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       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 âëàñíè-
êà ìàéíà.

     Ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðàâîâå çàáåç-
ïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ á³çíåñ-ïëàí³â ³
ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü.

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ äëÿ
ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïë. êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.
В робочі дні з 8.30  до 17.30 год.

 і в інші дні   та час за домовленістю
                            з клієнтом.

ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА

на газету “Мукачево”
на  20145й 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

АТ “ОТП Банк”. Всі види банківських послуг.
Ліцензія НБУ № 191 від  05.10.2011.
Кредит від 15% річних у гривні, щомісячна комісія за об�
слуговування кредиту становить 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.

ÓÑÏ²Õ²Â  ²  ÙÀÑÒß  ÂÀÌ
Ó  ÍÎÂÎÌÓ  ÐÎÖ²!

Дорогі медичні праців�
ники міста й району,     усь�
ого Закарпаття!

Різним запам’ятався кожному
з вас рік, що відходить у істо�
рію. Та в останні його дні слід
згадувати найкраще: як росли
діти, як збувалися мрії, чого
вдалося досягти… І у мене є
мрія, і роблю все, аби щодня
вона ставала реальністю. Най�
більше мрію, щоб Мукачівська
ЦРЛ, її здібний, згуртований ко�
лектив медиків – лікарів, фельдшерів, акушерів, ме�
дичних сестер, лаборантів, санітарок і нянечок, як і в
минулі роки дарували кожному нашому пацієнтові
радість буття, повертали найцінніше – здоров’я. Мрію
про те, щоб,  як і в минулі роки, наш медичний колектив
продовжував  бути  флагманом у своїй галузі в нашій
державі, щоб кожному з вас пацієнти висловлювали
тільки вдячні слова.

 Закінчення на 25й сторінці
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ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ
øàíîâàíîãî íàøîãî íà÷àëüíèêà ÖÏÇ-Ìóêà÷åâî

ï.  ÃÎÐÄÓÁÅÉ Òåòÿíó ²âàí³âíó
ç³ ñâÿòîì  Ñâ. Ìèêîëàÿ, Íîâèì Ðîêîì òà Ð³çäâîì  Õðèñòîâèì!
Âàì, øàíîâíà Òåòÿíî ²âàí³âíî, áàæàºìî  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, óñï³õ³â

âäîìà ³ íà ðîáîò³.
Õàé êâ³òíóòü äí³ Âàø³ áóéíèì öâ³òîì ³ áóäå â íèõ ñåðäå÷í³ñòü ³

òåïëî, ùîá  ó æèòò³ áóëî ÷îìó ðàä³òè, à ñìóòêó ó æèòò³ í³êîëè íå
áóëî.

Ìè âïåâíåí³, ùî Âàì ³ íàäàë³  âèñòà÷èòü ñèë ³ ñíàãè, áî Âè çàðÿä-
æàºòå âåñü êîëåêòèâ ïîøòîâèê³â Ìóêà÷åâà é ðàéîíó, äàðóºòå íàì
òîé æèòòºäàéíèé ïðîì³íü, ÿêèé äîçâîëÿº íàì íå âòðà÷àòè  â³ðó,
íàä³þ, éòè âïåðåä ³ íå çóïèíÿòèñÿ ïåðåä òðóäíîùàìè. Íåõàé  ùàñ-
òÿì ³ ëþáîâ’þ íàïîâíèòüñÿ   Âàø äåíü ã³äíîãî ³ ïë³äíîãî æèòòÿ, à
ïðàöÿ íà áëàãî ëþäåé õàé ³ íàäàë³ ïðèíîñèòü Âàì çàäîâîëåííÿ ³
ðàä³ñòü.

 Ç ïîâàãîþ äî Âàñ  îäíå ç  ïîøòîâèõ â³ää³ëåíü
Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó.

І це реально. Бо ваші знання, вміння, талановиті руки,
самовіддана, невтомна праця дарують людям  радість життя,
вселяють віру у зцілення. Радує те, що кожен з вас добре
розуміє: здоров’я мукачівців, жителів району залежить від
професійності, порядності й душевного тепла. Честь і хвала
вашим золотим рукам і чуйним серцям, які здатні творити
чудеса! Тож бажаю вам у Новому 2014 році великих і ваго)
мих успіхів у цій найблагороднішій роботі!

