мучичку у зв’язку зі смертю її дорогої
сестри. Висловлюємо співчуття рідним ба близь�
ким почилої. Вчительський та учнівський

 колективи ЗОШ № 6

Колектив Мукачівської центральної районної
лікарні висловлює глибоке співчуття завідуючо�
му жіночої консультації та голові профкому

РЕШЕТАРЮ Омеляну Васильовичу
та його дружині Жанні Володимирівні з приводу
важкої втрати – смерті тещі та матері

ÍÅÁÐÀÒÍÅÁÐÀÒÍÅÁÐÀÒÍÅÁÐÀÒÍÅÁÐÀÒ Ìàð³¿ ²âàí³âíè Ìàð³¿ ²âàí³âíè Ìàð³¿ ²âàí³âíè Ìàð³¿ ²âàí³âíè Ìàð³¿ ²âàí³âíè
Вічна їй пам’ять,блаженний покой! Нехай зем�

ля буде їй пухом!

Колектив міської жіночої консультації вислов�
лює  щирі співчуття  завідуючому консультації

Омеляну  Васильовичу  РЕШЕТАРЮ
у зв’язку зі смертю його тещі

 ÍÅÁÐÀÒ Ìàð³¿ ²âàí³âíè.

Адміністрація та профспілкова організація
Мукачівської ЗОШ № 2 ім. Т.Г. Шевченка вислов�
люють щирі співчуття  завучу школи

ЧОПИК  Ружені  Петрівні
з приводу  смерті  матері

Âëàñòè Êàðë³âíèÂëàñòè Êàðë³âíèÂëàñòè Êàðë³âíèÂëàñòè Êàðë³âíèÂëàñòè Êàðë³âíè
Розділяємо з Вами гіркоту непоправної втрати.

Висловлюємо щирі співчуття завідувачу мето�
дичного кабінету  управляння  освіти виконкому
Мукачівської міськради РУБЕЦЬ Мар’яні Іржіївні
з приводу тяжкої втрати — смерті матері

 Ì³êëè Ãàííè Ãåîðã³¿âíè. Ì³êëè Ãàííè Ãåîðã³¿âíè. Ì³êëè Ãàííè Ãåîðã³¿âíè. Ì³êëè Ãàííè Ãåîðã³¿âíè. Ì³êëè Ãàííè Ãåîðã³¿âíè.
Управління освіти, міськком профспілки

працівників освіти.

Адміністрація та профспілкова організація
ЗОШ № 2 ім. Т.Г. Шевченка щиро співчувають
завідувачу методкабінету управління освіти ви�
конкому Мукачівськоє міської ради

РУБЕЦЬ Мар’яні Іржіївні
 у зв’язку з смертю найдорожчої людини –

матері  Ì²ÊËÈÌ²ÊËÈÌ²ÊËÈÌ²ÊËÈÌ²ÊËÈ Ãàííè Ãåîðã³¿âíè. Ãàííè Ãåîðã³¿âíè. Ãàííè Ãåîðã³¿âíè. Ãàííè Ãåîðã³¿âíè. Ãàííè Ãåîðã³¿âíè.

1.Пфайфер Софія Іванівна – 1950 р.н.
2.Фека Шарлота б/б –1935 р.н.
3.Коштура Юрій Йосипович – 1930 р.н.
4.Сомага Ірма Георгіївна – 1930 р.н.
5.Барна Іван  Дмитрович – 1963 р.н.
6.Гусарь Світлана Михайлівна –1972 р.н.
7.Ряшко Віктор Михайлович – 1961 р.н.
8.Пуга Марина Василівна – 1973 р.н.
9.Степаненко Віталій Віталійович – 1946 р.н.
10.Бондаренко Марія Олексіївна – 1948 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 07.10.2013 р.  по  13.10.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

17 æîâòíÿ, ó ÷åò-
âåð, î 16.00 ãîäèí³ â
Ìóêà÷³âñüê³é ì³ñü-
ê³é êàðòèíí³é ãàëåðå¿
â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñ-
òå â³äêðèòòÿ âèñ-
òàâêè òâîð÷èõ ðîá³ò
õóäîæíèê³â  ×åðí³-
âåöüêî¿ îáëàñíî¿
îðãàí³çàö³¿  Íàö³î-
íàëüíî¿ ñï³ëêè õó-
äîæíèê³â Óêðà¿íè ï³ä íàçâîþ «Îáðàçîòâîð÷å
ìèñòåöòâî Áóêîâèíè».

Ñâî¿ ðîáîòè íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëÿòèìóòü 23
õóäîæíèêè, ÿê³ ïðàöþþòü â ãàëóç³ ñòàíêîâîãî æè-
âîïèñó òà ãðàô³êè, à ñàìå: ²âàí Õîëîìåíþê (íà-
ðîäíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè), Âîëîäèìèð Ñàíæà-
ðîâ (çàñëóæåíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè), ßðîñëàâ
Çàºöü (çàñëóæåíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè), Áîðèñ
Íåãîäà (çàñëóæåíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè), ²âàí
Áàëàí (çàñëóæåíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè).

À òàêîæ ñêóëüïòîðè òà ìàéñòðè äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà – ²âàí Õ³ëüêî, ßê³â
Ãí³çäîâñüêèé, Þð³é Òâåðäîõë³á, Þð³é Ãóøêåâè÷,
Îëåêñàíäð Ë³òâ³íîâ òà ³íø³.

Âèñòàâêà òðèâàòèìå äî 31 æîâòíÿ 2013 ðîêó.
Â³ää³ë êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó

Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(äëÿ ãàçåòà «Ìóêà÷åâî»)

Запрошуємо на
виставку творчих робіт
митців Чернівеччини



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777717 æîâòíÿ 2013 ð.

¹ 41 (992)¹ 41 (992)¹ 41 (992)¹ 41 (992)¹ 41 (992)

ñò.

Ëþäèíà äèâèòüñÿ ó ìàéáóòíº ñâî¿ì ìèíóëèì. (Ï. Áàê).

Ліси нашого краю завжди славились свої�
ми дарунками. Одним із них є продукт хар�
чування, котрий в раціоні майже кожної ро�
дини це — гриб, який в порівнянні із м’я�
сом має майже однакову харчову цінність,
яка потрібна для здоров’я організму люди�
ни.

Багато жителів Мукачева полюбляють ос�
інньої теплої днини, у вихідний від роботи
день зробити прогулянку по лісу, а ще й наз�
бирати грибів. Як то кажуть: і здорово, і ко�
рисно. А якщо не завжди такий варіант зби�
рання грибів підходить, то їх можна прид�
бати на ринку. Йдучи поміж торговельними
рядами “Зеленого ринку”, що розташова�
ний в центрі нашого міста, я дивувалась
кількості грибів. Але як знати, чи дійсно
гриби їстівні, адже бувають серед них оман�
ливі, які можуть привести до небажаних,
або навіть дуже важких наслідків.

Отож, зі своїми запитаннями щодо пра�
вильності вибору грибів я звернулася до
лаборанта лабораторії ветеринарно�сані�
тарної експертизи цього ж ринку Ольги Ва�
силівни, яка охоче погодилася на спілкуван�
ня зі мною. Пані Ольга повідомила, що кож�
ного дня перед початком продажу свіжих
грибів, лаборанти переглядають їх, беруть

Вибираємо гриби...
на експертизу, яка проводиться органолеп�
тично. Для продажу грибів у сухому вигляді
може бути тільки один із видів грибів — це
боровик, або друга його назва білий гриб.
Інші види грибів не допускаються до про�
дажу у сухому вигляді. Кожен покупець на�
шого ринку маючи сумнів щодо покупки
грибів, може звернутися до лабораторії, де
ми надамо повну інформацію щодо їх якості.

А ще пані Ольга люб’язно надала усім нам
наступні поради: при покупці грибів треба
дивитися, щоб ніжка гриба була почищена.
Попробувати чи легко знімається шкірка із
шапочки гриба і чи ніжка його тверда. В
цьому випадку гриб здоровий. А ще додала,
� до приготування страви із грибів їх потрібно
відварити ЗО хвилин у підсоленій воді, про�
мити і тільки в цьому випадку вони готові до
приготування страви.

Кожна господиня знає гарні рецепти і вміє
смачно приготувати страви із грибів. Тож
смакуймо, але не забуваймо, що гриби по�
требують ретельної перевірки.

Ірина ПЕТРУС — головний спеціаліст
відділу з питань внутрішньої політики

Мукачівського міськвиконкому
для газети «Мукачево»

Â  ýòè ñêàçî÷íûå äíè êîðîòêîãî «áàáüåãî ëåòà» îòìå÷àåò ñâîé î÷åðåäíîé äåíü ðîæäåíèÿ  âåäóùàÿ àêò-
ðèñà Ìóêà÷åâñêîãî  ãîñóäàðñòâåííîãî ðóññêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà  ËÀÉÊÎÂÀ Ëþäìèëà Èâàíîâíà,
êîòîðóþ ìíîãèå íàøè ÷èòàòåëè  óæå ïðèâû÷íî óçíàþò íå òîëüêî ïî òàëàíòëèâîé èãðå íà ñöåíå, íî è ïî
íåñòàíäàðòíîì, ñâîåîáðàçíîì ïîýòè÷åñêîì òâîð÷åñòâå.

Ïîëüçóÿñü õîðîøèì ñëó÷àåì, âìåñòå ñ  ïîçäðàâëåíèÿìè «ïðåïîäíîñèì» óâàæàåìîé Ëþäìèëå Èâàíîâíå
ê åå Äíþ ðîæäåíèÿ áóêåò åå íîâûõ ñâåæåñîðâàííûõ  ñòèõîâ.

«È ËÈØÜ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÏÎÊÎß ÍÅ ÄÀÞÒ…»

Íîâûõ Âàì, Ëþäìèëà Èâàíîâíà,
òâîð÷åñêèõ óñòðåìëåíèé è óñïåõîâ
ôèçè÷åñêîé è äóøåâíîé áîäðîñòè,
ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ íà ìíîãèå ãîäû.

Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Какая чудная пора и тишина
Под названием – осень.
Деревья все меняют краски.
Как�будто радуга сверкает,
Переливаясь золотом листвы.
И солнышко свои права не отдает,
Подсвечивая каждый листик,
Чтоб можно было лучше разглядеть
Прекрасное природы увяданье.
И чтоб нарушить эту тишину,
Примчался ветер озорной,
Всех закружил в едином хороводе,
И полетели листья,
Падая на землю,
Чтобы прикрыть ее ковром,
От зимней стужи защищая.

