
49 (1000)
12  ãðóäíÿ 2013 ðîêó

ПЕРША друкована книга США – Массачусетна  Кни�
га Псалмів, видана  у 1640�му році в Кембріджі  стала
найдорожчою книгою у світі – вона продана  з аукціону
за 14, 2 млн. доларів.

У АНГЛІЇ народилися  дівчатка�близнята  одна  тем�
ношкіра, друга�блондинка. Шанс  з’явитися на світ на�
стільки  різними один на мільйон.

НАЧИТАВШИСЬ творів Ф. Достоєвського,  амери�
канські пивовари зварили два нові сорти хмільного
пива з назвами "Злочин" і "Покарання".

СОРОКАРІЧНОГО німецького туриста  Стефана  Ра�
мина з’їли  канібали на тропічному острові Нуку�Хіва.

ПІШИЙ  марафон, протяжністю 130 км без зупинки
здійснив  житель невеликого українського міста Нітіши�
на Вячеслав  Поліщук. Його досягнення занесено до
Книги рекордів України.

       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.

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.

ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА

на газету “Мукачево”
на  2014>й рік

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.

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС  61826
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Міжнародний конкурс Mladý klavír Pra•ské konzervatore
2013 (The Young Piano of the Prague Conservatoire 2013)
збирає кращих піаністів з різних країн, які вже мають
великий концертний досвід, а також відзнаки провідних
фортепіанних конкурсів.

Конкурс проводиться у концертному залі Пражської
консерваторії, виконавці грають на чудовому роялі
Steinway & sons.

У складі журі конкурсу – провідні викладачі і концер'
туючі піаністи Віденського Університету Музики,
Пражської Академії Музики та Пражської консерваторії.

Конкурс підтримує талановитих молодих піаністів,
надаючи їм можливість навчання на літніх фортепіан'
них курсах Пражської консерваторії, організовуючи їм
концертні виступи, записи на радіо та інші музичні за'
ходи.

Учень VIII класу фортепіанного відділу Мукачівської
ДШМ №1 Зарецький Павло ( викладач Гончарова К.В.)
став дипломантом цього конкурсу, його виступ отримав
схвальні відгуки журі. Він виконував твори Баха, Мо'
царта, Шопена, Дебюссі, передав стиль і внутрішній
зміст кожного твору, показав блискучу техніку і сценічну
витримку.

Це вже третій міжнародний конкурс юного музиканта
(попередні – конкурс Шопена в Будапешті та конкурс
ім.П.Топерцера в Кошіце).

Успішний виступ на такій сцені – результат великої
праці, натхнення і любові до музики.

Щиро бажаємо Павлу Зарецькому успіхів і радості на
шляху сходження до вершин піаністичної майстерності!

Каріна ГОНЧАРОВА,
викладач фортепіано Мукачівської ДШМ №1.

Äèïëîìàíòîì Ì³æíàðîäíîãî
êîíêóðñó ï³àí³ñò³â-ëàóðåàò³â

ó Ïðàç³ ñòàâ ìóêà÷³âåöü

ШАНОВНІ СУДДІ ТА
ПРАЦІВНИКИ СУДУ!

8 грудня 2000 року Президент
України, враховуючи важливу
роль судів у забезпеченні за'
хисту прав і свобод людини і
громадянина, в утвердженні
принципу верховенства права
та розвитку і зміцненні України
як демократичної, правової
держави, своїм указом устано'
вив професійне свято – День
працівників суду, яке відзна'
чається щорічно 15 грудня.

Свідченням великого значен'
ня і високого статусу судової
гілки влади у суспільстві слугу'

ють положення Конституції України, адже суд – це єди'
ний демократичний механізм вирішення конфліктів та
захисту прав і свобод громадян, що підкоряється тільки
Закону.         Реалізація конституційних засад судо'
чинства, наближення його до світових та європейських
стандартів стали пріоритетами нашої держави.

Наша діяльність відіграє важливу роль в утвердженні
принципу верховенства права та справедливості. Саме
від Нашої самовідданої праці великою мірою залежить
збереження в суспільстві політичної стабільності, миру
та спокою, дотримання конституційних прав і свобод
людини, надійний захист громадян від беззаконня.

Авторитет судової влади в суспільстві залежить перш
за все від ефективності правосуддя, спроможності
суддів захистити права й свободи громадян, від про'
фесіоналізму та моральності представників судової вла'
ди.

Зміцнення і піднесення авторитету судової влади в
Україні прямо пов’язане із постаттю судді, його про'
фесіоналізмом та людяністю, проте чималою в цій
справі є і роль працівників суду, які за своїм статусом
хоча й не є суддями, проте здійснюють важливі функції
організаційного забезпечення здійснення правосуддя і
діяльності суду  як державної установи.

Принциповість, професіоналізм, вірність ідеалам
Правди і Справедливості, відповідальність за резуль'
тати своєї діяльності, за долю кожної  людини завжди
були і залишаються вічними й незаперечними запові'
дями нашої роботи.

Шановні колеги!
Від щирого серця вітаю вас із професійним святом –

Днем працівників суду!
Бажаю всім суддям, працівникам апаратів суду про'

фесійних перемог і нових досягнень, витримки та сили
духу, невичерпних джерел наснаги та оптимізму. Щиро
зичу міцного здоров’я, великого людського щастя.

Хай завжди повняться сонячним теплом та достатком
ваші оселі!

З повагою Голова суду  П.ЩЕРБАН.

Газети, як і люди, мають дні народ'
ження, визначні, круглі дати. Такий
своєрідний ювілей, другий у цьому
році, відзначає сьогодні і міськрайон'
на газета «Мукачево». Нині, дорогі чи'
тачі, ви тримаєте в своїх руках її тисяч'
ний номер. А на початку жовтня  випов'
нилося двадцять років,  як була засно'
вана і вийшов перший номер  «Мука'
чева». Почав формуватися, зростати й
мужніти часопис з газети банківсько'
фінансових і ділових кіл. Обсяг «Мука'
чева» тоді, два десятки років тому,
вміщався в чотирьох сторінках. Періо'
дичність виходу – два рази на місяць.

   Здавалося б: хіба то вже так багато
– 1000 номерів?! Коли ж починаєш зга'
дувати, скільки зусиль, душевного теп'
ла, сердечності й щирості намагалися
вкласти журналісти і читачі в кожен з
отих номерів, скільки довелося пере'
жити невеселого і радісного, скільком
людям додали віри, надії, любові, усв'
ідомлюєш: таки багато! Завдяки вмілій
постановці і організації творчого про'
цесу, незалежності від владних струк'
тур, співпраці з читачами, і, найпер'
ше, значного числа позаштатних ав'
торів, серед яких були і є ветерани
журналістської ниви, редакції вдаєть'
ся ось уже третій десяток років фор'
мувати і підтримувати довірливі, а
відтак довготривалі стосунки з вами,
дорогі наші читачі.

   Як ми уявляємо собі  читача, що

ДОБРИЙ  ДЕНЬ,  НАША  ГАЗЕТО!
бере в руки «Мукачево»?  Насамперед
– це людина активної життєвої позиції,
людина дії, залюблена в своє діло,
рідне місто й район. Їй ніщо не чуже,
бо вона щиро приймає с своє серце
вісі тривоги й радощі, і святе чуття
«єдиної родини» осяває її духовні обрії.
Це людина, чий життєвий досвід увіб'
рав у себе все, чим жив і живе наш
край. Наш читач, як ми собі його уяв'
ляємо, – це людина вельми цікава до
всього – до сивої давнини Мукачева і
небайдужа до майбутнього міста й
району. Наш читач гордиться своїм
місцем роботи, навчання, йому небай'
дужі досягнення в промисловості,
сільському господарстві, спорті, мис'
тецтві, духовному житті. Наші читачі
талановиті – не раз вони радували нас
плодами свого творчого натхнення.

 Ті читачі, хто давно знайомий з «Му'
качевом», певно вже помітили, що з
двох можливих способів спілкування з
підписчиками – монолог чи діалог –
ми надаємо рішучу перевагу діалогові.
На сторінках міськрайонки можуть вис'
ловитися всі бажаючі. Із номера в но'
мер читачам про ті чи інші події розпо'
відають репортер і оповідач, поет і
фотограф… Власне всі 12 сторінок –
це діалог газети й читача, перейняті
прагненням взаєморозуміння. Годі й
казати, яке це складне й багатогранне
поняття – взаєморозуміння – стосовно
до щотижневика  і його багатотисячної

аудиторії.  Не просто воно виникає,
нелегко його виміряти. Чи досягли наші
сторінки свідомості й душі людей? Чи
спонукали їх замислитися, чи збага'
тили новими знаннями?..

   Відповідь знаходимо у зростаючій,
з року в рік,  кількості  наших читачів.
Завдяки вмілій постановці і організації
творчого процесу редакції вдається
формувати і підтримувати  довірливі,
а відтак і довготривалі стосунки з чи'
тачами. Творчий успіх, а, заодно, і ве'
личезне надбання редакції в тому, що
«Мукачево» з перших номерів стало
посередником між усіма жителями
міста й району, дарує їм розкіш людсь'
ких стосунків, що стали значним дефі'
цитом сьогодення. Саме із звернення
до газети її читачів  співвідносимо ми
свій творчий пошук, робимо його спро'
бою торкнутися читацького серця, з
яким щотижня виходимо до людей.

Залишаймося  разом, дорогі друзі
«Мукачева»,  і надалі, адже нам є ще
багато чого одне одному розповісти,
порадити, багато чому повчитися, чим
поділитися. У вашому середовищі –
коріння  газети «Мукачево», у вашій
підтримці – її сила. Отже, шановні
друзі, – читайте, пишіть, заходьте, кри'
тикуйте, пропонуйте, радьте, запитуй'
те. Ласкаво просимо!

Віктор ДВОРНИЧЕНКО,
редактор газети «Мукачево»

Школярі з нетерпінням чекають зустрічі з
правоохоронцями, адже для них це нагода
почути щось нове та цікаве, а головне – ко'
рисне й пізнавальне.

 У рамках тижня правових знань оперупов'
новажені сектору кримінальної міліції у спра'
вах дітей Мукачівського міськвідділу міліції
Олександр Корчнявий та Віталій Кучера зуст'
рілися з учнями Верхньовизницької загально'
освітньої школи.

 Для обговорення було обрано тему адмін'
істративних правопорушень та відповідаль'
ності за них. Спілкуючись із молоддю, Олек'
сандр Корчнявий мав на меті донести до при'
сутніх важливість та необхідність дотриман'
ня у повсякденному житті законності та не'
допущення правопорушень чи скоєння зло'
чинів. Окремо слухачам нагадали про адмін'
істративну відповідальність за розпивання ал'
когольних напоїв і паління у громадських
місцях.

 На завершення лекції учні мали можливість
задати працівникам міліції запитання, на які
отримали кваліфіковані відповіді та поради.
Найбільше присутніх цікавило, яка відпові'
дальність за розпивання алкоголю, зберіган'
ня марихуани, де утримують неповнолітніх за
вчинення злочинів та ін.

 Після закінчення зустрічі підлітки поділи'
лися своїми враженнями і висловили бажан'
ня, що в майбутньому потрібно проводити
побільше таких зустрічей.

 Як зазначив начальник Мукачівського
міськвідділу Василь Швенда: «Робота у дано'
му напрямку залишається й надалі дуже ак'
туальною та пріоритетною. Адже основне зав'
дання правового виховання молоді – форму'
вання у них правомірної поведінки і поваги до
законів».

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ УМВС
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ЗАПРОШУЄ  ХУДОЖНЯ ВИСТАВКА
5 грудня 2013 року о 16 годині в Мукачівській міській

картинній галереї відбудеться відкриття виставки граD
фічних робіт художників міста Мукачева.

У виставці прийматимуть участь 20 художників, серед яких 10
членів Національної спілки художників України та 10 професійних
художників, майстрів графіки. Серед них : Президент Академії ми'
стецтв України, лауреат премії ім. Т. Шевченка, Народний худож'
ник України, академік Чебикін Андрій, Народний художник України
Мичка Золтан, Заслужені художники України (4) – Іванчо Андрій,
Фелдеші Петро, Шепа Антон, Заслужений архітектор України Ан'
дялоші Шандор, Антонієва Андріана, Кіреєв Сергій та інші.

На осуд поціновувачів мистецтва буде виставлено 41 робота ху'
дожників, серед яких використані різні техніки виконання: шовкод'
рук, офорт, граттаж,  акватинта.

Виставка триватиме до 19 грудня.
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УКРАЇНСЬКА КРОВ У
ЖИЛАХ ЗАКАРПАТЦЯ

Воістину роки, які дісталися
від ласкавої й милосердної
долі генералу внутрішньої
служби Василю Васильовичу
Дурдинцю, виявилися для ньо�
го щасливі, успішні, вдалі, ве�
зучі та незрадливі. Народив�
шись на світ білий ще в довоєн�
ному тридцять сьомому році у
маленькій Ромочевиці, він із
братами та сестрами рано
став сиротою. Це спонукало
хлопчину з дитячих літ вчитися
людяності та доброму ділу, які
він проніс через усе своє бага�
тюще на події та явища життя.
Відплив у сімнадцятирічному
віці від рідного порога
вітцівської хати у великі світи –
і судилося йому жити й працю�
вати у Львові, Києві, Москві,
навіть у Будапешті, де Василь
Васильович очолював украї�
нську амбасаду. Повсякчас муж�
ніла, тужавіла його позиція,
вчинки, дії ставали професійн�
ішими та доладнішими. Пост�
ійно із гордістю казав, що він –
закарпатець, у жилах якого
тече кров істинного українця.
Торішньої золотої осені цей
великий син України відзначив
свій славний 75�річний ювілей
– із такою красною датою його
поздоровляли  на вседержав�
ному рівні та у провінції.
Вітальні телеграми, листівки,
дзвінки йшли та лунали з усієї
України, з�за кордону – почи�
наючи від Президента В. Яну�
ковича й кінчаючи простими
людьми, яким він допомагав у
різні часи та за всяких обставин
і приводів. Слід сказати, що
особливі вшанування – не
пишні, але оригінальні, відбу�
лися в Кабміні, де було влашто�
вано фотовиставку про життє�
пис патріота, творця, людини,
яка свою власну долю викува�
ла настирливістю, завзяттям,
конкретними справами й тру�
дами, фанатичною та кипучою
любов‘ю до праці, що найчас�
тіше перепліталися�сусідили з
порядністю й чесністю.

АБІТУРІЄНТА РАДО
ПРИЙНЯЛИ
НА ЮРФАК

А цьогоріч один із підсумко�
вих етапів сімдесятишестиріч�
ного життєвого забігу держав�
ного діяча і політика був озна�
менований відкриттям у Залу�
жанській середній школі кімна�
ти�музею, де більшість експо�
натів присвячена найвідомішо�
му її учню. На урочистість із цієї
радісної нагоди з Києва на
свою малу батьківщину із не�
зрівнянним почуттям добро�
душності  й прихильності при�
їхав і сам В. В. Дурдинець. Хот�
ілося цю втішну подію розділи�
ти в тісному колі з односельця�
ми, вчителями, близькими й
рідними, до того ж у навчаль�
ному закладі, який майже
шість десятиліть тому “випи�
сав” йому путівку в життєві про�
стори. Звісно, і школа вже не
та, коли він у далекому вже в
часі 1955 році закінчував її зі
срібною медаллю, і ровесників
майже не зосталося, і життя в
селах змінилося – разючі пере�
твори видно на кожному кроці.
Саме звідси із дерев‘яним куф�
риком поїхав вступати на фа�
культет журналістики Львів�
ського тоді ще державного ун�
іверситету – рідня проводжала
з надією, що не підведе й на�
близить свою мрію до
дійсності. Всі знали, що юнак
хоч і з родини, в якій батько по�
мер, але розсудливий, метику�
ватий, хваткий до знань, до на�
уки, тактовний і витриманий.
Але у приймальній комісії вия�
вилося, що для  успішного про�
ходження творчого конкурсу в
абітурієнта із закарпатської
глибинки забракло газетних
публікацій – в журналістику
шлях був перекритий. І тоді
йому порадили податися на
юрфак. Після співбесіди з дека�
ном молодик блискуче склав
вступні іспити й став студен�
том Франкового вузу. До сло�
ва, пораяв йому зробити саме
так майбутній учений�ака�
демік, якого, на жаль, серед нас
уже немає.

Шкільний музей “зоряного” випускника

ÃÅÍÅÐÀË ÂÀÑÈËÜ ÄÓÐÄÈÍÅÖÜ –
ÊÎÂÀËÜ ÑÂÎª¯ ÄÎË²

Як виходець із маленького закарпатського села Ромочевиця
став великим сином України

А НА КІТЕЛІ В МУЗЕЇ –
ЗОЛОТІ ПОГОНИ

Залужанська ЗОШ І�ІІІ ст. нині
– це справжній храм науки, де
престижно не тільки вчитися,
але й працювати педагогом,
адже тут здобували освіту
відомі, солідні, авторитетні по�
статі як Мукачівщини, так і всьо�
го Закарпаття та України. Се�

ред колишніх учнів – заслужені
вчителі, журналісти, економі�
сти, художники, видатні постаті
в інших сферах нашого життя
(приміром, залужанин П. П.
Дурдинець займав посаду пер�
шого заступника міністра лісо�
вої та деревообробної промис�
ловості УРСР, а московський
шеф Бусигін кликав (і не раз)
його працювати в білокам’яну,
але той нізащо не хотів покида�
ти Україну). Одноповерхову
стареньку школу тих післявоє�
нних часів пам‘ятають хіба що
старожили Залужжя та Ромоче�
виці, а нова постала на
сільському узгірку, звідки її вид�
но зусібіч. Не одне покоління
мріяло про сучасний навчаль�
ний заклад, і ось кілька років
тому триповерхова будівля із
черепичним дахом та світлими
вікнами до сонця стала окра�
сою всієї околиці. В одинадця�
тирічці, яку очолює чарівна,
елегантна, енергійна та видна
Надія Матьола, навчається по�
над 220 учнів. Для них тут ство�
рено максимум зручностей: су�
часні кабінети з найновішим
обладнанням і меблями, по�
новітньому облаштовані акто�
ва та спортивні зали тощо.
Двері, вікна, паркет, опалення,
інше шкільне начиння – євро�
пейського зразка. Директор
розповідає: тут пишаються най�
знаменитішим учнем, держав�
ником і політиком, депутатом і
дипломатом, генералом армії
В. В. Дурдинцем, який за свій
понад 50�річний труд удостоє�
ний 228 відзнак і нагород, серед
яких є чимало й іноземних.
Значну їх кількість він передав і
шкільному музею. На видному
місці, у шафці – парадний мун�
дир, на погонах якого золотом
висвічують великі генеральські
зірки (такі звання в Україні ма�
ють усього кілька осіб, в тому
числі його колеги А. Василишин,
І. Гладуш, Ю. Кравченко (по�
кійний) і В. Захарченко, які сто�
яли на чолі міліцейських
міністерств). Книги, копії фото�
ілюстрацій, інших документів,
нагород викладені для огляду.

ЛЮДЯНІСТЬ
І ПРОСТОТА –
ПОНАД УСЕ!

Як відомо, непроста, звивис�
та та витка дорога до кар‘єрних
вершин. Для В. В. Дурдинця
злети до вінців починалися ще
під час навчання на юрфаці ЛДУ
ім. І. Франка, коли він, четвер�
токурсник, уже був другим, а
відтак і першим секретарем
міськкому ЛКСМУ. Із цього при�
воду на урочистому відкритті
винуватець торжества заува�
жив, що на складання іспитів чи
заліків приходив вчасно і без за�
пізнень, як усі однокашники.
Сивочолий генерал мовив: ані
разу не скористався блатом чи
своєю високою комсомольсь�
кою посадою. А міг би, до того ж
і не раз! Маючи в такому моло�
дому віці службові кабінет і ма�
шину, інші привілеї, закарпа�
тець із сім‘єю мешкав у одно�
кімнатній квартирі, де було
більше тісняви, аніж простору.
Про що згадував зведений брат
по матері Василь Алмаші. З ним

по життю ідуть ледь чи не
всеньку вічність – із 1953 року.
Наголошував на скромності ро�
дича, який, крім усього іншого,
відзначався ще й простотою,
невимушеністю в побуті, чіпким,
життєйським, аналітичним ро�
зумом, благородністю, корект�
ністю у поводженні з друзями
тощо. Він завжди був чуйним до
чужих бід і нещасть, у години

лиха готовий руку протягти й
стати у пригоді, допомогти, за�
радити біді. Років п‘ятнадцять
тому в рідному його селі Ромо�
чевиця в однієї своячки із�за
необачливості згорів будинок.
Коли про це довідався київсь�
кий родич, одразу взявся
піддержати. І підпер, як кажуть,
словом і ділом. На свої власні за�
ощадження купив будівельні
матеріали, допоміг із перекрит�
тям даху, меблями тощо. По�
горільці, сільська громада уклі�
нно дякували близькій людині
за те, що перейнялася непрос�
тими турботами й клопотами у
важку годину. Подібних свідчень
– безліч, всіх учинків, зусиль,
старань одразу й не прига�
даєш.