Наступний рік вимагає від нас чималих зусиль у вико)
нанні  цілого ряду національних програм спрямованих на
зміцнення медицини в цілому і окремих її напрямків. Як і в
попередні роки найціннішим для нас є здоров’я  кожного
мукачівця, кожного жителя району. І це є головним вашим
покликанням, шановні медики. Наступний рік Україна й За)
карпаття відзначатимуть 70)річчя визволення від фашис)
тського уярмлення. Серед нас  живуть ветерани Великої
Вітчизняної війни, партизани, підпільники, трудівники тилу,
ті, кому довелося піднімати країну з розрухи. Будьте до них
максимально уважними, робіть усе можливе, аби вони по)
справжньому відчули увагу й піклування про себе. Серед
нас зростають діти. Зробімо і їх життя радісним, сповне)
ним щастя, турботи, уваги… Кажу це сповнений усвідом)
лення того, що які б складні в економічному відношенні ка)
таклізми не переживала наша держава, хоч яка б скрута не
панувала в установах та закладах охорони здоров’я краю,
ваша опіка, чуйність та турбота  у поєднанні з вашим висо)
ким професіоналізмом завжди будуть вирішальним компо)
нентом у  боротьбі за здоров’я та життя усіх мукачівців і
жителів району.

Вітаючи вас, дорогі медичні працівники, з наступаючим
Новим 2014 роком та Різдвом  Христовим від усього серця
бажаю вам аби добро і здоров’я, яке ви даруєте людям,
поверталося до вас сторицею. Бо Новорічні і Різдвяні свята
– це завжди нові мрії і сподівання, нові життєві плани,  ще
незвідані кроки у майбутнє. Тож нехай вони прийдуть у кож)
ну вашу домівку лише з радістю і вдачею, нехай будуть
щедрими на здійснення планів і сподівань, додадуть кож)
ному з вас сил і здоров’я, принесуть із собою невичерпний
оптимізм, впевненість у завтрашньому дні. Щастя вам і бла)
гополуччя, світла і радості у ваших оселях,  у ваших сім’ях, у
ваших серцях! З Новим 2014 роком і Різдвом Спасителя
світу, Господа нашого – Ісуса Христа!

     Василь ВАСЮТА,
 головний лікар Мукачівської ЦРЛ,

 заслужений лікар України

ÓÑÏ²Õ²Â ² ÙÀÑÒß ÂÀÌ
 Ó ÍÎÂÎÌÓ ÐÎÖ²!

ØÀÍÎÂÍ² ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
 ²âàíîâåöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè!

Ùèðî â³òàºìî âàñ ç íàñòóïàþ÷èìè ñâÿòà-
ìè — Ñâ. Ìèêîëàÿ, Íîâèì 2014-ì ðîêîì òà
Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!

Ùèðî áàæàºìî  âàì ùàñòÿ, óñï³õ³â ó
çä³éñíåíí³   äîáðèõ çàäóì³â òà ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ íà äîâã³ ðîêè! Íåõàé ö³ âåñåë³ ñâÿòà
ïðèíåñóòü  ó âàø ä³ì  ðàä³ñòü, çàòèøîê òà
äîáðîáóò, à íàñòóïàþ÷èé íîâèé ð³ê  ñòàíå
äëÿ  âàøèõ äîì³âîê ðîêîì ìèðó, çëàãîäè  òà
ïðîöâ³òàííÿ.

Ç ïîâàãîþ äî âàñ â³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî
çâ’ÿçêó  ñ.²âàí³âö³.

«Вчителька дітям:
“Діти, кричіть до неба –
бога нема!” І бачить, що
один учень стоїть мовч)
ки. Вона йому: “Чому ти
мовчиш?” Він відповідає:
“Якщо там нікого немає,
то для чого кричати?”…»

