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Залишайтеся з нами i надалi. Адже
ваша передплата — найвагомiша ча�
стка  фiнансового виживання нашої з
вами газети. Пiдписатися на газету
“Мукачево” можна у будь�якому по�
штовому вiддiленнi мiста i району або
безпосередньо у редакцiї.

Вартiсть передплати –
8 грн. на мiсяць.

Вiдповiдно на
3 мiсяцi — 24 грн.;

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

Дякуємо за пiдтримку.
Редактор газети “Мукачево”

В.ДВОРНИЧЕНКО.
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НА МІСЦІ зруйнованих терористами у вересні
2001�му р. башт�близнюків у Нью�Йорку споруд�
жено  104�поверхову 540�метрову  "Башту Свобо�
ди", яка стала центральною частиною архітектур�
ного комплексу пам’яті жертв теракту.

БЛАГОДІЙНИЙ Президентський  фонд Л.Кучми
"Україна" подарував  новітні фортепіано 75 музич�
ним школам країни.

ЗА ПРОГЛЯД південнокорейських телепрограм
і азартні ігри у семи містах Північної Кореї страче�
но 80 чоловік.

КІНЦЕВИЙ вердикт по місцю проведення Зимо�
вих Олімпійських ігор 2022 буде винесено влітку
2015 року. У списку претендентів і Україна.

КИТАЙСЬКІ  фермери розводять  тараканів і про�
дають їх у сушеному виді  по 20 доларів за фунт
для використання у медицині і косметиці.

ВАТИКАН  відкликав з обігу  ювілейні монети,
випущені  на честь папи Римського Франциска че�
рез допущену помилку  у чеканному тексті моне�
ти.

НАЗВАНІ найдорожчі вулиці світу. Першість три�
має П’ята авеню у Нью�Йорку.Тут  ставки оренди
нерухомості  становлять 33 тисяч доларів за 1 кв.
метр на рік.

ЗАТВЕРДЖЕНО  спільний проект  будівництва
залізничної ширококолійки  Москва�Відень, яка
проляже  через Росію, Україну, Словацьку Респуб�
ліку і Австрію.

ЦЬОГО року  на Закарпатті  народилося 13 ти�
сяч немовлят. У їх числі серед записаних імен впер�
ше з’явилися Каїн, Сулейман, Джонатан…

       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.

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС  61826

АТ “ОТП Банк”. Всі види банківських послуг. Ліцензія НБУ № 191 від  05.10.2011.
Кредит від 15% річних у гривні, щомісячна комісія за обслуговування кредиту стано�
вить 1.5 % від суми кредиту. Пропозиція дійсна з 10.07.2013 р. до 31.12.2013 р. по всій
території України. Деталі на сайті www.otpbank.ua.

ÌÀÉÑÒÐÎÂ²  ÌÓÄÐÎÃÎ  ÑËÎÂÀ  –  75!
   Íàñòóïíîãî ïîíåä³ëêà þâ³ëåéíèé, ä³àìàíòîâèé Äåíü íàðîäæåííÿ ïðèëèíå äî ïîðÿäíî¿

Ëþäèíè, Â÷èòåëÿ, æóðíàë³ñòà, ÿêèé çàõîïëþºòüñÿ ãàðíèìè ëþäüìè. Éîãî 45-ð³÷íå òâîð÷å
æèòòÿ çâàáëþâàëè «êðóò³» âóçëè, â³í ³ ñüîãîäí³ ãîòîâèé íåãàéíî âñòóïèòè íà ïðþ ç³ çëîì é
æàäàº âñòàíîâèòè ñïðàâåäëèâ³ñòü. Ùî â³í òàëàíîâèòèé ìàéñòåð ñëîâà – íå âèïàäàº äîâîäè-
òè, áî âñå íàïèñàíå

Âàñèëåì Âàñèëüîâè÷åì ÒÀÍ×ÈÍÖÅÌ
áàéäóæèì íå áóâàº. ² öÿ îáñòàâèíà çàñâ³ä÷åíà äàâíüîþ äðóæáîþ ç êîëåêòèâàìè
«Ïðàïîðà ïåðåìîãè», «Ìóêà÷åâà», îáëàñíèõ ÷àñîïèñ³â.

   Íàðîäèâñÿ Âàñèëü Òàí÷èíåöü 25 ëèñòîïàäà 1938 ðîêó â ìàëüîâíè÷³é Íåðåñíèö³, ùî íà
Òÿ÷³âùèí³. Þíàöüêà ðîìàíòèêà ïðèâåëà éîãî â ðÿäè äîíåöüêèõ øàõòàð³â, â³äòàê çàãàðòî-
âóâàâñÿ ó ðÿäàõ çàõèñíèê³â Â³ò÷èçíè. ² çáàãà÷åíîãî âåëèêèì æèòòºâèì äîñâ³äîì îáðàíà íèì
æèòòºâà ñòåæêà ïðèâåëà þíàêà íà ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò Óæãîðîäñüêîãî äåðæóí³âåðñè-
òåòó. Çàòèì, ç äèïëîìîì â÷èòåëÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè é ë³òåðàòóðè â³äïðàâèâñÿ  â³í àæ íà
Êàì÷àòêó. À ç 1998 ðîêó ïîâåðíóâñÿ â Ìóêà÷åâî. Ó ñâî¿õ ÷èñëåííèõ êîðåñïîíäåíö³ÿõ,
íàðèñàõ Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ îñï³âóâàâ ïðîñòó ëþäèíó-òðóä³âíèêà, òâîðöÿ. Ãîëîâíå æ, ÷îãî íàáðàâ íà â³êó þâ³ëÿð,  –
øàíè â³ä ëþäåé. Áî é ñàì çàâæäè øàíîáëèâî ñòàâèâñÿ äî êîæíî¿ ëþäñüêî¿ äîë³, êîæíî¿ îñîáèñòîñò³, ³ ç³ ùåäð³ñòþ
õë³áîðîáà ñ³ÿâ äîâê³ë ëèøå äîáðî. À âîíî, ÿê â³äîìî, äîáðîì îçèâàëîñÿ.

Ñüîãîäí³, â³í÷óþ÷è þâ³ëÿðîâ³, ìè ïèøàºìîñÿ, ùî â íàøîìó ãóðò³ òàêà Ëþäèíà. Ëþáèìî éîãî, øàíóºìî, â÷èìîñÿ ó
íüîãî. Ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ³ òâîð÷îãî äîâãîë³òòÿ Òîá³, íàø ïîáðàòèìå! Íåõàé äîâãîþ áóäå Òâîÿ æèòòºâà ñòåæèíà ó ïàð³
ç äîìàøíüîþ áåðåãèíåþ Ìàð³ºþ Ôåäîð³âíîþ. Ãîëîâíå æ, ùî Âàñèëü Òàí÷èíåöü – ÿê áóâ, òàê ³ çàëèøàºòüñÿ ñïðàâæ-
íüîþ Ëþäèíîþ. Ç þâ³ëåºì Òåáå, äîðîãèé äðóæå !

                                   Êîëåãè, äðóç³, æóðíàë³ñòè Ìóêà÷åâà



Äèâèòèñÿ – ùå íå îæíà÷àº áà÷èòè. (Àâðåë³é Àâãóñòèí).Äèâèòèñÿ – ùå íå îæíà÷àº áà÷èòè. (Àâðåë³é Àâãóñòèí).Äèâèòèñÿ – ùå íå îæíà÷àº áà÷èòè. (Àâðåë³é Àâãóñòèí).Äèâèòèñÿ – ùå íå îæíà÷àº áà÷èòè. (Àâðåë³é Àâãóñòèí).Äèâèòèñÿ – ùå íå îæíà÷àº áà÷èòè. (Àâðåë³é Àâãóñòèí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 21  ëèñòîïàäà 2013 ð.
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Багато  з  колег – банкірів не перестають нарікати на те, що вибірковість та примх�
ливість клієнта часто ставить їх у глухий кут. Сьогодні вже недостатньо мати добре
розвинену мережу і солідні рекламні бюджети,  також  не дає  однозначної переваги
висока процентна ставка за депозитом і,  навпаки, низька за кредитом. І як не намага�
ються  фінансисти розхвалювати свої продукти і послуги, клієнт «проголосує» влас�
ним гаманцем тільки за ті з них, які будуть йому дійсно необхідні.

Без зайвої скромності, готові стверджувати, що новий депозитний продукт нашого
Банку, з багатообіцяючою назвою «Каприз», це одна з «перших ластівок»  цілої плеяди
інноваційних банківських продуктів, які наразі формувалися фахівцями нашого Банку
для задоволення  потреб наших клієнтів. У «Капризі» ми намагалися  задовольнити
максимум  з  їх очікувань:  запропонувати високу процентну ставку і максимально
лояльний підхід при перерахунку процентів у разі дострокового повернення вкладу.
Надлояльний підхід, в даному випадку, став можливим за рахунок пропозиції клієнту
таких ставок перерахунку проценті, які можна порівняти зі ставками при стандартних
термінах розміщення коштів. Саме це, найчастіше психологічно заважає клієнту роз�
міщувати кошти на довгі строки. Адже в разі необхідності достроково розірвати депо�
зитний вклад, клієнт втрачає значну  частину зароблених доходів. Наприклад, при
достроковому розірванні вкладу в гривні, після трьох місяців перебування на ньому
коштів, перерахунок проценті здійсниться за ставкою 17,0%  річних. Тоді як, при
відкритті 3�х місячного депозиту на стандартних умовах, ставка нарахування про�
центів буде 14,0%  річних, і це в  одному  з найбільш популярних наших  вкладів
«Добробут». Для перерахунку процентів за вкладом, який пролежав  6�ть місяців зас�
тосується значення 18,5%  річних, проти 17,5% стандартних. І такий порядок застосо�
вується на  протязі всього  «депозитного марафону»,  достатньо досягти «рубежів»  в
1, 3, 6, 9, 12 або 18 місяців. Втім, і це ще не все! Адже  між вищеописаними  «рубежа�
ми», за не повні періоди ставка перерахунку відсотків так само вражає, досягаючи
17,0%  річних. Наприклад, при достроковому розірванні вкладу через 14 місяців  його
розміщення,  проценти  будуть перераховані за наступним принципом: за повні 12
місяців за ставкою 19,5%,  а той «шматочок», що залишився, 2 місяці  за ставкою 12%.

Ще однією перевагою, безумовно, стане  можливість довгострокового заробітку
для клієнта, адже ставка  за  «Будь�яким капризом »  22,0%  річних на 24 місяці.

Погодьтеся, це дійсно унікальна пропозиція для вітчизняного ринку.
Мета залучення коштів на подібних умовах дуже прозаїчна, «довгі»  гроші, це саме

те, що так необхідно не тільки для нашого Банку, а й для більшості наших колег, які
активно займаються кредитуванням. Кредитувати довгострокові проекти, за класи�
кою банківського бізнесу, бажано так само «довгими» грошима. У цьому випадку «Кап�
риз» є найбільш оптимальним інструментом залучення довгострокового ресурсу, який
дозволить Банку значно  збільшити обсяги «довгограючих» кредитних проектів.

 м. Мукачево, вул. Миру, 7. Тел.: 5�48�26.
Ліцензія НБУ № 177 від 27.10.2011 р.

Будь�який каприз!

«Ми повинні помолитися за тих, кого не змогли   по�
ховати на рідній землі і робити все для того, щоб под�
ібне не повторилося» !

17 листопада 2013 року, у неділю, на подвір’ї Мукачівської
дитячої школи ім.Міхая Мункачі, за ініціативи міського осе�
редку КМКС, біля пам’ятника жертвам сталінських репресій,
відбувся багатолюдний мітинг�реквієм. Дорослі та молодь
прийшли, щоб вшанувати пам’ять наших земляків�му�
качівців, представників угорської та німецької національ�
ностей, які у листопаді 1944 року були депортовані  до Сиб�
іру і вже ніколи не повернулися на рідну землю.

Виступаючий на цій сумній події  міський голова Мукаче�
ва, який разом з секретарем міської ради Іваном Маняком
були серед запрошених почесних гостей, звернув увагу
присутніх на подіях, які передували початку Другої світової
війни, з її незліченними стражданнями та жертвами не тільки
в ході самої війни, але й після її завершення. Серед таких
жертв він відзначив і мукачівців, які були депортовані тільки
за те, що мали угорські чи німецькі прізвища. Не пощадили
ні жінок, ні грудних дітей.

Він попросив всіх помолитися за те, щоб ми отримали
шанс долучитися до європейської сім’ї народів на Вільнюсь�
кому саміті і за тих, кого не змогли поховати на рідній землі.
Мер Мукачева  закликав робити все для того, щоб воєнні та
повоєнні жахіття більше ніколи не повторилися.

Відділ з питань внутрішньої політики
Мукачівського міськвиконкому

для газети «Мукачево»

ÙÎÁ Í²ÊÎËÈ ÍÅ ÏÎÂÒÎÐÈËÎÑß!
Швидко, надзвичайно швидко плине

час! Здається, лише вчора ми вперше
почули  про Інтернет і можливість об�
лаштування його в бібліотеках і надзви�
чайні можливості для задоволення
інформаційного «голоду» читачів.
Здається зовсім недавно ми навчали�
ся у колег, які вже були на Ти з Інтерне�
том: Тернопіль, Київ, Донецьк… Не спа�
ли ночами, обдумували; чекали і боя�
лися нововведення… З трепетом чека�
ли результатів – майже 7 тис. доларів
США на придбання комп’ютерів, об�
лаштування Інтернету, оплата систем�
ного адміністратора, провайдера –
сума неймовірна!

А тепер і уявити собі бібліотеку без
Інтернет�центру не можемо!

Звісно, сьогодні, коли в кожній оселі
є і по 2 ПК, говорити про черги в Інтер�
нет�центрі не доводиться, хоча поблу�
кати задарма лабіринтами Інтернет�
мережі бажаючих хоч відбавляй. А в
2003 записувались по телефону – у се�
реду на суботу вільного місця вже не
було. За 1 ПК сиділо по двоє�троє – з
дозволу адміністратора. Ахали�охали,
людей з обмеженими фізичними мож�
ливостями на ІІІ поверх заносили на
руках; за лічені хвилини знаходили
відповіді на, здавалось би, не вирі�
шенні питання… Тоді комп’ютерів було
3; (для порівняння, зараз у бібліотеці
26 комп’ютерів, 24 – мають вихід у
Інтернет). Грант через 2 роки закінчив�
ся – а ми знов писали проект, знов виг�
рали: а потім іще, іще, іще… Загалом
Мукачівська міська бібліотека ім.
О.Духновича виграла у Посольства
США в Україні  12 140 $, які були вит�
рачені на придбання комп’ютерної тех�
ніки та інші потреби задля забезпечен�
ня функціонування Інтернет�центру.

Під час семінарів�тренінгів тренери

Інтернету в бібліотеці – 10 років!
з посольства США в Україні наголошу�
вали на забезпечення вільного безпе�
решкодного безкоштовного доступу до
всесвітньої мережі Інтернет з однією
єдиною метою – щоб українці мали
можливість навчатися, самовдоскона�
люватися, проводити вільний час з ко�
ристю.

За 10 років багато відвідувачів нашої
бібліотеки якісно підвищили свій фа�
ховий рівень, з десяток влаштувалися
на роботу, декілька знайшли собі пари
і одружилися.

Прикладів успішної діяльності Інтер�
нет�центру чимало – про це неоднора�
зово повідомлялося по ЗМІ. І ми досі
продовжуємо навчатись, переймаємо
кращий досвід своїх колег і, враховую�
чи можливості, втілюємо в життя.

Було б несправедливо не відмітити
про розуміння місцевою владою зна�
чення Інтернет�центру для жителів
міста. В.Петьовка, тоді міський голо�
ва, допоміг бібліотеці облаштувати но�
вий Інтернет�центр на І поверсі будівлі
бібліотеки саме для людей з обмеже�
ними фізичними можливостями. На
ремонт приміщення було виділено 60
тис.грн., а також подаровано 10 комп’�
ютерів.

Інтернет�центр багато уваги при�
діляє видавничій діяльності. Інтернет�
ресурси є доброю підмогою в бібліо�
течній роботі  взагалі. За період з 2003
р. підросло нове покоління, яке надає
перевагу новітнім технологіям.

Доброю традицією стало безкош�
товне навчання навикам роботи на ПК.
Спочатку, це були школярі, молодь, а
сьогодні – люди похилого віку та з об�
меженими фізичними можливостями.
Щороку у вересні ми оголошуємо ак�
цію: «Перший дзвоник для тих, кому за
50…», яка користується надзвичайно

великою популярністю. Часто відвіду�
вачі використовують скайп – особли�
во, коли рідні чи друзі за кордоном.
Бібліотека також має досвід проведен�
ня заочних читацьких конференцій.
Впродовж 10 років працівники Посоль�
ства США в Україні неодноразово про�
водили моніторинг. Останній раз в кінці
жовтня це були: заступник прес�аташе
з питань культури Посольства США в
Україні – Люк Штеле та помічник Рад�
ника Посла США з питань культури Оль�
га Любинецька, які позитивно оцінили
нашу роботу.

А взагалі за цей період бібліотеку
відвідували: В.Пашкова, О.Любинець�
ка, О.Васильєв, Л.Шкурат, І.Шевченко,
працівники Посольства та Шеріл
Бістрянські, Ненсі Петтіт, Джон Саллі�
ван – прес�аташе Посольства США в
Україні в різні роки.

За період з 2003 року в Інтернет�
центр записалося майже 10 тисяч як
жителів міста, так і інших регіонів об�
ласті. Відвідування склало майже 80
тисяч – жителі не тільки Мукачева, а й
інших областей України та іноземці.

Що й казати – випробовування ча�
сом на потрібність бібліотечний Інтер�
нет�центр витримав з гідністю. Щоп�
равда, зараз він, як і бібліотека зага�
лом, і вся культура, переживає не кращі
часи. Відсутність фінансування не доз�
воляє нам найняти системного адміні�
стратора, розробляти якісь програми,
розширити Інтернет�мережу на всі
бібліотеки системи, тощо. Однак з впев�
неністю можна сказати: так, поруч з
книгою Інтернет в бібліотеках має май�
бутнє!

О.СТАДНИК,
директор Мукачівської

міської ЦБС, кавалер ордена
княгині Ольги ІІІ ст.
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Згідно з постановою Кабміну
№231, з 1 листопада оцінку
рухомого та нерухомого май�
на зможуть проводити тільки ті
оцінювачі, котрі встигнуть до
цього часу отримати відповід�
ний сертифікат суб’єкта оці�
ночної діяльності.

Ці зміни мали діяти ще з 1 сер�
пня, але Мін’юст відклав їх на три
місяці. Бо виявилося, що поста�
нову прийняли, але працювати
по�новому ніхто не готовий.

А тепер? Відповідає Сергій Зли�
день, президент Асоціації
фахівців з нерухомості України.

—  Скажіть, то відтепер не
можна буде продавати чи ку�
пувати нерухомість, землю,
спадщину без оцінки цього
майна?

—  Так, з 1 листопада громадя�
ни України можуть укладати будь�
які угоди з нерухомістю, у тому
числі із землею та рухомим май�
ном (крім легкових автомобілів,
мотоциклів, мопедів) тільки за
наявності спеціальної оцінки для
цілей оподаткування. Без такої
оцінки нотаріуси повинні відмов�
ляти громадянам у посвідченні
правочинів купівлі�продажу, міни,
дарування, видачі свідоцтва про
право на спадщину тощо.

— Як це вплине на ринок,
зокрема на ринок нерухо�
мості? Що зміниться для спо�
живача?

—  Згідно з постановою, оцінку

Áåç îö³íêè í³ êóïèòè, í³ ïðîäàòè

Â³ä ôàøèñòñüêî¿ îêó-
ïàö³¿ Êîëü÷èíî áóëî âèç-
âîëåíî  24 æîâòíÿ 1944
–  69 ðîê³â òîìó íàçàä
ñëàâíèìè âî¿íàìè ×åð-
âîíî¿ Àðì³¿. Ïîâåðòàþ-
÷èñü äî òèõ äàëåêèõ
ïîä³é âèêîíêîì ñåëèùíî¿
ðàäè î÷îëþâàíèé Ìèêî-
ëîþ Âàñèëüîâè÷åì Äó-
áîì ïîäáàâ ïðî îíîâëåí-
íÿ ïàì’ÿòíèêà ïîëåãëèì
îäíîñåëü÷àíàì, äîïèñàâ
äî ³ñíóþ÷èõ 30-òè  ³ìåí
çàãèáëèõ íà ôðîíòàõ Âå-
ëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè
íà ñòåë³ ùå 32 ïð³çâèùà
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é. ²
25 æîâòíÿ â óðî÷èñò³é
îáñòàíîâö³, çà ó÷àñò³ êå-
ð³âíèê³â Ìóêà÷³âñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿,
ñåëèùíî¿ ðàäè, ó÷àñíèöü
Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè  Îëåíè Ãåéç³âíè
Øâàðö, Îëåíè Âàñèë³â-
íè ßâîðñüêî¿, ÷èñëåííî-
ãî ç³áðàííÿ ó÷àñíèê³â
ì³òèíãó, ñåðåä ÿêèõ áóëè
âåòåðàíè é  øêîëÿð³, áóëî
â³äêðèòî îíîâëåíèé ïàì-
’ÿòíèê.