*    *    *

Отшумела, отзвенела,
Улетела молодость моя,
Но в памяти все было,
Как вчера.

Ох, вернуть бы мне её,
Да закружить опять сначала.
Но как грустно и обидно,
Что больше не вернуть её –
Она умчала.
И лишь воспоминания
Покоя не дают.

*    *    *

В народе часто говорят:
Счастливый тот,  кто родился

                          В рубашке.
По жизни он идет легко,
Встречая трудности земные

 на пути,
Справляется он с ними,
Как бы очень просто,
Такому человеку горы  – нипочём,
Он справится с пюбой преградой,
Так думают со стороны.
И только человек, –

Родившийся в рубашке,
Сам знает насколько в жизни
Не так уж все и просто.

*    *    *

Земля моя, ты так устала

От негатива, что рождает человек.

И люди забывают, что на земле

Они всего лишь гости.

Вот и веди себя скромней.

Но не хотят и цель одна:

Как можно больше захватить,

Чтоб устрашить другого.

И разве можно это все терпеть.

Поэтому земля бросает вызов

И предупрежденье –

Остановитесь, люди, и смиритесь,

Чтоб не было потом,

Что слишком поздно.

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

ТОВ « «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП», оголошує прилюдні торги з реалізації арештованого
майна (предмет іпотеки), яке належить Сивулі Маріанні Василівні  (Закарпатська
обл.., м. Мукачево, вул. Набережна, 3 , кв. 27;  код ІПН: 2545502624), а саме: ЛОТ №
1: Нерухоме майно (предмет іпотеки) – Будинок (незавершеного будівницт�
вом ступінь готовності 77%) загальною площею 248,40 кв.м., житловою пло�
щею – 82,90 кв.м., висота приміщень 3,2 м., об’єм – 1453 куб.м., що розташо�
ваний на земельній ділянці загальною площею 0,1 га,  за адресою: Закар�
патська обл., м. Мукачеве, вул. Мічуріна,1 «З». Правовстановлюючі документи:
Рішення №82 МВК від 26.03.2002 року « Про будівництво», Рішення №162 МВК від
26.06.2003 «Про будівництво» Дозвіл на виконання будівельних робіт №110 від
14.06.2006 р.

Стартова ціна лоту – 269 850,00 грн. без ПДВ (Договір № 11�1204/13 від 19.07.2013
року). Гарантійний внесок у розмірі 13 492,50 грн. без ПДВ сплачується на на?
ступні реквізити: код ЄДРПОУ 36303404, р/р 26000013006122 в АТ”Сбербанк
Росії” МФО 320627, Одержувач: ТОВ”УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП”. Остаточна оп?
лата здійснюється на протязі 10 банківських днів, не враховуючі дня прове?
дення прилюдних торгів (вихідних та святкових днів) на депозитний  рахунок
Державної виконавчої служби України: р/р 37313006004124 в ДКСУ у м. Києві,
код ЄДРПОУ 37471975, МФО 820172. Кінцевий термін реєстрації для участі у
прилюдних торгах: 05.11.2013 до 11:00 год. Реєстрація учасників відбувається за
адресою: м. Київ, Броварський пр�т, 5�И. Ознайомитися з майном  можна щодня за
його місцезнаходженням та одержати додаткову інформацію, звернувшись до орган�
ізатора прилюдних торгів та на сайті  http://trade.informjust.ua. Прилюдні торги
відбудуться 05.11.2013 об 12.00 год. за адресою МВДВС Мукачівського МУЮ Закар�
патської обл.: Закарпатської обл., м. Мукачево, вул. Валенберга 3. Організатор при�
людних торгів ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» (м. Київ,  Броварський пр�т, 5�И). Довідка
за телефоном: (044) 517 75 00.

До забезпечення охоро�
ни громадського порядку
на Мукачівщині міліція ак�
тивно залучає громад�
ських помічників дільнич�
них інспекторів міліції та
членів громадських фор�
мувань. При селищній
раді с.Кольчино діє одне
з найактивніших форму�
вань, яке допомагає пра�
воохоронцям не тільки в
забезпеченні охорони по�
рядку, а й у сімейно�побу�
тових конфліктах.

Нині в Мукачеві та рай�
оні діють 43 громадські
формування, які активно
долучаються до співпраці
з правоохоронцями по за�
безпеченню спокою гро�
мадян. А взагалі, історія
громадських формувань
на Мукачівщині бере поча�
ток із 2003 року, � розпов�
ідає інспектор по роботі з
населенням та громадсь�
кими формуваннями Іван
Гладинець. Саме тоді була
налагоджена тісна
співпраця між громадсь�
кими активістами та
місцевими правоохорон�
цями. І от уже близько 10
років члени громадських
формувань щотижнево,
відповідно до розроблених
графіків чергувань, засту�
пають у патруль разом зі
співробітниками міліції та
допомагають у виконанні
покладених на міліцію
завдань.

Громадське формуван�
ня с.Кольчино нараховує
22 учасників, серед яких в
основному � сільська інте�
лігенція. Це дає мож�
ливість проводити як охо�
рону громадського поряд�
ку, так і вести профілак�
тично�роз‘яснювальну
роботу серед молоді на
населення про недопус�

Громадське формування с.Кольчино –
одне з найактивніших громадських

помічників мукачівським правоохоронцям

тимість здійснення право�
порушень.

Як розповів голова гро�
мадського формування
Іван Желізняк, члени фор�
мування беруть активну
участь у забезпеченні гро�
мадського порядку під час
проведення культурно�
масових заходів, держав�
них,  релігійних свят,
рейдів, комплексних та
оперативно�профілактич�
них відпрацювань на тери�
торії 4 населених пунктів,
які відносяться до Коль�
чинської селищної ради.
Так, на території сіл Кле�
новець, Кендерешів,
Жборівці та Кольчино, які
відносяться до однієї се�
лищної ради проживає
близько 7,200 тис. насе�
лення.

Почергово члени фор�
мування під час патрулю�
вання допомагають вирі�
шувати конфлікти під час
сімейних сварок, виявля�
ти неблагополучні роди�
ни, які не займаються на�
лежним доглядом за не�
повнолітніми дітьми, вияв�
ляють місця скупчення
молоді, які схильні до пра�
вопорушень та ін.

Як розповів голова фор�
мування Іван Желізняк,
нещодавно у селі було
виявлено невідомого чо�
ловіка, який під приводом
будівництва нового храму
збирав гроші від селян.
Позаяк, закарпатці � люди
віруючі, то майже ніхто не
відмовляв приїжджому.
Пізніше,  коли члени фор�
мування зацікавились
звідки чоловік приїхав, то
зрозуміли � це пройдисвіт.
Одразу ж до села викли�
кали дільничного інспек�
тора, який розібрався у
ситуації і притягнув шах�
рая до відповідальності.

Отож, борються зі зло�
чинністю і забезпечують
громадський порядок не
тільки міліціонери, � підсу�
мував інспектор по роботі
з населенням та гро�
мадськими формування�
ми Мукачівського
міськвідділу Іван Глади�
нець, але й вартові поряд�
ку, які самовіданно пра�
цюють заради спокою
своїх односельців.

Наталія МАШІКО
Мукачівський

МВ УМВС



 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 приміщен�

ня  до 25 кв.м. площею з ремонтом.
Зверт. 098�1508076.
     Здається в оренду під комерційну

діяльність 22 кв. м на вул. Яр Мудро�
го,15�6.

Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мукачеві

на вул. Духновича та в старому Пасажі
з діючими орендарями.

Зверт. 050 504 86 34.
     Здаються в оренду приміщення під

склад 100 кв.м по вул. Крилова, 15�А,
біля елеватора.
Тел.: 050 671 3737.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  торго�

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

Продається окремий промис!
ловий об’єкт  в Мукачеві, (неза!
вершене будівництво).

    Тел. 095 484 58 82.

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

     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

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 будинок з 1�кімн

квартирю 38,9 кв. м. у Росвигові
поряд з університетом. Є земель�
на ділянка. Сад. Зверт. 093�
2436832.
     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.

 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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     Продается 2�х комнатная кварти�
ра в 4�х квартирном кирпичном доме
по ул. 26 октября. Застекленный бал�
кон, подвал, место для гаража.

Тел.: 2�47�92 в любое время.
     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�кімнатна квар�

тира 120 кв. м. у 4�квартирному бу�
динку на вул. 26 Жовтня (тераса,
засклений балкон, підвал, місце
для гаража. Тел. 2�47�92 у будь�
який час.
      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.
     Продається  3�кімнатна квартира

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 у Мукачеві будинок по

вул. Л. Шевцової, площа 75 кв. м., усі
комунікації,  літня кухня, гараж, госпо�
дарські прибудови, зем. ділянка 5  со�
тин. Ціна по домовленості.

Зверт 099�3094492.
     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.,
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.

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

  Îðåíäà

     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.

Потрібен на постійну роботу
офіс!менеджер в туристич!
ну агенцію з обов"язковим

досвідом роботи в сфері
туризму. Вимоги: коммуні!
кабельність, вміння спілку!

ватися з людьми, по!
рядність, володіння ПК.

0956140068, 0979249555

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.

     Продається «Хюндай Матрікс»,
2008 р. в хорошому технічному ста�
ні.Сріблясто�сірого кольору, повна
комплектація. Ціна договірна

 Тел. 0509509873
     Продається  «Шкода�Октавія»

білого кольору  в доброму техніч�
ному 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.

  Продаються 2 крісла б/к у хорошому
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.
     продається  НЕДОРОГО  диван�

ліжко (б�у ) у хорошому стані.
Тел. 066�089�17�27.

     продається шведська гімнастична
"стінка" (ціна –1000 грн.), в подарунок�
дитяча "гірка". Зверт. 050�1982008.

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

Зверт. 0990537823.
     Если вы мечтаете иметь домаш�

нюю собаку, предлагаем безплатно
подростковіх щенков.  Обращаться по
тел. 050�75�13�610.
     Продаються кімнатні квіти («те�

щин язик»), 15 шт. висотою 1 м і більше.
Зверт. 3�54�96.

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.

Продаются промышленные
двохигольчатые роликовые
швейные машины Minerva в
хорошем состоянии.

 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.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБО!
ТУ В ТАКСІ ВОДІЇІВ НА

ВЛАСНОМУ ТРАНСПОРТІ
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.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
 ВАНТАЖУ

МІКРОАВТОБУСОМ
по Мукачеву, оласті та Україні.