ЖИТТЯ ПРОЖИТИ –
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
Простора шкільна актова

зала того врочистого дня була
переповнена: колишній учи�
тель Дурдинця�школяра, а нині
педагог�ветеран Михайло Ал�
машій, який на шість років стар�
ший за свого учня, охоче згаду�
вав ті голодні та холодні часи,
коли діти краян тягнулися до
книжок і знань. Василько, крім
того, що був хорошим учнем,
затямився ще й активним у
спорті. Логічно виказував свої
думки, завжди відстоював влас�
ну точку зору, умів запалити од�
нолітків на корисні вчинки.
Зрештою, у дорослості він та�
кож проявляв новаторський по�
черк – де б не працював, завж�
ди тямив окрилити, надихнути,
виявити таланти, навчав мо�
лодших тощо. Із посади керів�
ника Львівської обласної ком�
сомолії його перевели працю�
вати в ЦК ВЛКСМ, де очолив
міжнародний відділ. Кар‘єрний
стрибок не стільки стрімкий, як
доти безприкладний. Без бла�
ту, без протекції, без свата чи
кума там, у верхах! Це щось
подібне на зразок горбачовсь�
кого швидкого підйому, щоп�
равда, з тою тільки різницею,
що тут всесоюзний комсомол,
а там – КПРС. Між іншим, чоти�
рирічний московський період
завершився …поверненням до
Львова – в обком партії. У со�
юзній столиці йому прямо ска�
зали, що про дальший кар‘єр�
ний поступ може забути, бо має
«бандерівське» коріння. І сміх, і

гріх! Які бандерівці в Закар�
патті!? Але в Україні службова
драбина В. В. Дурдинця вивела
його на інші, ще ширші владні
орбіти, які дозволили бути в
першому ешелоні тих, хто в
1991 році у Верховній Раді голо�
сував за українську неза�
лежність і свободу. Та поверне�
мося до життєпису генерала –
отже, після обкому був ЦК Ком�

партії України, де нашому тала�
новитому та обдарованому
земляку доручили відділ адмі�
норганів, який займався кадра�
ми, опікувався роботою міліції
та інших правоохоронних
структур. Не з книжок Василь
Васильович знає обличчя таких
постатей, як  М. Підгорний, П.
Шелест, В. Щербицький, В.
Шевченко, О. Ляшко та інших,
що вже зійшли з політичних і
державних орбіт  тощо. Він
щиро приятелював з В. Чорно�
волом, О. Гончарем, Л. Лук‘я�
ненком та іншими глашатаями
незалежної держави. До слова,
є в музеї фотографії, де моло�
дий наш краянин зазнімкова�
ний як із тодішніми лідерами
республіки, так й з іншими зна�
ковими особистостями, які є
справжніми творцями українсь�
кої історії, оповісниками нашої
соборності. І взагалі, сотні стен�
дових фотосвітлин знайомлять
відвідувачів із колоритною біог�
рафією “зоряного” випускника
Залужанської школи.

А ПРЕМ‘ЄРОМ
ТАК І НЕ СТАВ…

Мав слово і сам шкільний ви�
пускник того пам‘ятного п‘ят�
десят п‘ятого року. Дякував усім,
хто прийшов на презентацію
шкільної кімнати�музею, а
дівчат, які його вітали, розціло�
вував – у щічку, руку тощо.
Йшлося про те, як Василю Ва�
сильовичу працювалося в МВС
на посадах заступника та пер�
шого «зама» міністра у брежнє�
вський період, коли міліцію
СРСР очолював славнозвісний
Щолоков. Пригадав, як у статусі
начальника штабу приборку�
вав аварію на Чорнобильській
АЕС у 1986 році, коли днювали
й ночували у респіраторах, хо�
дили у протигазах. Розповів
про цікаві миттєвості з депу�
татського життя у Верховній
Раді, у яку двічі обирався в Кіро�
воградській області, а відтак
займав посаду першого віце�
спікера. Відповів також на запи�
тання, чому не став головою
українського парламенту та
керівником уряду (після Лаза�
ренка) в 1997 році, в якому був
спочатку просто віце�пре�
м‘єром, а відтак став першим.
Для довідки: В. В. Дурдинець
обов‘язки українського глави
уряду виконував рівно 27 черв�

невих днів. А чіткої відповіді на
запитання, чому Президент
віддав перевагу іншим персо�
нам, а не йому, від Кучми не
одержав і дотепер. У першому
випадку Верховну Раду очолив
І. Плющ, а на чолі Кабінету
Міністрів став голова тодішньої
провладної НДП В. Пустовой�
тенко, «учорашній» міський
керманич Дніпропетровська.

Схоже, Леонід Данилович
більше довіряв йому, аніж закар�
патцю. Та, мабуть, активніше на
користь дніпрянина попрацю�
вали лобісти з корпусу «черво�
них директорів», які завжди
були у зв‘язці з східняками. Вів
мову винуватець цього шкільно�
го урочистого дійства й про те,
як не судилося йому стати по�
вноправним головою Націо�
нального бюро розслідувань –
якби утворили цю структуру, то
про корупція таких розмахів,
без сумніву, не набула б! А ще
кілька разів наголошував: тільки
чесна, щира, принципова, сум�
лінна людина, яка вміє робити
добро, віддано любить свій на�
род і рідний край, спроможна
досягти життєвих висот. І коли
нині говорять, що все на світі ку�
пується та продається, посади,
наукові звання в тому числі, ге�
нерал�політик із цим не згоден.
Каже, що ніколи не писав ніяких
заяв, аби його підвищували на
службі, йому пости та крісла
завжди пропонували. Це, ма�
буть, завдяки тому, що доруче�
ну справу робив бездоганно
якісно та завше був людяним,
горою, обіруч стояв за чесних,
розумних і талановитих.

А У НАШИХ СЕЛАХ
І ЛЮДИ СЛАВНІ

Односелець і заслужений
учитель М. І. Алмашій, який ра�
зом із іншими однодумцями став
ініціатором створення цієї
шкільної кімнати�музею, і на�
далі по дещиці шукає цікавин�
ки з життя односельців, аби про
них, їх становлення на різних
етапах нашої історії, успіхи зна�
ло молодше покоління.
Шкільна юнь затамовано слу�
хала спогади старших, карбу�
вала для себе кожне мовлене
слово, а воно із вуст таких со�
лідних гостей�земляків звучало
зважено, мудро, розсудливо.
Дуже змістовною була роз�
повідь начальника ГУ МНС в
Закарпатській області Мирос�
лава Щербея, який пригадав
кілька промовистих епізодів із
кипучої діяльності В. В. Дурдин�
ця на посаді міністра з надзви�
чайних ситуацій, особливо в ті
буремні часи, коли бурхливі
води топили рідне Закарпаття.
Вклад нашого земляка у відбу�
дову краю – неабиякий, а нові
будинки замість зруйнованих,

сучасні мости й дороги, відрод�
жені дамби й греблі – це непов�
ний перелік того, що йому вда�
лося зробити на цій відпові�
дальній урядовій посаді. А ще
пан Мирослав загорівся ідеєю
подібний музей створити на
рідній йому Воловеччині, адже
й сам родом із гірського села
Щербовець. Переконаний: ма�
льовнича Верховина також

славна багатьма своїми вихід�
цями, що прославили та про�
довжують возвеличувати наш
край. Віриться: йому, як облас�
ному депутату та очільнику об�
ласного МНС, під силу втілити
таку ідею. Колишні керівники
закарпатської міліції генерал Д.
Дорчинець, полковник Л. Фе�
дурця, зведений брат В. Ал�
маші, який має звання “Заслу�
жений зв‘язківець України”,
правителі Мукачівщини,– від
райради її голова І. Михайло, а
від райдержадміністрації – Е.
Дуда разом із іншими пошуков�
цями впереміж із виступами,
співами, квітами, подарунками
не тільки бажали міцного здо�
ров‘я, але висловлювали свої
міркування з приводу презен�
тації музейної кімнати. Вона –
це осередок духовності, де си�
стематизовано велич духу цієї
людини�легенди, яка з�серед
наших краян сягнула найвищих
зенітів і нині, слава Богу, про�
довжує діяти й творити на тере�
нах Вітчизни, генерувати нові
ідеї та, не зважаючи на роки,
брати штурмом теперішні спра�
ви. А такі музеї чи кімнати мають
бути в кожній сільській школі,
адже населені пункти як Мука�
чівщини, так і Закарпаття зага�
лом багаті минувшиною та зна�
ними людьми.

ЧИ БУДЕ
ГЕНЕРАЛЬСЬКА

ДИНАСТІЯ?
У подібному ключі, до того ж

дуже гарною та милозвучною,
щедрою українською мовою
дарував найкращі побажання
своєму родичу�генералу В. В.
Дурдинцю двадцятиодноріч�
ний однофамілець Мирослав –
курсант Національної Академії
внутрішніх справ. Відпросив�
шись від ректора генерал�пол�
ковника В. Коваленка, він при�
був додому, аби в стінах рідної
школи, яку, до слова, нещодав�
но закінчив і він сам, побути на
радісно�хвилюючій церемонії
відкриття кімнати�музею ви�
датних випускників. Як і свого
часу дядько у далеких п‘ятдеся�
тих під час навчання у
Львівському університеті, моло�
дий залужанин активно по�
єднує науку з громадською ро�
ботою, зокрема,  очолює само�
врядування цього міліцейсько�
го навчального закладу та є
стипендіатом Верховної Ради.
Коли прозвучала ця інформа�
ція, Василь Васильович, між
іншим, чи то жартома, чи то
серйозно зауважив, що спікера
зробити таку люб‘язність�по�
слугу він не просив. А чи стане
стрункий, гарний і кмітливий
юнак у подальшому генера�
лом�міліціонером – це питання
часу та рознарядка її велич�
ності долі. Але те, що родинна
династія Дурдинців форму не
зніматиме ще довго, вже є ре�
альним фактом. Вони й далі
чесно крокують життєвою до�
рогою та порядністю кують своє
щастя, в роботі беруть не гор�
бом, а розумом. Ось на такій
мажорній ноті завершилися
входини до Залужанського
шкільного музею�кімнати «зо�
ряного» випускника.

МИХАЙЛО ПАПІШ,
журналіст.
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Справжнє виноробство —
великий труд, що потребує

неабиякої уваги до виног�
радної лози. Виноградний
кущ живе понад сто років.
Молода лоза починає плодо�
носити через 3 — 4 роки, але
тільки після 20 років ягода,
а значить, і вино із неї, отри�
мує всі свої смакові і цілющі
якості. Пройде немалий
проміжок часу, поки лоза пе�
ретвориться в ігристий
напій. Сльози богів. Так його
називали древні…

Сьогодні ринок перенаси�
чений продуктами, напоями,
предметами розкоші і таке
інше. Людину ХХ1 століття у
вік інформації, аномалій і ка�
таклізмів, на жаль, вже нічим
не здивуєш. Хочеться віри�
ти в те, що нами частково
вже пройдений шлях від
низькопробного життя до
більш цивілізованого і якіс�
ного, і за нашими спинами є
певний досвід. Сьогод�
нішній українець хоче жити
довго і якісно – собі в задо�
волення, але насправді,
реалії пропонують дещо
відмінне від цих бажань. Як
навчитися обирати краще з
якісного, неякісного і небез�
печного у цій стихійній ла�
вині пропозицій ринку?
Сюди входить не тільки хліб
наш насущний, але і напої, в
тому числі і алкогольні. Не
треба забувати, що культур�
ний рівень нації визначаєть�
ся не тільки рівнем освіти,
мистецьким рівнем та інши�
ми показниками, але й куль�
турою споживання алкого�
лю. Чи вміємо ми пити? Як і
що п‘ють українці? Врахову�
ючи невисокий рівень заро�
бітної плати і пенсії, як і що
повинен пити пересічний ук�
раїнець, отримати при цьо�
му задоволення, не зашко�
дивши сімейному бюджету і
не втрачати при цьому об�
личчя? Риторичне запитан�
ня, чи не правда? Спробує�
мо отримати відповіді від
людини, яка має прямий
зв‘язок з порушеною тут те�
мою, Світланою Анатолії
вною ШОПФ.

– Розкажіть про себе.
Де народилися? Що Вас
пов’язує із Закарпаттям?

– Так склалося моє життя,
що я стала австрійкою украї�
нського походження з дон�
баським корінням. Народи�
лася я на Луганщині, де от�
римала середню музичну і
вищу економічну освіти.
Проживши деякий час в
Австрії, ввібравши в себе
навколишнє середовище,
культуру, традиції цього
краю, отримавши додатко�
ву освіту і досвід, я зрозумі�
ла, що все це багатство от�
римане в себе на батьків�
щині і Європі, я можу вико�
ристати. Поспілкувавшись з
місцевими жителями Ав�
стрії, я зрозуміла, що їм бра�
кує дійсної правдивої інфор�
мації про Україну і наші  тра�
диції. Потрапивши на Закар�
паття, я просто закохалася в
цю землю, в цей багатог�
ранний культурний край,
дуже тісно пов‘язаний з істо�
рією і традиціями австро�
угорської імперії, що нероз�
ривно переплітається в кор�
інях, плодах, які дають нові
ростки, дуже схожі на моло�
ду лозу винограда, котрі зв‘я�
зують ці дві культури в одне
ціле. Придбавши два неве�
ликих будинки в Чинадіїв�
ській долині, неподалік від
відомого санаторію «Синяк»
і об‘єднавши їх в одну сади�
бу, з‘явилася Альпійська
Арт�садиба «Золота рибка».

– Розшифруйте, будь!
ласка назву.

–  Альпійська, тому що
проект тісно пов язаний з
Австрією. Садиба насичена
елементами австрійського
дизайну і європейського
сервісу обслуговування.  Арт
– бо це не тільки місце відпо�
чинку, а й справжній культур�
ний центр, на базі котрого
відбуваються міжнародні
пленери та симпозіуми ху�
дожників, скульпторів, по�
етів та музикантів, а також
австрійських виноробів, які
проводять постійні презен�
тації, дегустації, майстер�
класи і благодійні програми.

– Ви згідні з тим, що кож!
на людина не випадково
обирає і займається тією
чи іншою справою у своє!
му житті. Ваш вибір усві!
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ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ÂÈÍÎÐÎÁÑÒÂÀ Ì²ÑÒÈÒÜ Â ÑÎÁ² ÇÄÀÒÍ²ÑÒÜ ÎÁ’ªÄÍÓÂÀÒÈ ÃÀÐÌÎÍ²Þ ÆÈÒÒß Ç ÃÀÐÌÎÍ²ªÞ ÑÌÀÊÓ

² ÂÈÑÎÊÎÞ ßÊ²ÑÒÞ ÅÊÎËÎÃ²×ÍÎ ×ÈÑÒÎÃÎ ÏÐÎÄÓÊÒÓ – ÂÂÀÆÀÞÒÜ ÑÏÐÀÂÆÍ² ÇÍÀÂÖ² ÑÏÐÀÂÈ, ßÊ² Â
×ÅÒÂÅÐÒÎÌÓ ÏÎÊÎË²ÍÍ² ÇÁÅÐ²ÃÀÞÒÜ Â²ÊÎÂ² ÒÐÀÄÈÖ²¯ Â ÏÎªÄÍÀÍÍ² ̄ Õ ²Ç ÍÀÉÍÎÂ²ØÈÌÈ ÒÅÕÍÎËÎÃ²ßÌÈ.

домлений чи випадковий?
І як давно займаєтеся
цим?

–  Цей вибір і справді став
випадковим. Просто одного
разу, спробувавши  чудові
австрійські вина, я подума�
ла, а чому б не запропонува�
ти дійсно якісний продукт у
себе на Україні? А тим
більше, що умови для цього
були підготовані.

– Який це був рік?
– Двохтисячний.  У сади�

бу «Золота рибка» часто на�

відувалися відпочиваючі,
яким потрібно було пропону�
вати щось ексклюзивне. Ним
і стали, згодом, доступні
саме австрійські вина на усі
смаки. Сьогодні це вже є
обличчям, трендом нашого
закладу і, ви знаєте, нічим
іншим займатися бажання
не виникає. Я вважаю, що мій
інтуітивний вибір виявився
дуже вдалим.

– Кажуть, вино має
свою філософію. Пані
Світлано, що для вас є
вино?

– Вино – це дійсно філо�
софія. Особлива, глибока.
Це – частина мого життя, це
традиція, ритуал, естетична
насолода. Я закохалася у цей
продукт. Хороше вино має
позитивну енергетику. Ро�
зумному воно дає поживу,
живильну силу. Воно не по�
винно руйнувати, його мета
– облагороджувати людство
і світ в цілому.

– Вино – це квінтесен!
ція задоволення, тому
має право бути різним,
але завжди якісним. А що
ви можете сказати про
якість українських вин,
зокрема закарпатського?

– Якісних вин в Україні не
так і багато. Добре вино от�
римує всі свої якості ще на
лозі. Кількість сонячних днів,
температура повітря, грунт –
усе має значення. Ну і, зви�
чайно, дотримання техноло�
гічного процесу. Безперечно,
виноробам повинна допома�
гати держава. Так само важ�
ливим є і контроль за
відповідність якості, стан�
дартам.

– Розкажіть, будь!лас!
ка, хто з австрійських ви!
норобів найчастіше при!
їздить в «Золоту рибку»?

– До нас навідувалось ба�
гато австрійських виноробів.
Тривалий час ми підтримує�
мо дружні стосунки з Домом
Маріенхоф сім‘ї Юст із ав�
стрійського міста Руст. Це
чудове старовинне Місто
виноробів, яке розташоване
у чаші пагорбів на березі
озера Нойзидл в самому
серці національного при�
родного заповідника. Ця
перлина Австрії є батьківщи�
ною легендарного рос�
товського аусбруха (Ruster
Ausbruch). Вина марки Юст
із Руста експортуються в
приватні колекції, найкращі
ресторани і винотеки Швей�
царії, Японії, США, Німеччи�
ни, Канади, Бельгії, Англії та
інших країн.  Дом Марієнхоф
сім‘ї Юст унікальний не
тільки традиційною культу�
рою, але і своєю історією.
Архітектурний пам‘ятник
збережений в своєму пер�
возданному вигляді. В асор�
тименті Дому  в абсолютній
більшості представлені вина
чистих сортів винограду:
цвійгельт, мюлер тургау, ру�
лендер, буветраубен, ной�
бургег та багато інших. У
продажу майже 60 наймену�
вань останніх 10 років. Екск�
люзивом є колекція рари�
тетних вин.

– Що можете запропо!
нувати бажаючим спів!
працювати з вами? Про!
позиції, механізми спів!
праці, умови?

– Ми відкриті до спів�
праці. Для бажаючих по�

знайомитися з продукцією,
придбати її ми проводимо
дегустації. Вони дають дуже
хороший ефект. Це – ціле
дійство. Жан�Марк�Карен,
французький дегустатор
свого часу, дуже влучно ска�
зав: «Людина, яка дегустує
вино, стільки ж дізнається
про вино, скільки про само�
го себе». Ще жодна людина
не пішла від нас байдужою,
спробувавши  це вино. Ми
даємо повну інформацію
щодо виробників і умов

співробітництва. Будь�лас�
ка. З австрійської сторони є,
до речі, пропозиції обміну
досвідом. Австрійські парт�
нери готові співпрацювати,
і готові надати майстер�кла�
си. Бажаючим я можу конк�
ретно допомогти. Час вима�
гає вчитися, цікавитися, що
робиться у цій царині у
Європі і світі. Необхідно
привозити нові сорти, тех�
нології  і таке інше. Наприк�
лад, австрієць�винороб
може мати на своїй плантації
до 20 сортів винограду. З
цих сортів він може зроби�
ти 60 марок вин. Неймовір�
но, але це дійсно так. А ці ди�
вовижні терруари для таких
сортів як Рислінг, Совіньон�
блан, Мускателлер и Піно�
блан, Шардоне і Пино�нуар,
і звичайно ж, гордість, уні�
кальний скарб – Грюнер�
вельтлінер…  Щоб стати
к о н к у р е н т о с п р о м о ж н и м ,
треба рухатись вперед.
Саме життя диктує темп. І не
можна ігнорувати цим.

– Ваша мета популяри!
зації австрійських вин?

– Щоб збагнути це, неод�
мінно потрібно спробувати.
Я вже обмовилася, про те, що
закохалася у це вино. Його
потрібно розуміти, відчува�
ти. Воно має дивовижні вла�
стивості. До прикладу, одно
і те ж вино, розлите в п‘ять
різних келихів, значно
відмінне від самого себе.
Мелодія, виконана на різних
музичних інструментах, мала
би більше схожостей. Мені
хочеться, щоб українці оби�
рала краще. Ми заслуговує�
мо на це.

– Як часто може дозво!
лити собі пересічний ук!
раїнець вживати якісне
імпортне вино? І назвіть
три причини, які переко!
нають українця обрати
саме австрійський про!
дукт?

– Хороше вино, як хороша
машина. Їздити на «Жигулях»
або їздити на «Порше»… Без
сумніву – суттєва різниця.
Придбати якісне австрійсь�
ке вино не так і просто. По�
важаючий себе хороший
винороб ніколи не буде про�
давати своє вино у супер�
маркеті. Він реалізовує свій
продукт з рук в руки, або у
винотеках. Те що надходить

у роздрібну торгівлю, не
може бути ексклюзивом. А
щодо цін, то вони дуже різні.
Українець будь�якого статку
може собі дозволити пляш�
ку�дві вина. Все�таки голов�
на перевага австрійського
продукту в тому, що це є біо�
логічно�чистий продукт. Це і
потрійна фільтрація, тому
австрійські вина можуть
вживати алергіки. А причин
успіху багато. І вони є пере�
конливими. Перша – благо�
датний клімат. Друга – зем�

ля. Третя – виноград. Чет�
верта – культура. Вино є ча�
стиною культури протягом
двох тисячоліть. Навіть сьо�
годні на території країни
можна знайти римські ви�
носховища. П‘ята –  це люди.
В країні працюють невеликі
сімейні господарства –
всього більше 9 тисяч. В ба�
гатьох із них трудяться ра�
зом діди, батьки і сини. Шо�
ста – повага до природи.
Сьома – виняткове поєднан�
ня з їжею. Австрійські вина
блискуче доповнюють широ�
кий спектр гастрономічних
стилів всього світу – від кон�
тинентального європейсько�
го до середньоземноморсь�
кого і азіатського, від етніч�
ної кухні до фюжн.

– Чи забутий «Винний
скандал» 1985 року і
скільки повинно було
пройти часу, щоб імідж
австрійських вино!вироб!
ників реабілітувати?