Ця притча подає надію
на те, що, мабуть немає
жодної невіруючої люди)
ни, котра бодай раз в
тому, що Бога немає не
засумнівалася.  Комусь
недостатньо цілого жит)
тя, щоб збагнути, хто є
Бог. А хтось просто живе
і вірить, не обтяжуючи
свою душу сумнівами.
Живе і робить добро, бо
інакше не вміє, не хоче,
чи просто по)іншому не
може. Ці думки з‘явили)
ся в мене, коли я поба)
чила щасливі обличчя у
дітей)сиріт, яким випала
нагода отримати  час)
точку тепла і уваги воі)
стину від добрих людей,
які живуть поруч, які, не
відгороджуються і не цу)
раються тих, кому у цьо)
му житті поталанило мен)
ше, тих, що не знають, що
таке родинне тепло.  Ці
дітки, із Чинадіївського
дитячого будинку, зали)
шили  незриму, але від)
чутну рану на душі, але,
разом із тим серце пе)
реймалося радістю і
вдячністю за доброту і
людяність вже відомої
нам благодійниці і доб)
родійки пані Світлани
Шопф, яка разом зі свої)
ми австрійськими парт)
нерами, зокрема графи)
нею фон Мой, дочкою
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відомого австрійського
винороба Герхарда Юста
із міста Руст, змогли ство)
рити маленьке триденне
свято цим чарівним, та)
лановитим діткам. До цієї
акції долучилися худож)
ники арт)клубу «Палітр)
Спектр», на чолі з Окса)
ною Метцгер, для котрих
господаркою садиби
«Золота рибка»  пані
Світланою були пред)
ставлені надзвичайно
комфортні умови для ро)
боти.

Програма була ціка)
вою і насиченою. Пані
Світлана ознайомила
дітей з традиціями ново)
річних  святкувань у
Австрії, з їх особливос)
тями та відмінностями.
Дітки отримали мож)
ливість перейняти досвід
майстрині пензля Чопей
Марини, яка показала
майстер)клас з техніки
акварелі; Тімеї Софілка)
нич, яка провела май)
стер)клас з стилізації
образу і дизайну пляшок,
де учасники змогли оз)
найомитися з нюансами
даного виду оздоблення;
Оксани Метцгер та
Кізман Кінги, які прове)
ли майстер)класи  з ви)
готовлення гірлянд, ялин)
кових прикрас із різно)
манітних оригінальних
матеріалів, включаючи
макаронні вироби. Урок
ліплення з соленого тіста
та глини, аплікації на но)
ворічну та іншу тематику
провела Юлія Єгорова.
Захоплюючим дійством
стала пісочна анімація та

вогняне шоу від Юлії Ми)
ронової. Звичайно ж не
обійшлося без приємних
сюрпризів та новорічних
подарунків. Всі разом і
кожен поокремо були пе)
реповнені враженнями і
творчим духом, що пану)
вав упродовж цих днів.
Зима, яка залишилася в
етюдах на полотнах ху)
дожників Жупана Івана,

Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê íà 1-é ñòîð.

Грабаря Віктора, Попови)
ча В‘ячеслава буде нага)
дувати про цю зустріч, а
теплі бесіди у затишному
кутку гостинної садиби
«Золота рибка» пам‘ята)
тимуться до наступної
зустрічі, яку обіцяла влаш)
тувати у  недалекому май)
бутньому пані Світлана
Шопф.

Тетяна РИБАР

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß!
Ùèðî â³òàºìî  ç Äíåì

íàðîäæåííÿ íàéêðàùîãî
ó ñâ³ò³ ñèíà, ÷îëîâ³êà, òàòà
³ äóäóñÿ

×ÎÏÅß
Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à

é çè÷èìî  óñ³ëÿêèõ
áëàã!  À íàñàìïåðåä –
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ
ðÿñíîãî, äîáðîáóòó ó
ñ³ì’¿.

Íåõàé í³êîëè íå çì³ë³º ð³êà äîáðîòè ó Âàø³é
äóø³, æèòòÿ áóäå íàïîâíåíå ëèøå ðàä³ñíèìè
ïîä³ÿìè, à óñï³õ ñóïðîâîäæóâàòèìå  Âàñ ó âñüî-
ìó é çàâæäè!

Áàæàºìî çàâæäè ïåðåìàãàòè,
Ó ñëàâ³ é øàí³ áóòè ïîâñÿê÷àñ,
² ëåãêî, ìóæíüî òðóäíîù³ äîëàòè,
Íà ïðàöþ é òâîð÷³ñòü  íàäèõàòè íàñ!
 ²ç ùèðîþ ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ – áàòüêè,

äðóæèíà Ìàð’ÿíà, ñèí Ìèðîñëàâ ç äðóæèíîþ
Îëüãîþ, ñèí Âàñèëü ç äðóæèíîþ  Íàòàëêîþ,
îíóêè ßðîñëàâ, Âàëåð³ÿ, Ðåíàò ³  Àë³íêà, ñâà-
òè, äðóç³, êîëåãè.