Ì³òèíã ç íàãîäè ñâÿò-
êóâàííÿ 69-¿ ð³÷íèö³ âèç-
âîëåííÿ Êîëü÷èíà â³ä
ôàøèñòñüêîãî óÿðìëåí-

íÿ  â³äêðèâ éîãî ñåëèù-
íèé ãîëîâà Ì.Â.Äóá.
Â³äòàê ñâÿùåíèêè òðüîõ
ð³çíèõ êîíôåñ³é – ãðåêî-
êàòîëèöüêî¿, ðèìî-êàòî-
ëèöüêî¿ é ïðàâîñëàâíî¿,
ÿê³ ä³þòü ó ñåëèù³, îñâÿ-
òèëè ïàì’ÿòíèê ³ â³äïðà-
âèëè ïàíàõèäó çà ïîëåã-
ëèìè é ïîìåðëèìè ó÷àñ-
íèêàìè Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè. Ïî÷åñíà
âàðòà ³ç âî¿í³â ñàëþòóâà-
ëà çàëïîì ï³ñëÿ êîæíîãî
îçâó÷åíîãî ïð³çâèùà ïî-
ëåãëîãî â áîÿõ ç ôàøèç-
ìîì. Â³äòàê,  ï³ñëÿ õâè-
ëèíè ìîâ÷àííÿ, äî îáåë-
³ñêà áóëî ïîêëàäåíî
ã³ðëÿíäó ñëàâè ³ â³íêè òà
êâ³òè íàøî¿ íåçãàñíî¿ ïà-
ì’ÿò³. Ñåðåä íèõ â³íêè
â³ä íàðîäíîãî äåïóòàòà
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
Ì.².Ëàíÿ, ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿, ñåëèùíî¿ ðàäè,
ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³-
çàö³é ðîçòàøîâàíèõ íà
òåðåíàõ Êîëü÷èíà.

Ç ïðèâ³òàííÿì íà ñâÿò³
ç íàãîäè  69 Äíÿ âèçâî-
ëåííÿ ñåëèùà â³ä ôàøè-
ñòñüêî¿ îêóïàö³¿  âèñòó-
ïèëè ãîëîâà Ìóêà÷³âñü-
êî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Å.Ë.Äóäà, éîãî çàñòóïíè-

öÿ Î.Ç.Á³ðîâ. Âîíè ïîäÿ-
êóâàëè ñåëèùíîìó ãî-
ëîâ³ Ì.Â.Äóáó, ãîëîâ³ âå-
òåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
Êîëü÷èíà Â.².Óäóòó çà
òóðáîòó ïðî âøàíóâàííÿ
ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ îäíî-
ñåëü÷àí, çà ïîñèëüíó äî-
ïîìîãó ùå íèí³ æèâó-
ùèì, çà çáåðåæåííÿ ñâÿ-
ùåííî¿  ïàì’ÿò³ ïðî âå-
ëèêèé ïîäâèã ó ñåðöÿõ
ìîëîä³, çà ñïàäêîâ³ñòü
ïîêîë³íü.

Â³äòàê óðî÷èñòîñò³ ïå-
ðåíåñëè ó Øåëåñò³âñü-
êèé ñ³ëüñüêèé êëóá, äå ç
äîïîâ³ääþ «Í³õòî íå çà-
áóòèé, í³ùî íå çàáóòî»
âèñòóïèâ ãîëîâà âåòå-
ðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
Â.².Óäóò. Â³í ï³äêðåñëèâ,
ùî âèçâîëåííÿ ñåëèùà
âèêëèêàëî âåëèêå ïàòð³-

îòè÷íå ï³äíåñåííÿ ñåðåä
ìîëîä³. Äîáðîâîëüöÿìè
ó ×åðâîíó Àðì³þ,  âèç-
âîëèòåëüêó íàðîä³â
ªâðîïè â³ä ôàøèñòñüêî¿
îêóïàö³¿ ï³øëè 55 êîëü-
÷èíö³â, øåëåñò³âö³â,
ôð³äºø³âö³â, êëèíîâ÷àí,
êåíäåðåø³âö³â… Òà ùå
äåâ’ÿòåðî çãîëîñèëèñÿ
ñòàòè äîáðîâîëüöÿìè
×åõîñëîâàöüêîãî â³é-
ñüêîâîãî êîðïóñó ï³ä êî-
ìàíäóâàííÿì Ëþäâ³êà
Ñâîáîäè. Íå âñ³ì ³ç 64-
õ âèïàëî ïîâåðíóòèñÿ
äîäîìó. 30 ç íèõ ïîëÿãëè
ñìåðòþ ãåðîÿ íà ïîëÿõ
áèòâ ç ôàøèçìîì… Àëå
ïàì’ÿòü ïðî íèõ â³÷íà.

Ïðèâ³òàëè  êîëü÷èíö³â
ç íàãîäè 69-¿ ð³÷íèö³ âèç-
âîëåííÿ ñåëèùà  ãîëîâà
ðàéîííî¿ ðàäè âåòåðàí³â

².Ä.Êà÷óð, â³äïîâ³äàëü-
íèé ñåêðåòàð ðàéðàäè
âåòåðàí³â Ô.Â.Ê³í÷,
óðîäæåíåöü ñåëèùà, ïðî-
ôåñîð,  äîêòîð ô³çèêî-
ìàòåìàòè÷íèõ íàóê
Â.Â.Õèìèíåöü… Â óðî-
÷èñò³é îáñòàíîâö³ ñå-
ëèùíèé ãîëîâà Ì.Â.Äóá
âðó÷èâ â³ä ³ìåí³ äåïóòà-
òà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óê-
ðà¿íè Ì.².Ëàíÿ ãðîøîâó
äîïîìîãó  Î.Ã.Øâàðö,
Î.Â.ßâîðñüê³é, Â.².Êåëü-
çèíó òà Â.Â.Ê³í÷ó… Ãðà-
ìîòàìè âèêîíêîìó
â³äçíà÷åí³ Î.Ã.Øâàðö,
Î.Â.ßâîðñüêà òà ãîëîâà
âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
ñåëèùà Â.².Óäóò. Âå-
ëèê³é ãðóï³ àêòèâ³ñò³â ñå-
ëèùíî¿ ðàäè îãîëîøåíî
ïîäÿêè, çîêðåìà, Í.Î.-
Âåðáîâñüê³é, Ë.Ã.Ïóø-
êàðîâè÷, Ï.Â.Ñâèä³,
Ã.².Ñàäâàð³, ².².Ïîâ³äàé-
÷èêó, Ì.À.Øâàëàã³í,
Â.Â.Ìóùèíö³, Â.Â.Õè-
ìèíöþ, ß.ª.Êóêîá³,
Õ.Â.Óäóò…

Óðî÷èñòîñò³ ç Äíÿ 69-
õ ðîêîâèí Êîëü÷èíà çà-
âåðøèëèñÿ ñâÿòêîâèì
êîíöåðòîì, äå ïåðåâàæà-
ëè ï³ñí³ Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè.

… Â ³ ä ñ â ÿ ò ê ó â à ë è .
Âøàíóâàëè. ² – çàáóëè?
Äî íàñòóïíîãî 70-ð³÷íî-
ãî ñâÿòà? Í³, íå äàé òîãî,
Áîæå. Ùîäíÿ, ùîõâèëè-
íè ïàì’ÿòàéìî ïðî âåëè-
÷åçíó òðàãåä³þ ³ì’ÿ ÿê³é
â³éíà. ² íå çàáóâàéìî ïðî
âåëèêèé ïîäâèã íàøîãî
íàðîäó. ßê íå çàáóâàþòü
òîãî ó Êîëü÷èí³, ñåëèù-
íèé ãîëîâà Ì.Â.Äóá, ãî-
ëîâà âåòåðàíñüêî¿ îðãàí-
³çàö³¿ Â.².Óäóò, ³ ÷èñëåíí³
àêòèâ³ñòè,  ³ øêîëÿð³, ³
ñïîíñîðè, ñåðåä ÿêèõ íà-
ðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè
Ì.².Ëàíüî, äèðåêòîð  ÔÃ
«Êâ³òè Çàêàðïàòòÿ»
².Ï.Ïô³ñòåð,  ÿê³  ðîá-
ëÿòü óñå, ùî ìîæóòü,
àáè ð³äøå òüìàðèëèñÿ
ñë³çüìè î÷³ íàøèõ âåòå-
ðàí³â, àáè ÷àñò³øå ñâ³òè-
ëèñÿ óñì³øêîþ ¿õ îáëè÷-
÷ÿ.  ¯ì òàê íåáàãàòî òðå-
áà â³ä íàñ – òðîøêè
ï³êëóâàííÿ, òðîøêè òåï-
ëà, òðîøêè ùîäåííî¿ óâà-
ãè. Îñü òàê áè é ó ³íøèõ
ñåëàõ Ìóêà÷³âùèíè.

       Àðòóð ÊÎÂÀ×,
ñòóäåíò ôàêóëüòåòó
æóðíàë³ñòèêè Ëüâ³â-
ñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³
².ß.Ôðàíêà

З 1 листопада набувають чинності нові правила оцінки
нерухомого та рухомого майна

будь�якого майна для цілей опо�
даткування зможуть проводити
тільки ті, хто отримав відповідний
сертифікат СОД (суб’єкта оціноч�
ної діяльності) за напрямом “оці�
нка для цілей оподаткування”.
Враховуючи, що таких оцінювачів
мало, то цілком ймовірно, що бу�
дуть незручності. За даними Фон�
ду держмайна, із 3,5 тисячі ком�
паній, які мають право навчати і
видавати оцінювачам сертифіка�
ти за новими вимогами, відповід�
ну сертифікацію пройшли лише
252. Вочевидь, треба буде зазда�
легідь шукати оцінювача, домо�
влятися, щоб у потрібні строки він
оцінив квартиру чи землю. Про�
гнозую, що проблеми можуть ви�
никнути найперше в регіонах. (Хоч
новий порядок передбачає право
здійснювати оцінку впродовж 14
робочих днів. — Авт.). Отож, прид�
бати чи продати нерухомість у на�
ступні місяці стане важче й до�
рожче.

— Разом із процедурою обо�
в’язкової оцінки ліцензованим
оцінювачем вводяться і нові по�
даткові норми. Податки дове�
деться платити не з тієї суми,
яку сторони погодять і вкажуть
у договорі, а з реальної вар�
тості, яку надасть у своєму вис�
новку оцінювач. Це так?

—  Так. Але в інтернеті гуляє
така новина, що стара оцінка буде
дійсна ще до 1 лютого 2014 року.
Хоча офіційної інформації з цього
приводу немає. Передбачена ди�

станційна оцінка нерухомості.
При такому підході дорогий об’єкт
може бути оцінений значно де�
шевше, а дешевий раптово стане
дорогим. Це головні мінуси ново�
введення.

— Що б ви порекомендували
тим, хто планує в найближчі
місяці придбати квартиру чи
землю? Може, перечекати, до�
поки все вляжеться на ринку й
оцінювання по�новому не дава�
тиме збоїв?

—  Найперше — не треба ство�
рювати ажіотажу. Тим, в кого уго�
ди заплановані на найближчий час
(підібрані об’єкти, тривають пере�
говори), не варто їх відкладати.
Хто ж лише подумує над придбан�
ням нової квартири чи земельної
ділянки, не треба поспішати. Адже
ринок нерухомості чи землі – це
не ринок акцій, різких “рухів” там
не очікується.

Леся ЯСИНЧУК

Наразі відсутні роз’яснення для
нотаріусів щодо того, яку саме оц�
інку треба буде подавати при
оформленні спадщини та за до�
говорами дарування. Адже поло�
ження передбачає механізм про�
ведення оцінки тільки для угод ку�
півліпродажу та виключає випад�
ки успадкування й дарування. Тож
можливо, що нотаріуси з 1 листо�
пада вимагатимуть експертну оц�
інку в спадкових справах та дого�
ворах дарування.

Л.Я.

ÐÅªÑÒÐÀÖ²ß ÏÐÀÂÀ ÂËÀÑÍÎÑÒ²
«Як зареєструвати право власності на кварти�

ру, будинок,    за новими правилами?»
Галина МАКУСІЙ.

Нова процедура реєстрації нерухомості запроваджена з 1
січня 2013 року. Тепер власність реєструє новостворена Дер�
жавна реєстраційна служба або нотаріуси в новому єдиному
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Для
цього необхідно зібрати такий пакет документів: копію доку�
мента, що посвідчує особу заявника (паспорт тощо); копію іден�
тифікаційного коду;

документ, що підтверджує виникнення,    перехід або припи�
нення права власності на квартиру, будинок...

Державну реєстрацію прав проводять на підставі: дого�
ворів, укладених в порядку, встановленому законом; свідоцтв
про право власності на нерухоме майно, виданих відповідно
до вимог чинного законодавства; свідоцтв про право влас�
ності, виданих органами приватизації наймачам житлових
приміщень у державному та комунальному житловому фонді;
державних актів на право власності або постійного користу�
вання на земельну ділянку у випадках, встановлених законом;
рішень судів, що набрали законної сили; інших документів, що
підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на не�
рухоме майно, поданих органу держреєстрації прав разом із
заявою.

Щоб зареєструвати право власності на квартиру, придбану
на вторинному ринку, необхідна реєстрація В Державній реє�
страційній службі. Треба написати заяву до місцевого
відділення зазначеної служби про занесення до нового Дер�
жавного реєстру прав відомостей про своє право власності
на квартиру, оплатити і отримати квитанцію про сплату послуг
із надання витягу з Державного реєстру прав та державного
мита. Держреєстратор перевіряє ваше право власності в реє�
страх чинних до 1 січня 2013 року (БТІ, Держземагенство), а
також інформацію з інших органів, які реєстрували право влас�
ності в попередні роки. Потім разом із продавцем звертаєте�
ся до нотаріуса, який на підставі правовстановлюючих доку�
ментів продавця на відчужувану нерухомість реєструє договір
купівлі�продажу. Покупець із зареєстрованим договором звер�
тається до місцевого органу Державної реєстраційної служ�
би для реєстрації права власності на придбаний об’єкт неру�
хомості, і державний реєстратор видає витяг із Державного
реєстру речових прав, що є правовстановлюючим докумен�
том на нерухомість.

Якщо предметом договору купівлі�продажу є будинок та
земельна ділянка, на якій він розташований, а покупцем обох
об’єктів є одна особа, для реєстрації прав власності на буди�
нок і земельну ділянку подають одну заяву.

Ванда ОЛЕГАШ, нотаріус.
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ÃÅÍ²É ËÞÄÑÒÂÀ
(äî 200-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà)

З метою виконання ініціатив
Президента України Віктора
Януковича, що закладені у На�
ціональний план дій на 2013 рік
щодо впровадження Програми
економічних реформ на 2010�
2014 роки «Заможне суспіль�
ство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава»
на базі Укрпошти впроваджено
всеукраїнський проект «Адміні�
стративні послуги: спрощений
доступ через пошту». Даний
проект передбачає максималь�
не спрощення для населення
процедури отримання та ство�
рення альтернативних шляхів
звернення за адміністративни�
ми полугами. Відтак, заява з
пакетом необхідних документів,

Послуги Державної реєстраційної служби України тепер можна отримати
через мережу поштових відділень району

Ñåðåä òèõ âèçíà÷íèõ
ä³ÿ÷³â, ÷è¿ ñåðöÿ, ïîìèñ-
ëè, òàëàíò ñïðÿìîâàí³ íà
ñëóæ³ííÿ íàðîäîâ³,÷èÿ
äóøà ñïîâíåíà âèñîêî¿
ëþáîâ³ äî áàòüê³âùèíè,
Øåâ÷åíêî ïî ïðàâó çàé-
ìàº ïî÷åñíå ì³ñöå, áî ç
âîãíåì ó äóø³ çàõèùàâ
ñâîáîäó ³ íåçàëåæí³ñòü
â³ò÷èçíè, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü
íàðîäó. Áåçñìåðòíå ³ì'ÿ
âåëèêîãî óêðà¿íñüêîãî
ïîåòà ³ õóäîæíèêà Ò. Ã.
Øåâ÷åíêà â³äîìå ñêð³çü
ÿê ³ì'ÿ ëþäèíè, ùî
â³ääàëà ñâîº æèòòÿ áî-
ðîòüá³ çà ñâîáîäó óêðà¿-
íñüêîãî íàðîäó.

Øåâ÷åíêà ñïðàâåäëè-
âî íàçèâàþòü ïîåòîì
ñëîâà, ñï³âó, ìèòöåì ïåí-
çëÿ. Â³í áóâ ñèíîì ìóæè-
êà ³ ñòàâ âîëîäàðåì â
öàðñòâ³ äóõà, – ïèñàâ ïðî
Òàðàñà Øåâ÷åíêà ²âàí
Ôðàíêî. –  Ñïî÷àòêó
êð³ïàê, ÿêèé ñòàâ âåëåò-
íåì ó öàðñòâ³ ëþäñüêî¿
êóëüòóðè… Äîëÿ ïåðå-
ñë³äóâàëà  éîãî â æèòò³,
ñê³ëüêè ëèø ìîãëà òà
âîíà íå çóì³ëà ïåðåòâî-
ðèòè çîëîòà éîãî äóø³ ó
³ðæó… Íàéêðàùèé ³ íàé-
ö³íí³øèé ñêàðá äîëÿ äàëà
éîìó ëèøå ïî ñìåðò³ -
íåâìèðóùó ñëàâó ³ âñå
ðîçêâ³òàþ÷ó ðàä³ñòü, ÿêó
â ì³ëüéîí³â ëþäñüêèõ
ñåðäåöü âñå íàíîâî çáóä-
æóâàòèìóòü éîãî âòîðè.
Òàðàñ Ãðèãîðîâè÷ Øåâ-
÷åíêî - ñèí óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó, ãîðä³ñòü ³ ñëàâà
éîãî. Æèòòÿ ³ òâîð÷³ñòü
íàøîãî Êîáçàðÿ º äëÿ
íàñ ñâîºð³äíèì ìîðàëü-
íèì êîäåêñîì, òâîðè
Øåâ÷åíêà ðîáëÿòü ëþ-
äåé êðàùèìè, ëàñêàâ³-
øèìè, äîáðîçè÷ëèâèìè.
Â³í º îäíèì ç íàéòàëàíî-
âèò³øèõ ³ íàéâèäàòí³øèõ
ïèñüìåííèê³â ñâ³òó.
Â³äîìèé ³ ÿê õóäîæíèê, à

може бути надіслана суб’єкту
надання адмінпослуги поштою.
Проектом також передбачено
оповіщення про результат на�
дання цієї послуги засобами по�
штового зв’язку. Для цього, за�
повнюючи заяву, громадяни по�
винні зазначити, яким чином
вони хочуть одержати відповідь:
кур’єрською доставкою, по�
штою або особисто.

З 1 листопада 2013 року, у
рамках вищезгаданого проекту
мешканці краю можуть отрима�
ти адміністративні послуги, які
надаються Державною реєст�
раційною службою України. Це
стало можливим завдяки підпи�
санню Меморандуму про взає�
мне співробітництво у сфері

спрощення процедури надання
адміністративних послуг та
затвердження Регламенту взає�
модії між Державною реєстра�
ційною службою України та Ук�
раїнським державним підприє�
мством поштового зв’язку «Ук�
рпошта».

Наразі,  через відділення по�
штового зв’язку уже надаються
наступні послуги Укрдержреє�
стру:

�  проставлення апостіля на
офіційних документах;

� державна реєстрація фізич�
ної особи, яка має намір стати
підприємцем;

� державна реєстрація змін до
відомостей про фізичну особу

– підприємця, які містяться в
Єдиному державному реєстрі;

� державна реєстрація припи�
нення підприємницької діяль�
ності фізичною особою –
підприємцем;

� державна реєстрація юри�
дичної особи;

� державна реєстрація припи�
нення юридичної особи;

� державна реєстрація змін до
установчих документів юридич�
ної особи;

� внесення до Єдиного дер�
жавного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб�під�
приємців запису про зміни до
відомостей про юридичну осо�
обу, яка міститься в Єдиному
державному реєстрі юридичних

осіб та фізичних осіб�підпри�
ємців та не пов’язані із зміна�
ми, що вносяться до установ�
чих документів юридичної осо�
би;

� видача довідки з Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб�
підприємців.

З інформаційними матеріа�
лами щодо можливості отри�
мання адміністративних послуг
Укрдержреєстру поштовим
зв’язком можна ознайомитись
у всіх відділеннях УДППЗ “Укр�
пошта”.

Помічник директора
Закарпатської дирекції

УДППЗ «Укрпошта»
Петро Маркевич

ïåðåäóñ³ì –  ÿê ïîëóì'ÿ-
íèé áîðåöü çà ùàñòÿ çíå-
äîëåíîãî óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó. Âàæêèì ³ òåðíè-
ñòèì áóâ øëÿõ íàðîäíî-

ãî ñï³âöÿ. Íàðîäèâøèñü
ó êð³ïàöüê³é ðîäèí³, â³í
çìàëêó, ùå â áàòü-
ê³âñüê³é õàò³ "áà÷èâ ïåê-
ëî", "ðîáîòó òÿæêóþ,
"íåâîëþ". Äóæå ðàíî çà-
ëèøèâñÿ áåç áàòüê³â .
Àëå äóõ óêðà¿íöÿ, ÿêèé
æèâ ó íüîìó, éîãî òðè-
ìàâ òà äàâàâ ñèëè äëÿ
ðîçêðèòòÿ òâîð÷îñò³, ùî
ïîäàðóâàâ éîìó ñàì ãîñ-
ïîäü. Ìàëüîâíè÷à ïðè-
ðîäà ð³äíîãî êðàþ ìàëà
âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ
ìèòöÿ: ìèëóâàëà îêî,
çáóäæóâàëà ïî÷óòòÿ é
äóìêó. Ð³äíà óêðà¿íñüêà
ïðèðîäà áóëà ïåðøèì
Òàðàñîâèì äæåðåëîì
ðîçóì³ííÿ êðàñè, ôîðìó-
âàëà éîãî ñìàêè, ìèñ-
ëåííÿ.

Áóâ â³í ñâ³äîìèé òîãî,
ùî ñâîºþ ïîåç³ºþ âèïðî-
ñòîâóº òèõ, ùî "ïîõèëè-
ëèñü", â³äðîäèòü â óê-
ðà¿íö³â ñàì ³íñòèíêò ïà-
íóâàííÿ íà ñâî¿é çåìë³".
Êð³ïàêîì Øåâ÷åíêî í³êî-
ëè íå áóâ, òîìó ùî â íüî-
ãî æèâ êîçàöüêèé âîëå-
ëþáíèé äóõ. ßê çãàäóº
ïîåò ßê³â Ïîëîíñüêèé
ïðî Øåâ÷åíêà: "áóâ â³í
ëþäèíîþ ó âèù³é ì³ð³ íå
ëóêàâîþ, çàãàëüíîîäâåð-
òîþ ³ íàâ³òü áåçñòðàø-
íîþ â òîìó ñåíñ³, ùî
éîãî íåïîì³ðêîâàí³ âèñ-
ëþâàííÿ ÷àñòî çìóøó-
âàëè ³íøèõ òðåìò³òè çà

íüîãî. Â³í æèâ ñòðåìë³-
ííÿì ³ òèì óêðà¿íñüêèì
äóõîì, ùî áóâ éîãî äó-
øåþ".