Недорого.

Зверт. 066!53!55870.

Продается дом. Срочно!
Недалеко от центра. После ка�

питального ремонта (новая штука�
турка/шпаклевка/покраска из�
нутри и с наружи, новое отопле�
ние, утеплен снаружи пеноплас�
том, армопояса, пластиковые
окна, вентиляция), мансардный
этаж и новая крыша построены в
2011г. 2 ванны, комнат: 9,жилых
этажей: 2, площадь дома: 260 м2,
участок: 5 соток. Стены: кирпич
саманный.

Гараж, двор вымощен тротуар�
ной плиткой. Хороший район, ря�
дом парк, автоб.остановка 100м.
школа – 50 м., до центра 1.5 км.

тел. (050) 688!72!24 ! Игорь

ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ
Офіціантів та досвідченого
повара  в кафе�нічний клуб .
Додаткова інформація по тел.

050!1543622.

В зв’язку  з розширенням
мережі барів!піцерій

«Допинг»+«Бобо!піца»

ЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ

БАРМЕНІВ,
 ОФІЦІАНТІВ,

КУХАРІВ
ВИСОКА, ЗАРОБІТНА ПЛАТА

(1200 грн. !1800 грн.
ЗА 10 ДНІВ РОБОТИ)

ОФІЦІЙНЕ
 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ЗВЕРТАЙТЕСЯ
ЗА ТЕЛЕФОНОМ:

095 566 94 29

  Êóïëþ

     Продається магазин на ав!
тостанції. Т. 0508598852 (На!
талія)

Òîâàðè òà ïîñëóãè
     Продается  виноград цього�

річного урожаю сорту «Ізабелла»
близько 200 кг по договірній  ціні.

Зверт. 099�3094492.
     продається ручний прес для

винограду у хорошому стані (май�
же новий). Зверт. 066�052�9276.
     Продаються щенки  (3�ме�

сячн.) породі Чи�хуа�хуа, ціна за
домовленіст.

Дзвонити: 099�3422037.
     Продається холодильник

«Снайга» у хорошому стані, моро�
зильна камера �154 л. ,посудний
сервант

Зверт. 095�20�555�31.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
НА РОБОТУ

Кур’єр для розношення
 журналів та газет по місту .

Оплата  договірна.
Тел. для довідок 5�41�16, 4�49�91

     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.

ПРОДАЁТСЯ
ВСПУЧЕННЫЙ

ПЕРЛИТ
(штукатурный и сельс!

кохозяйственный).
Тел.: 050 501 30 03, 050

372 99 86, 067 541 30 03)



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 9999917  æîâòíÿ 2013 ð.

¹ 41 (992)¹ 41 (992)¹ 41 (992)¹ 41 (992)¹ 41 (992)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

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

прийме на роботу працівників
на наступні посади :

� інженер по охороні праці та техніці без�
пеки;

� 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.

     Втрачене Посвідчення учасника бойових дій  (се�
рія  АА №529967), видане штабом Прикарпатського ВО
28.05.1987 р. на ім’я Соколов Георгій Геннадійович, вва�
жати недійсним.

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     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.

1) Терміново продається  2 кім. квартира 2 поверх в
районі «Пентагон», автономне опалення, металопласти�
кові вікна, хороший стан. 0661543416

2) Терміново продається  земельна ділянка 10 сот в
Павшино біля траси Мукачево�Берегово. Стартова ціна
12000 у.од. 0661543416

3) Продається або здається в оренду шостиграник
пл. 32 кв.м. на ринку «ГІД» ст.ціна 20000 у.од., тогр.
0661543416

4) Продається або здається в оренду офісне при�
міщення пл. 105 кв.м. по вул. Миру, ціна договірна.
0661543416

5) Терміново продається 3 км. Квартира, 5 поверх вул.
Закарпатська, без ремонту, ст. ціна 22000 у.од., торг.
0661543416

6) Грошові позики під заставу, без довідки про дохо�
ди 0661543416

7) Здається в оренду офісне приміщення пл.. 48 кв.м.,
по вул. Пушкіна, пішохідна зона. Телефон, Wi�Fi, можлива
оренда половини приміщення. 0661543416

8) Продається земельна ділянка 7 сот по вул. Черво�
ноармійська, заїзд з боку 7 училища, ст. ціна 23000 у.од.
0661543416

9) Продається будинок пл. 120кв.м., по вул. Кубансь�
ка, потребує ремонту, ст. ціна 45000 у.од.  0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

Сервіс�центр FREZER
(Мукачево)  пропонує:

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

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

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

AkzoNobel та КЛЕЄВІ системи Casco, KIILTO
-  системи БЕЗПЕКИ, ВІДЕОНАГЛЯДУ та КОНТРОЛЮ ДО-

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

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

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



“ÏÅÄÐÎ-òàêñ³” îáë³êîâóº Âàø³ âèêëèêè: êîæåí äåñÿòèé – ÁÅÇÏËÀÒÍÎ!!!. Òåë.: , 5-33-33.
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ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

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

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

ÄÅÏÎÇÈÒÍ² ÂÊËÀÄÈ
ÍÀÑÅËÅÍÍß

ÀÊÖ²ß!!!

ÀÊÖ²ß!!!

Ó ÃÐÈÂÍ² – 18,5 % Ð²×ÍÈÕ
Ó ÄÎËÀÐÀÕ ÑØÀ – äî 8 % Ð²×ÍÈÕ

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ,  21 ÆÎÂÒÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

10.10 Áåç öåíçóðè. 10.40 Ò/ñ "Òàº-
ìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 13ñ. 11.30
"Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñü-
êîþ. 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.25 Êíèãà.ua. 12.55 ßê öå?
13.20 Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ. 13.45
Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 14.10 Ïðàâî íà
çàõèñò. 14.30 Òåìíèé ñèëóåò. 14.40
Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.30 Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 15.35 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 13ñ.
16.20 Ò/ñ "Â³÷íèé ïîêëèê" 3 ñ. 17.40
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.05 Àãðî-News.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà.
18.55 Ñ³ëüðàäà. 19.15 Ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Óìîðà". 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò ñïîðòó.
21.45 Õ³òè ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëóõó. 23.50
Äîê. ô³ëüì "Âåëèê³ áèòâè. Ïåðøà
ñâ³òîâà â³éíà". 00.40 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå.
02.05 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

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, 23.55, 04.50 "ÒÑÍ"íî-
âèí". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05, 03.25 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷"
(1). 10.45 Õ/ô "Ñèëà ñåðöÿ". 14.45
Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðèãîäè
Øóðèêà" (1). 16.45, 03.00 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ òà
ïîêàðàííÿ" (1). 20.15, 21.35 Ò/ñ
"Ñâàòè - 6" (1). 22.45, 05.05 "Ãðîø³".
00.10 Õ/ô "Àë³" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 12.20 Ò/ñ "Òàíö³ ìàð³îíåòîê".
13.45 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.40
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.45 "Æäè ìåíÿ".
18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 19.00 Ò/ñ "Äåëüòà". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30 Ò/ñ "Âîíà íå ìîãëà
³íàêøå". 22.25 Ò/ñ "Ëåãàëüíèé
äîï³íã". 01.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ.

 ICTV
06.45 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.35 Ôàê-
òè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 10.10 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
10.15, 13.00 Ò/ñ "Äèâåðñàíò. Ê³íåöü
â³éíè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 20.10 Ò/ñ "Ïàñòêà". 22.00
×åòâåðòà âåæà. 23.00, 02.50 Ñâî-
áîäà ñëîâà. 01.05 Õ/ô "Ïîñåéäîí"
(2). 02.40 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
08.50 "Æèòè çäîðîâî!". 09.55,
02.55 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15 "×àñ
îá³äàòè!". 11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'-
ÿ÷êà!". 12.40 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20, 23.45 Ò/
ñ "Äîìðîá³òíèöÿ". 14.15 "Ñë³ä".
15.00 "Ó íàø ÷àñ". 15.55 "Íàîäèíö³

ç óñ³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
17.45 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 19.00,
02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Ñèí îòöÿ íà-
ðîä³â". 22.45 "Âàñèëü Ñòàë³í. Ðîç-
ïëàòà". 00.20 Õ/ô "Òè ³ ÿ".

ÑÒÁ
06.15, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!"
07.55, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.35 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ðîëü ö³íîþ â æèòòÿ"
.10.35 Õ/ô "Ëþáîâ ³ ãîëóáè" (1).
12.45 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ×î-
ëîâ³êè ïðîòè æ³íîê". 15.00 "Çâà-
íà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 19.55 "Êóá - 4". 22.25
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 4". 23.25
"Îäèí çà âñ³õ". 00.50 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (1). 01.50 Õ/ô "Ñïðà-
âà ¹ 306" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.15
Ïîä³¿. 07.30, 02.35 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ".
09.10, 14.10, 17.20, 22.00 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.00 Õ/ô "Íàìèñòî"
(1). 12.00, 04.15 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 13.10 Ëþáëþ! ×å-
êàþ!. 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ" (1). 19.20, 03.35 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ
"Êàðïîâ. Ñåçîí äðóãèé" (1).
22.50 Õ/ô "ßê îá³êðàñòè õìà-
ðî÷îñ" (2). 01.00 Õ/ô "Ñòðàõ"
(3).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.50, 21.00 Êðà¿íà Ó.
10.55, 00.25 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 11.55 Çóïèí³òü, ÿ
çàêîõàëàñü!. 13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó.
16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1).
18.00 Ïðèíöåñà òóò ß!. 19.00 Ìîäó
íàðîäó. 20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2).
22.05 Â³òàëüêà. 23.05 Äóðíºâ+1.
23.45 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.15
Òåîð³ÿ çðàäè 2. 02.00 Òâîþ ìàìó!

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "7 äí³â"
(ïîâòîð). 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Ò/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 â ñåðö³". 16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Ä/ô. 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 - Õ/ô. 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

06.15, 13.55 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00 Õ/ô "Ñó-
ò³íêè". 11.15 Õ/ô "Ñóò³íêè. Ñàãà. Çàòü-
ìàðåííÿ". 13.50, 14.35 Kids Time.
14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00 Ò/ñ "Äâ³

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. 13.20,
22.05 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.45, 20.10 Ò/ñ "Ïàñòêà".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.20 Õ/ô "Õè-
ìåðà" (2). 01.25 Íàâ÷³òü íàñ æèòèè.
02.20 Õ/ô "Äèê³ñòü-2" (2). 03.55 Ò/ñ
"Ïîãîíÿ".