Â²ÐÈ, ÍÀÄ²¯, ËÞÁÎÂ²…
Ñüîãîäí³, â äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, ïðåêðàñíèé æèòòºâèé

þâ³ëåé  â³äçíà÷àº ë³êàð ç Ìóêà÷åâà
 Òàì³ëà ²âàí³âíà  ÔÎÐÎÑÒßÍÀ.

Áàãàòî÷èñëåíí³ äðóç³, ð³äí³ òà áëèçüê³ ðàçîì ç ïðèâ³òàííÿ-
ìè áàæàþòü  øàíîâí³é ³ äîðîã³é þâ³ëÿðö³ Áîæîãî  áëà-
ãîñëîâåííÿ  ³ Ïîêðîâó Áîæî¿ Ìàòåð³ íàâ êîæåí ïðèé-
äåøí³é  äåíü æèòòÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ³ õîðîøîãî
íàñòðîþ, ñ³ìåéíî¿ çëàãîäè ³ äîñòàòêó, â³ðè, íàä³¿,
ëþáîâ³. Íåõàé ñòîðèöåþ  âîçäàñòüñÿ Âàì çà Âàø³
äîáð³ çåìí³ ñïðàâè âî ñëàâó Áîæó.

ÏÐÈÉÌ²ÒÜ ÍÀÉÊÐÀÙ² ÏÎÁÀÆÀÍÍß
Ó ö³ ÷óäîâ³ çèìîâ³ äí³  â³äçíà÷àþòü ñâî¿ õâèëþþ÷³ þâ³ëå¿

ïîäðóæíÿ ïàðà
Ïàâëî Þë³éîâè÷

 ³ Âàëåíòèíà Åìåð³õ³âíà ×ÎÐ².
Øàíîâí³ þâ³ëÿðè —ëþáà ñåñòðè÷êî, ìèëà äîíå÷êî, ëþáà áàáóñÿ

òà ïðèâ³òíèé ä³äóñü, ëþáèé ÷îëîâ³ê òà øîâãîð, ç ö³º¿ íàãîäè  áà-
æàºìî âàì  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíî¿ áëàãîäàò³, ëþáîâ³ ³ òåïëà â
æèòò³.

Â öåé ÷óäîâèé äåíü ïðèéì³òü íàéêðàù³ ùèð³
ïîáàæàííÿ ³ íàø ïàëêèé ñåðäå÷íèé ïðèâ³ò. Õàé
öå õîðîøå òåïëî ïðèâ³òàííÿ  çâó÷èòü âàì ùå
äîáðó ñîòíþ ë³ò, îíóêè ðîñòóòü, à äóøà ìî-
ëîä³º, õàé ðîêè ³äóòü, à ÷îëî íå ñèâ³º, õàé ñåðöå
íå çíàº ïëà÷³â ³ ðîçëóê, õàé ðàä³ñòü ïðèíîñÿòü
ä³òè é îíóêè. Ùå ìíîã³¿ ë³òà é ùàñëèâî¿ äîë³.

Ëþáëÿ÷³ âàñ ñåñòðà Îëÿ, Éîí÷³ òà ¿õí³ ñ³ì’¿.
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Непростим, а вельми крутим і
звивистим  видався шлях у літе�
ратуру й журналістику талановито�
го  письменника, заступника ре�
дактора міськрайонної газети
«Прапор перемоги» («Панорама»)
Василя Михайловича Греби.
Скільки сходив отих пішників,
з’їздив доріг, довгих і коротких,
асфальтованих і курних. Скільки
зустрічей і знайомств випало йому
на перехресті людських доль за
більш як півстолітнє служіння жур�

ÍÅÂÃÀÌÎÂÍÀ ÄÓØÀ
Ó ÑÒÐ²ÌÊ²É ÊÐÓÃÎÂÅÐÒ²
До 75�річчя письменника й журналіста В.М.ГРЕБИ