Ó ñïîãàäàõ â³äçíà÷åíî

ïàëêó äóøó ³ ùèðå ñåð-
öå Òàðàñà, ãàðíó âäà÷ó ³
ì'ÿêèé ãóìîð, âåñåëó
áåçïå÷í³ñòü ³ çäàòí³ñòü
äî ñàìîïîæåðòâè, ïðàê-
òè÷íó ðîçñóäëèâ³ñòü ³
îãèäó äî ï³äñòóïíîñò³ é
óëåñëèâîñò³, çðîáëåíå
éîìó äîáðî äîâ³êó íå çà-
áóâàâ. Ç Øåâ÷åíêîì ïî-
â'ÿçàíà âñÿ íîâ³òíÿ ë³òå-
ðàòóðà, ¿¿ äåìîêðàòè÷í³
òåíäåíö³¿…äæåðåëîì ¿õ
áóäå øåâ÷åíê³âñüêå íà-
÷àëî".

Ç ïîì³æ áåçë³÷ êíèã, ç
ÿêèìè ìàº ñïðàâó ³ñòîð³ÿ
ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè, ïî-
îäèíîêî âèä³ëÿþòü ò³,
ùî ââ³áðàëè â ñåáå íà-
óêó â³ê³â ³ ìàþòü äëÿ íà-
ðîäó çíà÷åííÿ çàïîâ³òíå
- öå "Êîáçàð" Ò.Ã.Øåâ-
÷åíêà. Ç éîãî ïîÿâîþ
ë³òåðàòóðà ïîïîâíèëàñÿ
ë³ðè÷íèìè òà åï³÷íèìè
â³ðøàìè, ãðîìàäÿíñüêè-

ìè òà ³íòèìíèìè òâîðà-
ìè, ðîìàíòè÷íèìè áàëà-
äàìè ³ ð³çíèìè âèäàìè
ïîåì.

Ó "Êîáçàð³" ïîåò âèñ-

ëîâèâ, íàñàìïåðåä, ñà-
ìîãî ñåáå, ñâîþ îñî-
áèñò³ñòü, çîáðàæåííÿ
ìèíóëîãî é ñó÷àñíîãî
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó,
éîãî ³ñòîð³þ òà ãåîãðà-
ô³þ, ïîáóò ³ ìîðàëü.

Òîìó "Êîáçàð" íàçèâà-
þòü åíöèêëîïåä³ºþ, à
Øåâ÷åíêà – íàðîäíèì
ïîåòîì. Îñòàï Âèøíÿ
ïèñàâ: "Òàðàñ Øåâ÷åíêî!
Äîñèòü áóëî îäí³º¿ ëþäè-
íè, ùîá óðÿòóâàòè ö³ëó
íàö³þ".

Íà òåêñòè é ìîòèâè
"Êîáçàðÿ" ñîòí³ êîìïîçè-
òîð³â ñâ³òó ñòâîðèëè,
áëèçüêî 500 òâîð³â. Íå
äèâíî, ùî òâîðè Êîáçà-
ðÿ ïåðåêëàäåí³ âñ³ìà
ñëîâ'ÿíñüêèìè ìîâàìè, à
òàêîæ áàãàòüìà ³íøèìè
ìîâàìè.

Ïðî ñâ³òîâó ñëàâó âå-
ëèêîãî Êîáçàðÿ ñâ³ä÷àòü
ïàì'ÿòíèêè, âñòàíîâëåí³

â ð³çíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó: ó
Ïàëåðìî (Êàíàäà), Áó-
õàðåñò³, Âàøèíãòîí³,
Íüþ-Éîðêó, Ïàðèæ³
òîùî.

Ñàìå Òàðàñ Øåâ÷åíêî
âïåðøå â ³ñòîð³¿ ïîðóøèâ
òèñÿ÷îë³òíþ í³ìîòó ñîö-
³àëüíèõ íèç³â. Òîìó
"Êîáçàð" ³ ìàº ïëàíåòàð-
íå çíà÷åííÿ, ñàìå óêðà¿-
íñüêèì ñëîâîì óïåðøå
çàãîâîðèëè íåâ³äîì³ äàí³
äëÿ åë³òàðíî¿ êóëüòóðè
ñâ³òó, ðå÷íèêîì ÿêèõ
ñòàâ óêðà¿íåöü, â³í ñâîºþ
òâîð÷³ñòþ äåìîêðàòèçó-
âàâ ºâðîïåéñüêó é ñâ³òî-
âó ë³òåðàòóðó, ïðîðâàâ-
øèñü ñèëîþ ñâîãî ãåí³ÿ
â êóëüòóðó âñ³º¿ ïëàíåòè
³ äàðóþ÷è ¿é íåîñÿæíèé
ä³àïàçîí ëþäñüêîãî áîëþ
ïîêðèâäæåíèõ ³ çíåâà-
æåíèõ.

Ñâîºþ òâîð÷³ñòþ Ò. Ã.
Øåâ÷åíêî â³äêðèâ íîâó
åïîõó â óêðà¿íñüê³é ë³òå-
ðàòóð³, ñòâîðèâ ÷óäîâ³
çðàçêè ïîåç³¿, ÿê³ ìîãóò-
íüî çàçâó÷àëè íàä ñâ³òîì
ÿê ãí³âíå çâèíóâà÷åííÿ
öàðèçìîâ³, ÿê ïðèñòðàñ-
íèé çàêëèê äî àêòèâíî¿
áîðîòüáè çà êðàùó
äîëþ. Íàòõíåíí³ ïî-
åòè÷í³ òâîðè Òàðàñà
Øåâ÷åíêà - íåîö³íåííèé
ñêàðá ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòó-
ðè –  ñòàëè íàäáàííÿì
øèðîêèõ íàðîäíèõ ìàñ.

Çà ï³âòîðà ñòîë³òòÿ
ï³ñëÿ ñìåðò³ ïîåòà íàêî-
ïè÷åíèé âåëè÷åçíèé
³íôîðìàö³éíèé ìàòåð³àë
ïðî éîãî æèòòÿ ³
òâîð÷³ñòü. Âèäàí³ ö³êàâ³

ñïîãàäè ñó÷àñíèê³â: õó-
äîæíèê³â, ë³òåðàòîð³â,ã-
ðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â, ³ñòî-
ðèê³â, åòíîãðàô³â, àê-
òîð³â, ïðåäñòàâíèê³â äó-
õîâåíñòâà,â³éñüêîâèõ,
ïîë³òèê³â, ð³äíèõ ³ áëèçü-
êèõ ïîåòà, ³ íàâ³òü çâè-
÷àéíèõ ñåëÿí. Ó öèõ ñïî-
ãàäàõ ïî êðèõ³òêàõ
â³äòâîðþºòüñÿ æèâèé ³
íåïîâòîðíèé îáðàç Òàðà-
ñà Ãðèãîðîâè÷à, éîãî
÷óéíà ³ çâîðóøëèâà
äóøà, ïîãëÿäè é ñâ³òîã-
ëÿä.

Øåâ÷åíêî –  ÿâèùå óí-
³êàëüíå.

Â³í –  âåðøèíà ïàðîñòü
ðîäîâîãî äåðåâà íàøî¿
íàö³¿, âèðàçíèê ³ õðàíè-
òåëü íàðîäíîãî äóõó.
Øåâ÷åíêî äëÿ ñâ³äî-
ìîñò³ óêðà¿íö³â - íå ïðî-
ñòî ë³òåðàòóðà. Â³í - íàø
âñåñâ³ò. "Õòî Øåâ÷åíêà
ïðî÷èòàâ, òîé áàãàòøèé
ñåðöåì ñòàâ".

ßâèùå Øåâ÷åíêà -
âèïðàâäàííÿ Óêðà¿íè ïå-
ðåä ëþäñòâîì, ï³äòâåð-
äæåííÿ íàøî¿ íàö³îíàëü-
íî¿ ïîâíîö³ííîñò³. Ñëîâî,
ÿêå íå ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç
éîãî ñëîâîì, - í³÷îãî íå
âàðòå. Äî Øåâ÷åíêà òðå-
áà äîðîñòàòè âñ³ì æèò-
òÿì, ³ íå çàáóâàòè éîãî
ïðîðî÷³ ñëîâà:

Ñõàìåí³òüñÿ,
íåäîëþäè,

Ä³òè þðîäèâ³!
Ïîäèâ³òüñÿ

   íà ðàé òèõèé,
Íà ñâîþ êðà¿íó,
Ïîëþá³òå

 ùèðèì ñåðöåì
Âåëèêó ðó¿íó,
Ðîçêóéòåñÿ,

   áðàòàéòåñÿ…

Î.ÑÒÀÄÍÈÊ,
äèðåêòîð Ìóêà÷³âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ÖÁÑ,
êàâàëåð îðäåíà êíÿãèí³

Îëüãè ²²² ñò.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 5555521 ëèñòîïàäà 2013 ð.

¹ 46 (997)¹ 46 (997)¹ 46 (997)¹ 46 (997)¹ 46 (997)

ñò.

Âàæêî óíèêíóòè ìàéáóòíüîãî. (Î. Âàéäë).

16 листопада, в су�
боту, у залі Христи�
янського культурного
центру відбувся кон�
церт Мукачівської хо�
рової школи хлоп�
чиків та юнаків з на�
годи його 30�річно�
го ювілею. Це був
заключний етап
ювілейного турне,
адже зі своїми кон�
цертними програ�
мами юні артисти
вже виступали у
Києві та Ужгороді. І
ось, саме сьогодні, у
виконанні учасників
молодшого хору
хлопчиків, хору хлопчиків та
юнацького хору прозвучали
твори української, західноє�
вропейської хорової класи�
ки, сучасних українських та
зарубіжних композиторів,
українські народні пісні та
твори Володимира Волон�
тира � художнього керівника
хору хлопчиків та юнаків, зас�
луженого діяча мистецтв Ук�
раїни, лауреата премії ім. Д.
Задора, члена Національної
спілки композиторів України.

Саме завдяки великому
бажанню, творчості, ентузі�
азму і любові до музики ди�
ригента, композитора Воло�
димира Волонтира і був
заснований у 1983 році  хор

Ìóêà÷³âñüêà õîðîâà øêîëà â³äçíà÷èëà ñâ³é þâ³ëåé

відомої мукачівської художниці Ауріки Віллашек, що тиждень тому відкрилася у фойє міського
драматичного театру з нагоди 50�річного ювілею  майстрині пензля, триватиме   впродовж
всього листопада — аж  до 3 грудня — Міжнародного дня інвалідів. З тої нагоди її поповнять
образотворчі роботи інших мукачівських інвалідів,  у тому числі й дітей з обмеженими фізич�
ними можливостями. За традицією, відвідувачі виставки можуть придбати виставлені в ек�
спозиції твори з благодійною метою.

ВИСТАВКА ЖИВОПИСНИХ РОБІТ

хлопчиків і юнаків, якому вже
в 1985 році Постановою ко�
легії Міністерства культури
України було присвоєно по�
чесне звання „зразковий”.

В 1989 році на базі хору
створена хорова школа хлоп�
чиків та юнаків – одна з пер�
ших в Україні, незмінним
директором школи якої та
керівником хору і є Володи�
мир Ілліч. Хормейстер хору
з часу його заснування – Ок�
сана Волонтир. За роки діян�
ня хорової школи  колектив
презентував хорове мистец�
тво України в 19 країнах
Європи: Литві, Латвії, Ес�
тонії, Росії, Словенії, Словач�
чині, Чехії, Югославії,

Польщі, Угорщині, Німеччині,
Австрії, Франції, Бельгії,
Італії, Іспанії, Португалії, Гол�
ландії, Румунії.

Для багатьох учнів – ви�
пускників школи хорове ми�
стецтво стало професією,
серед яких є вже відомі му�
зиканти, якими гордиться не
тільки наше місто, але й вся
Україна. Було приємно зуст�
ріти цих музикантів серед
глядачів у залі, де були і по�
чесні гості: міський голова
Золтан Ленд’єл, секретар
міської ради Іван Маняк, на�
чальник обласного управлі�
ння культури Юрій Глеба, Ге�
неральний консул Словаць�
кої Республіки в м. Ужгороді

Янка Бур’янова.
 З привітальним сло�

вом до ювілярів та ша�
нувальників хорового
мистецтва виступили
міський голова Золтан
Ленд’єл, який нагоро�
див грамотами вико�
навчого комітету Мука�
чівської міської ради
викладачів школи та
вручив сертифікат на
придбання комп’ютер�
ної техніки для закладу і
начальник обласного
управління культури
Юрій Глеба, який вручив
Володимиру Іллічу
відзнаку обласної ради

та обласної державної адмі�
ністрації �  нагрудний знак
“За розвиток регіону”.

В цей день для Володими�
ра Волонтира лунало багато
вітань від бувших учнів,
друзів, колег майже з усіх
куточків світу. Але одним з
привітань  було від міністер�
ства культури України, в яко�
му було сказано, що за ваго�
мий внесок у розвиток хоро�
вого мистецтва, Володимир
Ілліч став лауреатом Всеук�
раїнської премії ім. В. Косен�
ка.

Відділ з питань внутріш�
ньої політики  Мукачівсь�
кого міськвиконкому /для
газети “Мукачево”/

До уваги суб’єктів
підприємницької діяльності!
Виконавчий комітет Мукачівської міської ради в

газеті «Мукачево» від 31 жовтня №43(993) оголосив
конкурс із залучення  підприємства (організації )
незалежно  від  форми власності для організації
забезпечення і підготовки матеріалів для проведен�
ня засідань конкурсного  комітету з  проведення
конкурсів на  перевезення  пасажирів автобусами
на міських  маршрутах загального користування
(робочого органу).

Прийом документів триває до 2 (другого) грудня 2013
року.

Детально можна ознайомитися з матеріалами кон�
курсу  в газеті «Мукачево» від 31 жовтня №43(993),
відділі економіки міськвиконкому, т.2�20�27 м. Мукаче�
во, вул. Пушкіна,2 та на офіційному сайті міської ради
http://www.mukachevo�city.org.ua . в розділі «Конкурс»
(Рішення виконкому №203 від 29.10.2013 року “Про ого�
лошення конкурсу із залучення підприємства (органі�
зації) незалежно від форми власності для організації
забезпечення і підготовки матеріалів для проведення
засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів
на перевезення пасажирів автобусами на міських мар�
шрутах загального користування (робочого органу)”)

             С.ВАСІЛЬЦЮН – начальник відділу
економіки Мукачівського міськвиконкому

До уваги громадськості!
Повідомляємо, що в повному обсязі з рішенням вико�

навчого комітету Мукачівської міської ради «Про вне�
сення змін до рішення виконкому від 06.12.2011
року №305 «Про затвердження Порядку проведен�
ня конкурсу з перевезення пасажирів на автобус�
ному маршруті загального користування в м. Му�
качево» (від 29.10.2013 р. № 201).можна ознайомитись
на офіційному сайті Мукачівської міської ради http://
www.mukachevo�city.org.ua в розділі «Регуляторна
діяльність» в папці «Діючі регуляторні акти», а також у
відділі економіки виконавчого комітету Мукачівської
міської ради за адресою: м. Мукачево, вул. Пушкіна, 2,
каб 44.

Відділ економіки
Мукачівського міськвиконкому

Газета вже писала, що
жовтневими теплими днями
відбувся пленер арт�клубу
«Палітр�Спектр» на базі
арт�садиби «Золота Рибка»,
господаркою якої є Світла�
на Анатоліївна Шоф. Логіч�
ним завершенням цього
творчого діалогу з її велич�
ністю Осінню стала вистав�
ка робіт художників клубу у
чинадіївському замку Сент�
Міклош, яка відбулася цими
днями, завдяки керівникові
арт�клубу Оксані Метзгер,
та господарю замку Йоси�
фу Бартошу. На виставці ху�
дожниками було представлено понад 80 робіт. Приємною
несподіванкою для Йосипа Бартоша  став щедрий подару�
нок – сім робіт із «замкової серії», від Оксани Метзгер. У
особливій атмосфері цьогорічна експозиція набула небу�
денної тональності, сприйняття якої було пройнято духом і
магією цієї овіяної легендами середньовікової будівлі, цього
храму мистецтва, храму історії, який віднедавна став мис�
тецьким прихистком для творчих особистостей. Благород�
них ноток цій події додав музичний супровід від саксофон�
істаОлексія Маргачова, а також читання поезій від учас�
ників пленера. І, як звичайно, для бажаючих була проведе�
на екскурсія замком. А за келихом австрійського вина, можна
було познайомитися з гостями, обмінятися думками і об�
говорити подальші творчі плани, а їх є чимало. Фото на
пам’ять – так закінчилася зустріч, але виставка триває. Чи�
надіївський замок Сент�Міклош люб‘язно запрошує усіх
охочих. Тетяна РИБАР

“ÑÅÐÅÄÍÜÎÂ²×ÍÀ
 ÎÑ²ÍÜ”

Ìè âæå ïîâ³äîìëÿëè, ùî
ìèíóëîãî òèæíÿ  íà äðóãî-
ìó ïîâåðñ³ ì³ñüêî¿ Ðàòóø³
â³äáóëàñÿ «ïðåçåíòàö³ÿ»
ã³ïñîâîãî åñê³çà  ïàì’ÿòíè-
êà  Ñâ.Ìàðòèíó, àâòîðîì
ÿêîãî º óæãîðîäñüêèé
ñêóëüïòîð Ìèõàéëî Êîëîä-
êî.

Ìåí³, ìîæíà ñêàçàòè,
«ïîâåçëî» ïîáóâàòè íà ò³é
«ïðåçåíòàö³¿», õî÷à öüîãî
ðàçó í³õòî ç ¿¿ îðãàí³çàòîð³â
ïðåäñòàâíèêà ãàçåòè «Ìó-
êà÷åâî»  íà òàêó âåëüìè
çíà÷èìó ïîä³þ íå çàïðî-
ñèâ, ³ ïóáë³÷íîãî ïîâ³äîì-
ëåííÿ ïðî íå¿ íå áóëî. Íå
âàæêî çäîãàäàòèñÿ, ÷îìó.
Ïåðåäóñ³ì òîìó, ùî ç ñàìî-
ãî ïî÷àòêó  ç³í³ö³éîâàíî¿ ó
«Òðàêòèð³» ³äå¿ âñòàíîâèòè
ó ì³ñò³ ïîðÿä ç òèì æå
«Òðàêòèðîì» ìîíóìåí-
òàëüíó êîííó ñêóëüïòóðó
Ñâ. Ìàðòèíà íàøà ãàçåòà
áóëà êàòåãîðè÷íî ïðîòè êó-
ëóàðíîãî  âò³ëåííÿ ó æèòòÿ
òàêî¿ ïðîïîçèö³¿. ² ïîçèö³ÿ
íàøà â öüîìó  ïðèíöèïîâà
— ìè âèñòóïàëè ³ âèñòóïàº-
ìî çà ïîâíó â³äêðèò³ñòü
ïèòàííÿ, çà ãðîìàäñüêó
ó÷àñòü ó éîãî ðåàë³çàö³¿.

ДАРЕНОМУ КОНЮ?..

Âðåøò³-ðåøò çà îáîâ’ÿçêî-
âèé òâîð÷èé  êîíêóðñ çà
êðàùèé ïðîåêò ïàì’ÿòíèêà,
ó ÿêîìó  ìîãëè á âçÿòè
ó÷àñòü âñ³ áàæàþ÷³. Ì³ñòî
âæå ìàº äîñâ³ä, ÿê öå ðîáè-
òè.

Àëå â ì³ñüê³é âëàä³, ç óñü-
îãî âèäíî,  òàêî¿ ìåòè íå
ñòàâëÿòü. Öå çàñâ³ä÷óº ³ òàê
çâàíà çãàäàíà òóò «ïðåçåí-
òàö³ÿ», ó÷àñòü ó ÿê³é âçÿëè
ê³ëüêà êåð³âíèõ ïðàö³âíèê³â
ì³ñüêî¿ âëàäè ³ ê³ëüêà ïðåä-
ñòàâíèê³â ì³ñöåâèõ ÇÌ².
² – æîäíîãî ïðîôåñ³îíàëà
â³ä ìîíóìåíòàëüíîãî ìèñ-
òåöòâà, æîäíîãî ïðåäñòàâ-
íèêà æîäíî¿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿.

Êåð³âíèêè ìåð³¿ êàæóòü,
ùî êîííó ñòàòóþ íàì ïðî-
ñòî õî÷óòü ïîäàðóâàòè
äîáð³ äÿä³, ó ÿêèõ º òàêå áà-
æàííÿ ³ êîøòè. À äàðîâàíî-
ìó êîíþ, ìîâëÿâ, ó çóáè íå
âäèâëÿþòüñÿ. Ùî äàþòü –
ñïàñèá³, òå é  áåðåìî!
Ìîæå é òàê.

 ßêáè ìîâà éøëà ïðî òàêó
ñîá³ êîíÿêó, ïðî ÿêó éäåòü-
ñÿ ó íàðîäí³é ïîãîâ³ðö³. Àëå
æ íàñïðàâä³ ñïðàâà â ³íøî-
ìó. Òóò ñàìå òîé âèïàäîê,
êîëè â çóáè êîíåâ³ òðåáà
îáîâ’ÿçêîâî, ðåòåëüíî¿, ùî
âàæëèâî, äóæå ïðîôåñ³éíî
âäèâëÿòèñÿ. Àäæå íå ì³ñÿöü
÷è áîäàé ð³ê, à ìîæå äåñÿò-
êè, à ÷è é íå á³ëüøå ðîê³â

íàì ç öèì êîíåì ñï³â³ñíó-
âàòè ó ì³ñò³. ² íå ëèøå íàì.
À é íàøèì ä³òÿì òà îíóêàì.
×îìó æ ÿ ÷è õòîñü ³íøèé ç
íàñ  çìóøåíèé áóäå íîñè-
òè äâà îäíàêîâèõ òîïàíêè,
àáî ñèíþ ñîðî÷êó, õî÷à
á³ëüøå ïîëþáëÿº çåëåíèé
êîë³ð. Ò³ëüêè òîìó, ùî öå
íàì ïîäàðóâàëè ò³,   õòî ìà-
þòü ãðîø³.