– Так, цей прикрий інци�
дент мав місце свого часу.
Країною була пережита кри�
за пов‘язана з ембарго. Тоді
вино втратило свої експортні
ринки. Щоб відстояти по�
зиції на міжнародному рин�
ку австрійським виноробам
потрібно було 10 років. Про�
те сьогодні австрійські вина
займають достойне місце у
Європі і світі, а також най�
жорсткішу законодавчу базу
в Європі.

– На світовому ринку на!
бирають оберти  винні
напої. Чи приживеться
цей тренд в Україні? І які
поради ви можете надати
при виборі вина?

– Неодмінно. Вони благо�
родніші і логічніше обирати
легкі напої, такі, якими є саме
вино. Закарпаття і Крим
завжди були цікаві і тим, що
в цих місцевостях здавна ви�
готовлялися різноманітні
марки вин. Вино не є дико�
винкою у цих регіонах. Зви�
чайно ж вимоги і віяння
нової епохи не можуть не
змінювати і умови і самого
українця.  Все що ми прид�
баємо новітнє в комплексі з
традиціями і культурою
рідного краю, і буде нас іден�
тифікувати у світі як націю.
А що до вибору вина. Найк�
раще вино те, яке підходить
особисто вам. Обираючи

його треба орієнтуватися на
наступне: етикетка повинна
нести на лицьовій стороні
ім‘я виробника; на етикетці
повинен бути вказаний рік
врожаю; на етикетці або
контр�етикетці повинен бути
список сортів винограду
(упаси вас Боже, від вина із
«відбірних ягід кращих
сортів винограду»). Це доз�
волено тільки для найдешев�
ших столових вин і вин спе�
ціально виготовлених для
реалізації в третіх країнах

без права продажу у країні�
виробнику; на контр�ети�
кетці повинен бути вказаний
строк витримки у бочці, а
також рівень національного
контролю якості (AOC, DO,
DOC, IGT, DOCG); ну і зви�
чайно сумнівна ціна.

– Ваші враження від свя!
та «Червене вино»,  що
проводиться у Мукачеві
щороку у січні. Що подо!
бається, а що на вашу
думку не так у організації
чи самому проведенні? І
як це відбувається у
Австрії?

– Це дуже цікава і гарна
традиція. Вона є не�
від‘ємною часткою традицій
у багатьох країнах, коли ви�
нороби, ці поклонителі і слу�
жителі божественній лозі,
мають можливість  предста�
вити у широкому спектрі свої
найкращі вина у вигляді до�
стойних марок, над якими
кропітливо працювали цілий
рік, а можливо і ціле життя.
Але почну з Австрії. Тут пав�
ільйони влаштовуються обо�
в‘язково у закритому при�
міщенні. Вхід платний, але на
цю суму можна придбати
певну кількість пляшок вина.
Свято вина, як і у нас прохо�
дить теж три дні і вхідні біле�
ти дійсні  на весь період.
Пробується вино безкош�
товно. Вважається, що для
збереження якості напою
важливий температурний
режим. Не забезпечивши
належні температурні умови
про якість розлитого вина не
може йти й мови. З відкор�
кованої пляшки вино вступає
в реакцію з повітрям і тільки
тоді розкриває свої всі
відтінки. Вже за годину, воно
набуває значно багатшого і
насиченішого смаку. Низька
температура повітря здатна
перетворити хороше вино на
винний продукт. На холоді
австрієць може собі дозво�
лити випити тільки глінт�
вейн. На пострадянському
просторі особливі умови і
атмосфера. Ми вчимося но�
вому, переймаємо від
сусідніх більш економічно
успішніших країн досвід. Не
все так просто. Потрібен час,
а головне бажання. Вдоско�
наленню, як відомо не має
меж.

– Пані, Світлано, як ви
вже наголосили, «Золота
рибка» відома ще і тим,
що тут часто з вашої
ініціативи проводяться ху!
дожні пленери. Чи пра!
вильно я вас розумію: ви
теж творча людина (музи!
кант у минулому),  напев!
но не можете залишати!
ся байдужою до прекрас!
ного і таким способом ре!
алізовуєте потребу бути
співучасником процессу.
Це ще – по суті, є і благо!
чинністю.

– Я роблю це з великою
насолодою, бо дійсно маю в
цьому потребу. Так, у нас є
гарний досвід проведення
пленерів, на які запрошують�
ся як і закарпатські худож�
ники, так і художники з
різних регіонів України і,
навіть, з�за кордону. До речі,
з 13 грудня цього року на базі
«Золотої рибки» буде прове�
дено черговий пленер, і він
відрізнятиметься своїм
змістом від попередніх.

Сюди запрошено діток із
Чинадіївського дитячого бу�
динку. Програма підлашто�
вується спеціально для них.
Вони зможуть отримати від
художників уроки живопису,
рукоділля. Також планують�
ся літературні читання і, зви�
чайно ж, активний відпочи�
нок на свіжому повітрі у виг�
ляді ігор та забав. Кухня і
житло будуть пристосовані
якнайкраще. Спонсором
проекту стане безпосеред�
ньо «Золота рибка», а також

графиня фон Мой, яка є
дочкою відомого австрійсь�
кого винороба Герхарда
Юста із міста Руст, що вхо�
дить в десятку кращих ви�
норобів Австрії.

– Гадаю, що ваш задум
стане приємним пода!
рунком дітям!сиротам на!
передодні    Новорічних
свят.

– Хочеться вірити в це. А
ще в те, що не зважаючи на
доволі нерадісну ситуацію в
країні, в українців не з‘я�
виться відчуття розчаруван�
ня і не зникне стремління
змінити щось на краще, в
досягненні гармонії та гар�
монічного відношення до
себе і світу, що нас оточує,
так як цьому вчить хорошее,
добре вино.

–  Я знаю, що Ви захоп!
люєтесь поезією, і що
самі пишете вірші. Прочи!
тайте щось на свій вибір.

–  Я гадаю, буде дореч�
ним отакий експромт:

Вино Богов
Напиток Рая
Вкус наслаждения без

края…
Подвластны мы тебя по�

нять,
Твой смысл и ценность

осознать…
Познать себя,
Открыться чуду,
Отдать энергию повсю�

ду…
Ведь истина в вине – мы

знаем…
Познания в умы впуская…

–  Важко з цим не пого!
дитися. І, наостанок: яке
вино буде на вашому свят!
ковому столі?

–    Різдво Христове та Но�
вий рік, звичайно ж, я буду
святкувати у колі своєї сім‘ї
тут, на Закарпатті: під
відкритим небом з різдвя�
ним глінтвейном за старим
австрійським традиційним
рецептом, з неодмінно гар�
ним настроєм.

Гарний настрій залишив�
ся і по розмові з цією чудо�
вою жінкою, яка ще раз до�
вела, що коли людина має
добрі наміри, чітку ціль,
здатна правильно зорієнту�
ватися у сьогоденні, не чекає
ні від кого ласки, а діє впев�
нено і професійно, та ще й
має потребу в благородних
починах, вона приречена
бути успішною, чого щиро їй
і бажаємо.

Так, час змінюється, а ра�
зом з ним змінюється все
навколо: економіка, політика,
гастрономічні і естетичні
смаки і уподобання. Змі�
нюється ціла епоха і ми в ній
вже прагнемо іншого, кра�
щого – новизни. В усьому: у
довкіллі, і у свідомості. Адже,
звичайне споживання алко�
гольних напоїв – невід‘ємна
частка нашого буття, і вона
повинна приносити задово�
лення, а не прикрощі. Сльо�
зи богів – як бальзам, як
миро – нехай благородять
душу і не потьмарюють ро�
зум. А відношення до цього
напою стане священним.

Бесіду провела
Тетяна РИБАР



Ми живемо зараз в досить
складний, часом незрозумілий пе�
ріод, з внутрішніми протиріччями
та подальшим зростанням соц�
іальної напруженості в усіх регіо�
нах нашого суспільства. Куди йде�
мо? З ким? Які маємо плани на
майбутнє? В людей панує повне
розчарування, невизначеність,
взаємна неприязнь та роздрату�
вання владою. Повсюдно чути
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скарги людей на нечесні суди,
міліцію, податкову, медичну служ�
би, високий рівень корупції, малі
зарплати, пенсії, високі ціни, дуже
погані дороги та інше. Наша вла�
да немає ніякої довіри в народі,
починаючи від самих верхів і
кінчаючи низами. Вона не відоб�
ражає інтересів громадян. Вищі
ешелони влади, депутати відгоро�
дили себе охороною від народу.
Стали недоторкані, ніби з іншої
касти. Лише через екран телевізо�
ра інколи щось пробелькочуть.
Один вже вважав себе месією для
народу. «Милі друзі»   став найб�
ільшим розчаруванням та ганьбою
народу. Колосальні народні кошти
тратяться на утримання влади,
їхніх сімей, близьких посіпак.
Кількість чиновників постійно зро�
стає.

У влади немає ніякої програми
розвитку країни. Існує цілеспрямо�
ване руйнування нашого суспіль�
ства. Вся наша біда в тому, що ми
живемо по інерції, знаходимося в
якомусь «броунівському русі» і ніяк
не вирвемося з нього, щоби нор�
мально жити і розвиватися, як інші
цивілізовані країни. Вже за наши�
ми «кертами» люди живуть по дру�
гому. Ми періодично, в основному
на кухні, висказуємо своє незадо�
волення. Говоримо правильно і
правду. Але на цьому все і закін�
чується. Спускаємо пар. Ми ще до
сьогоднішнього часу маємо в собі
страх комуністичних концтаборів.
На жаль, у нас ще дуже багато «со�
вкових людей», хто мозком лишив�
ся в Радянському Союзі. Це вко�
ренилося у нас на рівні менталіте�
ту і в різних формах живе в наших
людей. Найбільш виражені із цих
вад є страх та пасивність. Ми чо�
мусь боїмося взяти на себе відпо�
відальність, проявити ініціативу в
любій ситуації. Саме небезпеч�
не, саме страшне – це інерція,
пасивність! Цим влада корис�
тується. Ми так привикли жити, що
хтось за нас має все зробити і дати
нам все за дарма: квартиру, яку

потім ми не ремонтуємо, безплат�
не навчання, яким ми нехтуємо,
добре оплачувану роботу, на якій
ми валяємося. Ми вимагаємо,
щоби нам забезпечили добре здо�
ров’я, яке ми безбожно губимо
п’янствуючи, курячи та неправиль�
но харчуючись і т. п. Нас так при�
вчила десятиліттями комуністична
система. Якщо у нас досі стовби�
чать пам’ятники Леніну, вулиці на�

звані іменами катів народу, над
нами панує окупаційна аура і ми не
протестуємо проти цього, то на яке
покращення життя можна сподіва�
тися. Потрібно від цієї нечисті очи�
ститися. Тут доречно згадати сло�
ва американського президента
Джона Кеннеді, виголошені в 1961
році під час своєї інаугурації: «Не
питайте, що для вас може зроби�
ти ваша країна!  Скажіть, що ви
можете зробити для своєї країни».
Кожний американець з молоком
матері убирає в себе впевненість,
що його успіх в житті залежить
перш за все від своєї ініціативи і
що він буде захищений своєю
державою де б він не знаходився.
У нас, на жаль, інший, негативний
історичний досвід. Ми тривалий
час жили в умовах, коли все за нас
вирішувала держава. Нас завжди
дурили чимось, то світлим май�
бутнім, дармовим комунізмом, а
зараз ситим капіталізмом. Ми
завжди когось засуджували, ку�
дись переходили, від чогось і до
чогось і не всі розуміли, звідки і
куди. Зараз ми ввійшли ніби в ка�
піталізм, чомусь дикий, а в
дійсності залишилися ще в соц�
іалізмі по існуючих законах,
рішеннях влади тощо. Від прихо�
ду нової влади, нової касти, все
залишається без вибору для про�
стої людини. Влада, чиновники не
поважають свій народ. Навіть на�
зивають нас якимись незрозумі�
лими словами: загал, електорат,
маса, добре, що не куча гною, чи
пересічні громадяни. Я ніяк не
можу зрозуміти, як то ми пере�
січені: поперек чи по довжині? Нас
постійно вчили змиритися з труд�
нощами, які завжди чомусь об’яв�
ляли тимчасовими. Раніше застав�
ляли нас виховувати в собі «ра�
дянську гідність» та «відчуття гли�
бокого задоволення». Особливо
це задоволення добре відчувало�
ся, стоячи по 2�3 години за бухан�
кою хліба, чи  кілограмом цукру,
гречки тощо. Масло, олію взагалі
не можна було придбати.  Зараз
в магазинах ніби є все. Грошей
мало. В країні є  малий прошарок
дуже багатих людей, але основна
кількість   це бідні люди. Ми є одні
з найбідніших країн Європи. Це
дуже сумно.

 Головні цінності народу – це здо�
ров’я, освіта, духовність, творчий
його розвиток, які повинна забез�

печувати держава. Але тут повна
плутанина. Смертність перевищує
народжуваність. Нація хворіє і ви�
мирає. Сім’ї розпадаються. Наші
люди не доживають в середньому
12 років в порівнянні до населення
європейських країн. В освіті також
непорядок. Духовність часом по�
казна. Через пасивність у людей
відсутній творчий розвиток. Мо�
лоді, активні, ділові, ініціативні,

професійні люди виїздять за кор�
дон.

 На щастя середньовіччя в країні
вже закінчилося, але на жаль
відродження ще не наступило. Весь
народ чекає якихось перемін. За�
раз маємо у Києві тисячі і тисячі
людей, які мітингують і борються
за краще життя народу. Вже про�
лилася людська кров… Це майдан
Відчаю і майдан Надії. Звичайно,
нам потрібна інша країна, без всіх
цих знахабнілих, бездарних, брех�
ливих, злодійкуватих людей у владі
(керівниками назвати їх неможли�
во). Нам необхідно створити нову,
вже «третю республіку Україну».
Влада має чітко зрозуміти, що так
жити народ не то що не хоче, він
так жити   вже не може. Водити
нас у «світле майбутнє» не треба.
Хоча Мойсей водив свій народ по
пустелі 40 років, щоби він позбув�
ся рабського відчуття. Не потрібно
людям обіцяти «гори і доли». Ко�
лись відомий Черчілль сказав: «Я
вам обіцяю піт і кров». Тобто не
обіцяти пусте, голе благоденство,
а запалювати людей власним при�
кладом на чесну, важку, щоденну
працю для отримання належного
успіху. Ситу Європу нам потрібно
створювати у себе вдома. Самим
прикрим є те, що більшість людей
привикли жити так�сяк, чекаючи
нового спасителя, месію у верхов�
них кабінетах влади. Це помилко�
ва думка.  Все залежить від нас
самих… Сила людей в єдності та
їх вірі у свій великий потенціал. Не
будьмо інертними, пасивними…�
Дивімося на інші народи світу які
активно захищають та виборюють
свої права, свою свободу, свою
честь, свою гідність.

Ні одна країна в світі не може
існувати без патріотизму. Але коли
мова йде про відстоювання націо�
нальних інтересів України, про її
державну мову, визначення істо�
ричних постатей, пам’яток культу�
ри та інше   чомусь цей патріотизм
дехто називає націоналізмом.

4 липня США відмічали свій День
незалежності. На мільйонах при�
ватних домів, без всякої рознаряд�
ки, як раніше було у нас, були вив�
ішені національні прапори країни.
Запускалися феєрверки, люди
масово співали відомі кожному
жителю країни патріотичні пісні.
Для жителів США День незалеж�
ності – символ придбання своєї

країни.
24 серпня свій День незалеж�

ності відмічала наша Україна. Ні на
одному приватному домі не був
вивішений прапор країни. Лише на
державних установах виставляли�
ся прапори України. Більшість гро�
мадян країни сприймали цей день,
лише як ще один додатковий вихі�
дний.

Які з цього приводу можна зро�

бити висновки? Що у нас немає
патріотизму? Десь загубився в
дрімучому лісі? Україна на протязі
тривалого часу ніяк не може виз�
начити для себе національну ідею.
За формою ми маємо українську
державу, а за змістом вона не на�
повнена національним духом. Чому
більшість країн світу самовіддано
гордяться своєю країною, а ми гу�
димо її, говоримо, що все у нас
лише погано і буде ще гірше,
сміємося з неї, 85% людей не ба�
жають жити в ній. Це страшно! У
нас розвилося якесь самоприни�
ження, як національна особливість.
Це абсолютно шкідливий напря�
мок і нагадує якийсь ритуальний
самомазохізм. В країні багато бо�
лючих проблем, кровоточивих ран
і прикладів кричущої несправедли�
вості. Позаду нас – отримання не�
залежності країни. А попереду –
неясні перспективи в світовому
розвитку. Ми продовжуємо борса�
тися в болоті і ніяк не можемо з
нього вибратися. Замість уразли�
вої, але чесної правди нам все ча�
стіше підсовують гори безглуздих
міфів. Скільки можна жити в то�
тальній брехні? Один з таких міфів
комуністичної пропаганди, що ми
раніше жили добре, а тепер пога�
но. Як можна вихваляти суспіль�
ство, де існувала комуністична дик�
татура, красний терор, голодомор,
політичні репресії, концтабори,
«залізна завіса» та інше.

Подібна інфантильна і цинічна
психологія є об’єктивним гальмом
не тільки нашого патріотизму, але і
розвитку держави в цілому. Гово�
рячи про патріотизм, ми привик�
ли оглядатися назад, згадувати
війну. У нас дуже часто патріотизм
фактично підміняють лише воєн�
но�історичною тематикою. Але ре�
альний патріотизм – це ще і по�
гляд вперед і навколо себе. Конк�
ретному громадянину дома, міста
не подобається жити в грязі. Але
це є наш двір, наш під’їзд. Це наш
вибір. Від нас залежить чи стануть
ці місця чистими. Без розвитку у
громадян особистої ініціативи
нічого не зміниться. Влада нашого
міста повинна над цим працюва�
ти. Чому міста сусідніх країн чисті,
прибрані, ніде не видно сміття,
розбитих вулиць тощо. З такими,
ніби дрібними проблемами, ми
щоденно стикаємося. Але всі вони
разом взяті є та отрута, яка під

корінь убиває наш патріотизм. А
патріотизм – це в першу чергу
гордість за своє місто, за успіхи
своєї країни. Але вона не виконує
свої функції. Виходить, що у всьо�
му винна країна. Не без цього. А
що таке країна? Це ми з вами, а не
якийсь особливий, божественний
механізм. Коли ми всі будемо
рівними і однаково виконувати за�
кони – це буде патріотизм на прак�

тиці. Він стане нормою нашого
життя лише тоді, коли командні
висоти в суспільстві займуть пред�
ставники нового покоління, про�
фесіонали, чесні люди, а не схиб�
лені комсомольсько�комуністичною
ідеологією. Але для цього не по�
трібно сидіти і чекати «світлого
будучого». Нам не потрібна «краї�
на для кучки людей, яка вважає
себе елітою», якій можна робити
все. Ми народ, маємо також ре�
альні права і реальну владу і по�
трібно свої права виборювати. Те,
що зараз відбувається в Києві –
це максимальна ступінь емоційно�
го напруження народу. Я хочу ба�
чити країну, якою буду гордитися.
Що для цього потрібно? Якась
стряска, щоби всі ужахнулися.
Ніхто не хоче цього. Потрібно що�
денно робити добрі, хоч і дуже малі
поступки, які разом будуть важ�
ливі. Дати відбій хаму в тій чи іншій
ситуації. Заставити ту чи іншу осо�
бу виконувати свої прямі обов’яз�
ки, дотримуватися закону. Все це,
з моєї точки зору, є патріотичні
поступки. І якщо таких поступків
буде мільйон, життя в нашій країні
почне мінятися на краще дуже
швидко. Якщо ми хочемо, щоб наша
країна стала іншою і кращою, то ми
самі повинні бути іншими та кра�
щими…

Пройшло 22 роки незалежності
України. Це головне наше держав�
не свято, яке стосується кожної
людини в Україні, кожної українсь�
кої сім’ї.  Український народ чекав
незалежності країни століттями,
боровся, гинув за неї і переміг.
Цей ще зовсім невеликий про�
міжок часу незалежності країни
дав нам дуже багато цінного і ко�
рисного. Основне   ми стали
вільними. Будемо надалі постійно
рухатися вперед та розвиватися.
У нас все найкраще попереду.
Правда завжди перемагає. Украї�
на буде успішною європейською
державою! Ми йдемо до цього. І
першим кроком до цивілізовано�
го розвитку суспільства та кращо�
го життя народу було би підписан�
ня у Вільнюсі угоди про асоціацію
України з Євросоюзом, але на
жаль цього не відбулося.

 Василь ДЯЧУК,
кандидат медичних наук,

м. Мукачево

Цукровий діабет – одна із
найпоширеніших хвороб
людства, яка активно  про�
гресує. Вже станом на сьо�
годнішній день майже кожен
13 громадянин України  несе
ношу цієї хвороби.  На жаль,
це стосується і дітей.  На�
певно, хто зіткнувся особис�
то з цим недугом, був у роз�
пачі: як жити далі? У цілому
світі створюють спеціальні
центри та школи, в яких
можна отримати фахову кон�
сультацію і рекомендації
щодо продовження людям з
цією хворобою правильно�
го життя в суспільстві.

КАБІНЕТ “ШКОЛА ДІАБЕТИКІВ” ВІДКРИТО В МУКАЧЕВІ
З цією метою 14 листопа�

да, у поліклініці обласної ди�
тячої лікарні відбулося
відкриття кабінету  «Школа
діабетика».

Як повідомила головний
лікар обласної дитячої
лікарні, депутат обласної
ради  Єлизавета Біров,
відкриття цього кабінету є
дуже важлива і потрібна
подія для нашого краю.
Адже кількість дітей з діаг�
нозом на цукровий діабет в
області,  на жаль, зростає.
Звернувшись до фахових
лікарів кабінету “Школа діа�
бетика”, як паціенти так і їх

батьки, можуть отримати
консультацію та пройти на�
вчання щодо успішного ліку�
вання.