ÎÐÒ
08.15, 01.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 08.50 "Æèòè çäîðîâî!". 09.55,
02.55 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15 "×àñ
îá³äàòè!" 11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷-
êà!" 12.40 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00
²íø³ íîâèíè. 13.20, 23.55 Ò/ñ "Äîì-
ðîá³òíèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.00 "Ó
íàø ÷àñ". 16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà".
17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45, 00.30
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 19.00, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.30
Ò/ñ "Ñèí îòöÿ íàðîä³â". 22.45 "Ñî-
ëîìîí Âîëêîâ. Ä³àëîãè ç ªâãåíîì
ªâòóøåíêî".

ÑÒÁ
05.40 "×óæ³ ïîìèëêè. Êàðòè, ãðîø³,
òðè ñåñòðè". 06.20, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.05, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.00 Õ/ô "Êàðä-
³îãðàìà êîõàííÿ" (1). 11.55 Õ/ô "Òîð-
êíóòèñÿ íåáà". 13.55 "Áèòâà åêñò-
ðàñåíñ³â". 15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ".
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). 03.45
Õ/ô "Âåëèêèé àòðàêö³îí" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (1). 07.00,
09.00, 17.00, 19.00, 03.10 Ïîä³¿.
07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ". 09.10, 13.10,
17.20, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí äðóãèé"
(1). 12.00, 04.10 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòîð³ÿ"
(1). 19.20, 03.30 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 23.45 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³
â³éíè 6" (1). 01.30 Õ/ô "ßê îá³êðàñòè
õìàðî÷îñ" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.50, 21.00 Êðà¿íà Ó.
10.55, 00.25 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.50 Êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. 13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00
Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 18.00
Ïðèíöåñà òóò ß! 19.00 Ìîäó íàðî-
äó. 20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.05
Â³òàëüêà. 23.20 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 02.00 Òâîþ ìàìó!
02.25 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
-Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà

êà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.15 Õ/ô
"Ðîí³í" (2). 01.45 Êðèì³íàëüíèé
îáëîì. 02.10 Õ/ô "Òîê³éñüê³ ïîðà-
õóíêè" (2).

ÎÐÒ
04.05 "Äîáðîãî ðàíêó". 08.50 "Æèòè
çäîðîâî!" 09.55, 02.50 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55 "Äîá-
ðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.40 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20, 23.55 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ".
14.15 "Ñë³ä". 15.00 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ!". 19.00 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.00 "×àñ". 20.30 Ò/ñ "Ñèí îòöÿ
íàðîä³â". 22.45 "Ñîëîìîí Âîëêîâ.
Ä³àëîãè ç ªâãåíîì ªâòóøåíêî".
00.30, 02.05 Õ/ô "Êîðïîðàö³ÿ "Ñâÿò³
ìîòîðè".

ÑÒÁ
05.55 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïðî ùî ìîâ-
÷àëî ñåëî". 06.40, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.20, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 10.00 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Çàêëÿò³ ïîäðóãè". 10.55 "Âðÿ-
òóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2". 13.55 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 15.00 "Çâàíà âå÷å-
ðÿ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".
20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô - 3". 01.40
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 02.30 Õ/ô "Çà-
êîííèé øëþá" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (1). 07.00, 09.00,
17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿. 07.30,
15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/
ñ "Ïîäðóææÿ". 09.10, 13.10, 17.20
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Êàð-
ïîâ. Ñåçîí äðóãèé" (1). 12.00, 04.20
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 16.00
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé!
Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 03.40 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.30 Ôóò-
áîë. Ë³ãà ×åìï³îí³â "Áàéºð - Øàõ-
òàð". 23.50 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè 6"
(1). 01.40 Õ/ô "Ìåðêóð³é ó íåáåç-
ïåö³" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 09.50, 21.00 Êðà¿íà Ó.
10.55, 00.25 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 12.50 Êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. 13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00
Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³" (1). 18.00
Ïðèíöåñà òóò ß!. 19.00 Ìîäó íàðî-
äó. 20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.05
Â³òàëüêà. 23.20 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 02.00 Òâîþ ìàìó! 02.25 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" . 11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ. 11:50
- Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/
ñ. 14:00 -  Ì/ô. 14:30 - "×ÀÑ". 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ
â ñåðö³". 16:30 - "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" .19:25 -  "Ñïîðò ×àñ".
19:30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - "Ìàºø ïðàâî".
20.45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
- Äîê/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 21.55
-  "Ñïîðò ×àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 22:05 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:50
-  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00,
20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.25
Kids Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00
Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà". 16.55,
00.15 Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé â³ê".
19.00, 00.05 Ðåïîðòåð. 19.15 Àá-
çàö!. 21.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç Ìàã³êÿí".
22.00 Ò/ñ "Äî ñìåðò³ ãàðíà". 23.00
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 01.15 Ò/ñ "Âå-
ðîí³êà Ìàðñ" (2). 02.40 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 02.45, 03.45 Çîíà íî÷³.
02.50 Óêðà¿íö³ Ëþáîâ. 03.50 Çèìà
íàä³¿.

×ÅÒÂÅÐ, 24 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 06.35 Õî÷ó âñå çíàòè. 06.45, 07.45
Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.20 Åðà áóä³âíèöò-
âà. 07.25 Êðà¿íà on line. 07.35 Åðà
á³çíåñó. 08.15 Îãëÿä ïðåñè. 08.20
Òåìà äíÿ. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè.
08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.35 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 09.45 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî
ìîñòó" 15ñ. 10.25 Ò/ñ "Àãåíò îñîá-
ëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ" 3 ñ. 11.20
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30

ä³â÷èíè áåç ãðîøà". 16.55, 00.40 Ò/
ñ "Áàëüçàê³âñüêèé â³ê". 18.00, 20.00
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.00, 00.30 Ðåïîð-
òåð. 19.15 Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é ç Ìàã³êÿí". 22.00 Ò/ñ "Äî
ñìåðò³ ãàðíà". 23.00 Ñï³âàé, ÿêùî
çìîæåø. 01.40 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ"
(2). 03.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
03.10, 04.15 Çîíà íî÷³. 03.15 Ðîçêâ³ò
óêðà¿íñüêîãî ê³íî.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 22 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 10.25 Ò/ñ "Àãåíò îñîáëèâîãî ïðè-
çíà÷åííÿ" 1 ñ. 11.20 Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî!. 12.00 Íîâèíè.
12.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20 Êîðäîí
äåðæàâè. 12.35 Øåô-êóõàð êðà¿íè.
13.25 Õ/ô "Áåçñìåðòíèé ãàðí³çîí".
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews 15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.30 Êðîê äî ç³ðîê.
16.25 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñ-
òó" 14 ñ. 17.05 Ò/ñ "Â³÷íèé ïîêëèê" 4
ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 18.35 Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòè-
âà. 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.05 Îñ-
òàííº ïîïåðåäæåííÿ. 19.30 Ôîðìó-
ëà çàõèñòó. 19.40 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà Î.Ïºñêîâà. 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò ñïîðòó.
21.45 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà Î.Ìàë³-
í³íà "Ðîìàíñè". 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.25 Íà ñëóõó. 23.50 Äîê. ô³ëüì
"Âåëèê³ áèòâè. Áë³öêðèã". 00.40 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.
02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.15 Êîíò-
ðîëüíà ðîáîòà.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.05 "ÒÑÍ"íîâèí". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêî-
íîì³÷íà ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Òèñÿ-
÷à ³ îäíà í³÷" (1). 11.25, 05.00
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 12.30,
13.30 Ò/ñ "Ïèëüíà ðîáîòà". 14.30,
15.35, 20.15, 21.35 Ò/ñ "Ñâàòè - 6"
(1). 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå" .17.10
Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1). 22.45
"Ì³íÿþ æ³íêó - 8". 00.20, 03.10 Õ/ô
"Ñâ³é õëîïåöü" (2). 02.25 Ò/ñ "Ïèëü-
íà ðîáîòà 9".

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 20.30 Ò/ñ "Âîíà íå ìîãëà ³íà-
êøå". 11.10, 12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.45 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.45
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Äîì-
ðîá³òíèöÿ". 18.00, 03.50 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 00.30 Õ/ô "Ïîëþâàííÿ íà
"×åðâîíèé Æîâòåíü"" (2). 03.10
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì".

 ICTV
05.55, 07.15 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.05
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.15 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.40 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.20
Ãîëîâíà ïðîãðàììà. 08.45 Ôàêòè.

ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï
õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â 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". 19:35 -  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. 09.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00,
20.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.30
Kids Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00
Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà". 16.55,
00.25 Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé â³ê".
19.00, 00.15 Ðåïîðòåð. 19.15 Àá-
çàö!. 21.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é ç Ìàã³êÿí".
22.00 Ò/ñ "Äî ñìåðò³ ãàðíà". 23.00
Çíàéòè êðàéíüîãî. 01.25 Ò/ñ "Âåðî-
í³êà Ìàðñ" (2). 02.55, 04.00 Çîíà
íî÷³. 03.00 Ñòàíîâëåííÿ óêðà¿íñü-
êîãî í³ìîãî ê³íî.

ÑÅÐÅÄÀ, 23 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.25 Êðà¿íà on line. 07.35 Åðà
á³çíåñó. 08.15 Îãëÿä ïðåñè.
08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç
ãðîìàäÿíàìè. 10.00 Âñòóïíå
ñëîâî Ïðåì'ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿-
íè íà çàñ³äàíí³ óðÿäó. 10.15 Ò/
ñ "Àãåíò îñîáëèâîãî ïðèçíà-
÷åííÿ" 2ñ. 11.10 Ïðåì'ºðà. Ä/ô
"Ïîøóê Ìàçåïè". 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Ôîð-
ìóëà çàõèñòó. 12.35 Ñâ³òëî.
12.55 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À
äî ß. 13.20 Õ/ô "Áðèçêè øàì-
ïàíñüêîãî". 14.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.00 ÏÀÐËÀ-
ÌÅÍÒÑÜÊ² ÑËÓÕÀÍÍß Ó ÂÅÐ-
ÕÎÂÍ²É ÐÀÄ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ. 18.05
Ïðî ãîëîâíå. 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.15 Ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Óìîðà". 20.50 Ìåãàëîò.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.45 Êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà "ß ëþáëþ òåáå, Óêðà¿íî" 1
÷. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.25 Íà ñëóõó. 23.50 Äîê.
ô³ëüì "Âåëèê³ áèòâè. Áèòâà çà
Áðèòàí³þ". 00.40 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâ-
íå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.00
Âñòóïíå ñëîâî Ïðåì'ºð-
ì³í³ñòðà Óêðà¿íè íà çàñ³äàíí³
óðÿäó. 03.15 Êîíòðîëüíà ðîáî-
òà.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.55 "ÒÑÍ"íîâèí". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêî-
íîì³÷íà ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Òèñÿ-
÷à ³ îäíà í³÷" (1). 11.25 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 12.30, 13.30, 02.20
Ò/ñ "Ïèëüíà ðîáîòà". 14.30, 15.35,
20.20 Ò/ñ "Ñâàòè - 6" (1). 16.45,
05.15 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ
"Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1). 21.30
Ôóòáîë. Ë³ãà ÷åìï³îí³â. "Áàéºð"
(Ëåâåðêóçåí) - "Øàõòàð" (Äîíåöüê).
00.10 "Òà÷êè - 2". 00.35, 03.50 Õ/ô
"Àâàð³éíå çàíóðåííÿ" (2).