Ó ì³ñüê³é ìåð³¿ êàæóòü,
ùî íà òâîð÷èé êîíêóðñ ³ íà
ñàì ïàì’ÿòíèê ó ì³ñüê³é
êàçí³ íåìàº ãðîøåé. À â
÷îìó, âçàãàë³ ïðîáëåìà.
ßêùî ó òèõ õëîïö³â, ùî çáè-
ðàþòüñÿ äàðóâàòè ì³ñòó
ê³ííó ñòàòóþ òàê³ ñèëüí³  ³
òàê³ ùèð³ ïàòð³îòè÷í³ ïîðè-
âàííÿ, íåõàé ò³ êîøòè âêëà-
äóòü ó òâîð÷èé êîíêóðñ ³
äàäóòü ìîæëèâ³ñòü ìóêà÷³-
âöÿì ñàìèì âèáðàòè ïîäà-
ðóíîê ñîá³ äî ñìàêó. Ìè
ñêàæåìî çà öå íàøèì áëà-
ãîä³éíèêàì ñåðäå÷íå ñïà-
ñèá³. À òàê âðåøò³-ðåøò
ïðîñòî îáðàçëèâîþ áà÷èòü-
ñÿ ðîëü áóòè áåçïðàâíèìè
êâàðòèðàíòàìè ó âëàñíîìó
áóäèíêó.

Â³êòîð
ÄÂÎÐÍÈ×ÅÍÊÎ

Äóìêè ç ïðèâîäó



Âå÷³ð æèòòÿ ïðèíîñèòü ³ç ñîáîþ ñâîþ ëàìïó. (Æ. Æóáåð).Âå÷³ð æèòòÿ ïðèíîñèòü ³ç ñîáîþ ñâîþ ëàìïó. (Æ. Æóáåð).Âå÷³ð æèòòÿ ïðèíîñèòü ³ç ñîáîþ ñâîþ ëàìïó. (Æ. Æóáåð).Âå÷³ð æèòòÿ ïðèíîñèòü ³ç ñîáîþ ñâîþ ëàìïó. (Æ. Æóáåð).Âå÷³ð æèòòÿ ïðèíîñèòü ³ç ñîáîþ ñâîþ ëàìïó. (Æ. Æóáåð). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 21 ëèñòîïàäà  2013 ð.

¹ 46 (997)¹ 46 (997)¹ 46 (997)¹ 46 (997)¹ 46 (997)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

1.Габовда  Зіта  Дезидерівна –1950 р.н.
2.Цаплієнко  Юрій  Євгенович – 1957 р.н.
3.Савчур  Андрій Васильович – 1940 р.н.
4.Черкалюк  Ірина Юріївна – 1922 р.н.
5.Вашурін  Олександр  Степанович – 1924 р.н.
6.Варга  Василь Євгенович –1957 р.н.
7.Горват  Маргіт  Шандорівна –1941 р.н.
8.Ричкова  Тамара  Іванівна – 1928 р.н.
9.Жигальов Юрій Борисович – 1952 р.н.
10.Віраг  Марія Павлівна – 1943 р.н.
11.Матей  Йосип=Степан  Степанович –1950 р.н.
12.Кульшаріпов  Рінат Хамзяйович – 1951 р.н.
13.Главецький  Олександр  Федорович – 1951 р.н.
14.Паулик  Славік  Антонович – 1958 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 11.11.2013 р.  по  17.11.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.
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Сумна звістка  про те,
що 18  листопада 2013
року надто передчасно
померла директор ТОВ
«Гастроном «Мукачево» –
Надія Михайлівна КАПАЦ
глибоким болем врізала=
ся в серця багатьох му=
качівців. Адже все її тру=
дове життя було нероз=
ривно пов’язане з розвит=
ком торгівлі в місті над
Латорицею.

Народилася Надія Михайлівна Бейреш=Капац
15 квітня 1947 року в сім’ї службовців. У 1965
році закінчила Мукачівську ЗОШ № 2 імені
Т.Г.Шевченка, де разом із атестатом зрілості
одержала й свідоцтво про право працювати в
торгівлі. Здібну продавщицю запросили  у
тодішній центральний  гастроном, що належав
до системи «Закарпаткурортторгу», де вона два
роки поспіль, під час практичних занять показу=
вала неабиякі торгові здібності. Тут вона прой=
шла славний шлях від продавця до директора
торгового закладу – ТОВ «Гастроном «Мукаче=
во». Без відриву від роботи закінчила з відзна=
кою Мукачівський кооперативний технікум,
відтак економічний факультет Ужгородського
держуніверситету. На долю Надії Капац випала
нелегка справа провести реконструкцію і добу=
дову старого гастроному, зробити його сучас=
ним торговим закладом. Працюючи на посаді
директора більше чверті віку, Надія Михайлівна
своєю мудрістю, далекоглядністю здобула виз=
нання в мукачівців. Як фахівець торгівлі вона
доклала багато зусиль для створення зручних
робочих місць, належних умов праці, побуту  й
відпочинку. І люди щиро віддячували їй своїм до=
вір’ям,чотири рази обираючи Надію Капац де=
путатом Мукачівської міської ради.  Вона серед
засновників і активістів  спілки жінок Мукачева,
з якою не поривала зв’язків до останнього дня
життя

В особі Н.М.Капац були органічно поєднанні
якості депутата, мудрого керівника, економіч=
ного стратега, палкого патріота нашого міста,
щирої і вірної подруги, надійного товариша, ко=
леги, справедливої, порядної і чесної людини.
Світла пам’ять про Надію Михайлівну Капац зав=
жди житиме в наших серцях, у свідомості всіх
мукачівців, які знали її, працювали та спілкува=
лися з нею.

         Мукачівська міська рада, Мукачівська
Спілка жінок, товариші, друзі…
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Неможливо повірити у тяжку безпово=
ротність того, що сталося. Як гірко усвідом=
лювати, що більше ніколи не почуємо оте
підбадьорливе, розважливе: «Нічого, дівча=
та, прорвемося, кріпіться…». Так вона го=
ворила кожній з нас, хоч скільки б років
мали:  20, 30, 40, 50: дівчата. Вона, наша
директорка, яка почала свій трудовий шлях
у центральному  гастрономі Мукачева –  «За=
карпаткурортторгу»,  в далекому 1965 році
і де пройшла шлях від продавця молочного
відділу до директора ТОВ «Гастроном «Му=
качево». Надія Михайлівна учила всіх  нас
бути кращими, добрішими, мудрішими. Її
життєвого досвіду вистачало  не лише на
колег, а й на депутатську діяльність, дописи
в газети «Прапор перемоги», «Мукачево»,
роботу міської організації Спілки жінок  Ук=
раїни… Її болів чужий біль і вона раділа чужій
радості. Їй хотілося щастя, тепла для всіх, і
своїм ставленням до життя, до людей вона
його примножувала.

Вона була сама, як життя – енергійна, не=
вгамовна, щедра на гарні слова і гарні вчин=
ки. Це її стараннями реконструйовано гаст=
роном «Мукачево», створено умови для
відмінної роботи… З нею було цікаво,  за=
тишно і надійно. І так несподівано і так рап=
тово пішла, не попрощавшись, із життя…
Любила рідну пісню, щире слово, людей
любила. І – без вороття… Жила, як всі. Не
думала про славу, у затишку родинному
цвіла, і віддано свою робила справу, сьо=
годні ж ми говоримо: «Була…». Правнуків
бавила, надіялась, творила, могла розра=
дити чужі жалі. Ми всі побіля Неї серце гріли,
купаючись у ніжності Її. Лишились і клопо=
ти, такі ж проблеми і така ж біда. Та з Нею ми
ніколи вже не будем. Лишилось все. Але Її
нема… Тепер навчатися без Неї треба оці=
нювати кожну сущу мить. Вона, мов пташ=
ка, піднялася в небо, У Вічну Пам’ять… А
душа болить.

Надіє Михайлівно, нам так тяжко, так бо=
ляче… Ви завжди будете з нами – у наших
серцях, у наших справах. Висловлюємо
співчуття рідним і близьким почилої, і мо=
лимо Господа, аби прийняв Її праведну душу
у Царство Своє.

Колектив ТОВ «Гастроном «Мукачево»

Глибоко сумуємо з приводу несподіваної
і тяжкої втрати—смерті дуже шанованої  нами

Надії Михайлівни
КАПАЦ —

директора гастроному «Мукачево» — над=
звичайно доброзичливої, чуйної,  вищою
мірою порядної і просто чарівної жінки.

Висловлюємо щирі співчуття рідним,
близьким, колегам покійної. Вічна їй пам’=
ять і Царство небесне її душі.

 В. Маркулин — за дорученням
ради старійшин м.Мукачева.

Мукачівська райрада ветеранів України
та колектив хорової капели ветеранів=вчи=
телів Мукачівщини повідомляють про кон=
чину голови Мукачівського товариства
сприяння обороні України та члена район=
ної ради ветеранів України

ЧЕРЕПАНІ
 Гаврила Ілліча

та висловлюють глибоке співчуття рідним
та близьким покійного.

Блаженний спокій і вічная пам’ять
усопшому.

Управління освіти Мукачівського міськви=
конкому, міськком  профспілки  працівників
освіти висловлюють  щирі співчуття  завіду=
ючій дошкільного навчального закладу №19

ГРІЦУ Ксенії Гаврилівні
з приводу смерті батька

ЧЕРЕПАНІ Гаврила Ілліча.
Передчасна смерть забрала життя чарівної,

доброї, милої жінки, справжнього професіона=
ла торгівлі, талановитого керівника, директора
ТОВ «Гастроном «Мукачево»

Надії Михайлівни КАПАЦ.
Висловлюємо співчуття її братові, члену Спілки

журналістів України М.М.Бейрешу. Світла й доб=
ра пам’ять про Надію Михайлівну, активного до=
писувача в міськрайонку, щирого друга газети
назавжди залишиться в наших серцях.

Журналісти Мукачева
 і редакція газети «Мукачево»

Надто несподівано й передчасно пішла з
життя прекрасна, світла й добра жінка, ди=
ректор ТОВ «Гастроном «Мукачево»

Надія Михайлівна КАПАЦ.
Поділяємо біль втрати з Її дочкою, медсе=

строю=анестезисткою пологового відділен=
ня Мукачівської ЦРЛ В.В.Кошелею, вислов=
люємо співчуття рідним і близьким почилої.
Вічна і світла пам’ять назавжди збережеться
у наших серцях.

Колектив пологового
відділення Мукачівської ЦРЛ

Раптово перестало битися золоте серце ди=
ректора ТОВ «Гастроном «Мукачево»

Надії Михайлівни КАПАЦ.
У цей важкий час усім серцем поділяємо біль

непоправної втрати з Її донькою, директором ма=
газину «Золотий вік» Т.В.Хайнас. Висловлюємо
щирі співчуття рідним і близьким почилої.

Колектив магазину «Золотий вік»

Глибоким болем озвалася в серцях колек=
тиву санаторію «Карпати» звістка про перед=
часну смерть матері дружини головного ліка=
ря закладу І.І.Кошелі, директора ТОВ «Гаст=
роном «Мукачево»

Надії Михайлівни КАПАЦ.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та

близьким почилої.
Колектив санаторію «Карпати»

Колектив  Мукачівського міськвиконкому
глибоко сумує з приводу  смерті голови
об’єднаного Товарства сприяння  армії Ук=
раїни

Гаврила Ілліча ЧЕРЕПАНІ
і висловлює щирі співчуття рідним і близь=
ким покійного.

ÖÀÐÑÒÂÎ ¯É ÍÅÁÅÑÍÅ
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Стаття особливо актуальна за�
раз, коли, на тлі змін у політиці дер�
жави щодо осіб засуджених до аль�
тернативних видів покарання, дітей,
сімей та дітей�сиріт, відбувається
різка зміна законодавства. Під
“профілактикою здорового спосо�
бу життя” працівниками криміналь�
но�виконавчої інспекції м.Мукачева
ВДПтС України в Закарпатській об�
ласті спільно з фахівцями соціаль�
ної роботи Мукачівського міського
центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, та кабінетом дові�
ри, було організовано семінар на�
вчання для неповнолітніх засудже�
них осіб.

Директор «кабінету довіри» та
фахівці з соціальної роботи  люб’�
язно зустріли молодь, поспілкува�
лися та провели екскурсію по кабі�

СПІВПРАЦЯ КРИМІНАЛЬНО�ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ М.МУКАЧЕВА ВДПтС
УКРАЇНИ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ З МУКАЧІВСЬКИМ МІСЬКИМ ЦЕНТРОМ

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ РОЗВИВАЄТЬСЯ…
нету, ознайомивши молодь із всіма
правилами поведінки в данному
закладі. Варто зауважити,  що при�
сутні  особи молодіжного віку та
підлітки з цікавістю слухали роз�
повідь лікаря про запобігання зах�
ворювання на ВІЛ�СНІД. Всім при�
сутнім було роздано брошурки з ме�
тодичними та медичними рекомен�
даціями, а також запропонували ба�
жаючим здати кров щоб визначити
свій ВІЛ статус, що доречі абсолют�
но конфіденційно.

Працівниками кримінально�вико�
навчої інспекції м.Мукачева, в своїй
роботі практикується  декілька разів
на місяць  запрошувати фахівця з
соціальної роботи Мукачівського
МЦСССДМ для консультування
підоблікових осіб, задля запобіган�
ня скоєння адміністративних пра�

вопорушень, повторних злочинів та
покращення їх психоемоційного
стану.

Організовуються різні екскурсії та
плануються цікаві спільні заходи в
подальшій співпраці.

Маємо надію, що приклавши всі
зусилля, ми зможемо якщо не по�
долати злочинність то зменшити
показники хоча б в декілька разів.
Співпраця кримінально�виконавчої
інспекції м.Мукачева з Мукачівсь�
ким МЦСССДМ  триває і розви�
вається в хорошому руслі.

Підготували:
М. СІДОР, ст.інспектор КВІ

м.Мукачева, майор внутрішньої
служби;

 Ю. ЛИМАНИНЕЦЬ, директор
Мукачівського МЦСССДМ

ПО “ГАРЯЧИХ СЛІДАХ”
Протягом декількох останніх днів, на сайтах Інтернет�

мережі була розміщена інформація про дітей, які пору�
шували громадський порядок у центральній частині
Мукачева, ображаючи при цьому самих жителів міста.

Як повідомила начальник служби у справах дітей ви�
конавчого комітету Мукачівської міської ради Ольга Сте�
панова, співробітниками відділу кримінальної міліції у
справах дітей  Мукачівського МВ УМВС України в За�
карпатській області спільно із службою  у справах дітей,
14 листопада було вилучено та влаштовано цих дітей в
обласний притулок для дітей, який знаходиться у  смт
Батьово Берегівського району.

Було з’ясовано, що спокій мукачівців порушували діти
з багатодітної родини ромської народності міста Сва�
ляви. Їх мати, Понгов Розалія Карлівна, неодноразово
використовувала дітей в жебракуванні, внаслідок чого
діти перебувають на обліку служби у справах дітей Сва�
лявської РДА — продовжила Ольга Рудольфівна.

В даний час правоохоронними органами вирішуєть�
ся питання щодо притягнення матері до відповідаль�
ності.

Ірина Петрус, головний спеціаліст
відділу з питань внутрішньої політики

Мукачівського міськвиконкому
/для газети “Мукачево”/

ØÀÍÎÁËÈÂÎ Â²ÒÀªÌÎ!
Êîîðäèíàö³éíà ðàäà Ñîþç ×îð-

íîáèëü Óêðà¿íè ì.Ìóêà÷åâà  ñåð-
äå÷íî ïîçäîðîâëÿº ç ñâ³òëèì þâ³-
ëåºì

ÑÅÂ×À
Ìèõàéëà ²ëë³÷à –

øàíîâàíó â ì³ñò³ ëþäèíó. êîëèøíü-
îãî çàâ³äóþ÷îãî ËÎÐ-â³ää³ëåííÿ
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË, Â³äì³ííèêà îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè.

 Çè÷èìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ íà
ìíîã³¿ ë³òà, îñîáèñòîãî ùàñòÿ,  çä³éñíåííÿ íàéçàïîâ³òí³-
øèõ ìð³é, ëþáîâ³ òà çëàãîäè ó ðîäèí³!

Ç ËÞÁÎÂ’Þ ² ÏÎÂÀÃÎÞ!
Ö³º¿ ï’ÿòíèö³  ïðåêðàñíèé æèòòº-

âèé þâ³ëåé – 65-ð³÷÷ÿ  â³ä äíÿ íà-
ðîäæåííÿ  ó ðîçêâ³ò³   äóõîâíèõ ³
ô³çè÷íèõ  ñèë â³äçíà÷àòèìå  øàíî-
âàíà íà Ìóêà÷³âùèí³  ëþäèíà —
Ìèõàéëî Ñòåïàíîâè÷

ØÌÀÍÜÊÎ.
Øàíîâíèé þâ³ëÿðå! Çà Âàøèìè

ïëå÷èìà äåñÿòêè  ðîê³â ðîáîòè íà
îáëàñí³é óí³âåðñàëüí³é òîðãî-
âåëüí³é áàç³, ó Ìóêà÷³âñüêîìó

â³éñüêòîðç³, äå Âè çàðåêîìåíäóâàëè ñåáå  ìóäðèì ³ çíàþ÷èì
êåð³âíèêîì, à ñåðåä  ð³äíèõ ³ äðóç³â – ùèðèì ³ äîáðîçè÷ëè-
âèì  ïîðàäíèêîì.

Ïðîéøëè ðîêè, ìîâ  ïòàõè ó âèð³é â³äëåò³ëè,
Âñüîãî áóëî – â³äëèãè é çàìåò³ë³,
Òà ñåðöÿ  äîáðîãî çì³íèòè íå çóì³ëè
À 65 – òî  ùå  íå ñòàð³ñòü,
Òî ò³ëüêè ìóäð³ñòü é ïîãëÿä â ìàéáóòòÿ,
² ïåðåïîâíåíå  äîáðîì  Âàøå æèòòÿ.
Òî æ õàé ñòîðèöåþ âñå Âàì âåðíåòüñÿ,
² äîëÿ  ùå íå ðàç âñì³õíåòüñÿ,
Âñåâèøí³é  õàé äàðóº ùå áàãàòî äí³â
² ðàä³ñòþ õàé ïîâíèòüñÿ Âàø ä³ì!

 Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ ³ ëþáîâ’þ
ð³äí³ òà áëèçüê³ äðóç³.

Øàíîâíîãî
Iãîðÿ Ñåìåíîâè÷à ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÀ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÂIÒÀªÌÎ
ç Äíåì íàðîäæåííÿ!

Âàì äîëÿ äàðóâàëà öiêàâå æèòòÿ, à ïðèòàìàííèé
òàëàíò îðãàíiçàòîðà, ïîìíîæåíèé íà âåëèêå áàæàí-

íÿ ðîáèòè ëþäÿì äîáðî, ñòàâ çàïîðóêîþ
æèòòºâîãî óñïiõó. Òîæ áàæàºìî, ùîá  i
íàäàëi Âàø  øëÿõ áóâ ùåäðèé äîáðîì,
áàãàòèé  óñïiõàìè òà ñîíÿ÷íèì ùîäåí-
íèì ùàñòÿì, çàõîïëþþ÷èé  íîâèìè
ïëàíàìè!

Øàíóþ÷èé Âàñ êîëåêòèâ
 ÒçÎÂ “Êîíôàêòî”.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
íàøåãî óâàæàåìîãî

Èãîðÿ Ñåìåíîâè÷à ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ

Æåëàåì, ÷òîáû óäàâàëîñü
Â ðåàëüíîñòü ïëàíû âîïëîòèòü,
×òîá âñå, ÷òî õî÷åòñÿ , ñáûâàëîñü,
Ëåãêî è èíòåðåñíî æèòü!
Ìå÷òû çàâåòíîé, öåëè ÿñíîé,
Ëþáâè, çàáîòû è òåïëà,
Íå çàáûâàòü, ÷òî æèçíü ïðåêðàñíà.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!

Ñ áîëüøèì óâàæåíèåì  êîëëåêòèâ
“Êîíäèòåðñêèé Äîì Áîíäàðåíêî”

   Â³ä óñ³º¿ äóø³ ñåðäå÷íî â³òàºìî äîðîãîãî, ëþáëÿ÷î-
ãî ÷îëîâ³êà, òóðáîòëèâîãî, ëàñêàâîãî áàòüêà, íåïåðåâåð-
øåíîãî ôàõ³âöÿ, íà÷àëüíèêà áþðî ï³äãîòîâêè é çáåðå-
æåííÿ ìàòåð³àë³â ÄÏ «Çàêàðïàòòÿãåîäåçöåíòð»

Áîãäàíà Ìèêîëàéîâè÷à ÁÓÃÀß.
Áàæàºìî Âàì, äîðîãèé íàø ³ìåíèííèêó, íåâè÷åðïíî¿

åíåðã³¿, âåëèêîãî ëþäñüêîãî ùàñòÿ. Íåõàé òàëàíèòü Âàì ó
âñüîìó, à äîëÿ ùåäðî âèíàãîðîäèòü ùàñòÿì, ðîäèííèì
òåïëîì, ì³öíèì çäîðîâ’ÿì, äîñòàòêîì ³ áëàãîïîëó÷÷ÿì.
Íåõàé áëàãîñëîâåííèìè Áîãîì áóäóòü óñ³ Âàø³ äîðîãè,
õàé âñþäè ñóïðîâîäæóº Âàñ óñï³õ, ðàäóþòü íîâ³ ñïðàâè,
íàäèõàþòü ìð³¿, îêðèëþº ùàñòÿ.