Сьогоднішній події, ми
завдячуємо представнику
компанії «Ново Нордіск»–
лідера серед фармацевтич�
них компаній світу в сфері
допомоги хворим на цукро�
вий діабет, – продовжила
Єлізавета Іванівна. Компанія
виділила 40 тисяч гривень
на ремонт приміщення та
придбала холодильник, в
якому будуть зберігатися
медикаменти для хворих па�
ціентів. Лікарня має довіру

до представництва “Ново
Нордіск”, яке свою діяль�
ність на Україні розпочало у
1993 році та було одним із
перших представництв іно�
земних фармацевтичних
компаній. Адже фірма вже
надавала спонсорство ди�
тячій лікарні, за що ми їм
дуже вдячні, доповнила
Єлізавета Біров.

Ірина ПЕТРУС —
головний спеціаліст від�
ділу  з питань внутрішньої
політики  Мукачівського
міськвиконкому
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1.Король Василь Юрійович – 1935 р.н.
2.Гомонай Василь Іванович – 1952 р.н.
3.Сітар Ірма Юліївна – 1954 р.н.
4.Гомба Данута  Павлівна – 1936 р.н.
5.Романова  Лідія Іванівна – 1923 р.н.
6.Шафар Тетяна Іванівна – 1983 р.н.
7.Чернецький Василь Леонтійович – 1949 р.н.
8.Балог Йосип Калманович – 1947 р.н.
9.Матушак Жофія Яношівна – 1940 р.н.
10.Голуб Раїса  Василівна – 1937 р.н.
11.Сабо  Марія Лорандівна – 1951 р.н.
12.Чава Іван Іванович – 1945 р.н.
13.Балега  Михайло Іванович – 1936 р.н.
14.Криволапов Петро Михайлович – 1935 р.н.
15.Глеба Валентина Миколаївна – 1949 р.н.
16.Лукінчук Ярослав Антонович – 1949 р.н.
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За даними міського Комбінату благоустрою.

Ì³ë³ö³ÿ ïîïåðåäæàº –
ï³ðîòåõí³êà ìîæå áóòè

íåáåçïå÷íîþ!
З наближенням

Новорічних та
Різдвяних свят гро�
мадяни починають
активно закуповува�
ти феєрверки, пе�
тарди, ракети та інші
вибухові «іграшки»,
які являються одним
з найяскравіших ат�
рибутів святкового
настрою, але слід па�

м’ятати, що піротехніка несе небезпеку травмування, і
вмить може перетворити свято на трагедію. З кожним
роком збільшується кількість людей, що отримують від
цих забав каліцтва, термічні опіки, різні травми. Дуже
часто це трапляється внаслідок необережного та непра�
вильного користування піротехнічними виробами, а та�
кож через використання неякісної продукції.

Міліція рекомендує купувати піротехнічні вироби
тільки в спеціалізованих магазинах, і в жодному разі на
ринках. До кожного піротехнічного виробу у продавця
обов’язково має бути інструкція, а на продукції має бути
зазначена дата виготовлення та термін придатності. При
відсутності зазначеного, піротехнічний виріб вважається
контрафактним, а його реалізація і використання забо�
ронена.

Отже, щоб уникнути біди та не зіпсувати свята собі й
іншим, слід пам’ятати, що при використанні побутової
піротехніки забороняється:

� при проведенні масових заходів застосовувати піро�
технічні вироби, що можуть створити небезпеку трав�
мування людей осколками, горючими елементами та ча�
стинами, що рухаються;

� кидати побутові піротехнічні вироби, ударяти по них
будь�якими предметами, тягти за фітиль;

� переносити побутові  піротехнічні вироби в кише�
нях, під одягом, зберігати без пакування;

� залишати побутові піротехнічні вироби без нагляду;
� будь�яка переробка побутових піротехнічних виробів

та їх розбирання;
� використання побутових піротехнічних виробів дру�

гого і третього класу небезпеки особами, які не досягли
18 річного віку;

� використовувати побутові  піротехнічні вироби, які
створюють ефекти на висоті та/або шумові ефекти,
ближче 100 м від лікарень, церков, дитячих установ,
шкіл, будинків престарілих та інших громадських спо�
руд і житлових будинків;

� кидати приведені в дію побутові піротехнічні виро�
би під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснюва�
ти запуск феєрверків з дахів будинків та інші дії, від
яких можуть постраждати люди або майно;

� використання побутових піротехнічних виробів осо�
бами, які знаходяться в нетверезому стані.

Пам’ятайте, обережне поводження з піротехнікою за�
безпечить Вашу власну безпеку та безпеку оточуючих.

Лінійний відділ міліції
на ст.Мукачево

Âæå ñòàëî òðàäè-
ö³ºþ ó ÂÏ ÍÓÁ³Ï
Óêðà¿íè «Ìóêà÷³âñü-
êèé àãðàðíèé êî-
ëåäæ»,  äî äíÿ ñòó-
äåíòà ïðîâîäèòè
êîíêóðñ «Êðàñóíÿ
êîëåäæó». Ç ðîêó â
ð³ê ñòóäåíòè, âèêëà-
äà÷³ òà áàòüêè î÷³-
êóþòü öþ çàõîïëþ-
þ÷ó ïîä³þ, àäæå öå
íå ïðîñòî êîíêóðñ
òà êîíöåðò – öå ïî-
øóê íàéòàëàíîâèò³-
øî¿, íàéêðåàòèâí³øî¿, íàéñòèëüí³øî¿,   íàéêðàñèâ³-
øî¿ ñòóäåíòêè êîëåäæó. Òàê áóëî ³ öüîãî ðàçó.

14 ëèñòîïàäà â ïðèì³ùåíí³ àêòîâîãî çàëó êîëåä-
æó â³äáóâàëîñÿ ôåºðè÷íå øîó ìîëîäîñò³, êðàñè ³
òàëàíòó – êîíêóðñ «Êðàñóíÿ êîëåäæó-2013». Ãëÿ-
äà÷³â òà âáîë³âàëüíèê³â áóëî ñò³ëüêè, ùî ÿáëóêó í³äå
áóëî âïàñòè, ïðåòåíäåíòîê íà òèòóë – 11 òàëàíîâè-
òèõ, åðóäîâàíèõ, ãðàö³éíèõ êðàñóíü-ñòóäåíòîê, ÿê³
ïîñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ ìåòó – íå ðîçâ³ÿòè ñïîä³-
âàííÿ ð³äíèõ òà îäíîêóðñíèê³â, âðàçèòè æóð³, ïîêà-
çàòè ñåáå ç íàéêðàùî¿ ñòîðîíè òà çäîáóòè òèòóë
ïåðåìîæíèö³ ³ êîðîëåâè áàëó. Íå ñåêðåò, ùî ïîòàé
áàãàòî ñòóäåíòîê íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ìð³þòü ïðî
öåé òèòóë, à òóò äî áàæàíîãî – âñüîãî äåê³ëüêà
êðîê³â, àëå ÿêèõ…

Êîíêóðñàíòêè ïðåäñòàâèëè ñåáå ³ ñâ³é ñòèëü çà
äîïîìîãîþ â³äåîïðèçåíòàö³é òà äåô³ëå ó ä³ëîâîìó
êîñòþì³. Äëÿ áàãàòüîõ ä³â÷àò ñöåíà ³ òàêà âåëèêà
àóäèòîð³ÿ – âïåðøå, àëå íå äèâëÿ÷èñü íà öå, âîíè
òðèìàëèñÿ ã³äíî ³ ïðîôåñ³éíî.

Ïðèºìíèì ñþðïðèçîì äëÿ á³ëüøîñò³ ãëÿäà÷³â òà
âáîë³âàëüíèê³â áóâ  êîíêóðñ «Çîðåïàä òàëàíò³â».
Ïðèñóòí³ ïåðåêîíàëèñÿ, ùî ïåðåä íèìè íå ëèøå
êðàñèâ³, àëå é àðòèñòè÷í³, ãîëîñèñò³, ãðàö³éí³ ä³â÷à-
òà. Ãó÷íèìè àïëîäèñìåíòàìè íàãîðîäèëà ïóáë³êà
âèñòóïè òàêèõ ñòóäåíòîê ÿê ²âàíêè Ìèñëî, ²ííè
Ñòåöü, Ìàðèíè Òóðÿíèö³, Ä³àíè Êëèì òà Ä³àíè Øòå-
ôóðÿê.

Äåô³ëå êîíêóðñàíòîê ó âå÷³ðí³õ ñóêíÿõ ïîñòóïî-
âî  ïåðåòâîðþâàëîñü íà êàçêó ïðî ÷àð³âíèõ ïîïå-
ëþøîê, ÿêèõ î÷³êóþòü ïðèíöè ç îáåðåìêàìè êâ³ò³â.
Â³ä åìîö³é ó âáîë³âàëüíèê³â çàõîïëþâàëî ïîäèõ.

Ï³ñëÿ êîíêóðñó «Âå÷³ðí³é ïðîìåíàä» ãëÿäà÷³ çàëó
áþëåòåíÿìè îáðàëè ïðåòåíäåíòêó íà òèòóë «Ì³ñ
ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é». Íåþ ñòàëà ñòóäåíòêà äðó-
ãîãî êóðñó â³ää³ëåííÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè ãðó-

Ôåºðè÷íå øîó ìîëîäîñò³, êðàñè ³ òàëàíòó
ïè ÂÌ-24 Ìàðèíà
Òóðÿíèöÿ.

Äîïîêè æóð³ ñïå-
ðå÷àëèñÿ êîìó
â³ääàòè ïåðåìîãó,
òà ó ïåðåðâàõ ì³æ
êîíêóðñàìè ñâî¿ìè
òàëàíòàìè ðîçâà-
æàëè ïóáë³êó  ñòó-
äåíòè êîëåäæó Ìè-
êîëà Ãîãà, ÿêèé
ñâî¿ì âîêàëîì ïî-
êîðèâ çàë,  Äåâ³ä
Áàêîø ç³ãðàâ ÷óäî-
âå ñîëî íà ñàêñî-

ôîí³, à  Ïàâî ×îáî òà Áîðíà Â³â³ÿí âèêîíàëè óãîðñü-
êèé íàðîäíèé òàíåöü. Âèïóñêíèêè êîëåäæó Âîëî-
äèìèð òà Â³òàë³é Ïàâëèêè çàâ³òàëè â êîëåäæ íå
ò³ëüêè ïðèâ³òàòè êîíêóðñàíòîê, à é ïîêàçàòè ñâîþ
òâîð÷³ñòü – ðîçâàæàëè ïóáë³êó  ÷èòàþ÷è ðåï.  Ãëÿ-
äà÷³ â çàë³ îòðèìàëè ìàñó ïîçèòèâíèõ åìîö³é òà íà-
ñîëîäè.

² îñü íàñòàëà íàéá³ëüø õâèëþþ÷à ìèòü – ï³äâå-
äåííÿ ï³äñóìê³â êîíêóðñó. Ó çàë³ òà çà êóë³ñàìè
ïàíóº íåéìîâ³ðíå íàïðóæåííÿ, àäæå âñ³ ó÷àñíèö³
ïîêàçàëè ñåáå ç íàéêðàùî¿ ñòîðîíè. Çðîçóì³ëî: êîí-
êóðñàíòîê îäèíàäöÿòü, à êîðîíà  – îäíà. Íåçâàæà-
þ÷è íà ð³øåííÿ æóð³ ç âïåâíåí³ñòþ ìîæíà ââàæà-
òè, ùî ïåðåìîæíèöÿìè êîíêóðñó ñòàëè âñ³ ó÷àñíèö³
êîíêóðñó, âñ³ âîíè ã³äí³ íîñèòè öåé òèòóë!

Çà ð³øåííÿì æóð³ òèòóë «Êðàñóíÿ êîëåäæó 2013»
çäîáóëà ñòóäåíòêà òðåòüîãî êóðñó òóðèñòè÷íîãî
â³ää³ëåííÿ ãðóïè ÎÒÃ-31 Ìèñëî ²âàíêà, ÿê³é ïåðå-
äàëà êîðîíó ìèíóëîð³÷íà  ïåðåìîæíèöÿ êîíêóðñó -
Â³êòîð³ÿ Ìàãà.  Òèòóë «Â³öå-ì³ñ» ä³ñòàâñÿ ñòóäåíòö³
÷åòâåðòîãî êóðñó àãðîíîì³÷íîãî â³ää³ëåííÿ ãðóïè
ÀÃ-41 Êëèì Ä³àí³.

Ïðîâåäåííÿ öüîãî êîíêóðñó ñòàëî ìîæëèâèì çà
ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ñòóäåíòñüêî¿ ïðîôñï³ëêè, ÿêà
ïðèäáàëà äëÿ âñ³õ ó÷àñíèöü êîíêóðñó ö³íí³ ïîäà-
ðóíêè, à òàêîæ êàôå-áàðó «Ãàâàíü», ïðèâàòíîãî
ï³äïðèºìöÿ Îëåêñàíäðà Êîòëóáàÿ òà ³íøèõ, ÿêèì
ìè ùîðî âäÿ÷í³ çà äîïîìîãó.

Ùå ðàç â³òàºìî ïåðåìîæö³â, à òèì õòî íå çäîáóâ
òèòóëó ñêàæåìî: «Ñì³ëèâî ìð³éòå, âïåâíåíî ä³éòå,
àäæå äîðîãà ï³äêîðÿºòüñÿ òîìó, õòî éäå!».  Ãîëîâ-
íå, â³ðèòè â ñåáå, íå çóïèíÿòèñü ³ éòè äàë³.

². ÙÓÐ,
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÂÏ ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè

«Ìóêà÷³âñüêèé àãðàðíèé êîëåäæ»

   Раптово перестало битися золоте  серце доброї, чесної,
порядної, роботящої жінки

Софії Василівни ЖЕЛІЗНИК
з Лецовиці. Усім серцем поділяємо біль втрати і висловH

люємо співчуття донькам почилої Т.М.Наконечній, М.М.Чорій,
її  сестрі з Мукачева –  М.В.Бейреш, онукам і правнукам, усім,
хто знав і спілкувався з цією  мудрою жінкоюHматір’ю, бабуH
сею, прабабусею. Глибоко сумуємо з приводу важкої втрати
та висловлюємо співчуття близьким та рідним покійної. МоH
лимо Господа аби прийняв душу почилої в Царство Своє.

Рідні, друзі, односельчани…

   Мукачівська міська рада  товаH
риства інвалідів війни і Збройних
Сил України з глибоким сумом поH
відомляє про передчасну смерть
учасниці Великої Вітчизняної війни

Лідії Іванівни РОМАНОВОЇ.
Світла пам’ять про неї назавжди

збережеться в наших серцях. ВисH
ловлюємо співчуття рідним та
близьким покійної.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777712  ãðóäíÿ 2013 ð.

¹ 49 (1000)¹ 49 (1000)¹ 49 (1000)¹ 49 (1000)¹ 49 (1000)

ñò.

Ñâîáîäà ñëîâà âåäåò ê åãî îáåñöåíèâàíèþ. (Ì. Çàäîðíîâ).

Книжка відомих мукачі�
вських журналістів Миколи
Германовича Літковського та
Михайла Михайловича Бей�
реша    «Покликані незрад�
ливою пам’яттю» присвяче�
на 65�ій річниці Перемоги
нашого народу у Великій
Вітчизняній війні, а тому
вийшла у видавництві «Кар�
патська вежа» ще у 2008
році. Спогади�страждання
головних героїв книги, які
були в’язнями фашистських
концтаборів, розповіді про
них а також   компетентні ко�
ментарі історичних фактів,
що їх подали журналісти,
вчителі, громадські активі�
сти краю і просто небайдужі
мукачівці � зайняли майже
півтисячі сторінок видання.
І це аж ніяк не гола претен�
зія на співчуття чи співпере�
живання. Хоч насправді
болю тут багато, але на його
тлі  трапляються вражаюче
яскраві вкраплення неспод�
іваної витримки, доброзич�
ливості та взаємопрятунку. І
стає зрозумілим, що фізич�
но й морально виснажена
людина вижила завдяки вірі
та мрії, щоб могти рятувати
рідну землю від фашистсь�
кого поневолення. Тут у кож�
ного героя нарису чи спо�
гадів � своя історія. Як і в
кожного � окрема доля, влас�
не бачення і тлумачення под�
ії,особисте сприйняття тра�
гедії, індивідуальні пережи�
вання і пам’ять про жахливу
війну. Спільне у них те, що от
і досі їм болять   втрати, а
багатьох ще й мучить почут�
тя провини через те, що вда�

ТРАВМИ,  ЩО НЕ ГОЯТЬСЯ
лося вижити. «Покликані не�
зрадливою пам’яттю» – це
книга, трепетна душа якої
здатна врятувати від забут�
тя і невдячності як теперішнє
так і майбутні покоління.

На сторінках   книжки� по�
ряд із жорстокістю і зневі�
рою, злом, душевною пуст�
кою і людською слабкістю –
якимсь дивом уживається та
перемагає милосердя і про�
щення, духовна міць і фізич�
на витримка. Зі спогадів оче�
видців стає відомо, що
навіть діти на той час праг�
нули, щоб їх життя не мину�
ло даремно, щоб їх жертва
прислужилася для добра
інших. Тоді кожен глибше ус�
відомлював своє покликан�
ня Людини. Й це було важ�
ливіше, аніж просто вижити
в пеклі війни. Нерідко ляка�
лися власних думок, коли
тваринне боролося з людсь�
ким, а міра совісті і честі не
завжди переважала. Утім,
мудрість, благородство,
принциповість, терпе�
ливість, надія, патріотизм –
не тільки присутні на сто�
рінках книжки, а й діють як
герої – поза текстом між
рядками. Ницість і зрада зу�
стрічаються тут рідко, вони
затираються високою ме�
тою. Й хоч прочитання книж�
ки завдає переживань, але
зміцнює дух. Читач замис�
люється в пошуках відповіді
на запитання: чого я вартий?
Якби книжку «Покликані не�
зрадливою пам’яттю» чита�
ла молодь, то й не журилася
б Україна про завтрашній
день, маючи свідомих і

вдячних громадян. Адже
(цілеспрямовано, а, може, й
ні) автори спогадів, розпов�
ідей і коментарів зосеред�
жують увагу навколо люди�
ни, її почуттів, переживань,
сумнівів і прозріння в екст�
ремальній та навіть без�
вихідній ситуації; не затає�
но тут несподіваного й нео�
чікуваного вибору людини,
інколи – егоїстичного, спо�
живацького, що засуджува�
лося, здебільшого, мовчаз�
ним... ігноруванням, терпін�
ням і надією.

Книга    �актуальна в наш
час, коли фінансові, промис�
лові, інформаційні та
військові імперії вимагають,
окрім фундаментальних та
ефективних професійних
знань, ще й міцності духу і...
жертв. Наразі необхідні
сміли�вість, людяність і лю�
бов, які скоротили б кількість
поразок і невдач. Готовність
прийти на допомогу, поділи�
тися тим, що дає тобі Все�
вишній. Адже смерть – не�
минуча. Й лише пам’ять про
вчинки людини може стати
вічною. Відчувається, що
автори видання і герої спо�
гадів Михайло Бейреш, Ми�
кола Літковський,   Самуїл
Мошкович, Яків Флайшер,
Розалія Філіп, Василь Паги�
ря, Наталія Чепорнюк, Марія
Шилова, Матрона Сидор,
Тетяна Грушко, Галина Сме�
таніна, Софія Михайлюк,
Моріц Найман, Микола Ма�
шура, Віктор Дворниченко,
Василь Об’єдков, Петро
Бігунець Федір Патюк, Іван
Щур, Сергій Соскида, Надія

Балаж, Вікторія Місюк – зна�
ють про це в кілька десятків
разів більше, аніж написали
в текстах. У них очевидна
потреба ділитися знаннями,
щоб застерегти від помилок
інших. їхні відверті   спогади
є уроками життя. А подякою
їм буде прочитання книжки.
До того ж, написане залишає
слід у пам’яті, заряджає
енергією позитивних при�
кладів. Спочатку виникає за�
питання: що це – не�
обхідність сповіді чи праг�
нення виховувати читача на
героїзмі й патріотизмі ми�
нулих поколінь? А мета ав�
торів видання, очевидців й
колишніх жертв (непов�
нолітніх в’язнів фашистських
концтаборів) повернути
людство на шлях добра і
правди. Вони не перестають
вірити, мовляв, навійні ги�
нули за утвердження людсь�
ких цінностей, щоб у світі
оновилась справедливість,
щоб не було більше узур�
пації, пригнічення нації за
будь�якими ознаками. Книж�
ка ілюстрована фотографі�
ями з різних архівів, й на
пожовклих світлинах зобра�
жено миті, які промовляють
історіями, часто жахливими.
Щоб глибше прокоментува�
ти цінність видання «Покли�
кані незрадливою пам’яттю»,
потрібно принаймні ще
півтисячі сторінок. Книжку
Миколи Літковського та Ми�
хайла Бейреша належить
прочитати, що допоможе
прозріти.

Маргарита МЕДЕНЦІ.
м. Мукачево.