IÍÒÅÐ
05.20, 22.25 Ò/ñ "Ëåãàëüíèé äîï³íã".
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 20.30 Ò/ñ "Âîíà íå ìîãëà ³íà-
êøå". 11.10, 12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.45 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.45
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Äîì-
ðîá³òíèöÿ". 18.00, 03.50 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³". 00.30 Õ/ô "Íåäîòîðêàí³" (2).
02.35 Ä/ô "Øê³äëèâèé çäîðîâèé
ñïîñ³á æèòòÿ".

 ICTV
05.20 Ñâ³òàíîê. 06.20, 07.40 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.30 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.40 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.45 ×åòâåðòà âåæà. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.10, 13.00 Àíåê-
äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.30, 16.40 Ò/
ñ "Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.15, 22.05 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 14.40, 20.10 Ò/ñ "Ïàñò-
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    (íà 21.10.2013 - 27.10.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

07.15 Õ/ô "Êîðîëü Ðàëüô" (1). 09.15,
09.50, 19.20, 20.20, 21.20 Ò/ñ "²íòåð-
íè" (1). 11.00 1 çà 100 ãîäèí. 12.00
Ò/ñ "Àäâîêàò" (1). 15.00 Õ/ô "Ïîâ³ð,
âñå áóäå äîáðå..." (1). 17.10 Ò/ñ
"Òðîº â Êîì³" (1). 22.20 Õòî ã³äíèé
á³ëüøîãî?. 23.20 Õ/ô "Îêðåìå äîðó-
÷åííÿ" (2). 01.20 Õ/ô "Í³÷îãî îñîáè-
ñòîãî" (2). 02.20 Ùèðîñåðäå ç³çíàí-
íÿ.

Ò Å Ò
07.10 Ì/ñ "Åñê³ìîñêà" (1). 07.35
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçè-
êè. 08.35 Ì/ñ "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä"
(1). 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40
Ì/ñ "Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/
ñ "Ô³êñèêè" (1). 10.30 Õ/ô "Äæåê ³
áîáîâå äåðåâî" (1). 14.25 Õ/ô "Êðè-

õ³òêà ç Áåâåðë³-Õ³ëç 2" (1). 16.10 Ì/
ô "Ïðàâäèâà ³ñòîð³ÿ ×åðâîíî¿
Øàïêè" (1). 17.55 Õ/ô "Íà ìîð³" (2).
20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.00
Âåëèêà ð³çíèöÿ. 00.10 Ò/ñ "Àìåðè-
êàíñüêà ³ñòîð³ÿ æàõó. Ïðèòóëîê"
(3). 02.00 Õ/ô "Ëþáèé Äæîí" (2).

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:05 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - Ì/ô.
10:30 -  "×àñ". 10:55 -  "Ñïîðò ×àñ".
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - "Òî÷êà çîðó"
(ïîâòîð). 12:00 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Õ/ô. 18.30
- "Æèòòºâèé ïðîñò³ð". 19:00 - "×àñ".
19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 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
07.45 Çíàéòè êðàéíüîãî. 09.00 Ì'ÿ-
ñîðóïêà. 10.00 Â³éíà ñâ³ò³â. Ðåâ³-
çîð ïðîòè Øåôà. 12.05 Øóðî÷êà.
13.10 Ðóä³. 14.15 Äîðîñë³, ÿê ä³òè.
15.15 Âæå êîòðèé äåíü. 16.15 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 18.00 Ì/ô "Êó! Ê³í-Äçà-
Äçà". 20.00 Õ/ô "Ñóò³íêè. Ñàãà.
Ñâ³òàíîê: ×àñòèíà 1". 22.15 Õ/ô "Öÿ-
äóðàöüêà-ëþáîâ" (2). 00.30 Õ/ô "Êîí-
òàêò". 03.10, 04.05 Çîíà íî÷³. 03.15
Çàãóáëåíèé ðàé. 04.10 Âèùå íåáà.
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06.45 Ìîÿ çåìëÿ - ìîº ïðàâî. 07.05
Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 07.30 Òîê-øîó
"Äðóæèíà". 09.05 Øåô-êóõàð êðà¿-
íè. 10.00 Îêîëèöÿ. 10.40 ßê Âàøå
çäîðîâ'ÿ? 11.40 Êðîê äî ç³ðîê. 12.25
Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 13.25 Çîëî-
òèé ãóñàê. 13.55 Áàñêåòáîë. ×åìï-
³îíàò Óêðà¿íè. Ñóïåðë³ãà. ÁÊ "Êè¿â"
- ÁÊ "×åðêàñüê³ Ìàâïè". 16.10 Ìàþ
÷åñòü çàïðîñèòè .16.55 Êàðàîêå äëÿ
äîðîñëèõ. 17.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæ-
äåíü. 18.25 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
À.Äåìèäåíêà "Íà â³äñòàí³ äóø³" ÷.2.
20.30 Ìè õî÷åìî, ùîá âè çíàëè.
20.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 20.50
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.55 Ïîë³òòåàòð. 22.20 Ôåñ-
òèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.35 Îë³ìï³éñü-
êèé âèêëèê. 23.55 Òîê-øîó "Äðóæè-
íà". 01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 02.10
Ñëîâî ðåã³îíàì. 02.20 Êàáì³í:
ïîä³ÿ òèæíÿ. 02.30 Ãîëîâíèé àðãó-
ìåíò. 02.40 Äèòÿ÷èé ôåñòèâàëü
"Óñ³ ìè ä³òè òâî¿, Óêðà¿íî" ÷.1.

 Êàíàë «1+1»
06.10 "Êîõàííÿ áåç êîðäîí³â". 07.50
Ìóëüòô³ëüì. 08.10 "Ðåìîíò +". 09.00
Ëîòåðåÿ "Ëîòî-çàáàâà". 10.00
"Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì - 2". 11.00,
03.50 "Ñìàêóºìî". 11.40 Õ/ô "Áóëî
öå íà Êóáàí³". 19.30 "ÒÑÍ-Òèæäåíü".
20.15 Õ/ô "Ïîï³ë" (2). 22.15
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.20 "Ùî? Äå?
Êîëè? 2". 00.20 Õ/ô "Ðîìîâèé
ùîäåííèê" (2). 02.35 "Îïåðàö³ÿ
êðàñà". 04.15 Õ/ô "Òðè êîðîë³âñòâà:
Ïîâåðíåííÿ äðàêîíà" (2).

IÍÒÅÐ
05.35 Õ/ô "Àðòèñòêà" (1). 07.25

ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!". 11.55
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.40 "²ñòè-
íà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ". 14.15
"Ñë³ä". 15.00 "Ó íàø ÷àñ". 16.00 "×å-
êàé íà ìåíå". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
17.45 "Ëþäèíà ³ çàêîí". 19.00 "Ïîëå
÷óäåñ". 20.00 "×àñ". 20.30 "Âèøêà".
23.05 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.00 Õ/ô
"Ëþáîâ". 02.10 Õ/ô "Êîëè ðîçõîäèòü-
ñÿ òóìàí".

ÑÒÁ
05.35 "×óæ³ ïîìèëêè. Ãð³õè ìàòåð³â".
06.20 Õ/ô "Ïðèâ³ò â³ä ×àðë³ Òðóáà-
÷à" (1). 07.50, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.10, 16.00 Õ/ô
"Öèãàíî÷êà ç âèõîäîì" (1). 15.00
"Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00 "Âiêíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.40 "Íàö³îíàëü-

íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-6".
00.10 "Êóá - 4". 02.00 Õ/ô "Âåñåë³
ç³ðêè" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10 Ò/ñ "Àäâîêàò" (1). 07.00, 09.00,
17.00, 19.00, 03.00 Ïîä³¿. 07.30,
15.25, 01.45 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ". 09.10, 13.10,
17.20, 22.20 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
21.00 Ò/ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí äðóãèé"
(1). 12.00 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-
Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20,
03.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
00.00, 04.45 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè
6" (1).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 09.50 Êðà¿íà Ó. 10.55,
00.25 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðè-
âèäàìè" (1). 12.50, 13.20 Êîñìå-
òè÷íèé ðåìîíò. 13.55 Áîãèíÿ øîï³-
íãó. 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³ òàºìíèö³"
(1). 18.00 ²êîíà ñòèëþ. 20.30 Õ/ô
"Íà ìîð³" (2). 22.40 Òóç³ê & Áàðáîñ
øîó. 23.20 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
02.00 Òâîþ ìàìó! 02.25 Äî ñâ³òàí-
êó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ".
11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.00 -
Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - Ì/ô.
14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - ïðîãðàìà
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ. 17.50 - Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ. 19:00 -
"×ÀÑ". 19:25 - "Ñïîðò ×àñ". 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20.00 - Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð ïðîñò³ð".
21:30 - "×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, 13.30 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.00,
07.35, 08.35 Ï³äéîì. 09.00 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.25, 14.25 Kids Time.
15.00 Ò/ñ "Äðóç³". 16.00 Ò/ñ "Äâ³
ä³â÷èíè áåç ãðîøà". 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 Ò/ñ "Äî
ñìåðò³ ãàðíà". 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð"
(2). 01.10 Ò/ñ "Âåðîí³êà Ìàðñ" (2).
02.40, 03.35 Çîíà íî÷³. 02.45 Ïîäî-
ðîæ ó âòðà÷åíå ìèíóëå. 03.10 Ìîº
ñåðöå íîæàìè ïðîéìàº. 03.40 Ìîÿ
àäðåñà - Ñîëîâêè. Íå âäàðòå æ³íêó
íàâ³òü êâ³òêîþ.
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07.15 Ì.Ïîïëàâñüêèé. Óí³âåðñèòåò
êóëüòóðè. 08.15 Îë³ìï³éñüêèé âèê-
ëèê. 08.30 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 09.05
Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 09.15 Àðì³ÿ. 09.30

"×ÀÑ". 10.55 -  "Ñïîðò ×àñ" (ïîâòîð).
11:05 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - " Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 11:50 -
Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  "Ìàºø ïðàâî". 13:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ" (ïîâòîð). 14:00 - Ì/ô.
14:30 - "×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 -
Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ. 17:50 - Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ. 19:00 -
"×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
-Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30 -
"×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50
- Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
11.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 13.25, 14.25 Kids Time.
14.55 Ò/ñ "Äðóç³".  15.55 Ò/ñ
"Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà". 16.55,
00.15 Ò/ñ "Áàëüçàê³âñüêèé
â³ê". 19.00, 00.05 Ðåïîðòåð.
19.15 Àáçàö! 21.00 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é ç Ìàã³êÿí". 22.00 Ò/ñ "Äî
ñìåðò³ ãàðíà". 23.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð" (2). 01.15 Ò/ñ "Âå-
ðîí³êà Ìàðñ" (2). 02.40 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 02.45, 03.40
Çîíà íî÷³.  02.50 Óêðà¿íö³
Íàä³ÿ. 03.45 Ç³ðêà Âàâ³ëîâà.
04.25 Í³ìôåÿ Êàíä³äà.