   Äóæå ëþáëÿ÷³ é øàíóþ÷³ Âàñ – äðóæèíà, ñèíè –
Áîãäàí ³ Äåíèñ, êîëåêòèâ ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåç-

öåíòð», ð³äí³, äðóç³…

Äíÿìè ñâÿòêóº ñâ³é òðóäîâèé
þâ³ëåé äèðåêòîð Ìóêà÷³âñüêîãî

öåíòðàëüíîãî ðèíêó

ËÓÊ²ßÍÅÖÜ
Áîðèñ Âîëîäèìèðîâè÷.

Â öåé äåíü ìè âñ³ì êîëåêòèâîì Ìó-
êà÷³âñüêîãî öåíòðàëüíîãî ðèíêó, õî-
÷åìî ñêàçàòè Âàì íàéïðèºìí³ø³ ñëî-
âà:... Áóòè íà÷àëüíèêîì – ìèñòåöòâî ³
ùîäåííà ñêëàäíà ðîáîòà. Âè ñïðàâëÿºòåñü ç öèì óì³ëî
óæå íà ïðîòÿç³ 25 -òè ðîê³â! Ñåðäå÷íî áàæàºìî Âàì   íå-
âè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ òà íàñíàãè, ðîäèííîãî çàòèøêó, áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ ³ äîáðà. Íåõàé êîæåí Âàø äåíü áóäå íàïîâíåíèé
êîðèñíèìè ñïðàâàìè ³ òåïëîì ëþäñüêèõ   â³äíîñèí,   à
ìð³¿ âò³ëþþòüñÿ  ó æèòòÿ  òà ïðèíîñÿòü áàæàíó ðàä³ñòü ³
çàäîâîëåííÿ.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
   Íåìàº íà ñâ³ò³ í³êîãî äîáð³øîãî, í³æí³øîãî, ëàñêàâ³øî-

ãî, òóðáîòëèâ³øîãî çà Òåáå, äîðîãèé íàø ×îëîâ³÷å, Áàòü-
êó, Ä³äóñþ

Âàñèëþ Âàñèëüîâè÷ó ÒÀÍ×ÈÍÅÖÜ.
Ó Òâ³é 75-ð³÷íèé þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ,

í³æíî ö³ëóºìî Òåáå, â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî é ùèðî
áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ìèðó ³ ëþáîâ³, Áîæî¿
áëàãîäàò³ ³ ðîäèííîãî òåïëà íà ìíîãàÿ ³ áëà-
ãàÿ ë³ò! Õàé Òîá³ çàâæäè âñì³õàºòüñÿ äîëÿ,
³ ò³ëüêè ðàä³ñòü ïðèíîñÿòü ðîêè, õàé çáó-
äóòüñÿ ìð³¿, áàæàííÿ, íàéïîòàºìí³ø³
äóìêè. Ùàñòÿ, ðàäîñò³, âñ³õ áëàã
çåìíèõ â³í÷óºì, âåëèêó âäÿ÷í³ñòü
âñ³ ñêëàäàºì çà ùèðå ñåðöå ³ äóøåâ-
íå òåïëî, ÿê³ Òè ùåäðî äàðóºø íàì.

   Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå –  äðóæèíà, ñèíè Âàñèëü,
Â³êòîð, íåâ³ñòêè Ñâ³òëàíà, ²ðèíà, îíó÷êè – Âàëåð³ÿ,

Â³êòîð³ÿ, Ñòåëà, ð³äí³, äðóç³…

²Ç ÇÎËÎÒÈÌ ÂÅÑ²ËËßÌ!

26 ëèñòîïàäà ó êîë³ ÷èñëåí-
íî¿ ðîäèíè â³äçíà÷àþòü  çî-
ëîòèé þâ³ëåé ïîäðóæíüîãî
æèòòÿ äîðîã³ íàì

ÑÒÅÖÜÎ
Âåðîí³êà Ãàâðèë³âíà  ³

ÑÒÅÖÜÎ
Ìèõàéëî Àíäð³éîâè÷.

Ùèðî â³òàºìî âàñ.  Íèçü-
êî ³ âäÿ÷íî âêëîíÿºìîñÿ  çà
âàø³ äîáðî ³ ëàñêó,  çà íåäî-
ñïàí³  òðèâîæí³ íî÷³, ö³ëóºìî âàø³
íàòðóäæåí³ ðóêè ³ ç ïîáàæàííÿì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ³  äîâ-
ãèõ ùàñëèâèõ ðîê³â æèòòÿ ó ìèðó, ñïîêî¿ ³ Áîæ³é áëàãî-
äàò³ ïðèéì³òü ó äàðóíîê òàê³ â³ðøîâàí³ ðÿäêè
Ç³ ñâÿòîì âàñ, ìàìà ³ òàòó, Ð³äíåíüê³ áàáóñÿ ³ ä³äóñü!
Ó öþ óðî÷èñòó  äàòó  áàæàºì, Ùîá â äîì³ áóëî
Âåñíÿíîãî   ñîíöÿ òåïëî, Ùîá ðàä³ñòü ñåðöÿ âàø³ ãð³ëà,
² ùîáè í³êîëè íå áîë³ëî Í³êîëè-í³êîëè ó âàñ.
Æèòòÿ ÿê áàðâèñòèé  ïàëàñ, Ñòåëèëîñÿ âàì ïîï³ä íîãè,
² âàø³ îáèäâ³ äîðîãè, ßê³ ïîñòð³÷àëèñü êîëèñü,
Íàâ³êè  ïåðåïëåëèñü, Æèòòÿ ïðîìàéíóëî, ïðîòå,
Âåñ³ëëÿ ñâîº «çîëîòå», Âè ðàä³ çóñòð³òè óäâîõ,
² õàé ïîìàãàº âàì Áîã.
Ç âåëèêîþ ëþáîâ’þ ³ ïîâàãîþ  äî÷êà Âåðîí³êà, çÿòü

Åðíåñò ³ îíó÷êà Êð³ñò³íà.

ÕÀÉ ÃÐ²ª ÂÀÑ ÍÀØÀ ËÁÎÂ!

Ç ÒÐÓÄÎÂÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!

Íàñòóïíî¿ ñåðåäè ìèíàº
ï³ââ³êó, ÿê ñòàëè íà ðóø-
íè÷îê ùàñòÿ íàéêðàù³ ó
ñâ³ò³ áàòüêè, áàáóñÿ é
ä³äóñü, äîðîã³ ñâàòîâå
Îëåíà Âàñèë³âíà

òà Âàñèëü
 Ìèõàéëîâè÷

ÖÀÏÈ
ç Ìóêà÷åâà. Ï³âñîòí³ îñåíåé, ï³âñîòí³ âåñåí, ÿê ãîëóáêè,
ñòð³÷àºòå óäâîõ. À ìè ëèø ïðî ºäèíå Áîãà ïðîñèì, ùîá
ïðè çäîðîâ’¿ æèëè Âè ðàçîì. Ùîá ä³ì Âàø áóâ íàä³éíèì
íàì ïðè÷àëîì, ³ ìóäðîñò³ âîãîíü ãîð³â ó íüîìó çíîâ ³
çíîâ, ùîá Âè ó ïàð³ ïîñò³éíî äàðóâàëè íàì ³ ðàäîñò³ æèò-
òÿ, ³ ëàä, ³ ëþáîâ. À ñüîãîäí³ Âè íà çîëîòîìó òðîí³, ³
í³æíî ïåðåïëåòåí³ Âàø³ äîëîí³. Âåñ³ëüíèé ìàðø, ÷àð³â-
íèé âàëüñ, êâ³òè, â³òàííÿ – âñå äëÿ Âàñ. Áî çîëîòå âåñ³ëëÿ
çîëîòèé â³íåöü, çîëîòå ñïëåò³ííÿ çîëîòèõ ñåðäåöü. Ùàñ-
ëèâå ïîäðóææÿ, ùàñëèâà ñ³ì’ÿ, áàæàºì çäîðîâ’ÿ íà ìíîã³
³ áëàã³ ë³òà.

   Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ñèíè Àíàòîë³é, Ìèõàéëî,
Â³òàë³é, íåâ³ñòêè – Îëåêñàíäðà, Îëåíà, Àâãóñòèíà,
îíóêè – Âåðîí³êà, Ãåîðã³íà, Òåòÿíà, Þð³é, Àííà-Ìà-
ð³ÿ, Ìàðòèí, Àâãóñòèíà-Ìàð³ÿ, ñâàòè – Äàíà, Â³êòîð,
Àííà, Ìàð³ÿ, Ìèêîëà, ïîäðóãè ç ñ³ì’ÿìè Ëîãîéäà, Ñà-
áîâ, Ö³öåé, Áîëäèæàð, ð³äí³, äðóç³…



     Продається  будинок у Мукачеві на
вул. Л. Шевцової ,  пл. 75 кв. м. Усі кому�
нікації, господарські прибудови, літня
кухня, гараж, 5 сотин земельної ділян�
ки. Ціна договірна. Т. 099�3094492.
     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 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  (неда�
леко від дороги та комунікацій).   Зверт.
095�8610797.
     продається приватизована зе�

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

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

під забудову у селі Ракошино. Комуні�
кації поряд. Тел. 050�1010969.
     Продається земельна ділянка з

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

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

міщення  до 25 кв.м. площею з ре�
монтом. Зверт. 098�1508076.
     Здається в оренду під комерц�

ійну діяльність 22 кв. м на вул. Яр
Мудрого,15�6.

Звертатися 050�9057577.
     Продаються магазини у Мука�

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

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

ня під склад 100 кв.м по вул. Кри�
лова, 15�А, біля елеватора.
Тел.: 050 671 3737.
     ТзОВ «Тарту» здає в оренду  тор�

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

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

    Тел. 095 484 58 82.

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

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

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

  Êîìåðö³ÿ
     Продается 2�х комнатная квартира в 4�

х квартирном кирпичном доме  по ул. 26 ок�
тября. Застекленный балкон, подвал, мес�
то для гаража.

Тел.: 2�47�92 в любое время.
     Квартира 1�кімн. квартира по вул. Русь�

ка  на 4�му поверсі 5�ти поврехового будин�
ку, 41 кв. м., два балкони, нове планування,
вставлені вікна, двері, нова електропровод�
ка.  Тел.: 066 024 25 24. (15 тис. у.о.).

      Продається  або розмінюється
на 2�кімн. квартиру в Мукачеві з допла�
тою 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, домо�
фон. Ціна 26 тис. у.о.  Дзвонити 099 946 37
90
      Продається  2�кімн. квартира  у цегля�

ному будинку на 3�му поверсі, космет. Ре�
монт. Тел. 050�7626384.
     Продається  квартира– 37 кв. м. на дру�

гому поверсі цегляного будинку в районі
"Пентагона".  Т. 050�9847337.

     Продається 2�кімн . квартира
(58 кв. м.) на другому поверсі  цег�
ляного будинку  у  центрі міста  на
вул.Яр.Мудрого. Ціна договірна.

Т. 095�4604332, 0954751346.

     Продається  2�кімнатна квартира  в Му�
качеві  на вул. Одеській, 4�й, 2 поверх 4�по�
верхового будинку. Дах надійно критий. Ав�
тономне опалення, металопластикові вікна
і нові двері. Старт. Ціна 23 тис у.о.

Звертатися 0501719817.

     Продається або розмінюється
на 2�х кімнатну квартиру  будинок у
с.Дiлок на вул. Гагарiна,98, плюс зе�
мельна дiлянка площею 1 га, госпо�
дарськi будiвлi, сад.

Зверт. по тел.  096 442 17 35.

     Продається недорого невеликий буди�
ночок 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 автономне опалення .
Ціна договірна. Звертатися 095�3552378.
095�5672745.  0663550495.
     продається у Мукачеві будинок по вул.

Л. Шевцової, площа 75 кв. м., усі комунікації,
літня кухня, гараж, господарські прибудови,
зем. ділянка 5  сотин. Ціна по домовленості.

Зверт 099�3094492.
     Продається особняк у центральній час�

тині м. Свалява – двоповерховий спарений
будинок  на два входи (загальна площа 270
кв.м., житлова�128 кв.м., 2 холи, літня кух�
ня, зимовий сад, зем. ділянка 4,3 сотки. Т.
0507224512
     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 університе�
том. Є земельна ділянка. Сад. Зверт. 093�
2436832.
     Продається добротний будинок з гара�

жем та господарськими прибудовами в
Нижньому Коропці по вул. Горького, 25 со�
тин землі, всі комунікації.

Зверт. 095�3376450 (Оксана).
     Продається  2�поверх.  будинок в

смт. Чинадієво по вул. Духновича. 15
сот землі, всі комунікації, виноград�
ник, фруктові дерева. Ціна 35 000 у.о.
(торг).    Тел.: 099 771 94 55.

     Продается 3�єтажній котедж общ.
площадью 450 кв. м. , расположенный в
г. Хусте на приватизированном земель�
ном участе пл. 10 соток. Имеются все
комунальные коммуникации. Цена дого�
ворная.   Обращ. 099�37�72542.

     Продам, або здам у найм  умеб�
льований будинок в с. Ключарки
сімейній парі на договірних умовах.
Звертатися 050�2733765.

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

     На околиці Мукачева(3 км.)  в Ст. Да�
видкові, у  500 метрах від траси Київ�Чоп
2 спарених ділянки (20 сотин). Одна ділян�
ка  забудована, друга – для перспектив�
ного будівництва. У будинку – 3 окремі
кімнати, дві кухні, ванна, комора, веран�
да, підвал, у дворі – колодязь, каналіза�
ція, електрика, газ, великий сад, ловгош,
виноградник. Ціна – договірна.

Зверт .050 17 17 572.

  Îðåíäà

     Продаються два кольорові те�
левізори ,б�к. «Електрон»  і «Вес�
на» у робочому стані. Тел. 3�50�84.
     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ

äîðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà
Iòàëiÿ). Öiíà äîãîâiðíà. Çâåðò.:
0955338189.

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 стані.�
Сріблясто�сірого кольору, повна ком�
плектація. Ціна договірна

 Тел. 0509509873
     Продається  "Москвич"�2140  з ст.

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

     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.

     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 промислові дво�
хігольні роликові швейні ма�
шини Minerva в хорошому
стані.

 Тел.: 050 101 38 96;
063 848 63 10

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 листо�
ва 1,55х1,44х1,5 мм; труба га�
зова 3х50х4 мм (1 шт);
3,50х50х4мм (1 шт); 4х40х5 мм
(2 шт); 4х32х3мм (1 шт); блоки
бетонні 75х20х11 см (10 шт)
плитка бетонна 20х20х2 см (90
шт) піч “Перемога” (цегляна
топка, бачок, духовка).

Т.: 066 142 26 29.
     Продається колючий дріт 3

бухти по 50 м. Звертатися по
тел.:066 052 92 76.

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

  Êóïëþ

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

Òîâàðè òà ïîñëóãè
     продається ручний прес для ви�

нограду у хорошому стані (майже но�
вий). Зверт. 066�052�9276.
     Продаються щенки  (3�месячн.)

породі Чи�хуа�хуа, ціна за домовленіст.
Дзвонити: 099�3422037.

     Продається холодильник «Снай�
га» у хорошому стані, морозильна ка�
мера �154 л. ,посудний сервант. Зверт.
095�20�555�31.
     Если вы мечтаете иметь домаш�

нюю собаку, предлагаем безплатно
подростковіх щенков.  Обращаться по
тел. 050�75�13�610.

Підприємство шукає працівника
на виробництво.

Вимоги: мужчина до 26 років,
акуратність, усидчивість, вміння

працювати руками.
Звертатись: 050 281 60 26

 з 9.00 до 18.00.

Продам 2 участка по 15 соток
(28мх53м) � 1100$ за сотку по кур�
су НБУ.  Возможна продажа каждо�
го отдельно � вместе 56м х 53м, 2
гос. акта. Прекрасное место для
строительства 1 или 2х частных
домов рядом лес, заповедник, до�
рога, активно строящиеся соседи.
На глубине 40м артезианская
вода.

Новая элитная улица за преде�
лами села Коропец., 2 км до г.Му�
качева. Возможен торг.

Тел.0506887224

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

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

Тел. 0975500127,
0501357373

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ПРИЙМЕМО НА РОБОТУ
ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ,
в компанію “Сарма�Трейд”
бажано з досвідом роботи з
власним транспортом для

роботи по області. Офіційне
працевлаштування, кар’єр�

ний зріст.
Тел.: 050 338 59 50 (Євген)

 Здається у найм 2�кімнатна умебль�
ована квартира на 4�му поверсі 5�по�
верх. будинку на Окружній на тривалий
термін. Зверт. 050 661 4312 (Людми�
ла)

     Здається 3�х кімнатна квартира в
ДОСах з повним євроремонтом, умеб�
льована, під охороною з камерою віде�
онагляду.  Є  двір. Ціна 300 у.о.

 Тел.: 050 811 15 36
 Допоможемо Вам вигідно зняти або

здати в оренду квартиру в Мукачеві.
Тел. 066�0728915

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

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
2�кімнатна квартира в новобудові
у центрі міста  на вул. Парканія,  2
усіма зручностями, умебльована і
з побутовою технікою. Зверт. 050�
2158654.

     Здається в оренду частково умеб�
льована 2�кімнатна квартира з авто�
номним опаленням  в Росвигові. Тел.
0502650432.

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

прийме на роботу
працівників

на наступні посади :
� СЛЮСАР�САНТЕХНІК;
� ЕЛЕКТРИК;
� КОМІРНИК;
Звертатися по суботах з

10.00 год. по 12.00 год. до
заступника директора за

адресою: м.Мукачево,
вул.Ужгородська, 17.

РЕАЛІЗУЄМО ЗІ
СКЛАДУ  ПЕРЛІТ М�100

(теплоізоляційний і агроперліт)
для вирощення садово�го�
родніх культур і розсади квітів.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

на основе вспученого прлита
в особняках и квартирах этаж�
ных домов.

Тел 0505013003,
0675413003, 0634133131.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ДИСПЕТЧЕРА ТАКСИ

Обращаться
по тел. 050�989�24�44

     Продається піаніно “Україна”
коричневого кольору (б/к, в хоро�
шому стані). Тел.: 066 629 65 36

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ –

у власний будинок в
с.Ракошино. Охайна та порядна

дівчина чи жінка віком
до 40 років.

Тел.: 050 885 55 57 (Алла)

ФІРМІ ПОТРІБНІ
ПРАЦІВНИКИ

Вантажники�експедитори та
торгові агенти з власним  авто�
транспортом віком до 30 років.,
водій – експедитор  категорії С
зі стажем  від 3�х років віком до
40 років для роботи по області.

Зверт. 050�3726088.

     Телевизор фирмы PANASO�
NIC 17 system/ russin text
CATVHXPER�band tx�21 FIT, экран
52 см диагональ. Цена 750 грн;
хорошее состояние.
Моб тел.: 0508855557 Алла

     микроволновая печь фирмы
SHARP КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА.
ЦЕНА 450, очень в хорошем со�
стоянии. Телефон: 0508855557

ПРОПОНУЮ СВОЇ ПОСЛУГИ
по прибиранню приватного

житла та догляду за
кімнатними рослинами.
Дзвонити 0993755221.

На державну роботу
в УДППЗ «Укпошта»

ПОТРІБЕН ЛИСТОНОША!
Вимоги чесність, комуніка�

бельність, бажання працювати.
Виплата заробітної плати

своєчасна!
Контактні телефони:

2�25�11, 2�30�92

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ КАТЕГОРІЇ “Д”

ТА АВТОСЛЮСАР.
Звертатися по тел.

050 545 30 88

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
спеціаліста технолога швей�
ного виробництва зі знанням

німецької мови.
Тел.: 2�23�96,
 050 672 10 35

     Продається  посудна шафа,
телевізор, холодильна камера �150
л., електрозварювальний апарат, 6
автодисків і лобове скло на «Вол�
гу�24» . Все  високої якості. Ціна
договірна. Зверт. 0952055521.
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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

НЕРУХОМІСТЬ
2�х кімн. квартира в р�ні Пентагон в цегляному будинку на 5�

му поверсі, частково з ремонтом, автон. опалення, можливе
переоформлення кредиту. Ціна 196 тис. грн. Тел. 095�421�63�
65

2�х кімн. кварт. Вул. Д. Галицького(Дзержинського) на 7�му
поверсі з автон. опаленням . Ціна 192тис. грн. Тел. 095�421�
63�65

2�х кімн. кварт. Р�н Росвигово на 2�му пверсі, євроремонт,
автон. опалення, пласт. вікна, з меблями. Ціна 250тис.грн. Тел.
095�421�63�65

2�х кімн. кварт. Вул. Петефі на 3�му поверсі 5�ти поверхово�
го будинку  нового планування.Заг. площ. 56кв.м, зроблений
ремонт, автон. опалення, пласт. вікна, є балкон, лоджія. Ціна
270 тис. грн. Тел. 095�421�63�65

3�х кімн. квартира р�н Росвигово на 3�му поверсі з автон.
Опаленням Ціна 259тис.грн.  Тел. 095�421�63�65

3�х кімн. квартира по вул. П. Набережна на 7�му поверсі,
пласт. вікна. паркет,   нормальний стан. Ціна 238 тис.грн. Тел.
095�421�63�65

3 кімн.квартира по вул.Осипенка на 5 поверсі, рік побудо�
ви1996, площа 87 кв.м., цегла,  без ремонту, нове плануван�
ня, велика кухня, 2 балкони. Ціна 245тис.грн.    Тел: 0954216365

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     Втрачений Сертифікат на  земельний пай серія ЗК
0054553 у с. В.Лучки, вул. Лісова, 217 на ім’я Левринц Олена
Юріївна, виданий районним земельним відділом, вважати
недійсним.
     Втрачений сертифікат на земельний пай у с. В.Лучки

(серія ЗК №0100321), виписаний  на ім’я  Шелько Марія  Юрі�
ївна, вважати недійсним.
     Втрачене  Свідоцтво  на право приватної суспільної су�

місної власності за номером 14816324. Видане  КП МБТІ та ЕО
на ім’я  Чистик  Михайло Григорович та Чистик Тетяна Анатол�
іївна на пісдатві Свідоцтва  про право  власності згідно рішення
№66 МВК від 30.03.2006 р., вважати недійсним.