²íîçåìöÿ, ÿêèé âèíàéìàâ æèòëî²íîçåìöÿ, ÿêèé âèíàéìàâ æèòëî²íîçåìöÿ, ÿêèé âèíàéìàâ æèòëî²íîçåìöÿ, ÿêèé âèíàéìàâ æèòëî²íîçåìöÿ, ÿêèé âèíàéìàâ æèòëî
â³ä ìóêà÷³âöÿ, îá³êðàâ…â³ä ìóêà÷³âöÿ, îá³êðàâ…â³ä ìóêà÷³âöÿ, îá³êðàâ…â³ä ìóêà÷³âöÿ, îá³êðàâ…â³ä ìóêà÷³âöÿ, îá³êðàâ…
ñàì ãîñïîäàð áóäèíêóñàì ãîñïîäàð áóäèíêóñàì ãîñïîäàð áóäèíêóñàì ãîñïîäàð áóäèíêóñàì ãîñïîäàð áóäèíêó

Ìóêà÷³âñüê³ îïåðàòèâíèêè âñòàíîâèëè: ãðîìàäÿíè-
íà Ðîñ³¿, ÿêèé â ì³ñò³ ïåðåáóâàâ ó ñïðàâàõ, îá³êðàâ 36-
ð³÷íèé ãîñïîäàð áóäèíêó. Ðàí³øå ñóäèìèé ÷îëîâ³ê
òðèâàëèé ÷àñ çäàâàâ ³íîçåìöþ ê³ìíàòó ó ñâîºìó ïðè-
âàòíîìó ïîìåøêàíí³, îäíàê ìàòåð³àëüíà ñêðóòà çìó-
ñèëà éîãî â÷åðãîâèé ðàç â÷èíèòè êðàä³æêó.

Ðå÷îâèé äîêàç –ìîá³ëêó, âèëó÷åíî. Ñë³ä÷èìè Ìó-
êà÷³âñüêîãî ì³ñüêâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ â³äêðèòî êðèì³íàëüíå
ïðîâàäæåííÿ çà ÷.1 ñò.185 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè (Êðàä³æêà). Êð³ì öüîãî, çëîâìèñíèêà áóäå
ïåðåâ³ðåíî íà ïðè÷åòí³ñòü äî ñêîºííÿ ³íøèõ àíàëîã³÷-
íèõ çëî÷èí³â.

Íàòàë³ÿ ÌÀØ²ÊÎ
Ìóêà÷³âñüêèé ÌÂ ÓÌÂÑ

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Öèìè äíÿìè â³äçíà÷àº ñâ³é þâ³-

ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ  äîöåíò
êàôåäðè ïðîåêòóâàííÿ âçóòòÿ ³
ìåõàí³êî-òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â,
êàíäèäàò òåõí³÷íèõ íàóê, àâòîð ïî-
íàä 30-òè íàóêîâèõ ïðàöü

²ÃÍÀÒÈØÈÍ
Ìèêîëà ²âàíîâè÷.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Ñåðäå÷íî â³òàºìî Âàñ ç ö³º¿ íàãîäè! Áàæàºìî Âàì ì³öíî-

ãî çäîðîâ’ÿ, äóøåâíî¿ ãàðìîí³¿ ³ îïòèì³çìó, óñï³õ³â ó
âñ³õ Âàøèõ ïî÷èíàííÿõ, ùàñòÿ ³ äîáðîáóòó Âàì ³ Âàøèì
áëèçüêèì! Õàé çàâæäè íà æèòòºâîìó øëÿõó Âàñ ñóïðî-
âîäæóþòü âäà÷à, òâîð÷à íàñíàãà òà âïåâíåí³ñòü ó çàâò-
ðàøíüîìó äí³!

Íåõàé äîëÿ äàðóº Âàì áàãàòî ñâ³òëèõ ë³ò ó ìèð³ òà äîá-
ðîáóò³!

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

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
14 ãðóäíÿ â³äçíà÷àº Äåíü íàðîä-

æåííÿ ÷óäîâà æ³íêà, òàëàíîâèòèé êå-
ð³âíèê òðóäîâîãî êîëåêòèâó, íàäçâè-
÷àéíî ùèðà ëþäèíà,  äèðåêòîð Ìó-
êà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðèêè

Òåðåç³ÿ Ëàñë³âíà
ÎÁÅÐÒÞÕ.

Äîðîãà, ãëèáîêî øàíîâàíà  Òåðåçà
Ëàñë³âíà, ñåðäå÷íî ïîçäîðîâëÿºìî
Âàñ ç Äíåì íàðîäæåííÿ!

Ì³öíîãî Âàì çäîðîâÿ, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó ³
áëàãîïîëó÷÷ÿ, ùîäåííèõ óñï³õ³â ó  Âàø³é
êîï³òê³é ðîáîò³, ùàñëèâîãî  äîâãîë³òòÿ  íà
ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

Ç ãëèáîêîþ ïðîâàãîþ. Ö³ëóºìî ñ³ì’ÿ
Ãîëîâêî-Ùåðáàê.

(Äî öèõ òåïëèõ ³ ùèðèõ â³òàíü ³ ïîáà-
æàíü ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ ãëèáî øàíóþ÷à Âàñ, Òåðåç³º
Ëàñë³âíî, ãàçåòà «Ìóêà÷åâî»).

Ó ãðóäí³ â³äçíà÷àþòü Äí³ íàðîäæåííÿ äâà
íàøèõ êîëåãè – ïî÷åñí³ ãðîìàäÿíè ì.Ìóêà-
÷åâà  Ìèêîëà Ñîëîìîíîâè÷ ÌÅØÊÎ
(16 ãðóäíÿ) ³ Ìèêîëà Éîñèïîâè÷ ÐÎÃËªÂ
(17ãðóäíÿ). Ïðèºìíî ãîâîðèòè ïðî ëþäåé,
ÿêèõ íàø³ ãîðîäÿíè äîáðå çíàþòü ³  ãëèáîêî
ïîâàæàþòü çà  âèñîêèé  ôàõîâèé ïðîôåñ³î-
íàë³çì ,  íàïîëåãëèâ³ñòü ³ ñàìîâ³ääàí³ñòü ç
ÿêèìè  êîæåí ç íèõ  áàãàòî ðîê³â ïðàöþâàâ
íà äîðó÷åí³é ä³ëÿíö³ âèðîáíè÷î¿, ãîñïî-
äàðñüêî¿ ³ ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çà áàãàòî
çðèìèõ äîáðèõ ñïðàâ, ÿê³ âîíè çä³éñíèëè
íà áëàãî ð³äíîãî ì³ñòà. Ñåðäå÷íî ïîçäîðîâ-
ëÿºìî  íàøèõ øàíîâíèõ ³ìåíèííèê³â ç Äíåì
íàðîäæåííÿ  ³ ùèðî áàæàºìî ùå íà áàãàòî
ðîê³â ¿ì ì³öíîãî  çäîðîâ’ÿ, îïòèì³ñòè÷íîãî
íàñòðîþ, îñîáèñòîãî ³ ðîäèííîãî áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ ³ ùàñòÿ, çàñëóæåíî¿ øàíè â³ä ëþäåé.

ªâãåí ÔÅÄ²Â – â³ä ì³ñüêî¿ ðàäè
Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì.Ìóêà÷åâà.

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ Â²ÒÀªÌÎ!

Åíåðã³éíîãî, ÷óéíîãî, äîáðîçè÷ëèâîãî äðóãà é òî-
âàðèøà, ó÷àñíèêà Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè

Àíäð³ÿ  Íèêèôîðîâè÷à ÌÀËÀÕÎÂÀ
â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàºìî  ç³ ñëàâíèì 90-ð³÷÷ÿì â³ä
Äíÿ íàðîäæåííÿ! Íåõàé Âàøà êèïó÷à åíåðã³ÿ òà îï-
òèì³çì, ïàòð³îòèçì òà ãðîìàäñüêà ïîçèö³ÿ  áóäóòü
çàïîðóêîþ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ òàì ïðî-
öâ³òàííÿ. Ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ Âàì ë³òà!

   Ìóêà÷³âñüêà ì³ñüêà ðàäà òîâàðèñòâà
³íâàë³ä³â â³éíè ³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

ÌÍÎÃ²¯ ² ÁËÀÃ²¯ Ë²ÒÀ!

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
ÄÀÐÓªÌÎ ÂÀÌ ÊÂ²ÒÈ

² ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ ÑÅÐÄÅÖÜ!
16 ãðóäíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é ïðåêðàñ-

íèé þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ ÷àð-
³âíà æ³íêà, òàëàíîâèòèé ïåäàãîã – äî-
öåíò êàôåäðè ïåäàãîã³êè  ³ ìåòîäèêè
äîøê³ëüíî¿ òà ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè

ÔÅÍ×ÀÊ
Ëþáîâ Ìèõàéë³âíà.

Øàíîâíà ³ìåíèííèöå!
Ïðèéì³òü íàø³ ùèð³ òà ñåðäå÷í³

â³òàííÿ ç ö³º¿ íàãîäè. Áàæàºìî Âàì
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïî-

ëó÷÷ÿ, ëþáîâ³ â³ä ð³äíèõ òà áëèçüêèõ,
äîáðà ³ äîñòàòêó, òâîð÷îãî íàòõíåííÿ ³

íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿.
Õàé Âàøà ÷óéí³ñòü, íåâòîìí³ñòü, âèñî-

êèé ïðîôåñ³îíàë³çì ³ áàæàííÿ òâîðèòè
äîáðî çàâæäè ñóïðîâîäæóþòü Âàñ.

Ùèðî áàæàºìî Âàì íîâèõ çâåðøåíü íà
ïðîôåñ³éí³é íèâ³.

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

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ ÕÐÎÍ²ÊÀ

15 ãðóäíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîä-
æåííÿ

ØÀÒÐÎÂÀ Àííà Ïàâë³âíà
äîáðå çíàíà â îñâ³ò³ ëþäèíà.

Âñå âàøå æèòòÿ ìîæå ñëóæèòè ïðèêëàäîì ñàìî-
â³ääàíîãî âèñîêîïðîôåñ³éíîãî ñëóæ³ííÿ îáðàí³é
ñïðàâ³.

Øàíîâíà ³ìåíèííèöå!
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ðîäèííîãî òåïëà,

äîñòàòêó ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ.
Ùîá ë³ò áóëî íå ìåíøå ñòà,
Æèòòÿ ñâ³òèëîñü ñîíöåì,
À ùàñòÿ é ïðîìåí³ äîáðà
Äèâèëèñü ó â³êîíöå.

Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ
Ìóêà÷³âñüêî¿ ÇÎØ ²-²²² ñò. ¹10

Ç ×ÓÄÎÂÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!



     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

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

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

  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
(62 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.

     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

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

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

 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.

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.

     Продається піаніно “Україна”
коричневого кольору (б/к, в хоро�
шому стані). Тел.: 066 629 65 36
     Продається АГВ�120  нове ( не

було в роботі), плита "Алма�Ата",
плита "Перемога" (нова), плита 2�
камфорна з духовкою, газова у хо�
рошому стані з газовим балоном.
Звертатися  по тел. 4�10�09. Дзво�
нити з 8.30 до 10.45.

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.

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. 050 646 59 75.

ПОТРІБЕН НА РОБОТУ
ВОДІЙ категорії «Д»

та автослюсар.
Тел.: 050�5453088.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
НА РОБОТУ ЕКСПЕРТ

З ВИДАЧІ БЕЗЗАСТАВНИХ
КРЕДИТІВ. З/п від 1700

грн. + бонуси.
Тел.: 050 654 23 58

(VАBБанк)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Мукачівська філія автомо�

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

Запис на курси  прово�
диться за адресою

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

з 9.00 до 18.00.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
ВОДІЇ

категорії «Е» на автомашини
вантажопідйомністю  від 3, 5  до
20 тонн з досвідом роботи для
здійснення  міжнародних пере�
везень.

Тел. 099�0263091,
099�6114750.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА
 ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ
по прокладке электрокабелей

в коллекторе.
За счет фирмы—проживание,

трехразовое питание, спецодеж�
да. Зарплата  от 500 у.ед. Обра�
щаться по тел. 050�7561010.

ТРЕБУЮТСЯ УСЛУГИ
опытного с  профессиональ�

ным стажем
водителя автомобиля

( желательно—пенсионера).

Обращаться
050�5237134.

ПОТРІБНА НА РОБОТУ
Швачка по пошиву тюлі

та шторів.
Тел. 0509786897 (Марина).
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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

1) Терміново продається земельна ділянка в с.Павши�
но вул. Нова, 15 сот з фундаментом, комунікації поруч,
стартова ціна 14500 у.од. 0509425800

2) Терміново продається 3 кімнатнам квартитра по вул.
Закарпатська, 5 поверх, середній стан, стартова ціна
22000 у.од., торг, 0661543416

3) Терміново продається будинок по вул. Кубанська,
пл. 125 м.кв., 7 сот землі, потребує ремонту, стартова
ціна 43000 у.од., торг, 0661543416

4) Продається або здається в оренду офісне приміщен�
ня по вул. Миру(район зупинок) пл. 105 м.кв., ціна догов�
ірна 0661543416

5) Продається земельна ділянка 10 сот в селі Павшино
притрасі Мукачево�Берегово, стартова ціна 12000 у.од.,
торг, 0661543416

6) Здається в оренду офісні приміщення по вул. Пушк�
іна пл. 40 та 48 м.кв., (пішеходна зона) всі комунікації:
ремонт, опалення, телефон, інтернет, можлива оренда
частинами приміщення, 0661543416

7) Грошові позики під заставу без довідки про доходи
0661543416

ОГОЛОШЕННЯ. НЕРУХОМІСТЬ

(ЗАЗ, ВАЗ, КIA,
CHEVROLET,
OPEL, CHERI)

ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ З ВІДСОТКОМ ДО 5 %в рік
БЕЗ ДОВІДКІ ПРО ДОХОДИ

НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ РАЗОМ З АВТО
(GPRS, ЗИМОВІ ШИНИ, DVD МАГНІТОЛА)

ТЕЛ.: 0954707723.

РОЗПРОДАЖА НОВИХ�АВТО

 Листопад – останній місяць осені. Він багатий на
різні події: Свято Осені, Святого  Мартина,  засідання
ГО МАЛіЖа у цьому навчальному уроці, яке було при�
свячене Дню української  писемності. На засідання
зібрались маліжани з різних шкіл міста: ЗОШ №2, ЗОШ
№4, ЗОШ №7, ЗОШ №15, ЗОШ №20, гімназії.

Почесним членом ГО є також Андрій Вікторович Ба�
лога – депутат  обласної Ради, який за останні два роки
надає  нашій  організації допомогу  у вирішенні фінан�
сових питань: поїздки членів МАЛіЖа з програмою
підготовленою членами різних номінацій («Авторська
пісня», «Художнє фото», «Літературно�музична компо�
зиція» та інші) по маршруту � Мукачево � Львів – Прага
– Париж – Польща. Поїздка була присвячена Дням ук�
раїнської  культури у Чехії. Для неї А.В. Балога виділив
нам значну  суму, а також спонсорував поїздку делегації
на фестиваль «Рекітське сузір’я».

 Делегація міста успішно виступила на фестивалі  і
привезла одну найвищу нагороду � «Гран�прі»;  6 � Дип�
ломів 1 ступеня; 4 – 2 ступеня і 6 – 3 ступеня.

 Під час засідання було обговорено план роботи ГО,
тематику проведень майстер – класів.

З успіхом пройшов виступ маліжан, присвячений Дню  української писемності, під час якого глядачі мали можливість
побачити коротенькі інсценізації з п’єси І. П. Котляревського  «Наталка – Полтавка» та «Сватанки» ,а також почути
виступ переможців 10 фестивалю «Рекітське сузір’я».

  З увагою прослухали ми і подяку Андрія Вікторовича, який щиро подякував за нагороду – ювілейну  медаль ГО
МАЛіЖ 10 фестивалю «Рекітськесузір’я».

 У кінці засідання ми всі, стоячи, побажали А.В. Балозі доброго здоров’я на «Многая,благая літа».
Живіте, люди, на благо світа,
Андрію Вікторовичу та його родині – многая літа
Многая, благая, многая, благая літа.

Адріана РИПКОВИЧ, учениця 9�В класу  мукачівської ЗОШ №6

Ïåðøå çàñ³äàííÿ ÷ëåí³â ÌÀË³Æ



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
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×åì ìåíåå òî÷íû ïðåäñêàçàíèÿ, òåï ÷àùå îíè ñáûâàþòñÿ. (Ì. Çàäîðíîâ).×åì ìåíåå òî÷íû ïðåäñêàçàíèÿ, òåï ÷àùå îíè ñáûâàþòñÿ. (Ì. Çàäîðíîâ).×åì ìåíåå òî÷íû ïðåäñêàçàíèÿ, òåï ÷àùå îíè ñáûâàþòñÿ. (Ì. Çàäîðíîâ).×åì ìåíåå òî÷íû ïðåäñêàçàíèÿ, òåï ÷àùå îíè ñáûâàþòñÿ. (Ì. Çàäîðíîâ).×åì ìåíåå òî÷íû ïðåäñêàçàíèÿ, òåï ÷àùå îíè ñáûâàþòñÿ. (Ì. Çàäîðíîâ).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10
Õ/ô "Êàòèíå ùàñòÿ" (1). 13.15
Ëþáëþ! ×åêàþ!. 14.15, 17.20,
22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 16.00 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïî-
ö³ëóé! Íîâà ³ñòîð³ÿ" (1). 19.20,
03.55 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 20.00 Ò/ñ "Íå æ³íî÷à ñïðà-
âà" (1). 22.00, 03.25 Ïîä³¿ äíÿ.
23.20 Õ/ô "Òàºìíèöÿ ïåðåâàëó
Äÿòëîâà" (2) .01.30 Õ/ô "Ùåëå-
ïè 2" (2). 04.30 Õ/ô "Á³ëà ìàòå-
ð³ÿ" (1) .

Ò Å Ò
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/
ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 08.55 ªðàëàø.
10.00, 21.05 Êðà¿íà Ó. 11.05, 00.35
Îäíà çà âñ³õ. 12.05 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèí-
öåñà-âî¿í" (1). 13.05 Ò/ñ "ßêîñü ó
êàçö³" (1). 14.00 Áîãèíÿ øîï³íãó. 15.45
Ó ÒÅÒà òàòî! 16.50 Êîðîëåâà áàëó.
18.00 ÒÅÒêè ³ øìîòêè. 19.00 Ìîäó
íàðîäó. 20.00 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà
ñèíà" (1). 22.10 6 êàäð³â. 23.15
Äóðíºâ+1. 23.55 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 01.25 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2).
02.10 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
02.55 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 14.30  - ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ!!!.
12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿ-
ìà 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 êîìåí-
òàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ.
19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ". 19.25 -  "Ñïîðò
×àñ". 19.30 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 - Õ/ô. 21:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 21.55 - "Ñïîðò ×àñ".
22.00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05 - Ò/ñ.
22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.15, 13.25 Ì/ñ "×åðåïàøêè-í³íäçÿ".
06.35, 07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì.
06.40, 13.45 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.30,
08.30, 19.55, 01.10 Ïîãîäà. 09.00 Õ/
ô "Ãîñòÿ". 11.40, 18.00, 22.05 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.20, 14.25 Kids Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè". 16.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâ-
ðîâî¿". 19.00, 01.05 Ðåïîðòåð. 19.20
Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàí-
äà". 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.05 Õ/ô
"Ïàðîëü ðèáà-ìå÷" (2). 01.15 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 02.00 Ò/ñ
"Ïë³òêàðêà". 02.40 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé. 02.45, 03.45 Çîíà íî÷³.
02.50 Óêðà¿íö³ Ëþáîâ. 03.50 Ìîÿ
àäðåñà - Ñîëîâêè. Ïàñòêà. 04.10
Âîëÿ â³äõîäèòü ç áîÿìè. 04.25 Âå-
ëèêèé çëàì. 04.40, 05.10 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 04.45 Ìîâ÷àçíå áîæå-
ñòâî. 04.55 Í³ìôåÿ êàíä³äà.
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09.25 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.40 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó". 10.25 Ò/
ñ "ÌîíòåÊð³ñòî". 11.20 Íåõàé Âàì
áóäå êîëüîðîâî! 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15 Çíàê ïè-
òàííÿ. 12.40 Ïðåì"ºðà. Ä/ô "Äîâãå
äèòèíñòâî". 13.20 Õ/ô "Îäèí ³ç íàñ".
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.35 "Ñåêðåòè óñï³õó"
ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ. 16.15 Ò/ñ "Òàºì-
íèöÿ ñòàðîãî ìîñòó". 17.00 Õ/ô "Òå-
ãåðàí-43" 1ñ.. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.10 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 19.35
Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî (÷.1).
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.40 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "ß ëþá-
ëþ òåáå, Óêðà¿íî!" (2÷.). 22.50 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 23.25 Íà ñëóõó. 23.50 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 00.10 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ
äîäîìó. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâíå.

  Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.55 "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). 11.05, 12.10,
20.15, 21.20 Ò/ñ "Òðè ìóøêåòåðè".
13.15, 14.35, 15.40, 02.10, 03.00 Ò/
ñ "Áåç ñë³äó". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 22.25 "Ì³íÿþ æ³íêó - 8". 00.10,
03.50 Õ/ô "Áàíäèòè" (2).

IÍÒÅÐ
05.25, 22.30 Ò/ñ "Êóë³íàð 2". 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 "×îðí³ ê³øêè". 11.10, 12.20,
03.35 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
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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". 11.25 Íåõàé
Âàì áóäå êîëüîðîâî! 12.00 Íîâè-
íè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 13.30 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿-
íè â³ä À äî ß. 13.50 Ñâ³òëî. 14.10
Ïðàâî íà çàõèñò. 14.30 Òåìíèé ñè-
ëóåò.14.40 Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.35 Æèòòÿ íà ð³âíèõ.
15.55 ßê öå?. 16.30 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó". 17.20 Ïðî ãîëîâ-
íå. 17.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.05 Àãðî-
News. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñ-
ïåêòèâà. 18.50 Ñ³ëüðàäà. 19.15
Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìîðà". 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Çíàê
ïèòàííÿ. 21.50 Êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà "ß ëþáëþ òåáå, Óêðà¿íî!" (1÷.).
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Íà
ñëóõó. 23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
00.10 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.40 Ïðî ãîëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêà-
äåì³ÿ. 03.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 03.15 Ðîÿëü â êóùàõ.