Ï’ßÒÍÈÖß, 25 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.20, 07.40 Êðà¿íà on line.
07.35 Åðà á³çíåñó. 07.45 Òåìà
äíÿ. 08.15 Îãëÿä ïðåñè. 08.20
Òåìà äíÿ. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðà-
äè. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.35 Îô-
³ö³éíà õðîí³êà. 09.45 Ò/ñ "Òàº-
ìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 16 ñ.
10.25 Ò/ñ "Àãåíò îñîáëèâîãî
ïðèçíà÷åííÿ" 4 ñ. 11.20 Íå-
õàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.25 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ.
Ëþáîâ". 13.30 Õ/ô "Íåâ³äîì³
ñòîð³íêè ³ç æèòòÿ ðîçâ³äíèêà".
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.40
Ðîÿëü â êóùàõ. 16.15 Ò/ñ "Òàº-
ìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 16 ñ.
16.55 Ò/ñ "Â³÷íèé ïîêëèê" 6 ñ.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåð-
ñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.15 Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìî-
ðà". 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ôîëüê-
music. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-
êóíäà óäà÷³. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.20 Áåíåô³ñ
Ì.Ïîïëàâñüêîãî ó Ìîñêâ³. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00 Òå-
ëåÀêàäåì³ÿ.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
19.30 "ÒÑÍ"íîâèí". 06.45,
07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷"
(1). 10.55 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 12.00, 02.25 Ò/ñ "Ïèëü-
íà ðîáîòà". 13.00, 14.20, 15.30
Ò/ñ "Ñâàòè - 6" (1). 16.45, 04.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 17.10 Ò/ñ Ò/
ñ "Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1).
20.15 "Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 21.00
"Õî÷ó ó Â²Àãðó". 23.00 Õ/ô "Áî-
æåâ³ëüíå ïîáà÷åííÿ" (1). 00.55
Õ/ô "Ëåãêà ïîâåä³íêà" (2).
03.10 Õ/ô "ßíãîë ìèìîâîë³"
(1). 05.10 "Òà÷êè - 2".

IÍÒÅÐ
05.20 Ò/ñ "Ëåãàëüíèé äîï³íã". 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10 Ò/ñ
"Âîíà íå ìîãëà ³íàêøå". 11.10, 12.20
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.45 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 14.45 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³".
16.45 Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ". 18.00,
04.10 Ò/ñ "Äåëüòà". 20.00, 02.20
"Ïîäðîáèö³". 20.30 "Øóñòåð Live".
00.40 Õ/ô "Ñòåïôîðäñüê³ äðóæèíè"
(2). 02.50 Ä/ô "Áðþíåòêè ïðîòè áëîí-
äèíîê"

 ICTV
04.40 Ôàêòè. 05.10 Ñâ³òàíîê. 06.15,
07.30 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.20 Åêîíîì³-
÷íèé ³íòåðåñ. 06.30 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.55
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.
10.25, 16.40 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.15, 21.55 Ò/ñ "Ïðî-
êóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.40 Ò/ñ
"Ïàñòêà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.00
Ìàøèíà ÷àñó. Òåëåïîðò-øîó. 23.20
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 23.45 Õ/ô "Êíè-
ãà ²ëàÿ" (2). 01.55 Õ/ô "Âòå÷à ×àðë³
Ðàéòà" (2). 03.25 Ò/ñ "Ïîãîíÿ".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âè-

Õ/ô "Òåãåðàí-43". 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.35 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
16.25 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñ-
òó" 15 ñ. 17.10 Ò/ñ "Â³÷íèé ïîêëèê"
5 ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåê-
òèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10
Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 19.30 Ïðî
ãîëîâíå. 19.50 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò.
Ùåðáàòþê. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45 Êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà "ß ëþáëþ òåáå,
Óêðà¿íî" 2 ÷. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.25 Íà ñëóõó. 23.50 Äîê. ô³ëüì
"Âåëèê³ áèòâè. Âèñàäêà â Íîðìàí-
ä³þ". 00.40 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêà-
äåì³ÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 00.00,
04.55 "ÒÑÍ"íîâèí". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêî-
íîì³÷íà ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Òèñÿ÷à
³ îäíà í³÷" (1). 11.30 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 12.35, 13.35, 14.35,
03.25 Ò/ñ "Ïèëüíà ðîáîòà". 15.35,
20.15, 21.25, 22.45 Ò/ñ "Ñâàòè - 6"
(1). 16.45, 05.10 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
17.10 Ò/ñ Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ"
(1). 19.30 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íî-
âèí". 00.15 "Êîõàííÿ áåç êîðäîí³â".
01.50 Õ/ô "ßíãîë ìèìîâîë³" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 20.30 Ò/ñ "Âîíà íå ìîãëà ³íà-
êøå". 11.10, 12.20 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.45 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.45
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.50 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Äîì-
ðîá³òíèöÿ". 18.00, 03.50 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ
"Äåëüòà". 20.00, 02.15 "Ïîäðîáèö³".
00.30 Õ/ô "Ïåðåõðåñòÿ" (2). 03.10
Ò/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì".

 ICTV
05.15 Ñâ³òàíîê. 06.15, 07.40 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.20 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.30 Ò/ñ "Òàêñ³".  06.55 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. 10.25, 16.40 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.15,
22.05 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.40, 20.10 Ò/ñ "Ïàñòêà".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.15 Õ/ô
"Í³ê³òà" (2). 01.40 Êðèì³íàëüíèé îá-
ëîì. 02.10 Õ/ô "Ðîí³í" (2).

ÎÐÒ
08.15, 01.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 08.50 "Æèòè çäîðîâî!". 09.55,
02.55 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15 "×àñ
îá³äàòè!" 11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷-
êà!". 12.40 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20, 23.55 Ò/ñ
"Äîìðîá³òíèöÿ". 14.15 "Ñë³ä". 15.00
"Ó íàø ÷àñ". 15.55 "Íàîäèíö³ ç óñ³-
ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.45,
00.30 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 19.00,
02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Ñèí îòöÿ íàðîä³â".
22.50 "Ñîëîìîí Âîëêîâ. Ä³àëîãè ç
ªâãåíîì ªâòóøåíêî".

ÑÒÁ
06.00 "×óæ³ ïîìèëêè. Óäâîõ ïðîòè
âñ³õ". 06.40, 16.00 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 08.20, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 10.00 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 13.55 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â". 15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 01.00
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.55 Õ/ô "Ïî
ãîëîâí³é âóëèö³ ç îðêåñòðîì" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10, 05.15 Ò/ñ "Àäâîêàò" (1). 07.00,
09.00, 17.00, 19.00, 03.25 Ïîä³¿.
07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ". 09.10, 13.10,
17.20, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Êàðïîâ. Ñåçîí äðóãèé" (1). 12.00,
04.25 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-
Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20,
03.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
19.50 Ôóòáîë. Ë³ãà ªâðîïè "Äèíà-
ìî Êè¿â - Òóí". 23.45 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³
â³éíè 6" (1). 01.30 Õ/ô "Øàêàë" (2).

Ò Å Ò
06.30 Òåëåïóçèêè. 07.00 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.30 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³-
êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1).
09.50, 21.00 Êðà¿íà Ó. 10.55, 00.25
Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè"
(1). 12.50 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 13.55
Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Ìàëåíüê³
òàºìíèö³" (1). 18.00 Ïðèíöåñà òóò
ß!. 19.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.05 Â³òàëüêà.
23.20 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 02.00
Òâîþ ìàìó! 02.25 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

Ïðàâîñëàâíèé â³ñíèê. 09.55 Ìî-
ìåíòè æèòòÿ. 11.00 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà äî 69-¿ ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ
Óêðà¿íè â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ
çàãàðáíèê³â. 12.40 Õ/ô "Áðèçêè øàì-
ïàíñüêîãî". 14.35 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîð-
äîíà. 15.25 Çîëîòèé ãóñàê. 15.55
Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè.
Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Øàõòàð" (Äîíåöüê) -
"Çîðÿ" (Ëóãàíñüê). 17.50 Óêðà¿íñü-
êèé àêöåíò. 18.20 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà À.Äåìèäåíêà "Íà â³äñòàí³
äóø³" ÷.1. 20.25 Êðîêè íà Çàõ³ä.
20.35 Ñëîâî ðåã³îíàì. 20.45 Êàáì³í:
ïîä³ÿ òèæíÿ. 20.55 Ìåãàëîò. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Áåç öåíçóðè.
22.00 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñó-

ïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Êîí-
öåðò "Ìàìî, â³÷íà ³ êîõàíà". 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45 Õ³ò-ïàðàä "Íà-
ö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 02.55 Øêîëà þíîãî ñó-
ïåðàãåíòà.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ðåìîíò +". 06.30, 19.30, 04.50
"ÒÑÍ"íîâèí". 07.30 "Âåëèêèé ïå-
êàðñüêèé òóðí³ð". 09.00 "Õòî òàì?".
10.00 Ì/ô "Åíãð³ áåðäñ". 10.05
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 11.15 "×îòèðè
âåñ³ëëÿ - 1". 12.30 "Îïåðàö³ÿ êðà-
ñà". 14.20 "Ì³íÿþ æ³íêó - 8". 15.45
"Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü". 16.15 "Õî÷ó ó
Â²Àãðó". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà -
4". 20.00 "Âèøêà". 22.10 Õ/ô "Ïåðå-
â³çíèê - 2" (1). 00.00 Õ/ô "Òðè êîðîë-
³âñòâà: Ïîâåðíåííÿ äðàêîíà" (2).
02.00 Õ/ô "Áîæåâ³ëüíå ïîáà÷åííÿ"
(1). 03.20 Õ/ô "Ëåãêà ïîâåä³íêà" (2).