налістському  обов’язку. І кожна
поїздка, кожна зустріч залишила
незгладимий слід у його небайду�
жому серці, невгамовній душі. Про
його творчий доробок  дуже тепло
й щиро розповів у дослідницькій
праці  «Василь Греба»  лауреат
всеукраїнської  премії імені Воло�
димира Антоновича І. Хланта,  про
нього прочитаєте у довіднику
Спілки письменників України, «Ен�
циклопедії Мукачева». Про
В.М.Гребу дуже приязно писали
В.Басараб, В.Густі, М.Дочинець,
В.Кохан, М.Матола, В.Панченко,
Б.Сливчук, І. Чопей, Ю.Шип…

Життєва доля Василя Греби роз�
почалася 1 січня 1939 року в
чесній, працьовитій, порядній ба�
гатодітній селянській сім’ї  Марії
Іванівни й Михайла Івановича
Гребів у Залужжі. Від важкої робо�
ти передчасно пішли з життя бать�
ки й дитинство майбутнього пись�
менника проходило у домі  сестри
Єлизавети Михайлівни. У школі
Василь Греба вчився добре, дуже
багато читав книжок, любив малю�
вати. А по закінченні сьомого кла�
су відніс документи в Свалявське
ремісниче училище, бо тут одяга�
ли, харчували, вчили за держав�
ний кошт та ще й дозволяли здо�
бувати середню освіту у вечірній
школі. Наука допитливому, начита�
ному юнакові давалася легко. І че�
рез три роки він одержав  робіт�
ничий  диплом  слюсаря по ремон�
ту  і монтажу обладнання з відзна�
кою  та атестат зрілості.

Трудовий шлях В.М.Греба роз�
почав у Вигодському ліспромгоспі,
що на Івано�Франківщині. Тут у ньо�
му зародився майбутній письмен�
ник. Допитливий механік не про�
сто спостерігає, а й бере участь у
нелегкому житті, роботі, відпочин�
ку лісозаготівельників, вивчає по�
бут лісівників у гуртожитку, клубі…
Згодом товариші по роботі стануть
прототипами його повісті «Зелені
висоти». А юнацька романтика кли�
кала Василя Гребу з лісу на шахту.
І в рік запуску першого штучного
супутника землі  він уже трудився
на спорудженні комсомольської
шахти  «Новозамківська» в  Дон�
басі. І тут не відмовляв собі у спо�
стережливості. Попри романтику
тут вистачало й труднощів. Та не
пасувала перед ними молодь.
Відтак майбутній журналіст і пись�
менник трудився в Червонограді,
що на Львівщині,  на будівництві
шахти «Великомостівська – 2». І
вже не перший рік,  проаналізував�
ши побачене,  писав до місцевих,
обласних або й республіканських
газет. Писав кореспонденції, зари�
совки, новели, перші оповідання,
пробував себе у фейлетонах. Дру�
кували, хоч і не все.  З Червоногра�
да  молодого шахтаря призвали в
армію. Службу проходив на Дале�
кому Сході.  Вийшов у запас і зно�
ву повернувся до шахтарського
життя.  Побачене  й добре осмис�
лене  життя гірників лягло основою
у його повість «Зрушений пласт».

   Кожну вільну хвилину сідав до
столу і слово за словом, зародже�
не в серці й скупане в його душі,
лягали, рядок за рядком, щоб на�

родитися новою книгою  сповне�
ної правди, заглянути в душі чи�
тачів. Зрідка відривався від тої
роботи, задумувався,  бо в голові
зароювалися думки, поставали
перед молодим письменником де�
сятками нових запитань, в’язали�
ся в  один серцевинний вузол: пи�
сати неприкрашену правду чи
відступити від совісті? Завжди
обирав перший шлях, бо глибоко і
всебічно вивчав життя. Василь
Греба не просто придивлявся до

товаришів по роботі, сусідів по
гуртожитку, не просто спостерігав
за їх характерами, вчинками. Його
цікавили люди в роботі, в колек�
тивІ. В особистому житті. Ось та�
кими багатогранними, колоритни�
ми з усіма плюсами й мінусами
вони поставали з новел, оповідань,
перших повістей…

Все частіше відчував, що треба
переходити на творчу роботу. І по�
ступивши на факультет журналісти�
ки Львівського державного універ�
ситету імені Івана Франка, обрав�
ши заочну форму навчання Василь
Михайлович перейшов працюва�
ти у редакційний колектив газети
«Забузька правда». І вже перші
місяці роботи, успішно виконані
ним завдання, написані кореспон�
денції показали, що обрана ним
професія газетяра, –  на все жит�
тя. Опрацьовані листи читачів,
зустрічі з людьми  стали тими жи�
вильними джерелами, що йшли із
звичного йому народного кореня,
тут сповна відчув правду життя,
зіткнувся віч�на�віч з думками й
почуттями рядових дописувачів,
почув велике у своїй простоті і ясне
у людській чистоті слово, побачив
чорний і чесний хліб життя і спро�
бував на смак солодку сіль журна�
лістської праці.