Êàíàë «1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.45
"ÒÑÍ". 08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà".
09.05, 17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ òà ïîêà-
ðàííÿ" (1). 11.15 Ò/ñ "Øåðëîê
Õîëìñ". 13.15, 02.05 Ò/ñ "Áåç ñë³äó".
16.45, 04.30 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.15, 21.20 Ò/ñ "Òðè ìóøêåòåðè".
22.25, 04.55 "Ãðîø³". 00.00 Õ/ô "Íå
îçèðàéñÿ" (1).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 12.20 Ò/ñ "Êîõàííÿ íåñïîä³-
âàíå íàãðÿíå". 13.45, 03.30 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.40 "Æäè ìåíÿ". 18.00, 04.40 Òîê-
øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/
ñ "Ïàñ³÷íèê". 20.00 "Ïîäðîáèö³".
20.30 Ò/ñ "×îðí³ ê³øêè". 22.30 Ò/ñ
"Êóë³íàð 2". 00.35 Ò/ñ "Êàðòêîâèé
áóäèíîê" (2). 01.35 Õ/ô "×îðíèé
äîù" (2).

 ICTV
06.15 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.20 Åêîíîì³-
÷íèé ³íòåðåñ. 06.25 "Òàêñ³". Êîìåä-
³éíèé òåëåñåð³àë. 06.50 "Ëåñÿ+Ðî-
ìà". Êîìåä³éíèé òåëåñåð³àë. 07.25
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.35 Ôàêòè òèæíÿ ç
Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ (ïîâòîð).
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 09.30 "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". Äåòåêòèâíèé
òåëåñåð³àë. 11.00 "Ë³òºéíèé". Äå-
òåêòèâíèé òåëåñåð³àë. 12.00
"Ë³êâ³äàö³ÿ". 1 ñ. Ïðèãîäíèöüêèé
òåëåñåð³àë. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 "Ë³êâ³äàö³ÿ". 2-7 ñåð³¿. Ïðè-
ãîäíèöüêèé òåëåñåð³àë. 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè ç Êîñòÿíòèíîì Ñòîãí³ºì. 20.10
"Ñïåöçàã³í "Øòîðì". Ïðèãîäíèöüêèé
òåëåñåð³àë. 22.15 Ñâîáîäà ñëîâà
ç Àíäð³ºì Êóëèêîâèì. 00.40 "Îñ-
òàííÿ ³ñòèíà". Õóäîæí³é ô³ëüì (2).
02.15 Ïðî-Ziêàâå.ua. 03.15 Ñâî-
áîäà ñëîâà ç Àíäð³ºì Êóëèêîâèì
(ïîâòîð).

ÎÐÒ
08.15 "Æèòè çäîðîâî!" 09.30, 02.55
"Ìîäíèé âèðîê". 10.45 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷". 11.15 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 11.55 "Ó íàø ÷àñ". 13.00
²íø³ íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 14.15 "×àñ îá³äàòè!". 15.00
"Âîíè òà ìè". 16.00 "Íàîäèíö³ ç
óñ³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
17.40, 01.00 "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ!". 18.55, 02.05 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü".  20.00 "×àñ".  20.30 Ò/ñ
"Â³äëèãà". 22.50 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.25 Í³÷í³ íîâèíè. 23.35 "Ïî-
çíåð".

ÑÒÁ
06.15, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!"
07.55, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.35 "Òàºìíèö³
Õ-ôàêòîðà. Îäí³ ïðîòè âñ³õ".
10.35, 01.25 Õ/ô "Íåðîçóìíà
ç³ðêà"(1). 12.40 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè æ³íîê".
14.55 "Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.10
"Êóá - 4". 22.25 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 4". 00.10 "Îäèí çà âñ³õ".
03.05 Í³÷íèé åô³ð.

í³äîì Êàíåâñüêèì". 13.40 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.40 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Àííóøêà". 18.00,
04.40 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 19.05 Ò/ñ "Ïàñ³÷íèê". 20.00,
03.05 "Ïîäðîáèö³". 00.35 Ò/ñ "Êàðò-
êîâèé áóäèíîê" (2). 01.35 Õ/ô "Íà
÷óæ³é ñìóç³".

 ICTV
04.50 Ôàêòè. 05.20 Ñâ³òàíîê. 06.20
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.25 Åêîíîì³÷íèé
³íòåðåñ. 06.35 "Òàêñ³". Êîìåä³éíèé
òåëåñåð³àë. 07.00 "Ëåñÿ+Ðîìà". Êî-
ìåä³éíèé òåëåñåð³àë. 07.35 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 07.45 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
Ï³äñóìêè ç Êîñòÿíòèíîì Ñòîãí³ºì.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè ç Êîñòÿíòèíîì
Ñòîãí³ºì. 10.10 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 10.25 "Ë³òºéíèé". Äåòåêòèâ-
íèé òåëåñåð³àë. 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
13.05 "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
Äåòåêòèâíèé òåëåñåð³àë. 14.30
"Ñïåöçàã³í "Øòîðì". Ïðèãîäíèöüêèé
òåëåñåð³àë. 16.35 "Ë³òºéíèé". Äåòåê-
òèâíèé òåëåñåð³àë. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè ç
Êîñòÿíòèíîì Ñòîãí³ºì. 20.10 "Ñïåö-
çàã³í "Øòîðì". Ïðèãîäíèöüêèé òåëå-
ñåð³àë. 22.15 "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". Äåòåêòèâíèé òåëåñåð³àë.
23.25 "Ïóíêò ïðèçíà÷åííÿ-5". Õó-
äîæí³é ô³ëüì (2). 01.25 Íåñåêðåòí³
ôàéëè. 02.15 "Òðèíàäöÿòèé". Òåëå-
ñåð³àë. 03.00 "Áëàêèòíèé ì³ñÿöü".
Õóäîæí³é ô³ëüì (2). 04.30 Ïðî-
Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Æèòè çäîðîâî!" 09.30, 02.55
"Ìîäíèé âèðîê". 10.45 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 11.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 11.55 "Ó íàø ÷àñ". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.15 "×àñ îá³äàòè!". 15.00
"Âîíè òà ìè". 16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ-
³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
01.00 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 18.55,
02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Â³äëèãà". 22.55
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.30 Í³÷í³ íîâè-
íè. 23.40 "Çà êðîê â³ä Òðåòüî¿ ñâ³òî-
âî¿". ô.3.

ÑÒÁ
05.30 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïîõîâàíà
æèâöåì". 06.15, 15.55 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.00, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà

ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.50, 01.10 Õ/ô
"Ä³â÷àòà"(1). 11.55 Õ/ô "Ïàâóòèíêà
áàáèíîãî ë³òà"(1). 13.55 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â". 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".
02.50 Í³÷íèé åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Àäâîêàò" (1). 07.00, 09.00,
17.00, 19.00 Ïîä³¿. 07.20 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ"
(1). 09.10, 13.25, 17.20, 22.30 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.05, 20.00 Ò/ñ "Íå æ³íî-
÷à ñïðàâà" (1). 12.20, 04.55 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 16.00 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà
³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 04.15 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00, 03.45
Ïîä³¿ äíÿ. 00.15 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³
7" (2). 02.05 Õ/ô "Òàºìíèöÿ ïåðåâà-
ëó Äÿòëîâà" (2). 05.45 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.55 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàð-
ô³ëäà" (1). 08.55 ªðàëàø. 10.00,
21.05 Êðà¿íà Ó. 11.05, 00.35 Îäíà
çà âñ³õ. 12.05 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöå-
ñà-âî¿í" (1). 13.05 Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³"
(1). 14.00 Áîãèíÿ øîï³íãó. 15.45 Ó
ÒÅÒà òàòî!. 16.50 Êîðîëåâà áàëó.
18.00 ÒÅÒêè ³ øìîòêè. 19.00 Ìîäó
íàðîäó. 20.00 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà
ñèíà" (1). 22.10 6 êàäð³â. 23.30 Ò/ñ
"Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.25 Ò/ñ "Çàêðè-
òà øêîëà" (2). 02.10 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³

êóðñàíòè" (1). 02.55 Ç íî÷³ äî ðàí-
êó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 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
-Íîâèíè "×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 - Íîâèíè "×àñ".
22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40 - Í³÷
ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.15, 06.10, 05.10 Teen Time. 05.20
Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ. 06.15, 13.30
Ì/ñ "×åðåïàøêè-í³íäçÿ". 06.35,
07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì. 06.40,
13.45 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.30, 08.30,
19.55, 01.10 Ïîãîäà. 09.00, 20.00
Ò/ñ "Ìîëîä³æíà êîìàíäà". 10.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00, 18.00, 22.00
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25, 14.30 Kids
Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ
"Òàòóñåâ³ äî÷êè". 16.50 Ò/ñ "Ìåòîä
Ëàâðîâî¿". 19.00, 01.05 Ðåïîðòåð.
19.20 Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ".
23.05 Õ/ô "Ñîëäàò" (2). 01.15 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.55 Ò/ñ
"Ïë³òêàðêà". 02.40, 03.35 Çîíà íî÷³.
02.45 Äðàé Õìàðà îñòàíí³ ñòîð³íêè.
03.10 Ñîí Àë³íè Êîñòîìàðîâî¿.
03.40 Óêðà¿íö³ Â³ðà. 04.30 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 04.30 Áèñòðîïëèííèé
ñîí.

ÑÅÐÅÄÀ, 18 ÃÐÓÄÍß
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 09.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìà-
äÿíàìè. 10.00 Ïðÿìå âêëþ÷åííÿ ç
Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè. 10.15 Ò/
ñ "ÌîíòåÊð³ñòî". 11.15 Íå â³ð õóäî-
ìó êóõàðþ .11.40 Êíèãà.ua. 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30
Äîðîñë³ ³ãðè. 13.30 Õ/ô "Òåðì³íîâî...
Ñåêðåòíî... ÃÓÁ×ÅÊÀ". 15.00 Íîâè-

íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.45 Ïîãîäà. 15.50 Óê-
ðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 16.40 Õ/ô "Òåãåðàí-
43" 2ñ. 17.55 Ïðî ãîëîâíå. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.40
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.15 Ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Óìîðà". 20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Îô³-
ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40 Êîíöåðò-
íà ïðîãðàìà "Ìóçèêà íàñ ç"ºäíàëà".
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.25 Íà
ñëóõó. 23.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.40, 03.35 "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). 11.05,
12.10, 20.15, 21.20, 22.25 Ò/ñ "Òðè
ìóøêåòåðè". 13.15, 14.35, 15.40,
01.55, 02.45 Ò/ñ "Áåç ñë³äó". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 23.55, 05.10
"Òà÷êè - 2". 00.20, 03.50 Õ/ô "Êîø-
ìàð çà ñò³íîþ" (2).

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Êóë³íàð 2". 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 "×îðí³
ê³øêè". 11.10, 12.20, 04.10 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.40 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.40 "Äà-

Íîâèé Êàíàë
05.15 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ. 06.10
Teen Time. 06.15, 13.30 Ì/ñ "×åðå-
ïàøêè-í³íäçÿ". 06.35, 07.00, 07.35,
08.35 Ï³äéîì. 06.40, 13.45 Ì/ñ "Ãóá-
êà Áîá". 07.30, 08.30, 19.55, 01.25
Ïîãîäà. 09.00, 20.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æ-
íà êîìàíäà". 10.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 11.00, 18.00, 22.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 13.25, 14.30 Kids Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè". 16.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâ-
ðîâî¿". 19.00, 01.20 Ðåïîðòåð. 19.20
Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.05 Õ/
ô "Ðîìåî ïîâèíåí ïîìåðòè" (2).
01.30 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2).
02.10 Ò/ñ "Ïë³òêàðêà". 02.55 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 03.00, 03.50 Çîíà
íî÷³. 03.05 Óêðà¿íö³ Â³ðà. 03.55 Ìîÿ
àäðåñà - Ñîëîâêè. Òÿãàð ìîâ÷àííÿ.
04.15 Äâ³ Äîë³. 04.45, 05.10 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 04.50 Óñì³øíèê.

×ÅÒÂÅÐ, 19 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.25 Êðà¿íà on line. 07.35 Åðà
á³çíåñó. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè.
08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 09.40 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî
ìîñòó". 10.25 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî".
11.20 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.30 Êîíòðîëüíà ðîáîòà. 12.50
Ïðåì"ºðà. Ä/ô "Ðîçóì, âò³ëåíèé ó
çâóê ÷àð³âíèé". 13.35 Õ/ô "Ìàìà".
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 15.15 Euronews. 15.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.35 Êðîê
äî ç³ðîê. Ç Äíåì Ñÿòîãî Ìèêîëàÿ.
16.15 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñ-
òó". 17.05 Õ/ô "Æîðñòîêèé ðîìàíñ"
1ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñïåê-
òèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10
Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 19.35 Ôå-
ñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî (÷.2).
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.40 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê.
22.30 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.15 Ñïîðò. 23.20
Ïîãîäà. 23.25 Íà ñëóõó. 23.50 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 00.10 Ñì³õ ç äîñ-
òàâêîþ äîäîìó. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.40 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 09.05, 17.10 Ò/ñ "Ëþáîâ
òà ïîêàðàííÿ" (1). 11.05, 12.10,
13.30, 20.15, 21.20, 22.25 Ò/ñ "Òðè
ìóøêåòåðè". 14.35, 15.40, 01.55,
02.45 Ò/ñ "Áåç ñë³äó". 16.45, 05.20
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 23.55 Õ/ô "Í³êî-
ëè íå çäàâàéñÿ". 03.35 Õ/ô "Í³êîëè
íå çäàâàéñÿ" (2).

IÍÒÅÐ
05.30, 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 06.15, 19.05 Ò/ñ "Ïàñ³÷-
íèê". 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 ²ÍÒÅ-
Ðîì". 09.10, 20.30 Ò/ñ "Ð³äê³ñíà ãðó-
ïà êðîâ³". 11.10, 12.20, 04.05 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.40, 03.20 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.40 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Àííóøêà". 20.00,
02.50 "Ïîäðîáèö³". 00.55 Ò/ñ "Êàðò-
êîâèé áóäèíîê" (2).

 ICTV
04.45 Ôàêòè. 05.15 Ñâ³òàíîê. 06.20
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.25 Åêîíîì³÷íèé
³íòåðåñ. 06.30 "Òàêñ³". Êîìåä³éíèé
òåëåñåð³àë. 06.55 "Ëåñÿ+Ðîìà". Êî-
ìåä³éíèé òåëåñåð³àë. 07.35 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 07.40 Ñòîï-10. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè ç
Êîñòÿíòèíîì Ñòîãí³ºì. 10.10 Àíåê-
äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.25
"Ë³òºéíèé". Äåòåêòèâíèé òåëåñåð³-
àë. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Àíåê-
äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 13.10 "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". Äåòåêòèâíèé
òåëåñåð³àë. 14.35 "Ñïåöçàã³í
"Øòîðì". Ïðèãîäíèöüêèé òåëåñåð³-
àë. 16.40 "Ë³òºéíèé". Äåòåêòèâíèé
òåëåñåð³àë. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè ç Êîñ-
òÿíòèíîì Ñòîãí³ºì. 20.10 "Ñïåöçàã³í
"Øòîðì". Ïðèãîäíèöüêèé òåëåñåð³-
àë. 22.15 "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". Äåòåêòèâíèé òåëåñåð³àë.
23.25 "Îáãîâîðåííþ íå ï³äëÿãàº-3.
Âèêóï". Õóäîæí³é ô³ëüì (2). 01.30
Ïðîâîêàòîð. 02.15 "Òðèíàäöÿòèé".
Òåëåñåð³àë. 03.00 "Äîðîãè íàçàä
íåìàº". Õóäîæí³é ô³ëüì (2). 04.30
Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
07.15 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 08.15
"Æèòè çäîðîâî!". 09.25, 13.20 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 10.00 Ùîð³÷íå
ïîñëàííÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïó-
ò³íà Ôåäåðàëüíèì Çáîðàì. 11.05
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 11.20 "Êîíò-

âàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.45
Ò/ñ "Àííóøêà". 18.00 Òîê-øîó "Ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.05 Ò/ñ "Ïàñ³÷-
íèê". 20.00, 03.30 "Ïîäðîáèö³". 20.30
Ò/ñ "Ð³äê³ñíà ãðóïà êðîâ³". 00.55 Ò/ñ
"Êàðòêîâèé áóäèíîê" (2). 02.00 Õ/ô
"Ìèëèé äðóã" (2).

 ICTV
04.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 04.55
Ôàêòè. 05.25 Ñâ³òàíîê. 06.25 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.35 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.40 "Òàêñ³". Êîìåä³éíèé òåëåñåð-
³àë. 07.00 "Ëåñÿ+Ðîìà". Êîìåä³éíèé
òåëåñåð³àë. 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè.
07.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè ç Êîñòÿíòèíîì Ñòîãí³ºì.
10.10 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
10.25 "Ë³òºéíèé". Äåòåêòèâíèé òå-
ëåñåð³àë. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 13.10
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". Äåòåê-
òèâíèé òåëåñåð³àë. 14.35 "Ñïåöçàã³í
"Øòîðì". Ïðèãîäíèöüêèé òåëåñåð³-
àë. 16.45 "Ë³òºéíèé". Äåòåêòèâíèé
òåëåñåð³àë. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè ç Êîñ-
òÿíòèíîì Ñòîãí³ºì. 20.10 "Ñïåöçàã³í
"Øòîðì". Ïðèãîäíèöüêèé òåëåñåð³-
àë. 22.15 "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". Äåòåêòèâíèé òåëåñåð³àë.
23.25 "Äîðîãè íàçàä íåìàº". Õó-
äîæí³é ô³ëüì (2). 01.20 Ñòîï-10.
02.15 "Òðèíàäöÿòèé". Òåëåñåð³àë.
03.00 "Ñòàíäàðòíà ïðîöåäóðà".
Õóäîæí³é ô³ëüì (2). 04.35 Ïðî-
Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Æèòè çäîðîâî!" 09.30, 02.55
"Ìîäíèé âèðîê". 10.45 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 11.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 11.55 "Ó íàø ÷àñ". 13.00 ²íø³
íîâèíè. 13.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 14.15 "×àñ îá³äàòè!". 15.00
"Âîíè òà ìè". 16.00 "Íàîäèíö³ ç óñ-
³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40,
01.00 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 18.55,
02.05 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 20.00
"×àñ". 20.30 Ò/ñ "Òðåòÿ ñâ³òîâà".
22.50 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.25 Í³÷í³
íîâèíè. 23.35 "Ïîë³òèêà".

ÑÒÁ
05.50 "×óæ³ ïîìèëêè. Äðóæíÿ ðî-
äèíà". 06.30, 15.55 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 08.15, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Ç ÷óäîâèñüêà â êðàñóíþ". 10.55
"Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2". 13.55
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 14.55 "Çâà-
íà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íî-
âèíè". 20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô -
3". 02.20 Õ/ô "Àôîíÿ"(1). 03.45
Í³÷íèé åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Àäâîêàò" (1). 07.00, 09.00,
17.00, 19.00 Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ"
(1). 09.10, 13.25, 17.20, 22.30 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.05, 20.00 Ò/ñ "Íå æ³íî-
÷à ñïðàâà" (1). 12.20 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 16.00, 04.05 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà
³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 04.50 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 22.00, 03.35 Ïîä³¿
äíÿ. 00.15 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ 7" (2).
02.05 Ò/ñ "ÑÎÁÐ" (2). 05.30 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30, 07.20 Ì/ñ
"Ëàëàëóïñè" (1). 06.55 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 08.55
ªðàëàø. 10.00, 21.05 Êðà¿íà Ó. 11.05,
00.35 Îäíà çà âñ³õ. 12.05 Ò/ñ "Êñå-
íà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 13.05 Ò/ñ
"ßêîñü ó êàçö³" (1). 14.00 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 15.45 Ó ÒÅÒà òàòî!. 16.50
Êîðîëåâà áàëó. 18.00 ÒÅÒêè ³ øìîò-
êè. 19.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00 Ò/ñ
"Äâà áàòüêà ³ äâà ñèíà" (1). 22.10 6
êàäð³â. 23.30 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
01.25 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2). 02.10
Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
02.55 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

«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 -  ïðî-
ãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 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".
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³-
êîì. 08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1).
08.55 ªðàëàø.  10.00 Êðà¿íà Ó.
11.05, 00.35 Îäíà çà âñ³õ. 12.05 Ò/
ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 13.05
Ò/ñ "ßêîñü ó êàçö³" (1). 14.00 Áîãè-
íÿ øîï³íãó. 15.45 Ó ÒÅÒà òàòî! 16.50
Êîðîëåâà áàëó. 18.00 ÒÅÒêè ³ øìîò-
êè. 19.00 ²êîíà ñòèëþ. 20.15 Õ/ô
"Ä³ì âåëèêî¿ ìàòóñ³ 3: ßêèé áàòü-
êî, òàêèé ñèí" (2). 22.45 Ñì³øí³øå,
í³æ êðîëèêè. 23.30 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî"
(2). 01.25 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2).