МІСЯЧНИК ДОБРОВІЛЬНОЇ
ЗДАЧІ ЗБРОЇ

З метою неконтрольованого розповсюджен�
ня вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, а
також вибухових речовин, які можуть незакон�
но зберігатись у громадян, з 01 по 30 листо�
пада 2013 року проводиться державна опера�
ція «Місячник добровільної здачі зброї і боєп�
рипасів до неї». Впродовж цього терміну осо�
би, які незаконно придбали або знайшли і збе�
рігають холодну, вогнепальну зброю, боєпри�
паси до неї та вибухові матеріали, можуть зда�
ти їх в лінійний відділ на станції Мукачево у служ�
бу дозвільної системи.

Кримінальна відповідальність за незаконний
обіг зброї, вибухових матеріалів караються
позбавленням волі на строк від трьох до семи
років. Носіння, зберігання, придбання, виго�
товлення, ремонт, передача чи збут вогнепаль�
ної зброї (крім гладкоствольної мисливської),
бойових припасів, вибухових речовин або ви�
бухових пристроїв без передбаченого законом
дозволу – караються позбавленням волі на
строк від двох до п’яти років.

Звільняється від кримінальної відповідаль�
ності особа, якщо вона добровільно здала орга�
нам влади зброю, бойові припаси, вибухові
речовини або вибухові пристрої.

За довідками звертатись в дозвільну си,
стему ЛВ на ст. Мукачево УМВС України на
Львівській залізниці. Адреса: м.Мукачево,
вул. Вокзальна 5.

     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.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
У зв’язку з відкриттям  у місті  нового масажно,
го кабінету, з дійснюється попередній запис
пацієнтів  на такі види масажу
,ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
,ЛІКУВАЛЬНО,ОЗДОРОВЧИЙ
,РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ,КЛАСИЧНИЙ
,АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ

Звертатися:  м. Мукачево,
вул. Пушкіна, 44, приміщення�2.

(біля ЗОШ№1) Тел. 099,775,14,05.
Руслан Борисович
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Äóæå  âàæêî ïîâ³ðèòè, àëå ðàïòîâî çó-
ïèíèëîñÿ çîëîòå, ùèðå, ÷óéíå ñåðöå, íàä-
çâè÷àéíî¿ ñâ³òëî¿, äîáðî¿, êðàñèâî¿, ìóä-
ðî¿ ³ ïîðÿäíî¿ æ³íêè, ÷óäîâîãî êåð³âíèêà
ÒÎÂ «Ãàñòðàíîì «Ìóêà÷åâî»

ÊÀÏÀÖ Íàä³¿ Ìèõàéë³âíè
Óñ³, õòî ¿¿ çíàâ òà ñï³ëêóâàâñÿ ïî ðî-

áîò³ òà æèòòþ, â³ääàâàëè íàëåæíå ¿¿ ïðî-
ôåñ³îíàë³çìó òà ëþäÿíîñò³, ãîòîâîþ
ïðèéòè íà äîïîìîãó êîæíîìó.

Íàä³ÿ Ìèõàéë³âíà áóëà òóðáîòëèâîþ
äðóæèíîþ òà ìàòóñåþ, í³æíîþ òà ëàñêàâîþ  äîíå÷êîþ òà
ëþáëÿ÷îþ áàáóñåþ òà ïðàáàáóñåþ, â³ðíîþ òà íàä³éíîþ ïîä-
ðóãîþ, ïîðàäíèöåþ òà íàñòàâíèöåþ, âñþäè áóëà ïðèâ³òíîþ
òà ÷óéíîþ äî ëþäåé.

Íåìîæëèâî ïåðåäàòè ñëîâà ãëèáîêîãî ñï³â÷óòòÿ ðîäèíè ³
áëèçüêèì ïîê³éíî¿. Ñâ³òëà ïàì’ÿòü íàçàâæäè çáåðåæåòüñÿ ó
íàøèõ ñåðöÿõ.

Íåõàé çåìëÿ, äîðîãà íàøà Íàä³ÿ Ìèõàéë³âíà, áóäå Âàì
ïóõîì!

Êîëåêòèâè: ÀÒ «Êîì²íâåñòÁàíê», ÒÎÂ «Ëàòóæ»,
ÏÏ «Àóäèò» òà áàãàòî÷èñåëüí³ äðóç³.

ÇÓÑÒÐ²ÍÅÌÎ ÇÈÌÓ
Â ×ÈÑÒÎÌÓ ÌÓÊÀ×ÅÂ²!

Øàíîâí³ ìóêà÷³âö³!
Ïðîñèìî âàñ ïðèºäíàòèñÿ  äî
çàãàëüíîì³ñüêî¿ ÒÎËÎÊÈ  ïî

î÷èùåííþ ì³ñòà, ÿêà â³äáóäåòüñÿ

ó Ï’ßÒÍÈÖÞ
22-ãî ËÈÑÒÎÏÀÄÀ 2013 ð.
Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî âñ³ ìè º
ïàòð³îòàìè íàøîãî êðàþ ³
â³çüìåìî àêòèâíó  ó÷àñòü ó

íàâåäåíí³ ïîðÿäêó íà òåðèòîð³¿
Ìóêà÷åâà. Âäÿ÷í³ âñ³ì, õòî äáàº

ïðî ÷èñòîòó ³ çàòèøîê
ð³äíîãî ì³ñòà.

Óïðàâë³ííÿ ì³ñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ì³ñüêâèêîíêîìó.

îá³äàòè!". 11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'-
ÿ÷êà!" 12.45 "²ñòèíà äåñü ïîðó÷".
13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20, 00.30
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.10
"Âîíè òà ìè". 15.05 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40, 01.00 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55, 02.05
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00 "×àñ".
20.30 Ò/ñ "Óáèòè Ñòàë³íà". 22.45
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.15 Í³÷í³ íî-
âèíè. 23.25 "Ïîçíåð".

ÑÒÁ
05.10, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!"
06.40, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 08.05 "Íàö³îíàëü-
íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-
6". 12.40 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
×îëîâ³êè ïðîòè æ³íîê". 14.55
"Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.15 "Êóá - 4".
22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 4".
23.35 "Îäèí çà âñ³õ". 01.05 Õ/ô
"Ñ³ì ß"(1). 02.40 Õ/ô "Ñòàðèé
Íîâèé ð³ê"(1). 03.45 Í³÷íèé
åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/c "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10
Ò/c "Çâåäåíà ñåñòðà" (1). 13.10
Ëþáëþ! ×åêàþ! 14.10, 17.20,
22.30 Ò/c "Ñë³ä" (1). 16.00,
04.05 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/
c "-Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1).
19.20, 04.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 20.00 Ò/c "Ï'ÿòíèöü-
êèé. Ãëàâà òðåòÿ" (1). 22.00,
03.35 Ïîä³¿ äíÿ. 23.20 Õ/ô "Óëü-
òèìàòóì Áîðíà" (2). 01.40 Õ/ô
"Ìîº æèòòÿ â Àéäëâàéëä³" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 08.55 ªðàëàø. 09.55, 21.05
Êðà¿íà Ó. 11.00, 00.30 Îäíà çà âñ³õ.
12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³" (1). 12.55
Ëþáîâ ç ìàéáóòíüîãî. 13.55 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Áðàòè" (1). 18.00
ÒÅÒêè ³ øìîòêè. 19.00 Ìîäó íàðîäó.
20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.10
Â³òàëüêà. 23.10 Äóðíºâ+1. 23.50 Ò/
ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.25 Ò/ñ "Çàê-
ðèòà øêîëà" (2). 02.15 Òâîþ ìàìó!
03.05 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Ï³äñóì-
êîâèé âèïóñê "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.05
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ"
. 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - Ä/ñ. 14:00 - Ì/ô. 14:30
- "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 16.40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 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 - Ïðî-
ãíîç 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

07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.55, 00.35 Ïîãîäà. 09.00 Õ/
ô "Êàçêè íà í³÷". 10.55, 17.55, 22.00
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20, 14.25 Kids
Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55 Ò/ñ
"Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà". 16.50 Ò/ñ
"Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöåâî¿". 19.00,

Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.20,
16.35 Ò/ñ "Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.05, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.35, 20.10 Ò/ñ "Äå-
ïàðòàìåíò". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.25 Õ/ô "Á³ëèé òèãð" (2). 01.40
Ïðîâîêàòîð. 02.30 Õ/ô "Êîìóíàë-
êà" (2). 04.05 Ò/ñ "Íåéìîâ³ðíà ³ñòî-
ð³ÿ". 04.50 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.45
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 00.30 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.10 "Âîíè òà ìè". 15.05
"Ó íàø ÷àñ". 16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³-
ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
01.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55,
02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Óáèòè Ñòàë³íà".
22.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.15 Í³÷í³
íîâèíè. 23.25 "Çà êðîê â³ä Òðåòüî¿
ñâ³òîâî¿".

ÑÒÁ
05.55, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.25,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.20 Õ/ô "Ìð³¿ ç ïëàñòèë³-
íó"(1). 11.20 Õ/ô "Zolushka. ru"(1).
13.50 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 14.55
"Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.25 "Âðÿòóéòå
íàøó ñ³ì'þ - 2". 23.25 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 02.05 Õ/ô "Ñòàðèé
Íîâèé ð³ê"(1). 03.10 Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/c "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10,
13.10, 17.20, 22.30 Ò/c "Ñë³ä" (1).
10.00, 20.00 Ò/c "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëà-
âà òðåòÿ" (1). 12.00 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü".  16.00, 02.05 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/c "-Ïîö³ëóé! Íîâà
³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 03.20 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00, 02.50
Ïîä³¿ äíÿ. 00.15 Ò/c "Ìåíò ó çàêîí³
6" (2). 04.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê. 05.30
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 08.55 ªðàëàø. 09.55,
21.05 Êðà¿íà Ó. 11.00, 00.30 Îäíà
çà âñ³õ. 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³"
(1). 12.55 Ëþáîâ ç ìàéáóòíüîãî.
13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Áðà-
òè" (1). 18.00 ÒÅÒêè ³ øìîòêè. 19.00
Ìîäó íàðîäó. 20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäå-
ñÿò³" (2). 22.10 Â³òàëüêà. 23.25 Ò/ñ
"Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.25 Ò/ñ "Çàêðè-
òà øêîëà" (2). 02.15 Òâîþ ìàìó!.
03.05 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 - Ä/ñ. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -Íî-
âèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20"
(ïîâòîð). 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ. 16.20 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ . 17.50 -  Ì/ô.
18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î". 21.30 - "×àñ". 22.00 - Ò/
ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.55, 00.25 Ïîãîäà. 09.00,
20.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàíäà".
10.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00,
17.55, 22.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25,
14.30 Kids Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³".
15.55 Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà".
16.50 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöå-
âî¿". 19.00, 00.20 Ðåïîðòåð. 19.15
Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.00
Çíàéòè êðàéíüîãî. 00.30 Ò/ñ "Ùîäåí-
íèêè âàìï³ðà-2" (2). 01.20 Ò/ñ "Òðå-
òÿ ïëàíåòà â³ä ñîíöÿ". 03.00, 03.55
Çîíà íî÷³. 03.05 ×îðíèé êîë³ð ïîðÿ-
òóíêó.
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07.20 Òåìà äíÿ. 07.25 Êðà¿íà
on line. 07.35 Åðà á³çíåñó.
08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 09.25 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 09.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðî-
ìàäÿíàìè. 10.00 Ïðÿìå âêëþ-
÷åííÿ ç Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óê-
ðà¿íè. 10.15 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî"
9ñ. 11.10 Íå â³ð õóäîìó êóõà-
ðþ. 11.40 Êíèãà.ua. 12.00 Íî-
âèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25
Ïîãîäà. 12.35 Õ/ô "Âîíè éøëè
íà Ñõ³ä". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.45 Ùîäåííèê
ÄÏÊª-2013. 16.05 Óêðà¿íñüêà
ï³ñíÿ. 16.55 Ò/ñ "Ò³í³ çíèêàþòü
îï³âäí³" 5ñ. 18.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåê-
òèâà. 18.50 Á³àòëîí.Êóáîê ñâ³òó.
²íäèâ³äóàëüíà ãîíêà (æ³í). 20.50
Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò ñïîðòó.
21.45 Êðîêè íà Çàõ³ä. 21.55
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåð-
ëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.25 Íà
ñëóõó. 23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
00.15 Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìî-
ðà". 01.20 Ïðî ãîëîâíå. 01.40
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.40 Õòî â äîì³
õàçÿ¿í?. 03.00 Øêîëà þíîãî
ñóïåðàãåíòà. 03.15 ßê öå?

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.50 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷-
íà ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Ëþ-
áîâ òà ïîêàðàííÿ" (1).  11.15
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 12.20,
13.25, 02.10 Ò/ñ "Êîñòîïðàâ".
14.35, 15.40, 20.15, 21.20 Ò/ñ "Ö³íà
æèòòÿ". 16.45, 03.05 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 22.30, 04.55 "Òåðèòîð³ÿ îá-
ìàíó". 00.05 "Òà÷êè - 2". 00.30,
03.30 Õ/ô "Âîãîíü ç ïåêëà" (2).

IÍÒÅÐ
05.25, 19.05 Ò/ñ "Ïàñ³÷íèê". 06.10,
23.20 Ò/ñ "Êóë³íàð". 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
"Ìàéîð ïîë³ö³¿". 12.25, 04.00 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.25 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.10 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 17.10 Ò/ñ
"Äîìðîá³òíèöÿ". 18.00, 04.40 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 20.00,
02.25 "Ïîäðîáèö³". 00.25 Õ/ô "Âñó-
ïåðå÷ äîë³" (2). 02.55 Ä/ô "Ìèõàéëî
Áóëãàêîâ. Ïðîêëÿòòÿ Ìàéñòðà".

 ICTV
05.30 Ñâ³òàíîê. 06.35, 07.40 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.40 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.45 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.45 Ïðîâîêàòîð. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.15, 13.00 Àíåê-
äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.20, 16.35 Ò/
ñ "Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.05, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâ³ðêà". 14.25, 20.10 Ò/ñ "Äå-
ïàðòàìåíò". 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
23.25 Õ/ô "Ø³ñòü êóëü" (2). 01.55
Êðèì³íàëüíèé îáëîì. 02.15 Õ/ô
"Ìèòíèöÿ äàº äîáðî" (2). 04.00 Ò/ñ
"Íåéìîâ³ðíà ³ñòîð³ÿ". 04.45 Ïðî-
Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.45
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 00.30 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.10 "Âîíè òà ìè". 15.05
"Ó íàø ÷àñ". 16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³-
ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
01.00 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55,
02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Óáèòè Ñòàë³íà".
22.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.15 Í³÷í³
íîâèíè. 23.25 "Ïîë³òèêà".

00.30 Ðåïîðòåð. 19.15 Àáçàö! 20.00
Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàíäà".  21.00 Ò/ñ
"Êóõíÿ". 23.00 Ñï³âàé, ÿêùî çìî-
æåø. 00.40 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³-
ðà-2" (2). 01.35 Ò/ñ "Òðåòÿ ïëàíåòà
â³ä ñîíöÿ". 02.50 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 02.55, 03.55 Çîíà íî÷³. 03.00
Ìåäèöèíà Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. 03.10
Ñëîâî ³ ç³ëëÿ. 03.25 Ñâ³ò Þð³ÿ Äðî-
ãîáè÷à. 03.40 Óí³âåðñèòåòè ìèëî-
ñåðäÿ.
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06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25 Êðà¿-
íà on line. 07.35 Åðà á³çíåñó. 08.35
Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.40 Ò/ñ "Òàºì-
íèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 34ñ. 10.30 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî" 8ñ.11.20 Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî! 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò .12.20 Çíàê ïè-
òàííÿ ïîâòîð. 12.30 Ðîÿëü â êó-
ùàõ. 13.00 ßê öå? 13.25 Õ/ô "Áðèç-
êè øàìïàíñüêîãî" .15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.20 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 15.40 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.55 Ò/ñ "Òàº-
ìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 34ñ. 16.55 Ò/
ñ "Ò³í³ çíèêàþòü îï³âäí³" 4ñ. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.35
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.50 Ô³íàíñîâà ïåð-
ñïåêòèâà. 19.00 Îñòàííº ïîïåðåä-
æåííÿ. 19.25 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
"Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöü". 20.55 Îô-
³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò .21.40 Ñâ³ò
ñïîðòó. 21.40 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
"Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåö". 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.25 Íà ñëóõó. 23.50
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.15 Ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Óìîðà". 01.20 Ïðî ãîëîâ-
íå. 01.40 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.40 Øêî-
ëà þíîãî ñóïåðàãåíòà. 02.55 "Íà-
ùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíà-
òåíêîì.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.00, 03.30 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêî-
íîì³÷íà ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ
"Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1). 11.15
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 12.20,
13.30, 02.35 Ò/ñ "Êîñòîïðàâ".
14.35, 15.40, 20.15, 21.20 Ò/ñ "Ö³íà
æèòòÿ". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
22.30 "Ì³íÿþ æ³íêó - 8". 00.15, 03.45
Õ/ô "Íå êàæè í³êîìó" (2).

IÍÒÅÐ
05.25, 19.05 Ò/ñ "Ïàñ³÷íèê". 06.10,
23.20 Ò/ñ "Êóë³íàð". 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 "Æèòè
äàë³". 12.30, 04.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.25, 03.15 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.10 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 17.10
Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ". 18.00, 04.40
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 01.55 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/
ñ "Ìàéîð ïîë³ö³¿". 00.25 Õ/ô "Í³÷íèé
ðåéñ" (2). 02.25 Ä/ô "Ñóðîãàòè.
Ñïàäêîºìåöü áóäü-ÿêîþ ö³íîþ".

 ICTV
06.25, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.30
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.35 Ò/ñ
"Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.15, 13.00
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07.20 Òåìà äíÿ. 07.25 Êðà¿íà on line.
07.35 Åðà á³çíåñó. 08.35 Ðàíêîâ³
ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 09.50 Ïîë³òòåàòð.
10.10 Áåç öåíçóðè. 10.35 Ò/ñ "Òàº-
ìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 33ñ. 11.25
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!. 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 13.15 Ñâ³òëî.
13.35 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß.
14.10 Ïðàâî íà çàõèñò. 14.30 Òåì-
íèé ñèëóåò.14.40 Â³êíî â Àìåðèêó.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.25 Æèòòÿ íà ð³âíèõ.
15.45 Ïðàâîñëàâíà åíöèêëîïåä³ÿ.
16.10 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðî-
äåíñüêîþ. 16.40 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòà-
ðîãî ìîñòó" 33ñ. 17.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
18.05 Àãðî-News. 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñî-
âà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ñ³ëüðàäà.
19.10 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî.
19.30 ÄÏÊª-2013. Æåðåáêóâàííÿ.
20.05 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Ï³ñíÿ
îá'ºäíóº íàñ". 20.55 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.40 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.45
Çíàê ïèòàííÿ. 21.55 Êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà "Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöü".
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.25 Íà ñëóõó. 23.50 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 00.15 Ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Óìîðà". 01.20 Ïðî ãîëîâíå. 01.40
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.40 Øêîëà þíîãî
ñóïåðàãåíòà. 02.55 Ñâ³ò íàâêîëî
íàñ. 03.10 Ðîÿëü â êóùàõ.

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äàíîê ç
1+1". 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.45 "ÒÑÍ". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 09.05 "Ø³ñòü êàäð³â".
09.55, 17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêà-
ðàííÿ" (1). 11.50 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 12.55 Õ/ô "²ñïàíñüêèé âîÿæ
Ñòåïàíîâè÷à" (1). 14.40 Õ/ô "Òàéñü-
êèé âîÿæ Ñòåïàíîâè÷à" (1). 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15, 21.20 Ò/ñ
"Ö³íà æèòòÿ". 22.25, 05.10 "Ãðîø³".
00.00 Õ/ô "Øïèãóíå, âèéäè ãåòü"
(2). 02.15 Õ/ô "Çíàõàðêà".

IÍÒÅÐ
05.25 Õ/ô "Ëþáèòè ïî-ðîñ³éñüêè 3.
Ãóáåðíàòîð". 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 "Òåñò íà
êîõàííÿ". 13.25 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.35 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.40 "Æäè
ìåíÿ". 18.00, 04.40 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ "Ïàñ³÷-
íèê". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ò/ñ
"Æèòè äàë³". 23.35 Ò/ñ "Êóë³íàð".
00.35 Õ/ô "Ìèë³ ê³ñòêè". 03.00 Õ/ô
"Ñïðàâè ñ³ìåéí³".