А ностальгія все частіше давала
про себе знати, тягнула�кликала у
рідні краї. І по закінченні у 1967
році університету  В.М.Греба став
кореспондентом мукачівської
міськрайонної газети «Прапор пе�
ремоги». Відтак працював відпов�
ідальним секретарем у іршавській
районній газеті «Нове життя».
Потім знову трудився на посаді
літпрацівника в «Прапорі перемо�
ги». Затим на короткий час був чле�
ном бюро міськкому ЛКСМУ і
втретє повернувся до «Прапора
перемоги», але вже відповідальним
секретарем.

Досвідчений  газетяр  Василь
Греба крокував у журналістиці, як
у стрімкій круговерті бурхливого
потоку й радісно відчував його хо�
лодну, але здорову силу. Стояв ра�
діючи, хоч час од часу боляче ра�
нили його кривда і горе рядових
людей, викликала огиду піна «зе�
леного шумовиння», застійний на�
мул, погрозливе гримотіння з влад�
них кабінетів і, більше, з крісла
редактора, що змінив метра закар�
патських журналістів М.М.Даш�
ковського. Вони силувалися збити
з ніг, розтоптати, підкорити. А Ва�
силь Михайлович стояв радіючи,

бо добре знав, що цей бурчак не�
скінченний, як життя, що його не
спинити, як і джерел, що живлять
Латорицю, що вічний він, як і думи
й пісні народні, де живуть і бороть�
ба,  і слава, і любов,  і краса
вірності. Тож приймав на себе цей
не стільки життям, як вказівками,
постановами згори, розбурханий
потік.

Ні, Василь Михайлович далеко
не ангел. Він змалечку виробив у
собі йоржистий характер.  І відчу�

ваючи неправду, рішуче виступав
проти  зла. Він любить і шанує
людей добрих, цінує чуйність і ува�
гу. Та непримиренний до хапуг, око�
замилювачів, пристосуванців,
дворушників, які виживають при
будь�якій владі. Коли за вказівкою
з Кремля по всенькій країні поча�
ли створювати «Товариства твере�
зості» і ця «мода» докотилася до
«Прапора перемоги», а тут  «това�
риство» доручили очолити журна�
лісту, який перед тим побував у
витверезнику,  Василь Греба один�
однісінький рішуче відмовився
писати заяву про «добровільний»
вступ.  Коли перебудова почала
пробуксовувати, коли почали руши�
тися економічні устої, почали ди�
хати на ладан промислові підприє�
мства, давати збої  колгоспи і рад�
госпи,  а міськрайонка, не «поміча�
ючи» наступу грізної катастрофи,
почала друкувати безглузді «сен�
сації», повчати читачів азам сек�
суального життя з  передруку кни�
ги  Вислоцької,   Василь Михайло�
вич, як і ряд інших журналістів,   не
раз висловлював своє обурення. А
хіба можна було поступити інакше,
коли у  день 60�річчя Василя Ми�
хайловича прийшов привітати го�
лова райдержадміністрації,  а го�
стеві почали нав’язувати думку про
виняткову… творчість іншої люди�
ни?!    Того разу він змовчав. Рідко,
але Василь Михайлович  міг зопа�
лу нагримати, та неодмінно при�
ходив  через 15 – 20 хвилин і про�
сив вибачення за свою поспішну
гарячковість. Не давав спуску
відповідальний секретар і фотоко�
респондентам, вимагав, щоб на
фотознімках були живі люди, а не
манекени у застиглих позах. І  жур�
налістам перепадало від нього за
недбало підготовлені матеріали…
Бо перебрав у спадок від М.М.Даш�
ковського дивовижну увагу до жур�
налістських кадрів. Тож постійно
пильнував Василь Михайлович
про те, щоб кожен газетяр якнайк�
раще виявляв свої творчі можли�
вості, дбав про публіцистичне «я»,
терпляче й наполегливо, як пись�
менник,  боровся за підвищення
літературного рівня матеріалів, які
подавали до друку журналісти.