02.10 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè"
(1). 03.35 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

«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 - "×ÀÑ". 11.05 - Ïðîãíîç ïî-
ãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11.15
- Ò/ñ. 12.00 - Ä/ñ. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Ì/ô. 14.00 -  "
Ê³íîìàã³ÿ ". 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/ñ. 17.50 - Ì/ô. 18:10 - Ò/
ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:25 -
ïðîãðàìà "Ñïîðò ×àñ". 19:30 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20.00 - Ïðîãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21.00 - "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 21:55 - "Ñïîðò
×àñ". 22:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè. 22:05
- Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
05.15 Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ. 06.10
Teen Time. 06.15, 13.30 Ì/ñ "×åðå-
ïàøêè-í³íäçÿ". 06.35, 07.00, 07.35,
08.35 Ï³äéîì. 06.40, 13.45 Ì/ñ "Ãóá-
êà Áîá". 07.30, 08.30, 19.55, 01.15
Ïîãîäà. 09.00, 20.00 Ò/ñ "Ìîëîä³æ-
íà êîìàíäà". 10.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 11.00, 18.00, 22.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 13.25, 14.30 Kids Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè". 16.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâ-
ðîâî¿". 19.00, 01.10 Ðåïîðòåð. 19.20
Àáçàö! 21.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.05 Õ/ô
"Ðîçïëàòà" (2). 01.20 Ò/ñ "Ùîäåííè-
êè âàìï³ðà" (2). 02.00 Ò/ñ "Ïë³òêàð-
êà". 02.45, 04.00 Çîíà íî÷³. 02.50
Ñ.Ïàðàäæàíîâ. Â³äêëàäåíà ïðå-
ì'ºðà. 03.05 Ä³àëîãè Â Ñ³ëüâåñò-
ðîâ. 04.05 Ñê³ôè (ñâ³ä÷åííÿ ³
âåðñ³¿). 04.30, 05.00 Çîíà íî÷³ Êóëü-
òóðà .04.35 SOLO-MEA. 05.05 Ì/ñ
"Áàðáîñê³íè".

ÑÓÁÎÒÀ, 21 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.05 Ô³ëüì-êîíöåðò "Øóêàé Âºòðî-
âà!" 08.30 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 09.05
Æèòòÿ íà ð³âíèõ. 09.15 Àðì³ÿ. 09.30
Ïðàâîñëàâíèé â³ñíèê. 10.10 Ìî-
ìåíòè æèòòÿ. 11.15 Òåàòðàëüí³ ñå-
çîíè. 12.15 Ô³íàë Íàö³îíàëüíîãî
â³äáîðó íà Ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé
êîíêóðñ "ªâðîáà÷åííÿ 2014". 14.40
Õ/ô "Òåðì³íîâî... Ñåêðåòíî... ÃÓÁ-
×ÅÊÀ". 16.15 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà.
17.10 Óêðà¿íñüêèé àêöåíò. 17.30
Çîëîòèé ãóñàê. 18.00 Ôåñòèâàëü
ãóìîðó "Óìîðà". 20.35 Ñëîâî ðåã³-
îíàì. 20.55 Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 21.25 Áåç öåíçóðè. 22.00
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.50 Ñóïåðëî-
òî, Òð³éêà, Êåíî. 23.10 Þâ³ëåéíèé
êîíöåðò ãóðòó "Ñÿáðè". 01.20
Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45 Õ³ò-ïàðàä "Íà-
ö³îíàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 02.55 "Íàùàäêè" ç
Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì.

Êàíàë «1+1»
06.25 Õ/ô "Öóöåíÿòà Ñàíòè" (1).
08.15, 19.30 "ÒÑÍ". 09.00 "Õòî òàì?".
10.00 Ì/ô "Åíãð³ áåðäñ" (1). 10.05
Ì/ô "Â³íí³-Ïóõ" (1). 10.20 "Ñâ³òñüêå

ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 11.55 "Ó íàø
÷àñ". 13.00 ²íø³ íîâèíè. 14.15 "×àñ
îá³äàòè!". 15.00 "Âîíè òà ìè". 16.00
"Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 17.40, 01.00 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 18.55, 02.05 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.00 "×àñ". 20.45 Ò/ñ "Òðåòÿ
ñâ³òîâà". 22.55 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
23.30 Í³÷í³ íîâèíè. 23.40 "Îëåê-
ñàíäð Êîíîâàëîâ. Ëþäèíà-ðÿò³â-
íèê". 02.55 "Ìîäíèé âèðîê".

ÑÒÁ
05.10 "×óæ³ ïîìèëêè. Æîðñòîê³ ³ãðè".
05.55 "×óæ³ ïîìèëêè. Ùîäåííèê ìîº¿
ñìåðò³". 06.40, 15.55 "Âñå áóäå äîá-
ðå!" 08.20, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 10.00 Õ/ô "Íà ìîñ-
òó"(1). 12.10 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 13.55 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
14.55 "Çâàíà âå÷åðÿ". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.40 "Çâà-
æåí³ òà ùàñëèâ³ - 3". 00.55 Õ/ô "Îä-
ðóæåííÿ Áàëüçàì³íîâà"(1). 02.30
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Àäâîêàò" (1). 07.00, 09.00,
17.00, 19.00 Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ"
(1). 09.10, 13.25, 17.20, 22.30 Ò/ñ
"Ñë³ä" (1). 10.05, 20.00 Ò/ñ "Íå æ³íî-
÷à ñïðàâà" (1). 12.20 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 16.00, 04.05 Êðèòè÷-
íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "-Ïîö³ëóé! Íîâà
³ñòîð³ÿ" (1). 19.20, 04.50 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00, 03.35
Ïîä³¿ äíÿ. 00.15 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³
7" (2). 02.05 Ò/ñ "ÑÎÁÐ" (2). 05.30
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30, 07.20 Ì/ñ
"Ëàëàëóïñè" (1). 06.55 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
08.20 Ì/ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 08.55
ªðàëàø .10.00, 21.05 Êðà¿íà Ó. 11.05,
00.35 Îäíà çà âñ³õ. 12.05 Ò/ñ "Êñå-
íà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 13.05 Ò/ñ
"ßêîñü ó êàçö³" (1). 14.00 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 15.45 Ó ÒÅÒà òàòî! 16.50
Êîðîëåâà áàëó. 18.00 ÒÅÒêè ³ øìîò-
êè. 19.00 Ìîäó íàðîäó. 20.00 Ò/ñ
"Äâà áàòüêà ³ äâà ñèíà" (1). 22.10 6
êàäð³â. 23.30 Ò/ñ "Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2).
01.25 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2). 02.10
Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
02.55 Ç íî÷³ äî ðàíêó.

«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
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 - ïðîãðàìà "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ.
17:50 - Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ". 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 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
05.15, 06.10 Teen Time. 05.20
Ïåêåëüíå ïîáà÷åííÿ.  06.15,
13.30 Ì/ñ "×åðåïàøêè-í³íäçÿ".
06.35, 07.00, 07.35, 08.35
Ï³äéîì. 06.40, 13.45 Ì/ñ "Ãóá-
êà Áîá". 07.30, 08.30, 19.55,
01.05 Ïîãîäà. 09.00, 20.00 Ò/ñ
"Ìîëîä³æíà êîìàíäà". 10.00 Ò/
ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00,
18.00, 22.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.25, 14.30 Kids Time. 14.50
Ò/ñ "Äðóç³".  15.50 Ò/ñ "Òàòó-
ñåâ³ äî÷êè". 16.50 Ò/ñ "Ìåòîä
Ëàâðîâî¿". 19.00, 01.00 Ðåïîð-
òåð. 19.20 Àáçàö!. 21.00 Ò/ñ
"Êóõíÿ". 23.05 Õ/ô "Ñóòè÷êà"
(2). 02.20 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàì-
ï³ðà" (2). 02.35 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé. 02.40, 03.45 Çîíà
íî÷³. 02.45 Ïðèñòðàñò³ íàâêî-
ëî ñèìâîë³êè. 03.00 Ìàðêî
Êðîïèâíèöüêèé. 03.50 ×åìï³-
îí ÷åìï³îí³â. 04.05 Òà¿íñòâà
Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ Ëàâðè.
04.20, 05.10 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 04.25 Áèñòðîïëèííèé ñîí.

Ï’ßÒÍÈÖß, 20 ÃÐÓÄÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
06.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿.

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. 09.25 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 09.40 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó". 10.25 Ò/ñ
"ÌîíòåÊð³ñòî". 11.20 Íåõàé
Âàì áóäå êîëüîðîâî! 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.25 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 12.45
Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ".
13.35 Õ/ô "Õëîïåöü ³ç íàøîãî
ì³ñòà". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.

æèòòÿ". 11.25 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 1".
12.55 "Ìîÿ ñïîâ³äü" - "Éîñèô Êîá-
çîí". 14.00 "Ì³íÿþ æ³íêó - 8". 15.30
Ì/ô "Ìàøèí³ êàçêè" (1). 15.35 Ì/ô
"Ìàøà ³ âåäì³äü" (1). 16.20 "Âå÷³ðí³é
Êè¿â - 2013". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà
- 4". 20.00, 04.10 Õ/ô "Ëþäè - Õ - 2"
(2). 22.50 Õ/ô "Ëþäè - X - 3: Îñ-
òàíí³é êîíòàêò" (2). 00.40 Õ/ô "Ëåä³"
(3). 02.45 Ò/ñ "Ñâ³ò Ñîí³" (1).

IÍÒÅÐ
05.30 "Øóñòåð Live". 09.30 "Âñå äëÿ
ìàìè". 10.00 Ä/ô "Êîñòÿíòèí Ìåëàä-
çå. Ñ³ðèé êàðäèíàë" .11.05, 01.35 Ò/

ñ "²äåàëüíèé øëþá". 15.25 Ì³æíà-
ðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó "Þðìà-
ëà". 18.00 Õ/ô "Ï³òè, ùîá çàëèøèòè-
ñÿ". 20.00, 04.10 "Ïîäðîáèö³". 20.30
Õ/ô "Òè áóäåø ìîºþ". 22.30, 04.50
"Âåëèêà Ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêè".
23.30 Õ/ô "Âñå ìîæëèâî".

ICTV
04.15 Ôàêòè. 04.45 Ñâ³òàíîê. Ì/ô
"Áàëòî". 05.55 Êîçèðíå æèòòÿ. 06.30
"Êàñïåð". Õóäîæí³é ô³ëüì. 08.25
Ç³ðêà YouTube. 09.35 Äà÷à. 10.05
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.00 Çà êåð-
ìîì. 11.35 ÏóÒÜÎâà êðà¿íà. 11.55
"Àìåðèêàíñüêèé í³íäçÿ-4". Õóäîæí³é
ô³ëüì. 14.00 "Ë³êâ³äàö³ÿ". 8-12 ñåð³¿.
Ïðèãîäíèöüêèé òåëåñåð³àë. 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. Ï³äñóìêè ç Êîñòÿíòèíîì
Ñòîãí³ºì. 19.55 "Ë³êâ³äàö³ÿ". Ô³íàë.
Ïðèãîäíèöüêèé òåëåñåð³àë. 21.50
"Ñòèðà÷". Õóäîæí³é ô³ëüì. 00.10
"Â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â". Õóäîæí³é
ô³ëüì. 02.15 "Îáãîâîðåííþ íå
ï³äëÿãàº-3. Âèêóï". Õóäîæí³é ô³ëüì
(2). 03.45 "Êàñïåð". Õóäîæí³é ô³ëüì.
05.20 Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
07.00 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
07.40 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
07.55 "Ðîçóìíèö³ é ðîçóìíèêè".
08.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 09.15
"Ñìàê". 09.55 "Àíäð³é Ìàêàðåâè÷.
Ìàøèíà éîãî ÷àñó". 11.15 "²äåàëüí³
ðåìîíò". 12.15 "Ëüîäîâèêîâèé ïåð-
³îä". 15.40, 17.15 "Àíäð³é Ìàêàðå-
âè÷. Ì³íëèâèé ñâ³ò". 17.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 18.00 "Õâèëèíà ñëàâè.
Øëÿõ íà Îë³ìï!". 20.00 "×àñ". 20.20
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.10 "Ùî? Äå?
Êîëè?" 23.30 "Âñòèãíóòè äî îï³â-
íî÷³". 00.10 "Àíäð³é Ìàêàðåâè÷ ³
"Îðêåñòð Êðåîëüñüêîãî òàíãî". 01.45
Õ/ô "Á³ëÿ òèõî¿ ïðèñòàí³". 02.55 Õ/ô
"Ìîðñüêèé õàðàêòåð".

ÑÒÁ
05.35 Õ/ô "Ìîðîçêî"(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". 22.05 "Òàºìíèö³ Õ-ôàêòîðà.
Ùîðàçó, ÿê â îñòàíí³é". 23.20 "Õ-
Ôàêòîð - 4 Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ".
00.30 "Äåòåêòîð áðåõí³ - 4". 01.50
Õ/ô "ß áàæàþ òîá³ ñåáå"(1). 03.20
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.25 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô
"Áëèçíþêè" (1). 09.20, 10.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 11.00 1 çà 100 ãîäèí.
12.00 Ò/ñ "Àäâîêàò" (1). 15.00 Õ/ô
"Êíÿç³âíà ç õðóùîâêè" (1). 19.20 Õ/
ô "Ì³é á³ëèé ³ ïóõíàñòèé" (1). 21.20
Õ/ô "Ïðîäàºòüñÿ ê³øêà" (1). 23.35 Õ/
ô "Êîìàíäà-8" (1). 03.45 Ò/ñ "Ìåíò ó
çàêîí³ 7" (2). 05.10 Ò/ñ "Óáèòè äâ³÷³"
(1).

Ò Å Ò
06.00 Ì/ô "ßê êîçàêè ....." (1). 07.30
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëåïóçè-
êè. 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 "Ôåÿ Ä³í-Ä³í òà çàãóáëåíèé
ñêàðá" (1). 12.05 Ì/ñ "Á³ëêà òà
Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1).
12.15 Ò/ñ "Êñåíà - ïðèíöåñà-âî¿í"
(1). 16.05 Õ/ô "Ä³òè øïèãóí³â 4" (1).
18.00 Õ/ô "Ä³ì âåëèêî¿ ìàòóñ³ 3:
ßêèé áàòüêî, òàêèé ñèí" (2). 20.30

Àãðîñåêòîð. 15.35 Ïîãîäà.
15.40 Ðîÿëü â êóùàõ. 16.20 Ò/
ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó".
17.05 Õ/ô "Æîðñòîêèé ðî-
ìàíñ" 2ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàí-
ñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.15 Ôåñòèâàëü ãó-
ìîðó "Óìîðà". 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.40
Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.20 Íà ñëó-
õó. 23.45 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
00.10 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäî-
ìó. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.40 Ïðî ãîëîâ-
íå.

   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). 11.00, 12.05, 13.25 Ò/ñ
"Òðè ìóøêåòåðè". 14.30, 15.40,
01.40, 02.30 Ò/ñ "Áåç ñë³äó". 16.45,
05.00 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15
"Âå÷³ðí³é Êè¿â - 2013". 22.15, 05.25
"Ñóïåðãåðî¿ ". 23.30 Õ/ô "Ñåðöå¿ä".
03.20 Õ/ô "Ñåðöå¿ä" (2).

IÍÒÅÐ
05.30 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 06.15 Ò/ñ "Ïàñ³÷íèê". 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
"Ð³äê³ñíà ãðóïà êðîâ³".  11.10, 12.20,
04.05 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì". 13.40, 03.20 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
15.40 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óê-
ðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Àííóøêà". 18.05 Õ/
ô "Íàðå÷åíà". 20.00, 02.50 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30 "Øóñòåð Live". 00.40 Õ/
ô "Çà ìåæåþ" (2).

 ICTV
04.40 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 04.45
Ôàêòè. 05.10 Ñâ³òàíîê. 06.15 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 06.20 Åêîíîì³÷íèé ³íòåðåñ.
06.25 "Òàêñ³". Êîìåä³éíèé òåëåñåð³-
àë. 06.50 "Ëåñÿ+Ðîìà". Êîìåä³éíèé
òåëåñåð³àë. 07.25 Ä³ëîâ³ ôàêòè.
07.30 Ç³ðêà YouTube. 08.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè ç
Êîñòÿíòèíîì Ñòîãí³ºì. 10.15 Àíåê-
äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 10.30
"Ë³òºéíèé". Äåòåêòèâíèé òåëåñåð³-
àë. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Àíåê-
äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 13.10 "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". Äåòåêòèâíèé
òåëåñåð³àë. 14.40 "Ñïåöçàã³í
"Øòîðì". Ïðèãîäíèöüêèé òåëåñåð³-
àë. 16.45 "Ë³òºéíèé". Äåòåêòèâíèé
òåëåñåð³àë. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè ç Êîñ-
òÿíòèíîì Ñòîãí³ºì. 20.00 Ìàøèíà
÷àñó. Òåëåïîðò-øîó. 21.55 "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". Äåòåêòèâíèé
òåëåñåð³àë. 23.25 Ìàêñèìóì â Óê-
ðà¿í³. 23.50 "Í³íäçÿ". Õóäîæí³é ô³ëüì
(2). 01.30 "×îðíà ìàñêà-2. Ì³ñòî
ìàñîê". Õóäîæí³é ô³ëüì (2). 03.10
"Òðèíàäöÿòèé". Òåëåñåð³àë. 03.50
Ïðî-Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
08.15 "Æèòè çäîðîâî!" 09.30
"Ìîäíèé âèðîê". 10.45 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷". 11.15 "Êîíòðîëüíà
çàêóï³âëÿ". 11.55 "Ó íàø ÷àñ".
13.00 ²íø³ íîâèíè. 13.20 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 14.15 "×àñ
îá³äàòè!". 15.00 "Âîíè òà ìè".
16.00 "×åêàé íà ìåíå". 17.00
Âå÷³ðí³ íîâèíè. 17.40 "Ëþäè-
íà ³ çàêîí". 18.55 "Ïîëå ÷óäåñ".
20.00 "×àñ". 20.30 "Óí³âåðñàëü-
íèé àðòèñò". 22.25 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.25 "Viva Forever -
³ñòîð³ÿ ãóðòó "Spice Girls". 00.45
Õ/ô "Çàðó÷íèöÿ". 02.20 Õ/ô
"Ï³ñëÿìîâà".

ÑÒÁ
04.55 Õ/ô "Äàìè çàïðîøóþòü êàâà-
ëåð³â"(1). 06.05 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê. 07.25 Õ/ô "Âåëèêà ïå-
ðåðâà"(1). 13.05 Õ/ô "Êàâêàçüêà ïî-
ëîíÿíêà, àáî Íîâ³ ïðèãîäè Øóðè-
êà"(1). 14.50 "Çâàíà âå÷åðÿ". 15.50
Õ/ô "Ä³àìàíòîâà ðóêà"(1). 18.00,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.20 "Íåé-
ìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 20.00
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþ-
þòü âñ³!-6". 22.40 "Íàö³îíàëüíå òà-
ëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-6. Ï³äñóì-
êè ãîëîñóâàííÿ". 23.35 "Êóá - 4".
01.05 Õ/ô "Êàðíàâàëüíà í³÷"(1).
02.25 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "Àäâîêàò" (1). 07.00, 09.00,
17.00, 19.00 Ïîä³¿. 07.30 Ùèðîñåð-
äå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ"
(1). 09.10, 13.25, 17.20 Ò/ñ "Ñë³ä"
(1). 10.05 Ò/ñ "Íå æ³íî÷à ñïðàâà"
(1). 12.20 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 19.20, 04.20
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00,
22.30 Ò/ñ "Óáèòè äâ³÷³" (1). 22.00,
03.50 Ïîä³¿ äíÿ. 01.30 Ò/ñ "ÑÎÁÐ"
(2). 05.45 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ 7" (2).

Ò Å Ò
06.00 Òåëåïóçèêè. 06.30, 07.20 Ì/
ñ "Ëàëàëóïñè" (1). 06.55 Ìàëÿòà-

Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà ñèíà" (1).
22.00 6 êàäð³â. 23.05 Õ/ô "Äóæå
âàìï³ðñüêå ê³íî" (2). 00.45 Õ/ô "×à-
ð³âíà êðà¿íà" (1). 02.25 Ç íî÷³ äî
ðàíêó.

«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
05.25 Õ/ô "Êðóëë". 07.25 Ïåäàí-
Ïðèòóëà øîó. 09.00 Â³éíà ñâ³ò³â.
Ðåâ³çîð ïðîòè Øåôà. 11.00
Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³. 12.05 Øóðî÷-
êà. 13.05 Äîðîñë³, ÿê ä³òè. 14.05 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 18.00 Ì/ô "Ñòþàðò
Ë³òòë-2". 19.40 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³
Äàðóíêè ñìåðò³: ×àñòèíà 2". 22.05
Õ/ô "Íåñòåðïí³ áîñè" (2). 00.20 Õ/ô
"Áëîíäèíêà ³ áëîíäèíêà" (2). 02.00,
03.05, 03.50 Çîíà íî÷³. 02.05, 03.10
Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé. 03.55 Ìîÿ
àäðåñà - Ñîëîâêè. Íå âäàðòå æ³íêó
íàâ³òü êâ³òêîþ. 04.15, 05.10 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 04.20 ²âàí Ôðàíêî.

ÍÅÄ²Ëß,  22 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.05 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 07.30
Òîê-øîó "Äðóæèíà". 09.00 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 09.50 Îêîëèöÿ.
10.15 ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ? 11.05
Áëèæ÷å äî íàðîäó. Ôàðõàä Ìàõ-
ìóäîâ (2÷.). 11.45 Ïîäîðîæóé
ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ. 12.10 Êðîê
äî ç³ðîê. 13.05 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîð-
äîíà. 13.55 Áàñêåòáîë. ×åìï³îíàò
Óêðà¿íè. Ñóïåðë³ãà. 15.55 Çîëî-
òèé ãóñàê. 16.20 Êàðàîêå äëÿ äî-
ðîñëèõ. 17.10 Ìàþ ÷åñòü çàïðî-
ñèòè. 17.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæ-
äåíü. 18.35 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
"Ïðèðå÷åíèé íà ëþáîâ". 20.30 Ìè
õî÷åìî, ùîá âè çíàëè. 20.40 Ãî-
ëîâíèé àðãóìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà
õðîí³êà.  21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
22.00 Ïîë³òòåàòð. 22.20 Ôåñòè-
âàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà á³çíå-
ñó. Ï³äñóìêè. 23.35 Òîê-øîó "Äðó-
æèíà". 00.50 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ
äîäîìó. 01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
02.10 Ñëîâî ðåã³îíàì. 02.20 Ãî-
ëîâíèé àðãóìåíò. 02.30 Îô³ö³éíà
õðîí³êà.