 ICTV
06.10, 07.25 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.15
Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.20 Ò/ñ
"Òàêñ³". 06.45 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà".
07.35 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 10.10, 22.15 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 11.40, 13.00 Ò/
ñ "Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
14.00 Ò/ñ "Çíàéòè àáî çíèùèòè".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.10 Ò/ñ "Äå-
ïàðòàìåíò". 23.25, 03.15 Ñâîáîäà
ñëîâà. 01.30 Õ/ô "Ñîðîêîï'ÿòêà".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
08.50 "Æèòè çäîðîâî!". 09.55,
02.55 "Ìîäíèé âèðîê". 11.15 "×àñ

ÑÒÁ
06.25, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.10,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.50 "Ìîÿ ïðàâäà. Çâàæåí³
òà Ùàñëèâ³. Æåðòâè æ³íî÷îãî ùàñ-
òÿ". 10.50 "Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ -
2". 13.50 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
14.55 "Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.40 "Ìàñ-
òåðØåô - 3". 02.05 Õ/ô "Äàâí³é çíàé-
îìèé"(1). 03.25 Í³÷íèé åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.05
Ïîä³¿. 07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/c "Ïîäðóææÿ" (1).
09.10, 13.10, 17.20, 21.00, 23.40 Ò/
c "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/c "Ï'ÿò-
íèöüêèé. Ãëàâà òðåòÿ" (1). 12.00 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 16.00, 02.20
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/c "-Ïîö³ëóé!
Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 03.35 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.30 Ôóò-
áîë. Ë³ãà ×åìï³îí³â ÓªÔÀ. "Øàõòàð"
- "Ñîñüºäàä".00.30 Ò/c "Ìåíò ó çà-
êîí³ 6" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 08.55 ªðàëàø. 09.55,
21.05 Êðà¿íà Ó. 11.00, 00.30 Îäíà
çà âñ³õ. 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³"
(1). 12.55 Ëþáîâ ç ìàéáóòíüîãî.
13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Áðà-
òè" (1). 18.00 ÒÅÒêè ³ øìîòêè. 19.00
Ìîäó íàðîäó. 20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäå-
ñÿò³" (2). 22.10 Â³òàëüêà. 23.25 Ò/ñ
"Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.25 Ò/ñ "Çàêðè-
òà øêîëà" (2). 02.15 Òâîþ ìàìó!.
03.05 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11:15 - Ò/ñ. 11:50 - Ä/ñ. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Ä/ñ. 14:00
-  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45
- Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Ä/ñ. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ". 19:25 -
"Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
"Ìàºø ïðàâî". 20.45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - Ä/ñ. 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 21.55 -  "Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ.
22.50 - Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.20, 13.20 Ì/ñ "×åðåïàøêè
í³íäçÿ". 06.35, 13.40 Ì/ñ "Ãóáêà
Áîá". 07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.55, 00.15 Ïîãîäà.
09.00, 20.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàí-
äà". 10.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
10.55, 17.55, 22.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.20, 14.25 Kids Time. 14.55 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.55 Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç
ãðîøà". 16.50 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ
Çàéöåâî¿". 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð.
19.15 Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ".
23.05 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 00.20 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà-2" (2). 01.10 Ò/
ñ "Òðåòÿ ïëàíåòà â³ä ñîíöÿ". 02.50
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 02.55, 03.50
Çîíà íî÷³. 03.00 Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ
çà÷èíàºòüñÿ î 18.00. 03.10 ß, ìèë-
³ñòþ Áîæîþ, ïàí âîçíèé. 03.40 Óê-
ðà¿íñüêèé Ñîëîìîí, àáî Óêðà¿íñü-
êà ïðàâäà ³ çàêîí.

×ÅÒÂÅÐ, 28 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25 Êðà¿-
íà on line. 07.35 Åðà á³çíåñó. 08.35
Ðàíêîâ³ ïîðàäè.08.45 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.35 Ò/
ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó"
35ñ.10.20 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 10ñ.
11.25 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!.
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.15 Ïðåì"ºðà. Äî 95-ð³÷÷ÿ â³ä
äíÿ íàðîäæåííÿ. Ä/ô "Àêàäåì³ê
Áîðèñ Ïàòîí. Ïðàöÿ íà âñå æèò-
òÿ". 12.40 Õ/ô "²äè ³ äèâèñü". 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.25 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.40 Ùîäåííèê
ÄÏÊª-2013. 16.00 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó" 35ñ. 16.45 Ò/ñ "Ò³í³
çíèêàþòü îï³âäí³" 6ñ. 18.00 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåð-
ñïåêòèâà. 18.50 Îñòàííº ïîïåðåä-
æåííÿ. 19.20 Á³àòëîí.êóáîê ñâ³òó.
²íäèâ³äóàëüíà ãîíêà (÷îë). 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 "Íàä-
âå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 25
ðîê³â.22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.

Ëó÷øåå ñðåäñòâî ïðè ãíåâå – ïðîìåäëåíèå. (Ñåíåêà).
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ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 21 ëèñòîïàäà 2013 ð.

46(997)46(997)46(997)46(997)46(997)

ñò.

    (íà 25.11.2013 - 01.12.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ëåâà ëüîäó" (1). 01.30 Õòî ã³äíèé
á³ëüøîãî?. 02.40, 04.45 Ò/c "Îñ-
òàíí³é êîðäîí" (1).

Ò Å Ò
07.30 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëå-
ïóçèêè. 08.30 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/ô "Àñòåð³êñ ³ç Ãàë³¿" (1).
12.00 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í"
(1). 15.55 Õ/ô "101 äàëìàòèíåöü"
(1). 18.00 Õ/ô "102 äàëìàòèíö³" (1).
20.00 Êðà¿íà Ó. 21.05 Ò/ñ "Â³ñ³ìäå-

ñÿò³" (2). 22.10 Âåëèêà ð³çíèöÿ.
00.20 Õ/ô "Êàòàêîìáè" (2). 02.10 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Ä/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ". 9:05
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - Ì/ô.
10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 10:55 -
"Ñïîðò ×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -
"Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Ä/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Ä/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 - Íîâè-
íè "×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×àñ".
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35
- Õ/ô . 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
07.50 Õ/ô "Ëîõ-Íåññ". 09.45 Â³éíà
ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð ïðîòè Øåôà. 11.50
Ïðîêèíóòèñÿ çíàìåíèòèì. 18.00 Ì/
ô "Òðè áîãàòèð³ ³ Øàìàõàíñüêà Öà-
ðèöÿ". 19.40 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Êó-
áîê âîãíþ". 22.45 Õ/ô "Î÷³ çì³¿" (2).
00.45 Õ/ô "Ëåîíàðä. ×àñòèíà 6".
02.40 Çîíà íî÷³. 02.45 Ñåìåðåíêè.
03.35, 04.35 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.

ÍÅÄ²Ëß, 1 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

09.00 Øåô-êóõàð êðà¿íè. 09.50
Îêîëèöÿ. 10.15 Ïîäîðîæóé ñâ³òîì
ç Þ.Àêóí³íîþ. 10.40 ßê Âàøå çäî-
ðîâ'ÿ? 11.30 Êðîê äî ç³ðîê. 12.25
Á³àòëîí.Êóáîê ñâ³òó. Ãîíêà ïåðå-
ñë³äóâàííÿ (æ³í.). 13.30 Çîëîòèé
ãóñàê. 13.55 Áàñêåòáîë. ×åìï³î-
íàò Óêðà¿íè. Ñóïåðë³ãà. 15.55
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ãîíêà ïåðå-
ñë³äóâàííÿ (÷îë.). 16.50 Ïîãîäà.
16.55 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ. 17.50
Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 18.40 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 19.20 Âå÷³ð
ïàì'ÿò³ Íàðîäíîãî àðòèñòà Óêðà¿-
íè Íàçàð³ÿ ßðåì÷óêà. 20.30 Ìè
õî÷åìî, ùîá âè çíàëè. 20.40 Ãî-
ëîâíèé àðãóìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà
õðîí³êà.  21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.55 Ïîë³òòåàòð. 22.15 Êîíöåðò-
íà ïðîãðàìà "Çäðàñòóé, ð³äíå
ñåëî". 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñè-
ìà. 23.00 Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè.
23.30 Ïîãîäà. 23.35 Îë³ìï³éñüêèé
âèêëèê. 23.55 Êîíöåðò "Ìè ºäèí³".
2 ÷àñòèíà. 01.20 Ï³äñóìêè òèæ-
íÿ. 02.10 Ñëîâî ðåã³îíàì. 02.20
Íàø ñïîðò. Îë³ìï³éñüêèì êóðñîì.

 Êàíàë «1+1»
06.10, 03.35 Õ/ô "Ø³ñòíàäöÿòü
áàæàíü" (1). 07.50 Ìóëüòô³ëüì (1).
08.25 "ÒÑÍ". 09.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-
çàáàâà". 10.00 "Ñìàêóºìî". 10.40
Õ/ô "Ñóñ³äè" (1). 19.30 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 20.15 "Áèòâà õîð³â".
22.15 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.20 "Ùî?
Äå? Êîëè? 2". 00.25 Àëüìàíàõ
óêðà¿íñüêèõ êîðîòêîìåòðàæíèõ
ô³ëüì³â. 02.10 Õ/ô "Ùî êîÿòü
÷îëîâ³êè" (3). 05.00 "×îòèðè âåñ³ëëÿ
- 1".

IÍÒÅÐ
04.55 "Âåëèêà Ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñü-
êè". 05.40 Õ/ô "Ëþáîâ ³ ãîëóáè".
07.30 Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãó-
ìîðó "Þðìàëà-2012". 09.25 "Øêî-
ëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî". 10.00
"Îðåë ³ Ðåøêà. Íàçàä ó ÑÐÑÐ".
11.00 "Îñ³ííÿ êóõíÿ". 12.00 Ò/ñ
"Øêîëà äëÿ òîâñòóíîê". 16.05 Õ/ô

íîâèíè. 17.40 "Ëþäèíà ³ çàêîí".
18.55 "Ïîëå ÷óäåñ". 20.00 "×àñ".
20.30 "Óí³âåðñàëüíèé àðòèñò".
22.30 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.05 Á.Ãðå-
áåíùèêîâ. "Âîãîíü Âàâèëîíà". Êîí-
öåðò. 00.45 "Ã'þ Ëîð³: Âçäîâæ ð³÷êè".
01.40 Õ/ô "Àñà". 04.05 "Äîêè âñ³
âäîìà".

ÑÒÁ
07.10, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 08.45, 15.55 Õ/ô "Ò³ëüêè
òè"(1). 14.55 "Çâàíà âå÷åðÿ - 2".
18.00, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 20.00
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþ-

þòü âñ³!-6". 22.40 "Íàö³îíàëüíå òà-
ëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-6".
Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ". 23.35 "Êóá
- 4". 01.05 Õ/ô "Äî ×îðíîãî ìîðÿ"(1).
02.20 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/c "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10,
13.10, 17.20 Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00,
21.00, 22.30 Ò/c "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëà-
âà òðåòÿ" (1). 16.00 Êðèòè÷íà òî÷-
êà. 18.00 Ò/c "-Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòî-
ð³ÿ" (1). 19.20, 03.30 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 22.00, 03.00 Ïîä³¿ äíÿ.
23.30 Õ/ô "Ìîº ïð³çâèùå Øèëîâ"
(2). 01.30 Ò/c "Ôîðñ-ìàæîðè 2" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó
Ãàðô³ëäà" (1). 08.55 ªðàëàø. 09.55
Êðà¿íà Ó. 11.00, 00.30 Îäíà çà âñ³õ.
12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³" (1). 12.55
Ëþáîâ ç ìàéáóòíüîãî. 13.55 Áîãè-
íÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Áðàòè" (1).
18.00 ÒÅÒêè ³ øìîòêè. 19.00 ²êîíà
ñòèëþ. 20.15 Õ/ô "102 äàëìàòèíö³"
(1). 22.20 Â³òàëüêà. 23.20 Ò/ñ "Ñåêñ
³ ì³ñòî" (2). 01.25 Ò/ñ "Çàêðèòà øêî-
ëà" (2). 02.15 Òâîþ ìàìó!. 03.05
Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11.05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â
ñåðö³". 11.15 - Ò/ñ. 12.00 - Ä/ñ. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - Ì/ô. 14.00
-  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ. 17.50 -
Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:25 - "Ñïîðò ×àñ". 19:30 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20.00 -"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé
åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.00 - "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 21:55 - "Ñïîðò ×àñ".
22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ.
22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.10 Â³éíà ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð ïðîòè
Øåôà. 11.00 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³.
12.05 Øóðî÷êà. 13.05 Ðóä³. 14.05
Äîðîñë³, ÿê ä³òè. 15.05 Âæå êîòðèé
äåíü. 16.10 Ïðî ùî ãîâîðÿòü òâà-
ðèíè. 17.35 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 18.00
Ì/ô "Òðè áîãàòèð³ íà äàëåêèõ áåðå-
ãàõ". 19.50 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Îð-
äåí Ôåí³êñà". 22.35 Õ/ô "Áîæåâ³ëü-
íà ¿çäà" (2). 00.45 Õ/ô "Ì³ññ Í³õòî"
(2). 02.20, 03.20 Çîíà íî÷³. 02.25
Çàïîð³çüêà Ñ³÷. Âèòîêè. 02.40 Çîðÿ-
íèé ÷àñ êîçàöòâà. 02.55 Êîçà÷÷èíà
ðó¿íà. 03.10 Òàì íà ãîð³ ñ³÷ ³äå.
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08.15 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 08.30
Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 09.05 Æèòòÿ
íà ð³âíèõ. 09.15 Àðì³ÿ. 09.30 Ïðà-
âîñëàâíèé â³ñíèê. 09.55 Ìîìåíòè
æèòòÿ. 10.55 Äîðîñë³ ³ãðè. 11.55
Ïîãîäà. 12.10 Õ/ô "Ãàðÿ÷èé ñí³ã".
14.00 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. Òàäåé

23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.15
Ñïîðò. 23.20 Ïîãîäà. 23.25 Íà ñëó-
õó. 23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 00.15
Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìîðà". 01.20
Ïðî ãîëîâíå. 01.40 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
02.40 Óêðà¿íñüêîãî ðîäó.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 23.50
"ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïî-
êàðàííÿ" (1). 11.20 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 12.25, 13.30, 02.15 Ò/ñ "²ñòî-
ð³ÿ ëüîò÷èêà". 14.30, 15.40, 20.15,
21.20 Ò/ñ "Ö³íà æèòòÿ". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 19.30 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæ-
áà íîâèí". 22.30, 04.55 "²ëþç³ÿ áåç-
ïåêè. Çãóùåíêà íà îë³¿". 00.05, 03.00
Õ/ô "Á³ëÿ ìîðÿ" (1).

IÍÒÅÐ
05.25, 19.05 Ò/ñ "Ïàñ³÷íèê". 06.10,
22.25 Ò/ñ "Êóë³íàð". 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
"Ìàéîð ïîë³ö³¿". 12.25, 03.55 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.25 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.10 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 17.10
Ò/ñ "Äîìðîá³òíèöÿ". 18.00, 04.35
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
20.00, 02.15 "Ïîäðîáèö³". 00.30 Õ/ô
"Øîó Òðóìàíà". 02.45 Ä/ô "Ñìåðòü
çà ðåöåïòîì".

 ICTV
06.25, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè.
06.30 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.35 Ò/ñ "Òàêñ³". 07.00 Ò/ñ
"Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ñòîï-10.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.15, 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 10.20, 16.35 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.05, 22.20 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.30, 20.10 Ò/ñ
"Äåïàðòàìåíò". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.30 Õ/ô "Âóëè÷íèé
áîºöü". 01.40 Êðèì³íàëüíèé
îáëîì. 02.05 Õ/ô "Ø³ñòü êóëü"
(2). 03.55 Ò/ñ "Íåéìîâ³ðíà ³ñòî-
ð³ÿ".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!". 09.55, 02.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!"
11.55 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 12.45
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íî-
âèíè. 13.20, 00.30 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.10 "Âîíè òà ìè". 15.05
"Ó íàø ÷àñ". 16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ³-
ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
01.00 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 18.55,
02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Óáèòè Ñòàë³íà".
22.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.15 Í³÷í³
íîâèíè. 23.25 "Ïðîòè íî÷³".

ÑÒÁ
07.30, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 08.55 Õ/ô "Ì³é
ïðèíö"(1). 11.00 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 13.50 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 14.55 "Çâàíà
âå÷åðÿ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.40 "Çâàæåí³
òà ùàñëèâ³ - 3". 01.10 Õ/ô "Îò-
ðóòè, àáî Câ³òîâà ³ñòîð³ÿ îò-
ðóºííü"(2). 02.55 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30, 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/c "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10,
13.10, 17.20, 22.30 Ò/c "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/c "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëàâà òðå-
òÿ" (1). 12.00, 04.40 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
18.00 Ò/c "-Ïîö³ëóé! Íîâà ³ñòîð³ÿ"
(1). 19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 19.50 Ôóòáîë. Ë³ãà ªâðî-
ïè ÓªÔÀ. "Ãåíê" - "Äèíàìî" (Êè¿â).
22.00, 03.30 Ïîä³¿ äíÿ. 00.15 Ò/c
"Ìåíò ó çàêîí³ 6" (2). 02.05 Ò/c "Ôîðñ-
ìàæîðè 2" (2).

Ò Å Ò
07.00 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 08.55 ªðàëàø. 09.55,
21.05 Êðà¿íà Ó. 11.00, 00.30 Îäíà
çà âñ³õ. 12.00 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³"
(1). 12.55 Ëþáîâ ç ìàéáóòíüîãî.
13.55 Áîãèíÿ øîï³íãó. 16.00 Ò/ñ "Áðà-
òè" (1). 18.00 ÒÅÒêè ³ øìîòêè. 19.00
Ìîäó íàðîäó. 20.00 Ò/ñ "Â³ñ³ìäå-
ñÿò³" (2). 22.10 Â³òàëüêà. 23.25 Ò/ñ
"Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.25 Ò/ñ "Çàêðè-
òà øêîëà" (2). 02.15 Òâîþ ìàìó!.
03.05 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 - Ä/ñ. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç

Åäåð. 14.55 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà.
16.10 Á³àòëîí.Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò
(÷îë). 17.45 Óêðà¿íñüêèé àêöåíò.
18.05 Ñëîâî ðåã³îíàì. 18.20 Çîëî-
òèé ãóñàê. 18.50 Äèòÿ÷å ªâðîáà-
÷åííÿ.Ìè ïåðø³. 19.25 Ùîäåííèê
ÄÏÊª-2013. 20.00 Ô³íàë Ì³æíàðîä-
íîãî äèòÿ÷îãî ï³ñåííîãî êîíêóðñó
ªâðîáà÷åííÿ . 22.10 Ï³äñóìêè äíÿ.
23.10 Êîíöåðò "Ìè ºäèí³". 1 ÷àñòè-
íà. 01.20 Ìåãàëîò. 01.25 Ï³äñóìêè
äíÿ. 01.45 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà
äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.35 Ì/ô "Ôå¿. Óòðà÷åíèé ñêàðá"
(1). 08.15, 19.30 "ÒÑÍ". 09.00 "Õòî
òàì?". 10.00 Ì/ô "Åíãð³ áåðäñ" (1).
10.05 Ì/ô "Â³íí³ Ïóõ è äåíü òóð-
áîò" (1). 10.25 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
11.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 1". 12.40,
05.20 "Ìîÿ ñïîâ³äü" - "Àëëà Ïóãà-
÷îâà". 14.00 "Ì³íÿþ æ³íêó - 8". 15.30
Ì/ô "Ìàøà ³ âåäì³äü" (1). 15.50 Ì/ô
"Íó, ïîñòðèâàé!" (1). 16.20 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â - 2013". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà
- 4". 20.00, 01.55 Õ/ô "Âèñîöüêèé.
Äÿêóþ, ùî æèâèé" (1). 00.15 Õ/ô
"Ä³ì äëÿ õèæàêà" (1).

IÍÒÅÐ
05.15 "Øóñòåð Live". 09.00 "Âñå äëÿ
ìàìè". 10.00 Ä/ô "Âîëîäèìèð Ìåíü-
øîâ. Ðåæèñåð ñâîãî ÷àñó". 11.00 Õ/
ô "Ëþáîâ ³ ãîëóáè". 13.10 Õ/ô "Êî-
õàòè íå ìîæíà çàáóòè". 15.10 Ì³æíà-
ðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó "Þðìà-
ëà-2012". 18.00, 20.30 Ò/ñ "Ïòàõ ó
êë³òö³". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 22.30 "Âå-
ëèêà Ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêè". 23.30
Õ/ô "Áóäèíîê íà êðàþ" (2). 01.25 Õ/
ô "Íàñòîÿòåëü 2" (2). 03.20 Õ/ô "Îò-
ðóòè, àáî âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ îò-
ðóºíü" (2).

ICTV
05.55 Êîçèðíå æèòòÿ. 06.25 Õ/ô "Âó-
ëè÷íèé áîºöü". 08.25 Ç³ðêà YouTube.
09.35 Äà÷à. 10.05 Êâàðòèðíå ïè-
òàííÿ. 11.00 Çà êåðìîì. 11.35 Ïó-
ÒÜÎâà êðà¿íà. 12.20 Õ/ô "V Öåíòó-
ð³ÿ". 14.25 Ò/ñ "Ï³ä çëèâîþ êóëü".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. Ï³äñóìêè. 20.00 Õ/ô
"Ñâîëîòà" (2). 22.05 Õ/ô "Âîðîøè-
ëîâñüêèé ñòð³ëåöü". 00.10 Õ/ô "Ïà-
ðàãðàô 78" (2). 02.45 Õ/ô "Ïîãðîì ó
ïîíåä³ëîê" (2). 04.25 Ò/ñ "Ïîë³öåéñü-
êà àêàäåì³ÿ".

ÎÐÒ
06.40 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
07.25 "Ñìåøàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
07.55 "Ðîçóìíèö³ é ðîçóìíèêè".
08.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.55 "Âàëåð³é Ìåëàäçå.
Í³õòî íå âèíåí". 11.15 "²äåàëüíèé
ðåìîíò". 12.25 "Ëüîäîâèêîâèé ïåð-
³îä". 15.45 Ò/ñ "Âåïð". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.15 "Âåñ³ëüíèé ïåðåïî-
ëîõ". 18.05 "Óãàäàé ìåëîä³þ". 18.40
"Õâèëèíà ñëàâè. Øëÿõ íà Îë³ìï!"
20.00 "×àñ". 20.20 "Ñüîãîäí³ ââå-
÷åð³". 22.10 "Âñòèãíóòè äî îï³âíî÷³".
22.50 Õ/ô "Ì³ì³íî". 00.40 Õ/ô "Íåæ-
äàíèé ã³ñòü". 02.25 Õ/ô "Ïîòÿã ³äå íà
Ñõ³ä".