IÍÒÅÐ
09.40 "Âñå äëÿ ìàìè". 10.10 Ä/ô
"Âàëåíòèíà Òîëêóíîâà. Áóäó ëþáè-
òè ÿ âàñ çàâæäè...". 11.15 Õ/ô "Àð-
òèñòêà" (1). 13.25 Õ/ô "Ïåòðîâè÷"
(1). 15.30 "Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Þðìàëà"". 18.00, 20.30 Ò/ñ
"Âñå áóäå äîáðå". 20.00, 02.05 "Ïîä-
ðîáèö³". 22.25 "Âåëèêà Ð³çíèöÿ ïî-
óêðà¿íñüêè 2013". 23.25 Õ/ô "Ä³â÷èí-
êà" (2). 02.35 Ä/ô "Æ³íî÷å îáëè÷÷ÿ
ðåâîëþö³¿". 03.30 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".

ICTV
06.45 Êîçèðíå æèòòÿ. 07.15 Õ/ô "Õòî
òàêèé Ãàð³ Êðàìá?" 08.50 Ç³ðêà
YouTube. 10.00 Äà÷à. 11.05 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 12.05 Çà êåðìîì.
12.40 ÍåïóÒÜÎâà êðà¿íà. 13.05
Íàøà Russia. 13.25 Ò/ñ "Ìàéñòåð ³
Ìàðãàðèòà". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóì-
êè. 19.55 Õ/ô "Ëåîí". 22.10 Õ/ô "Ï'ÿ-
òèé åëåìåíò". 00.55 Õ/ô "Í³ê³òà" (2).
01.55 Õ/ô "Êíèãà ²ëàÿ" (2). 03.40
Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
06.45 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
07.30 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
07.55 "Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè".
08.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.55 "Òàìàðà Ñüîì³íà.
Ñïîêóñè ³ øàíóâàëüíèêè". 11.15 "²äå-
àëüíèé ðåìîíò". 12.15 "Ëüîäîâèêî-
âèé ïåð³îä". 15.35, 17.15 Ò/ñ "Ðîá³-
íçîí". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 18.05
"Óãàäàé ìåëîä³þ". 18.35 "Õâèëèíà
ñëàâè. Øëÿõ íà Îë³ìï!". 20.00
"×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³".
22.10 "Ùî? Äå? Êîëè?" 23.30 "Âñòèã-
íóòè äî îï³âíî÷³". 00.05 Õ/ô "Çàêî-
õàí³". 02.25 Õ/ô "Ïðåì'ºðà â Ñî-
ñíîâö³".

ÑÒÁ
05.45, 01.55 Õ/ô "Íåïîïðàâíèé
áðåõóí, àáî Êàçêà ç õîðîøèì ê³íöåì"
(1). 07.00 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
07.55 "¯ìî âäîìà". 09.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 10.40 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³
- 3". 15.10 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 19.00 "Õ-Ôàêòîð
- 4". 22.25 "Ìîÿ ïðàâäà. Àííà
Ãàëüºðñ. ×óæà ñåðåä ñâî¿õ". 23.40
"Õ-Ôàêòîð - 4. Ï³äñóìêè ãîëî-
ñóâàííÿ". 01.05 "Äåòåêòîð áðåõí³ -
4".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.10, 03.20 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè
6" (1). 07.00, 19.00, 03.00 Ïîä³¿.

"Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Þðìàëà"". 09.25 "Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñüêîãî". 10.00 "Îðåë ³
Ðåøêà. Íàçàä ó ÑÐÑÐ". 11.00 "Îñ³-
ííÿ êóõíÿ". 12.00 Ò/ñ "Âñå áóäå äîá-
ðå". 16.10 Õ/ô "Â³÷íà êàçêà". 18.10
Øîó "Îäíà ðîäèíà". 20.00, 02.05
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 21.30 Ò/ñ "Ó ñàäó
÷è â ãîðîä³". 01.15 Ä/ô "Âàëåíòèíà
Òîëêóíîâà. Áóäó ëþáèòè ÿ âàñ çàâ-
æäè...". 03.40 Õ/ô "Ä³ä" (2).

 ICTV
04.45 Ñâ³òàíîê. 05.55 Êâàðòèðíå
ïèòàííÿ. 06.45 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 07.05 Äà÷à. 07.40 Õ/ô "Òà-
òóñ³ áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê". 09.45
Êîçèðíå æèòòÿ. 10.15 Õ/ô "Îñîáëè-
âîñò³ íàö³îíàëüíîãî ïîëþâàííÿ ó
çèìîâèé ïåð³îä". 11.55 Ìàøèíà
÷àñó. Òåëåïîðò-øîó. 13.50 Õ/ô
"Ëåîí". 16.00 Õ/ô "Ï'ÿòèé åëåìåíò".
18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.55 Íàøà
Russia. 20.40 ÍåïóÒÜÎâà êðà¿íà.
21.00 Ãîëîâíà ïðîãðàììà. 22.05 Õ/
ô "Øèðîêî êðîêóþ÷è" (2). 23.50 Õ/ô
"Øèðîêî êðîêóþ÷è-3: Ïðàâîñóääÿ
îäèíàêà" (2). 01.40 Õ/ô "Ðåâàíø" (2).
03.20 Ò/ñ "Ïîãîíÿ".

ÎÐÒ
07.05 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!". 07.40
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 09.35
"Äîêè âñ³ âäîìà". 10.30 "Ôàçåíäà".
11.15 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 11.50
"Âåñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 12.55 "²äå-
àëüíà âòå÷à". 14.25 "Âñ³ õ³òè "Ãó-
ìîð FM" íà Ïåðøîìó". 16.45 "Ëüî-
äîâèêîâèé ïåð³îä". 20.00 Íåä³ëüíèé
"×àñ". 21.00 "Êëóá Âåñåëèõ ³ Êì³òëè-
âèõ". Âèùà ë³ãà. 23.20 Õ/ô "Ëþäè-
íà, ÿêà ïðàãíóëà çàëèøàòèñÿ ñî-
áîþ". 01.30 Õ/ô "Ñêàæåí³ ãðîø³".
02.55 "Íàðîäíà ìåäèöèíà".

ÑÒÁ
05.35 "¯ìî âäîìà". 06.25, 10.55 "Ìà-
ñòåðØåô - 3". 09.00 "Âñå áóäå ñìà÷-
íî!". 09.55 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
13.35 "Õ-Ôàêòîð - 4". 19.00 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè
æ³íîê". 21.15 "Îäèí çà âñ³õ". 22.30
Õ/ô "Ñåñòðîíüêà" (1). 00.30 Õ/ô "Òè
- ìåí³, ÿ - òîá³" (1). 02.10 Õ/ô "Ïðèâ³ò
â³ä ×àðë³ Òðóáà÷à" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ïîä³¿. 07.20 Ò/ñ "Òðîº â Êîì³"
(1). 09.00 Ñâ³ò íà ñìàê. 10.00, 11.00
Òàºìíèö³ ç³ðîê. 12.00 Ò/ñ "Àäâîêàò"
(1). 15.00 Ò/ñ "Êâèòîê íà äâîõ" (1).
19.00, 02.50 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00 ßê
äâ³ êðàïë³. 23.30 Âåëèêèé ôóòáîë.
01.15 Õ/ô "Ïåðåõîïëåííÿ" (2). 03.35
Õ/ô "Êîðîëü Ðàëüô" (1).

Ò Å Ò
07.10 Ì/ñ "Åñê³ìîñêà" (1). 07.35
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçèêè.
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). 11.15 Ì/ô "Ìàâ-
ïî÷êè ìóòàíòè-í³íäçÿ" (1). 12.20 Ì/
ô "Ïðàâäèâà ³ñòîð³ÿ ×åðâîíî¿ Øàï-
êè" (1). 14.00 Õ/ô "Áàôô³ - âèíèùó-
âà÷êà âàìï³ð³â" (1). 15.50 Îäíà çà
âñ³õ. 16.55 Êðà¿íà Ó. 18.00 Çóïèí³òü,
ÿ çàêîõàëàñü! 20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäå-
ñÿò³" (2). 22.00 ²Íàðîäíèé àðòèñò.
00.00 Õ/ô "ß âñå ùå çíàþ, ùî âè
ðîáèëè ìèíóëîãî ë³òà" (3). 01.50 Õ/
ô "Ó ðóñ³" (2).

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 - "Òîï
Õ³ò 20". 10:30 - "×àñ". 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 - Íîâè-
íè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/ñ. 16.20
- "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30 - Õ/ô.
20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - "7
äí³â". 21.15 - "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
22:00 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35
- Õ/ô. 01.00 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 09.50 Ì/ô "Àñ-
òåðèêñ ó Áðèòàí³¿". 11.15 Ñï³âàé,
ÿêùî çìîæåø. 13.20 Ìà÷î íå ïëà-
÷óòü. 13.50 Áîæåâ³ëüíèé àâòîñòîï.
14.50 Ì/ô "Êó! Ê³í-Äçà-Äçà". 17.00
Õ/ô "Ñóò³íêè. Ñàãà. Ñâ³òàíîê: ×àñ-
òèíà 1". 19.30 Â³éíà ñâ³ò³â. Ðåâ³-
çîð ïðîòè Øåôà. 21.20 Õ/ô "Ñóò³í-
êè. Ñàãà. Ñâ³òàíîê: ×àñòèíà 2".
23.30 Õ/ô "Ñóñ³äêà ïî ê³ìíàò³" (2).
01.25 Õ/ô "Ïåðåðîñòêè" (3). 03.05,
04.05 Çîíà íî÷³. 03.10 Ëåîïîëüä,
àáî âòå÷à â³ä ñâîáîäè. 03.40 Äâ³
Äîë³.
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ОВЕН (21.03"20.
04). Ви можете
зіштовхнутися з соц!
іальними проблема!