 Êàíàë «1+1»
06.10 Õ/ô "Ì³ñòè÷í³ ïðèãîäè öóöåíÿò
Ñàíòè" (1). 07.50 Ìóëüòô³ëüì (1).
08.25 "ÒÑÍ". 09.00 "Ëîòî-Çàáàâà".
10.00 "Ñìàêóºìî". 10.40 Ì/ô
"Ìàøèí³ êàçêè. Ìàøà ³ âåäì³äü" (1).
11.20 Õ/ô "×îðíà ì³òêà". 15.20 Õ/ô
"Íåëþá". 19.30 "ÒÑÍ-Òèæäåíü".
20.15 "Áèòâà õîð³â". 22.10 "Ñâ³òñüêå
æèòòÿ". 23.15 "Ùî? Äå? Êîëè? 2"
00.20 "Àëüìàíàõ óêðà¿íñüêèõ
êîðîòêîìåòðàæíèõ ô³ëüì³â". 02.05
Õ/ô "Ëåä³" (3). 04.10 "×îòèðè âåñ³ëëÿ
- 1". 05.10 "Ìîÿ ñïîâ³äü" - "Éîñèô
Êîáçîí".

IÍÒÅÐ
05.35 Õ/ô "Âñå ìîæëèâî". 07.10
Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó
"Þðìàëà". 09.25 "Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñüêîãî". 10.00 "Îðåë ³
Ðåøêà. Íàçàä ó ÑÐÑÐ". 11.00 "Çè-
ìîâà êóõíÿ". 11.55, 00.50 Ò/ñ "²äå-
àëüíèé øëþá". 17.35 Øîó "Îäíà
ðîäèíà" Ô³íàë. 20.00, 04.20 "Ïîä-
ðîáèö³ òèæíÿ". 21.00 Ò/ñ "Çàãàäêà
äëÿ Â³ðè". 05.05 Ä/ô "Êîñòÿíòèí
Ìåëàäçå. Ñ³ðèé êàðäèíàë"

 ICTV
05.30 Ôàêòè. 05.45 Ñâ³òàíîê. Ì/ô
"Áàëòî-2. Ó ïîøóêàõ âîâêà". 07.00
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 07.50 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.10 Äà÷à. 08.50
"Êîíàí-ðóéí³âíèê". Õóäîæí³é ô³ëüì.
11.00 Êîçèðíå æèòòÿ. 11.45 Òàê$i.
12.10 Ìàøèíà ÷àñó. Òåëåïîðò-øîó.
14.10 "Â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â". Õó-
äîæí³é ô³ëüì. 16.35 "Ñòèðà÷". Õó-
äîæí³é ô³ëüì. 18.45 Ôàêòè òèæíÿ ç
Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ. 19.55 Íàøà
Russia. 20.25 ÏóÒÜÎâà êðà¿íà.
20.45 "Ïîâåðíåííÿ ãåðîÿ". Õóäîæí³é
ô³ëüì. Ïðåì'ºðà (2). 22.55 "Í³íäçÿ-
óáèâöÿ". Õóäîæí³é ô³ëüì (2). 00.55
"Í³íäçÿ". Õóäîæí³é ô³ëüì (2). 02.30
"Ïîë³öåéñüêà àêàäåì³ÿ". Òåëåñåð³àë.
03.10 Ì/ô "Áàëòî-2. Ó ïîøóêàõ âîâ-
êà". 04.30 Ïðî-Ziêàâå.ua.

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 Ò/ñ "Âåïð".
13.35 Õ/ô "Êóð'ºð". 15.25 "ßê íå çáî-
æåâîë³òè". 16.40 "Ëüîäîâèêîâèé
ïåð³îä". 20.00 "×àñ". 21.00 "Ïîâòî-
ðè!". 23.30 Õ/ô "Îñîáëèâîñò³ íàö³î-
íàëüíîãî ïîëþâàííÿ â çèìîâèé
ïåð³îä". 01.05 Õ/ô "Íà ðîç³ Àðáàòà ³
âóëèö³ Áóáóë³íàñ". 02.40 Õ/ô "Ñòàí-
ö³éíèé äîãëÿäà÷".

ÑÒÁ
04.45, 02.15 Õ/ô "Âå÷îðè íà õóòîð³
ïîáëèçó Äèêàíüêè (Í³÷ ïåðåä
Ð³çäâîì)"(1). 05.50 "¯ìî âäîìà".
06.40, 10.55 "ÌàñòåðØåô - 3". 08.55
"Âñå áóäå ñìà÷íî!". 09.55 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 14.45 "Õ-Ôàêòîð - 4".
19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ-
³êè ïðîòè æ³íîê". 21.15 "Îäèí çà
âñ³õ". 22.30 Õ/ô "Íîâîð³÷íà äðóæè-
íà"(1). 00.35 Õ/ô "Çèìîâèé ðîìàí"(1).
03.20 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.40 Ïîä³¿. 07.00 Ò/ñ "Óáèòè äâ³÷³"
(1). 09.00 Ñâ³ò íà ñìàê. 10.00, 11.00
Òàºìíèö³ ç³ðîê. 12.00 Õ/ô "Ì³é á³ëèé
³ ïóõíàñòèé" (1). 14.00 Õ/ô
"Ïðîäàºòüñÿ ê³øêà" (1). 16.15, 17.00,
18.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 19.00, 03.00
Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00 ßê äâ³ êðàïë³.
23.30 Comedy Woman. 01.30
Comedy Club. 03.45 Õ/ô "Áëèçíþêè"
(1). 05.20 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ 7" (2).

Ò Å Ò
06.00 Ì/ñ "Ïðèãîäè êàï³òàíà Âðóí-
ãåëÿ" (1). 07.30 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà.
07.55 Òåëåïóçèêè. 08.30 Ì/ñ "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ "Âïåðåä, Ä³º´î,
âïåðåä!" (1). 10.40 Ì/ô "Øêîëà
ìîíñòð³â: Êëàñí³ ä³â÷àòà" (1). 12.05
Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà
ñ³ìåéêà" (1). 12.20 Õ/ô "Îñòðîâ Í³ì"
(1). 14.20 Õ/ô "Ä³òè øïèãóí³â 4" (1).
16.15, 01.00 Õ/ô "Ñòðàõ³òëèâî ãàð-
íèé" (1). 18.10 Êðà¿íà Ó .19.55
Â³òàëüêà. 20.55 Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³
äâà ñèíà" (1). 22.00 6 êàäð³â. 23.05
Õ/ô "Ä³òè êóêóðóäçè" (3). 02.25 Ç
íî÷³ äî ðàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Ä/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ". 9:00
- ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
9:05 - ìóçè÷íà ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò
20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ" . 11.05 -
Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 - Õ/ô. 12:25 -
ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 -
Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 - Ä/ñ. 16.20 - ïðîãðàìà "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 17:00 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30 -
Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 -
Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7 äí³â". 21.15
- ïðîãðàìà "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 Ì/
ô "Êó! Ê³í-äçà-äçà". 09.50 Ñï³âàé,
ÿêùî çìîæåø. 11.35 Áîæåâ³ëüíèé
àâòîñòîï. 12.20 Ì/ô "Ñòþàðò Ë³òòë-
2". 14.00 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Äà-
ðóíêè ñìåðò³: ×àñòèíà 2". 16.45 Ò/
ñ "Êóõíÿ". 19.30 Â³éíà ñâ³ò³â. Ðåâ-
³çîð ïðîòè Øåôà. 21.20 Õ/ô "Òàéì-
ëåññ. Ðóá³íîâà êíèãà". 00.05 Çíàé-
òè êðàéíüîãî. 01.35 Õ/ô "Îäêðîâåí-
íÿ þíî¿ íàðå÷åíî¿" (2). 03.00, 04.00
Çîíà íî÷³. 03.00 Áîãäàí Õìåëüíèöü-
êèé. 03.45 Îñòàíí³ ëèöàð³. 04.05
Ðàéñüê³ ñàäè ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷-
íîãî. 04.25 Ç ïîëîíó íà âîëþ.
04.40 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.40
Æèòòÿ â îá³éìàõ êâ³ò³â. 04.55 Øà-
íóéòå ìàéñòð³â çàìîëîäó.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Найголовніше � це ре�
алізація власних мож�
ливостей. Підтримка
може прийти з боку

колег і від зовсім сторонніх
людей. Однак не варто роз�
слаблюватися, можливі не�
передбачені ситуації.

ТЕЛЕЦЬ (21.04�21.
05). Ваша активність,
можливо, буде трохи
обмежена з об'єктив�

них причин. Не пливіть про�
ти плину – саме ця тактика
приведе вас до найкращого
результату.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Ваше пере�
можний наступ кар'є�
рними сходами про�
довжиться з подвоє�

ною силою. Але постарайте�
ся дотримуватися філо�
софських поглядів на події,
що відбуваються: що повин�
не, те й трапиться.

РАК (22.06�23.07).
Тиждень буде напов�
нений різноманітни�
ми подіями. Поста�
райтеся бути гранич�

но зібраними, пунктуальни�
ми і уважними.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Постарайтеся адек�
ватно порівнювати
свої сили, зараз не

кращий час для подвигів.
Краще зробити менше, але
якісно. Постарайтеся не по�
трапляти зайвий раз на очі
начальству.

ДІВА (24.08�23.09).
От і прийшло довгоо�
чікуване благополуч�
чя. На роботі почина�
ють здійснюватися

давно задумані проекти.
Ваше вміння швидко вника�
ти в ситуацію і брати її під
контроль викличе загальний
непідроблений захват.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). У будь�якій ситу�
ації не втрачайте го�
лову, контролюйте

свої емоції. За цей час ви
здатні багато чого змінити і
самі відчуєте глибоке задо�
волення. У вихідні вас
відвідає небувале відчуття
спокою і гармонії з собою.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Не шкодуйте
про втрачені можли�
вості, цілком імовір�
но, що ви самі не за�

надто точно оцінюєте ситу�
ацію. Змінити минуле можли�
во, тільки змінивши до нього
своє відношення.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Ви будете
надзвичайно охочи
до роботи, у той же
час прийшла пора

злегка остудити запопад�
ливість і реально розрахува�
ти свої сили. Постарайтеся
не спізнюватися, дотримува�
ти узяті на себе зобов'язання
і пунктуальність.

КОЗЕРІГ (22.12�20.
01). Гарний час для
рішення питань, які
викликали певні труд�

нощі. Удача супроводжує вас
у прийнятті відповідальних
рішень. Нові події, які відбу�
дуться на роботі, відволічуть
вас від смутних думок і пода�
рують заряд оптимізму.

ВОДОЛІЙ (21.01�
19.02). Ділове наван�
таження може ство�
рити деяку напругу, і
лише підвищена

пильність дозволить вам
пройти через цей тиждень
без втрат. Не бійтеся розста�
ватися з непотрібними реча�
ми і старими пережитками.

РИБИ (20.02�20.03).
Якщо ви не дасте собі
доброго відпочинку,
то можете зіштовхну�

тися з утомою і стресами.
Прийдеться просити допо�
моги, самостійновам тут не
впоратися. Спробуйте мен�
ше говорити і більше слуха�
ти.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà  16.12.13 – 22.12.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 21
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 15
     äiâ÷àòîê – 6
     îäðóæèëîñÿ –

4 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 16 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺ÎÎÎÎÎáà-íà!

Герпес: простуда на губах
Вирус герпеса тайно присутствует в организме

и «просыпается» при резком ослаблении иммуни>
тета.

Простуда на губах (лабиальный герпес) часто сопровож�
дает вирусные и простудные заболевания. С этой пробле�
мой может столкнуться едва ли не каждый житель нашей
планеты.

Медикаментозное лечение
Чтобы избавиться от простуды на губах, нужно повысить

иммунитет. Это значит, что без приема витаминов и иммуно�
модулирующих средств обойтись весьма сложно. Даже если
герпес на время уйдет, при низкой сопротивляемости орга�
низма он вскоре вновь поселится на губах. Помимо этой меры,
можно использовать наружные средства на основе ацикло�
вира.

Рецепты для борьбы с герпесом
Народными методами можно успешно лечить простуду на

губах. Травы являются эффективным средством для скорей�
шего излечения.

�1 ст. л. сухих листьев мяты залейте 200 мл кипятка и при�
мерно на четверть часа поставьте на водяную баню. Сними�
те с плиты, дайте отвару I постоять еще 45 минут и процеди�
те.

� 1 ст. л. сухой ромашки заварите 200 мл кипятка, накройте
и дайте постоять 25�30 минут. Настой процедите, добавьте
1 ст. л. спиртового настоя прополиса (10 процентов) и ис�
пользуйте для компрессов.

Во избежание рецидива принимайте витамины и соблю�
дайте диету с ограничением жирных, сладких и соленых
блюд. Будьте здоровы!

Всесвітній поштовий союз, прагнучи попу�
ляризувати поштовий зв’язок серед молоді,
оголосив в 2013�2014 рр. 43�го міжнародно�
го молодіжного конкурсу епістолярного жан�
ру на тему «Напиши листа і розкажи, як музи�
ка впливає на життя людини».

Мета конкурсу сприяння розвиткові в мо�
лоді навичок до творчості, уміння писати лис�
ти, влучно й дохідливо висловлювати свої дум�
ки. Привернення уваги молоді до важливості
поштової служби в суспільстві. Підвищення
авторитету УДППЗ «Укрпошта», як надійного
оператора поштового зв’язку.

Умови конкурсу:
1.Конкурс проводиться у термін з

01.10.2013 по 15.04.2014 р.
2.  Вікова   категорія   учасників   Національ�

ного   конкурсу   �   діти   віком від 10 до 15
років.

3.  Конкурсний твір пишеться у формі лис�
та, прозовою мовою, обсягом до 800 слів.

Конкурсний твір має містити такі елементи
листа:

� адреса адресата (може бути вигаданою);
� вітання;
� зміст листа;
�  закінчення   (наприклад:   3   повагою,   3

любов’ю,   3   найкращими побажаннями
тощо)

� підпис.
4.   Законний   представник   учасника   На�

ціонального   конкурсу   разом   з конкурсним
твором    має   надіслати    такі    документи    та
контактну інформацію:

�   копію  свідоцтва  про  народження,   копію
ідентифікаційного  номера (власного, чи од�
ного з батьків);

� домашню адресу; назву та адресу на�
вчального закладу (школи), клас, де на�
вчається учасник конкурсу; номер телефону;

� фото учасника конкурсу.
5.   Конкурсні твори, які  не мають  контакт�

ної інформації та зазначених умовами кон�
курсу документів, не розглядатимуться.

6.   Терміни відправлення конкурсного
твору з 01.10.2013  по 31.01.2014 р., що

Національний молодіжний конкурс творів
епістолярного жанру «Напиши листа і розкажи,

як музика впливає на життя людини»
має підтвердити відбиток календарного
штемпеля на конверті.

7.  Критерії оцінювання конкурсних творів:
�    ступінь повноти розкриття теми Націо�

нального конкурсу;
�    особистий погляд на світ та проблеми,

пов’язані з темою Національного конкурсу;
�    оригінальність творчого задуму;
�    щирість;
�    логічність та самостійність викладу мате�

ріалу;
�    грамотність;
За кожним критерієм конкурсний твір оці�

нюється журі за 5�ти бальною шкалою.
8.   Заохочення      учасників      регіонального

та      підсумкового      етапів Національного
конкурсу:

I � місце � 5 000 грн.;
II � місце � 3 000 грн.;
III � місце � 2 000 грн.
9.  Конкурсний твір що посяде перше місце

в Національному конкурсі, надсилається до
Міжнародного бюро ВПС для участі і Міжна�
родному конкурсі. Заохочення переможців
Міжнародного конкурсу:

�    три   перших   переможців   Міжнародного
конкурсу   отримають   медалі Міжнародного
бюро ВПС (золоту медаль � за перше місце,
срібну � за друге, бронзу � за третє).

�    переможець,   який   отримає   золоту
медаль,   також   нагороджується поїздкою   в
м.Берн,   Швейцарія,   для   отримання   призу.
Проїзд   та проживання  переможця та однієї
особи,  що  його  супроводжуватиме оплачу�
ватиме Міжнародне бюро ВПС.

10. Листи з оригінальними творами надси�
лаються за адресою:

Закарпатська дирекція УДППЗ «Укрпошта»
                                  пл .Поштова, 4
м.Ужгород, індекс 88 000

На конверті має бути позначка
  «Конкурс ВПС»

Адміністрація ЦПЗ № 1 ЗД УДППЗ
«Укрпошта» телефон для довідок:

21231, 0956026695, (032)615552

ЗВЕРНІТЬ  УВАГУ
У зв’язку з відкриттям  у
місті  нового масажного
кабінету, з дійснюється
попередній запис  пацієн>
тів  на такі види масажу
>ПРОФІЛАКТИЧНИЙ
> Л І К У В А Л Ь Н О > О З Д О >
РОВЧИЙ
>РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ>КЛА>
СИЧНИЙ
>АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ

НОВА АДРЕСА:
  м. Мукачево,

 вул. Садова, 25�А
(Районне інвентарбюро)

Тел. 099>775>14>05.
Руслан Борисович

Ó ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÌÓ
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ²

15 ãðóäíÿ ö.ð.
 î 12 ãîä â³äáóäåòüñÿ

 âèñòàâà äëÿ ä³òåé
 Ã.Ëèñåíêà

"Ë²ÑÎÂ²  ÏÐÈÃÎÄÈ".
Öüãî æ  äíÿ î 17.00

âèñòàâà äëÿ äîðîñëèõ
Ô. Êðîììåë³íêà

"ÂÅËÈÊÎÄÓØÍÈÉ
ÐÎÃÎÍÎÑÅÖÜ"

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Ó æ³íêè ïèòàþòü:
– Ñê³ëüêè âàì ðîê³â?
– Òðèäöÿòü.
– Àëå æ âè ìèíóëîãî

ðîêó  ãîâîðèëè òå
ñàìå…

– À ÿ â³ä ñâî¿õ ñë³â í³êî-
ëè íå â³äìîâëÿþñÿ…

Ç îäåñüêîãî æèòòÿ:
²äóòü Ï³íÿ ç  Ñüîìîþ.

Îäèí ãîâîðèòü:
– Îñü áà÷èø ì³é áóäè-

íîê.
Îñü ñâ³òèòüñÿ ìîº

â³êíî, áà÷èø ñèëóåò
êðàñèâî¿ æ³íêè?

Öå ìîÿ äðóæèíà Ñàðà.
À îñü áà÷èø ¿¿ îá³éìàº
êðàñèâèé ÷îëîâ³ê.

Öå – ÿ.

– Óÿâëÿºø, â÷îðà ïîä-
çâîíèâ ÿêèéñü ìóæèê ³
ïîîá³öÿâ ãîëîâó â³ä³ð-
âàòè, ÿêùî ÿ  íå ïîëè-
øó  ó ñïîêî¿ éîãî äðó-
æèíó.

– Òàê ïîëèø.
– Àëå æ íå ñêàçàâ , õòî

éîãî äðóæèíà.

Ñïëÿòü âäîìà ó ñâî¿é
ïîñòåë³ ÷îëîâ³ê  ç äðó-
æèíîþ. ¯ì  ñíÿòüñÿ ñíè
– ñóìí³, òðèâîæí³.

Äðóæèíà  óâ³ ñí³  ñêðè-
êóº:

– ×îëîâ³ê!
×îëîâ³ê çëÿêàíî  ñõîï-

ëþºòüñÿ ³ ñêà÷å ó â³êíî.

– ×îìó ÿ á³ëüøå íå
áà÷ó  ïîðó÷ ç òîáîþ
÷àð³âíó áëîíäèíêó?

– Ë³êàð çàáîðîíèâ
ìåí³ ç íåþ çóñòð³÷àòè-
ñÿ.

– Òè ùî?
Çàõâîð³â.
– Í³, ïðîñòî ë³êàð – ¿¿

÷îëîâ³ê.

История в духе «мыль�
ных» сериалов произош�
ла в африканском Свази�
ленде. Министр юстиции
этого королевства был
арестован после измены
с 12�й женой короля, а из�
менница отправлена в
ссылку.

Парочка была аресто�
вана агентами государ�
ственной безопасности
еще месяц назад. Влюб�
ленных застукали прямо в
номере гостиницы, кото�

рая, кстати, находится недалеко от дворца в городе
Мбабане. Интересно, что отель, в котором и случился

Àôðèêàíñêîãî ìèíèñòðà çàñíÿëè âî âðåìÿ ñåêñà ñ æåíîé êîðîëÿ.
Íåâåðíàÿ ñóïðóãà îòïðàâëåíà â ïîæèçíåííóþ ññûëêóÍåâåðíàÿ ñóïðóãà îòïðàâëåíà â ïîæèçíåííóþ ññûëêóÍåâåðíàÿ ñóïðóãà îòïðàâëåíà â ïîæèçíåííóþ ññûëêóÍåâåðíàÿ ñóïðóãà îòïðàâëåíà â ïîæèçíåííóþ ññûëêóÍåâåðíàÿ ñóïðóãà îòïðàâëåíà â ïîæèçíåííóþ ññûëêó

адюльтер, принадлежит самому королю Мсвати III. Лю�
бовники встретились в нем, когда правитель был с визи�
том на Тайване.

На снимках, попавших в прессу, министр Ндумисо Мам�
ба вылезает из�под обшивки кровати. Видимо, почуяв
неладное, горе�любовник пропорол матрас и залез вов�
нутрь, однако это его не спасло. Теперь чиновник уже ос�
вобожден от своего поста и арестован по обвинению в
«незаконном проникновении в дом другого человека». По�
говаривают, что его даже могут расстрелять за измену
государству. Сама неверная королева Нотандо Дубе от�
правлена в пожизненную ссылку к своей свекрови, сооб�
щает Daily Mail.

22�летняя изменница родом из бедной семьи. 42�лет�
ний король выбрал ее в жены шесть лет назад во время
ежегодной церемонии, на которой для правителя танцу�
ют обнаженные девушки.
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