ÑÒÁ
05.35 Õ/ô "Äî ìåíå, Ìóõòàð!"(1).
06.55 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 07.50
"¯ìî âäîìà". 09.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 10.00 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò".
11.10 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 14.10 "Çâàæåí³
òà ùàñëèâ³ - 3". 19.00 "Õ-Ôàêòîð -
4". 21.50 "Òàºìíèö³ Õ-ôàêòîðà. Áåç
ïðàâà íà ñëàáê³ñòü". 22.50 "Õ-
Ôàêòîð - 4. Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ".
00.10 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 4". 01.20
Õ/ô "Ôîðìóëà êîõàííÿ"(1). 02.55
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 02.20 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô
"Â³í, ÿ òà éîãî äðóç³" (1). 09.20, 10.00
Ò/c "²íòåðíè" (1). 11.00 1 çà 100 ãî-
äèí. 12.00 Ò/c "Àäâîêàò" (1). 15.00
Õ/ô "Êàðóñåëü" (1). 17.00, 19.20 Ò/c
"Áàãàòòÿ íà ñí³ãó" (1). 21.20 Ò/c "Ëþ-
áîâ ç ïðîá³ðêè" (1). 23.30 Õ/ô "Êîðî-

êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ìàºø ïðàâî".
13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ" (ïî-
âòîð). 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ. 17:50 -
Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
-Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ. 22:50 -
Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.20 Áóäèíêè ìàæîð³â. 06.20,
13.25 Ì/ñ "×åðåïàøêè í³íäçÿ".
06.35, 13.50 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá".
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.55, 00.10 Ïîãîäà. 09.00,
20.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàíäà".
10.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00,
17.55, 22.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25,
14.30 Kids Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³".
15.55 Ò/ñ "Äâ³ ä³â÷èíè áåç ãðîøà".
16.50 Ò/ñ "Ùîäåííèê ë³êàðÿ Çàéöå-
âî¿". 19.00, 00.05 Ðåïîðòåð. 19.15
Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.05 Ò/
ñ "Ñâ³òëîôîð" (2). 00.15 Ò/ñ "Ùî-
äåííèêè âàìï³ðà-2" (2). 01.10 Ò/ñ
"Òðåòÿ ïëàíåòà â³ä ñîíöÿ". 02.50,
03.40 Çîíà íî÷³. 02.50 Äå òè, Óê-
ðà¿íî? 03.45 Äæåðåëà Â³ò÷èçíè.
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ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
07.20, 07.40 Êðà¿íà on line.

07.35 Åðà á³çíåñó. 07.45 Òåìà
äíÿ. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè.
08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.35 Ò/ñ "Òàº-
ìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 36ñ.
10.20 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 11ñ.
11.20 Íåõàé Âàì áóäå êîëüî-
ðîâî! 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15 Òîê-øîó
"Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 13.05
Óêðà¿íñüêîãî ðîäó. 13.25 Õ/ô
"Áåçñìåðòíèé ãàðí³çîí". 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.20 Ùîäåííèê ÄÏÊª-2013.
15.40 Êðîê äî ç³ðîê. 16.20 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 36ñ.
17.10 Ò/ñ "Ò³í³ çíèêàþòü
îï³âäí³" 7ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.15 Á³àòëîí.êó-
áîê ñâ³òó. Ñïðèíò (æ³í). 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Áåç öåíçóðè. 22.05
Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.15 Ïîãîäà.
23.20 Íà ñëóõó. 23.45 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 00.10 Ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Óìîðà". 01.20 Ïðî ãî-
ëîâíå. 01.40 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.
02.40 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãî-
ðîäåíñüêîþ. 03.10 Øêîëà þíî-
ãî ñóïåðàãåíòà.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
"ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâ-
äà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïî-
êàðàííÿ" (1). 11.25 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³
äðàìè". 12.30, 13.30 Ò/ñ "²ñòîð³ÿ
ëüîò÷èêà". 14.35, 15.40 Ò/ñ "Ö³íà
æèòòÿ". 16.45, 05.55 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 20.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013".
22.15, 04.05 "Ñóïåðãåðî¿ ". 23.20 Õ/
ô "Ùî êîÿòü ÷îëîâ³êè" (3). 01.10 Ò/ñ
"²ñòîð³ÿ ëüîò÷èêà ". 02.40 Õ/ô "Ä³ì
äëÿ õèæàêà" (2). 04.55 "Òà÷êè - 2 ".

IÍÒÅÐ
05.20 Ò/ñ "Êóë³íàð". 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 "Ìàé-
îð ïîë³ö³¿". 11.10, 12.20, 03.50 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.10 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.10 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 17.10 Ò/ñ
"Äîìðîá³òíèöÿ". 18.05 Õ/ô "Êîõàòè
íå ìîæíà çàáóòè". 20.00, 02.45 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30 "Øóñòåð Live". 00.40
Õ/ô "Äæåéí Åéð".

 ICTV
05.15 Ñâ³òàíîê. 06.15, 07.30 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.25 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.30 Ò/ñ "Òàêñ³". 06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+-
Ðîìà". 07.35 Ç³ðêà YouTube. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè. 10.15, 13.00 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.20, 16.35 Ò/ñ
"Ë³òºéíèé". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.05,
21.55 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.30 Ò/ñ "Äåïàðòàìåíò".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 20.00 Ìàøèíà
÷àñó. Òåëåïîðò-øîó. 23.05 Ìàêñè-
ìóì â Óêðà¿í³. 23.35 Õ/ô "Ïîäâ³éíèé
óäàð". 01.55 Õ/ô "Ïîãðîì ó ïîíåä³-
ëîê" (2). 03.30 Ò/ñ "Íåéìîâ³ðíà ³ñòî-
ð³ÿ".

ÎÐÒ
08.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 08.50
"Æèòè çäîðîâî!" 09.55 "Ìîäíèé âè-
ðîê". 11.15 "×àñ îá³äàòè!" 11.55 "Äîá-
ðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 12.45 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷". 13.00 ²íø³ íîâèíè.
13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.10
"Âîíè òà ìè". 15.05 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 "×åêàé íà ìåíå". 17.00 Âå÷³ðí³

"Ë³ñîâå îçåðî". 18.00 Øîó "Îäíà
ðîäèíà". 20.00 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ".
21.00 Ò/ñ "Äèâàí äëÿ ñàìîòíüîãî
÷îëîâ³êà". 01.00 Õ/ô "... Ó ñòèë³
äæàç". 02.30 Ïîäðîáèö³ òèæíÿ.
03.15 Ä/ô "Âîëîäèìèð Ìåíüøîâ.
Ðåæèñåð ñâîãî ÷àñó". 03.55 Õ/ô
"Íàñòîÿòåëü 2" (2).

 ICTV
06.50 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 07.40
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.00
Äà÷à. 08.45 Õ/ô "Ïîäâ³éíèé óäàð".
11.00 Êîçèðíå æèòòÿ. 11.45 Òàê$i.
12.10 Ìàøèíà ÷àñó. Òåëåïîðò-øîó.
14.10 Õ/ô "V Öåíòóð³ÿ". 16.40 Õ/ô
"Âîðîøèëîâñüêèé ñòð³ëåöü". 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 19.55 Íàøà Russia.
20.30 ÏóÒÜÎâà êðà¿íà. 20.50 Õ/ô
"Áðèãàäà. Íàùàäîê". 23.00 Õ/ô "Ñâî-
ëîòà" (2). 01.10 Õ/ô "Ïðÿìèé êîí-
òàêò" (2). 02.45 Õ/ô "Òîá³ â³äîìå ìîº
³ì'ÿ" (2). 04.15 Ò/ñ "Ïîë³öåéñüêà àêà-
äåì³ÿ".

ÎÐÒ
07.05 "Àðì³éñüêèé ìàãàçèí". 07.40
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 07.55 "Çäîðî-
â'ÿ". 09.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 09.35
"Äîêè âñ³ âäîìà". 10.25 "Ôàçåíäà".
11.15 Äî 400-ð³÷÷ÿ öàðñüêî¿ äè-
íàñò³¿. "Ðîìàíîâè". 12.25 Õ/ô
"Øê³ëüíèé âàëüñ". 14.25 "ªðàëàø".
15.00 Äî 35-ð³÷÷ÿ "À³Ô". Ñâÿòêîâèé
êîíöåðò. 16.45 "Ëüîäîâèêîâèé ïåð-
³îä". 20.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 21.00
"Ïîâòîðè!" Ïàðîä³éíå øîó. 23.30 Õ/
ô "Æîðñòîêèé ðîìàíñ". 02.10 Õ/ô
"Âå÷³ðí³é ëàá³ðèíò".

ÑÒÁ
05.45 Õ/ô "Êàçêà ïðî öàðÿ Ñàëòà-
íà"(1). 07.05 "¯ìî âäîìà". 08.30,
11.00 "ÌàñòåðØåô - 3". 09.00 "Âñå
áóäå ñìà÷íî!". 10.00 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 14.45 "Õ-Ôàêòîð - 4". 19.00
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðî-
òè æ³íîê". 21.15 "Îäèí çà âñ³õ". 22.30
Õ/ô "Í³êîëè íå çàáóäó òåáå"(1).
00.50 Õ/ô "Êîõàíèé çà íàéìîì"(1).
02.35 Õ/ô "Äî ìåíå, Ìóõòàð!"(1)
03.50 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Õ/ô "Êàðóñåëü" (1). 09.00
Ñâ³ò íà ñìàê. 10.00, 11.00 Òàºìíèö³
ç³ðîê. 12.00 Ò/c "Áàãàòòÿ íà ñí³ãó"
(1). 16.00, 17.00, 18.00 Ò/c "²íòåðíè"
(1). 19.00, 03.00 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00
ßê äâ³ êðàïë³.  23.30 Âåëèêèé
ôóòáîë. 01.20 Õ/ô "Ìîº ïð³çâèùå
Øèëîâ" (2). 03.45 Ò/c "Îñòàíí³é
êîðäîí" (1).

Ò Å Ò
07.30 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëå-
ïóçèêè.  08.30 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 "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 11.30 Ì/ô
"Âîðóøè ëàñòàìè 2. Óòå÷à ç ðàþ"
(1). 13.25 Õ/ô "101 äàëìàòèíåöü" (1).
15.30 Õ/ô "Øêîëà ñóïåðãåðî¿â" (1).
17.40 Äàéîø ìîëîäüîæ! 18.45 Êðà¿-
íà Ó. 19.50 Â³òàëüêà. 20.55 Ò/ñ
"Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.00 Çóïèí³òü, ÿ
çàêîõàëàñü! 00.00 Õ/ô "²íä³ãî" (2).
01.40 Õ/ô "Äóøåâíà êóõíÿ" (2).
03.10 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Ä/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:05 - "Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íî-
âèíè "×àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11:15 - Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - Õ/ô. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Ä/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Ì/ô. 18:30 - Õ/ô. 20:00
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóì-
êîâèé âèïóñê "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 Õ/ô
"Óðèâêè". 09.40 Ñï³âàé, ÿêùî çìî-
æåø. 11.25 Áîæåâ³ëüíèé àâòîñòîï.
12.10 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Îðäåí
Ôåí³êñà". 15.00 Ì/ô "Òðè áîãàòèð³
íà äàëåêèõ áåðåãàõ". 16.45 Ò/ñ "Êóõ-
íÿ". 19.30 Â³éíà ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð
ïðîòè Øåôà. 21.20 Õ/ô "Øîïî-êîï".
23.10 Õ/ô "Òà÷êà 19" (2). 01.00 Õ/ô
"Íåñê³í÷åííèé ñâ³ò" (2). 02.45, 03.45
Çîíà íî÷³. 02.50 Áëàãîñëîâëÿþ ³
ìîëþñÿ. 03.15 Ìèòðîïîëèò Äìèò-
ðî Ìîãèëà. 03.50 Âèùå íåáà. 04.20
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.25 Ìèêîëà
Ëèñåíêî.
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ОВЕН (21.03�20.
04). Головне – прояв�
ляти ініціативу і ак�
тивність. Особливо
корисним таке повод�

ження буде для кар'єрного
росту, але вам будуть
потрібні все ваше терпіння і
завзятість.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Ваша сумлінна
робота має всі шанси
бути відзначеною

премією або підвищенням.
Багато цікавого і приємного
вам обіцяють знайомства з
новими людьми і їхніми ориг�
інальними ідеями.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Вас очікують
важливі і цікаві події.
Уловіть напрямок
вітру змін, щоб макси�

мально скористатися спри�
ятливим шансом. Зберігайте
чесність, і тоді ніякі слухи не
зможуть зашкодити вам.

РАК (22.06�23.07).
Бажано стримати за�
пал і уважніше поста�
витися до нових про�
ектів. Зайвий поспіх

приведе тільки до серйозних
фінансових втрат. Разобе�
риться з дрібними, але ну�
дотними справами.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Більша частина часу
може піти на рішення
професійних зав�

дань. Постарайтеся не забу�
ти про обіцянки, дані близь�
ким людям. Висока
ймовірність конфліктних си�
туацій. Критично подивиться
на проблеми.

ДІВА (24.08�23.
09). Постарайтеся
стримуватися при
спілкуванні з колега�

ми. Вам необхідно бути
особливо уважним і поменше
мріяти. Не варто займатися
тим, чим не хочеться.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Наступає час
рішучих дій. У вас
буде практично все

виходити. Вам необхід�
но завершити кілька важли�
вих справ, але не слід почи�
нати нових. У вихідні поста�
райтеся допомогти всім, хто
звернеться до вас за
підтримкою

СКОРПІОН (24.10�
22.11). У справах
професійних вам
буде потрібна стрім�

ка реакція на зміну ситуації і
уміння знаходити нестан�
дартні рішення. Не варто
розраховувати на миттєві
результати і великий прибу�
ток.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Самою не�
приємною подією
можуть виявитися на�
падки недоброзич�

ливців або необґрунтовані
претензії далеких родичів. І
тих і інших вам належить ігно�
рувати.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Будуть ви�
мовлені слова, які мо�
жуть вплинути на

вашу долю, і тоді ваше життя
зміниться на краще. Всі ідеї,
які прийдуть вам у голову – ви�
являться чудовими, справа
залишиться за малим � втіли�
ти їх у життя.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Ваші плани
почнуть втілюватися в
життя стрімкими тем�

пами. Покращаться
відносини з навколишніми,
будуть влагоджені практич�
но всі конфліктні ситуації.

РИБИ (20.02�20.
03).  На ваші плечі
може лягти велика
відповідальність, не

дозволяйте іншим керувати
вами і тоді успіх буде забез�
печений. Наступить зручний
період для перегляду і зміни
відносин з колегами по ро�
боті.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 25.11.13 – 01.12.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 25
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 15
     äiâ÷àòîê – 10
     îäðóæèëîñÿ –

10 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 21 ïàðè;
ïîìåðëî – 14 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

В'язниця «Халден Фенг�
сель», яка відкрилася в Нор�
вегії — це комплекс у лісі,
де є студія звукозапису, до�
ріжки для бігу підтюпцем і
котедж для побачень із ро�
дичами. Будівництво в'яз�
ниці тривало 10 років і об�
ійшлося в 252 мільйони до�
ларів.

«Халден» втілює в собі
основні принципи норвезь�
кої  системи виконання по�
карань: репресивні в'язниці

неефективні, гуманне став�
лення до в'язнів полегшує
їх реінтеграцію в суспіль�

ство. Директор в'язниці Арі
Хойдаль зазначив, що в
«Халдені» сидять, серед
інших, торговці наркотика�
ми, вбивці й ґвалтівники.

Ключову роль у зусиллях
з реабілітації відіграє ди�
зайн «Халдена», пише жур�
нал. Будинки мовби вирос�
ли в лісі, стіна, що оточує
територію, прихована дере�
вами, обстановка камер
наче в хорошому студентсь�
кому гуртожитку: телевізо�

ри�панелі, міні�холодильни�
ки, вікна без ґрат.

Головною ж перевагою
«Халдена», можливо, є став�
лення адміністрації до ув'�
язнених: наглядачі ходять
без зброї, регулярно обіда�
ють з ув'язненими і займа�
ються разом із ними
спортом. При цьому полови�
на наглядачів — жінки, оск�
ільки, на думку директора
в'язниці, це знижує агре�
сивність ув'язнених.

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,  1 ГРУДНЯ, 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!

Найвища гора України  –  Говерла в Закарпатській   об�
ласті.   Її   висота   2061   над   рівнем   моря.

*  *  *
Найбільше гірське озеро в нашій країні — Синевир в

басейні річки Тереблі. Площа 0,07 квад. км, глибина до 20
метрів. В народі його називають «Морським оком», «за�
карпатською Ріцею». Воно розташоване на висоті 989 метрів
над рівнем моря. Живлять його кілька гірських потоків, а
витікає струмок.

*  *  *
Найбільш «сніжним» місцем в Україні вважається сели�

ще Руська Мокра на Закарпатті — стійкий сніговий покрив
тут лежить в середньому 116 днів на рік.

*  *  *
Найвисокогірнішим деревом України вважається гірська

сосна — її виявлено в Закарпатті на горі Піп. Іван (2010
метрів над рівнем моря). Вона небаглива, має широку еко�
логічну амплітуду, може рости на кам’яних сухих скелях і
розсипищах із нерозвинутим шаром грунту. Має вигляд
криволісся висотою 2�4 м або дрібних карликових екземп�
лярів заввишки 20�30 см.

*  *  *
Найвище дерево на Україні також росте на Закарпатті.

Це модрина європейська в Рахові, яка у 140   років   мала
висоту  54   м.

*  *  *
Найдавніша людина, за останніми свідченнями науки,

Закарпаття в цікавих фактах
з’явилася на сучасній території України приблизно 700 —
800 тисяч років тому. Відкриті недавно археологами шари з
матеріалами поблизу Королева (Закарпаття) свідчать, що
стародавні мешканці цього поселення вже тоді володіли
вогнем, займались мисливством, а основною формою сус�
-пільної   організації   було  первісне   стадо.

*  *  *
Найбільш високогірним містом на Україні є Ра�хів.  Се�

редня висота його  над рівнем  моря становить 820 м. Рахо�
ву належить ще один рекорд — найбільший  перепад  ви�
сот  між  найнижчою  і  найвищою   вулицями:   найнижча
вулиця   міститься   на висоті  400  м,   а  найвища  на  висоті
1000  метрів над рівнем моря.  Щоб дістатися з однієї око�
лиці’ Рахова на іншу, треба піднятися майже на 600 м.

*  *  *
Найбільша кількість чоловік на 1000 жінок зафіксована в

Закарпатській області — 931, Львівській — 904, Рівненській
— 900. Найменший показгіик   в   Чернігівській   області   —
800.

*  *  *
За останнім переписом населення середній вік населен�

ня Укоаїни становить 36,5 років. «Найстарші» області: Чер�
нігівська — 40,2, Полтавська — 39,0... «Наймолодша» об�
ласть — Закарпатська — 32,3.

Олександра БАЛОГ,
студентка факультету журналістики УЖНУ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Управління праці та соціального захисту населення виконкому

Мукачівської міської ради запрошує до співпраці юридичних та
фізичних осіб�підприємців, які мають право на здійснення буд�
івельної та проектно�кошторисної діяльності для проведення ка�
пітальних ремонтів відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів
України від 20 травня 2009 р. № 565 «Про затвердження Порядку
проведення безоплатного капітального ремонту власних житло�
вих будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а
також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квар�
тир осіб, які мають на це право».

За додатковою інформацією звертатися до Управління праці
та соціального захисту населення м.Мукачево, вул. Валенберга,
31.

В. КРАСНОВСЬКИЙ, нач.  управління праці та соціаль�
ного захисту населення /для газети “Мукачево”/

80–ті роковини Голодомору  1932�1933 років
в Україні

«Засвіти свічку» !
23 листопада 2013 року, у нашому місті, краї,

країні та по всьому світу вшановуватимуть пам’ять
жертв Голодомору 1932�1933 років в Україні.

Цього дня, у суботу, на 15.30 запрошуємо му�
качівців та гостей нашого міста взяти участь у за�
гальноміському мітингу�реквіємі «Запали свічку»
та екуменічній панахиді, які проводитимуться по
вул. Ярослава Мудрого, 42/а, біля Української Пра�
вославної Церкви КП.

О 16.00 церковними дзвонами та хвилиною мов�
чання просимо вшанувати пам’ять мільйонів не�
винних жертв Голодомору 1932�1933 років в Ук�
раїні.

З повагою Золтан ЛЕНД’ЄЛ,
 міський голова Мукачева

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Ó ìàëü÷èêà ñïðàøèâà-
þò:

– Ìàëü÷èê, êåì òû õî-
÷åøü áûòü?

– Ïðèäóðêîì.
– Ïî÷åìó ïðèäóðêîì?
– Ïîòîìó ÷òî âñå ãîâî-

ðÿò: ïîñìîòðè, êàêàÿ ìà-
øèíà ó ýòîãî ïðèäóðêà!

Æåíà  ãîâîðèò ìóæó:
– Êîãäà ïðèõîäèøü äî-

ìîé – âûòèðàé íîãè...
Ìóæ:
– Ìîãó è íå ïðèõîäèòü.

Íåäàâíî â ëåñîïàðêå  íà
ìàëü÷èêà Ïåòþ íàïàë
ìåäâåäü.

Ìàëü÷èê  îòäåëàëñÿ
ëåãêèì èñïóãîì è ñâîèì
äðóãîì Ñåðåæåé.

– Êòî òàêîé  íîâûé ðóñ-
ñêèé?

– Òîò,   î êîì ïèñàë åùå
Ïóøêèí:

"Çëàòàÿ öåïü íà äóáå
òîì..."

Åñëè ìåðèòü äåíüãè êó÷-
êàìè, òî  ó ìåíÿ ÿìêà.

Äðóæáà âåäü îíà ðàçíàÿ
áûâàåò... Äëÿ ìåíÿ ñîáà-
êà – ÷åòâåðåíîãèé äðóã, à
äëÿ áåðåçû âîçëå òðîòó-
àðà – òðåõíîãèé âðàã.

Äâå ïîäðóãè â ìàãàçèíå:
– Êàê äóìàåøü, êàêóþ

îòêðûòêó ëó÷øå êóïèòü:
"Ìîåìó  çàéêå" èëè "Ìîå-
ìó êîòèêó"?

– À ÷òî òàêîå?
– Äà ó ìîåãî êîçëà çàâ-

òðà äåíü ðîæäåíèÿ.

Êàê èçâåñòíî, Ñòàëèí
î÷åíü ëþáèë êóðèòü.

Ìèíçäðàâ õîòåë åãî
ïðåäóïðåäèòü, íî êàê-òî
ïîáîÿëñÿ çà ñâîå çäîðî-
âüå.

☺ ☺ ☺

Ó ÍÎÐÂÅÃ²¯ Â²ÄÊÐÈËÀÑß ÍÀÉÃÓÌÀÍÍ²ØÀ Â’ßÇÍÈÖß Â ÑÂ²Ò²
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