Не слід усі заслуги, коли газета
виборювала першість, приписува�
ти одному редакторові – газету
творить колектив. Втім, у творчих
здобутках  часопису деяка доля
ініціативи є і самого редактора.  Та
тільки тоді, коли він творчий. Зас�
тупникові редактора доводилося

вирішувати різні організаційні або
й адміністративні питання у відсут�
ності редактора, або просто вико�
нувати його обов’язки під час
відпустки, хвороби. Та тільки оди�
ниці з сотень досвідчених, профес�
ійно розвинутих, творчо мислячих,
вимогливих і принципових заступ�
ників ставали редакторами. Бо так
склалося, що не кожного заступни�
ка можна на місці призначити ре�
дактором газети. І досвід багать�
ох років переконливо доводить, що,

як правило, навіть
при відкритті поса�
ди, на це місце
підшукують  люди�
ну «на стороні». На
жаль, так сталося і
в «Панорамі». З
цього Василь Гре�
ба не робив тра�
гедії. А служив
вірою і правдою
новим очільникам,
як «останній із мо�
гікан».

У журналістиці
Василь Михайло�
вич залишався
людиною творчою,
одразу показав
себе професіона�
лом  високого
ґатунку, який ніко�

ли не проходив повз цікавий факт
чи долю людини, аби не зацікави�
тися нею, не осмислити в контексті
подій, не помітити тих дрібних де�
талей, без яких майбутній його ге�
рой ще ненародженої книги – не
живий образ, а схема. Його стиль
письма, за звичай не нав’язливий,
спокійний і логічно виважений, з
чітко розставленими акцентами
проглядався і в редакційних стат�
тях. Проте у відповідального сек�
ретаря, заступника редактора, го�
лови міського відділення Спілки
журналістів України не часто випа�
дало часу, щоб збирати матеріа�
ли, бодай чорново викласти їх на
папері. Щодня –  керівництво чер�
говим номером, щодня плануван�
ня, підбір оперативних матеріалів,
вичитування оригіналів,  полос… І,
коли виходила з ладу друкарська
техніка, Василь Михайлович не
йшов додому, а разом з причетни�
ми до народження газети журнал�
істами  був у друкарні.

Грунтовність і відповідальність
Василя Греби, як  заступника ре�
дактора, була і в тому, як він уваж�
но, уже при другому після
М.М.Дашковського редакторові,
читав не тільки свої сторінки, а й
номер у цілому. І  правку вносив
вагому – одним штрихом підсилю�
вав матеріал, робив його виразні�
шим. А ще готував літературні сто�
рінки, знайомив читачів з міста й
району з доробками молодих, та�
лановитих, початкуючих авторів.
Його огляди творів,  надісланих у
редакцію,  ніколи не були розгром�
ними, вони   були живою бесідою,
настроєністю на цікаву хвилю взає�
много спілкування, на пошуки но�
вого, незвіданого… Василь Михай�
лович понад три десятки років очо�
лював  мукачівське літературне
об’єднання «Полум’я». Його хреще�
ники стали відомими поетами, літе�
раторами, членами Спілки пись�
менників України.

Творчий материк члена Спілки
письменників України з 1983 року
В.М.Греби чималий. У ньому ви�
шикувалися повісті «Зрушений
пласт», «Гомін ранку», «Вже сходить
сонце», «Зелені висоти», «Честь»,
роман «Спаленої землі не буде»,
численні новели, оповідання, доку�
ментальні  нариси  «Поруч – вете�
рани» та «В.М.Янцо». Герої творів
Василя Греби запам’ятовуються
назавжди і,  читаючи повість чи
роман, неодмінно складете глибо�
ку вдячність авторові, бо так про�
никливо, глибоко може писати

тільки людина з чуйним серцем,
по вінця умудрена життям.