ми. За допомогою краще
звертатися до друзів або
близьких родичів. Не бійтеся
проявляти активність у бо!
ротьбі за свої права, дійте
рішуче.

ТЕЛЕЦЬ (21.04"
21.05). З великими
досягненнями в про!
фесійній сфері прий!

деться трохи почекати. Вам
доведеться зайнятися спра!
вами близьких родичів. Не по!
спішайте від них ховатися або
голосно протестувати, це за!
няття напевно принесе вам
певну вигоду.

БЛИЗНЮКИ (22.
05" 21.06). Ваша ма!
нера ставити людей
перед фактами, що

свершилися, залишає їм не
так вже багато простору для
прояву ініціативи. Не варто
йти на приводу в самовпевне!
ності і егоїзму.

РАК (22.06"23.
07). Тиждень буде на!
повнений сюрприза!
ми і приємними не!

сподіванками. Вам можуть
запропонувати навчання в
новій професійній сфері, кра!
ще його не відкидати.

ЛЕВ (24.07"23.
08). Вам необхідно
зібратися з силами і
одним ривком упора!

тися з проблемами, що на!
громадилися. Спроби нала!
годити стосунки з колегами
увінчаються успіхом і допомо!
жуть запобігти затяжному
конфлікту.

ДІВА (24.08"23.
09).  Деякий ореол
таємничості і загад!
ковості вам не зашко!

дить, а тільки посприяє заці!
кавленості навколишніх у
спілкуванні з вами.

ТЕРЕЗИ (24.09"
23. 10). Гарний тиж!
день для тих, хто звик
сумлінно працювати.

Не варто давати обіцянок, їх
буде важко виконати. Будьте
обережні в транспорті, тому
що підвищується ризик ки!
шенькових крадіжок.

СКОРПІОН (24.
10" 22.11). Вам не
варто робити героїч!
них вчинків. Ніхто не

оцінить. Краще постарайте!
ся впоратися з дрібними про!
блемами, що  нагромадили!
ся.

СТРІЛЕЦЬ (23. 11
"21.12). Навчання
чомусь новому прине!
се впевненість в влас!

них силах. Найкраще обпер!
тися на допомогу друзів і зас!
тупників. Імовірні поїздки за
кордон.

КОЗЕРІГ (22.12"
20.01). У вас може ви!
никати тільки одна
проблема – як усе

встигнути і нікуди не спізнити!
ся, але з нею вам буде під силу
впоратися. Бажано стримати
свої амбіції .

ВОДОЛІЙ (21.01"
19.02). На цьому
тижні для вас відкри!
ються нові можливості,

розширяться обрії, відбудеть!
ся ріст у професійній сфері.
Прийняття важливого рішен!
ня відкладіть на наступний
тиждень.

РИБИ (20.02"20.
03). Ваше положення
і стан значно покра!
щиться, з'явиться шанс

відновити колишні позиції і
плідно попрацювати. Причи!
ною конфлікту з колегами
можуть стати деякі катего!
ричні висловлення.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 21.10.13 – 27.10.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 36
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 22
     äiâ÷àòîê – 14
     îäðóæèëîñÿ –

14 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 10 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Ó ïëîõîé æåíû ìóæ ïî-
êóïàåò  âîäêó, ó õîðîøåé-
ëèêåðî-âîäî÷íûå çàâîäû.

Ó êàæäîé æåíùèíû, ïî-
ìèìî ðåáåíêà, êîòîðîãî
îíà ðîäèëà, åñòü åùå ðå-
áåíîê, êîòîðîãî ðîäèëà
ñâåêðîâü.

Êàòÿ è âèñêàñ åëà, è
îáîè â êîðèäîðå äðàëà, íî
ìóæ âñå ðàâíî íàçûâàë åå
êîðîâîé, à íå êèñêîé.

Íà î÷åðåäíîì çàñåäà-
íèè Âåðõîâíîé Ðàäû îäíî-
ãî èç äåïóòàòîâ  ëèøèëè
íåâèííîñòè, ïåðåïóòàâ
åå ñ íåïðèêîñíîâåííîñ-
òüþ.

Íàøåãî ÷åëîâåêà íå
ñòîëüêî ðàäóåò  óìåíü-
øåíèå  î÷åðåäè ïåðåä
íèì, ñêîëüêî åå óâåëè÷å-
íèå ïîçàäè íåãî.

– Êàê ëó÷øå âñåãî çàêîí-
÷èòü ñïîð ñ æåíùèíîé?

– Äà ïðèòâîðèòüñÿ ìåð-
òâûì!

Äîðîãèå æåíùèíû! Íå
ïèëèòå  ñâîèõ ìóæåé! Âàì
ñ ýòèìè îïèëêàìè åùå
æèòü è æèòü…

×òî ðóññêîìó ìàò, òî
êèòàéöó ôàìèëèÿ.

Â Þæíîì Áóòîâå òàêèå
ïåðåêðåñòêè, ÷òî íàïðà-
âî ïîéäåøü – â òàáëî ïî-
ëó÷èøü, à íàëåâî ïîé-
äåøü – íàïðàâî ïðèäåøü.

– Äåâóøêà, âû òàêàÿ
ôåøåíåáåëüíàÿ, ÷òî ìíå
íåðåíòàáåëüíî…

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

В УКРАИНЕ НАШЛИ САМЫЕ
ДРЕВНИЕ ЧАСЫ В МИРЕ

ÎÎÎÎÎáà-íà!

Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ ÏÐÎØËÀ «ÍÅÄÅËß ÌÎÄÜ²»
ÄËß ÊÎØÅÊ È ÑÎÁÀÊ

В Нью"Йорке состоялся показ мод для
домашних животных Kitty CATure Fashion
Show. В ходе мероприятия его участни"
ки демонстрировали модные тенденции
нынешнего сезона.

В этом году фэшн!шоу отметило пятиле!
тие, и в честь этого организаторы внесли
изменения в правила проведения показа
мод – теперь в нем могут участвовать не

только кошки, но и собаки. Тем более что
одна из модельеров, представившая кол!
лекцию для Kitty CATure Fashion Show, на!
чинала свою карьеру с того, что обшива!
ла собственных чи хуа!хуа.

Но роль конферансье шоу все!таки от!
вели коту — бенгальцу по кличке Поэт. Он
исполнил ее с истинно кошачьим досто!
инством: большую часть мероприятия
Поэт валялся на стуле и крепко спал.

☺ ☺ ☺

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

ÇÀËÅÆÍÎÑÒÅÉ ² ÇÀÉÂÎ¯ ÂÀÃÈ
До нас знову приїде вiдомий лiкар, який вже бага!

тьом  закарпатцям повернув  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ,  27 ЖОВТНЯ, о 13"й год. в приміщенні
Мукачівської міської центральної бібліотеки (біля
Центральної аптеки); (тел. 096"435"37"33; 067"422"
54"74) того ж дня   о 9!й год.  в  м. Хуст, (готель
“Хуст”)   (тел. 4"31"53, 096"435"37"33; 067"422"
54"74)   лiкар!психотерапевт з бiльш  як двад!
цятирiчним стажем, провідний спеціаліст Кримської
асоціації лікарів!психотерапевтів

Валерiй Михайлович СЕМЕНОВ
çîâñiì áåçáîëiñíî, àíîíiìíî é iíäèâiäóàëüíî  ïîçáà-
âèòü Âàñ àëêîãîëüíî¿, íiêîòèíîâî¿, ³ãðîâî¿ çàëåæíîñ-
òåé òà çàéâî¿ âàãè. Çà áàæàííÿì ïàöiºíòà ëiêàð ïðîâî-
äèòü ïñèõîôàðìîáëîêóâàííÿ.
Ïåðåä ñåàíñîì  áàæàíî äâi-òðè äîáè íå âèïèâàòè ñïèð-
òíîãî, êóðöÿì — îäíó äîáó íå êóðèòè, áàæàþ÷èì ñõóä-
íóòè òðåáà ïðèõîäèòè íàòîùàê.
Òiëüêè îäíà çóñòði÷ ç âèñîêîêâàëiôiêîâàíèì
ëiêàðåì  – i äî Âàñ ïîâåðíåòüñÿ ðàäiñòü æèòòÿ.

ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!

У В А Г А
Втрачене портмо!

не на території міста
у понеділок 14 жовт!
ня з документами на
прізвище  Божанюк
Олександр Сергійо!
вич  прошу  поверну!
ти за певну винагоро!
ду. Звертатися  по
тел. 050!10!12!8!31,
3!83!32

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Рідні та близькі одинадця!
тирічного Даніка, просять не!
байдужих людей, допомогти
в лікуванні дитини. У Даніка
виявили рак крові ІІ!ї степені.
Життя дитини у великій не!
безпеці. Лікарі радять, як
можна швидше провести ліку!
вання за кордоном. Шанси на
одужання є. Ми довіряємо
Богу і знаємо, що все в Його
руках. Данік молиться і вірить,
що Господь його зцілить. Якщо

у Вас є можливість та бажання допомогти нам, Ви
можете направляти кошти на рахунок:

Реквізити карт:
ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО отримувача – 305299
Рахунок отримувача – 29244825509100
ОКПО отримувача " 14360570

Призначення платежу –
 Для зарахування на картку

Особовий рахунок № 1: 4405885830412406
Особ. рахунок № 2 (міжнародн.):
5168755345468157
Пуфлер Юрій Едуардович (тато)
моб. тел. (095) 488"48"99
моб. тел. (095) 808"58"49

ДЯКУЄМО ВСІМ ЗА ДОПОМОГУ!!!

Шановні краяни!

Археологам удалось найти на территории Ук"
раины самые древние солнечные часы, возраст
которых датируется 13 веком до нашей эры.

Находка считается самым первым когда!либо
найденным образцом каменных часов.

Как сообщает иностранные СМИ, резную плиту
обнаружили возле Донецка.

Солнечные часы высечены на большом камне.
Ученые считают, что камень устанавливался гори!
зонтально, посредине него располагался условный
«циферблат», к которому устанавливалась жердь,
пускающая тень.

По словам экспертов, находка относится к позд!
ней бронзовой Срубной культуре, свидетельства ко!
торой находили на территории от Днепра до
Уральских гор.

Лариса Водолажская из Археолого!астрономи!
ческого исследовательского центра России, изу!
чив размеры, геометрию камня и место нахожде!
ния на нем резьбы, установила, что это — солнеч!
ные часы. На одной стороне плиты имеется круглая
маркировка, которая заключена в эллиптический
рисунок, а ‘’циферблат’’ расположен по краям все!
го камня.
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