Планета життя В.М.Греби – яко�
му 1 січня 2014 року виповниться
75 літ – це і зустрічі з відомими на
всеньку Україну людьми і листуван�
ня з ними, це й  спілкування  з ко�
легами журналістами й літерато�
рами з братніх країн. На все життя
запам’ятав Василь Михайлович
спілкування з Михайлом Стельма�
хом, Максимом Рильським, Іриною
Вільде, Дмитром Павличком, Ма�

рією Влад, Ростиславом Брету�
шем, дуже дорожив дружбою з
Василем Басарабом, Петром Скун�
цем, Юрієм Мейгешом, Петром
Угляренком, Іваном Чендеєм, Фел�
іксом Кривіним, Йосипом Жупа�
ном, Михайлом Томчанієм, Юрієм
Керекешем, Василем Коханом,
Миколою Матолою літературоз�
навцями Іваном Хлантою, Василем
Попом, Юрієм Балегою…

Для працівників редакції Василь
Греба був взірцем, як сім’янин. По
завершенні роботи він разом із
дружиною Ольгою Дезидерівною,
донькою Цвітаною, сином  Рома�
ном, онуками Марійкою і Антоном
прогулювалися парком, центром,
заходили в кафе, де глава сімей�
ства пригощав усіх морозивом,
соком… Для сім’ї він викроював
вільну хвилину, влаштовував по�
їздки на природу, грибні походи…
Радіє Василь Михайлович успіхам
кожного члена своєї родини. Задо�
волений сином – Романом Гребою,
який підхопив з рук батька журна�
лістський прапор, поніс його з бе�
регів Латориці до берегів сивого
Дніпра, працюючи в столиці Украї�
ни завідуючим відділом газети
«Сегодня».

Теплотою і повагою про людей
праці, як спеціалістів так і рядових
трудівників,  сповнені й газетні пуб�
лікації Василя Михайловича.Ось
тільки з часу проголошення  Украї�
ни незалежною державою не вий�
шла жодна книга письменника. І не
тому, що він не пише. Та написане
лежить у шухлядах його стола. А
грошей на видання нових повістей
і романів  В.М.Греба не нажив.

В душі Василь Греба, як і двад�
цять літ тому, такий же енергійний,
завзятий, непримиренний до зла,
що чиниться вже й при новій владі.
Секрет його молодості  у тому, що
багато літ його серцю додають дві
любові – вірна дружина – Ольга
Дезидерівна й творча робота.
Оглядаючи з 75�річної вершини
творчий шлях письменника й жур�
наліста В.М.Греби, бачимо, що він,
як справжній селянин,не світився
на трибунах, не робив кар’єрних
злетів, не відділявся від народу, а
вперто й терпляче орав свою ниву,
засівав її добірним зерном, плекав
кожну рослину, а врожаїлось для
всіх.  Бо ж Василь Греба обробляв
свою ниву старанно, засівав вива�
жено, продумано, розуміючи, що
пожинати його врожаї буде не одне
покоління.  І вже сьогодні жнивуємо
на його творчому полі.

Піднімаючи у перший день Но�
вого,   2014 року,  келих із шам�
панським  разом привітаймо із 75�
річчям Василя Михайловича Гре�
бу. Побажаймо йому багато�бага�
то теплих весен у житті. Міцного
здоров’я, щастя і  бадьорого на�
строю, родинної злагоди, щирої
дружби, і,  неодмінно, любові чи�
тацької. Бо він того заслуговує. Ми
ж Ваші, Василю Михайловичу, ко�
леги по «Прапору перемоги»,  віта�
ючи Вас із діамантовим ювілеєм,
бажаємо доброго здоров’я, щас�
тя, сімейного і душевного затишку,
всіляких  гараздів. Нехай Ваше,
перевірене десятиліттями плідної
творчої роботи  нагострене  перо,
не залежується ще  на многая і бла�
гая літ!

Михайло БЕЙРЕШ,
член Спілки журналістів

України
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Притча про Любов та Божевілля
Одного разу зібралися разом всі людські почуття. Коли Нудьга позіхнула вже ут�

ретє, Божевілля запропонувало: “А давайте грати в хованки!” Лінь сховалася за пер�
шим же каменем на дорозі. Віра піднялася на небеса, а Заздрість сховалася в тіні
Тріумфу, який піднявся на верхівку дерева. Благородство дуже довго не могло схова�
тись, оскільки кожне місце, здавалося йому ідеальним для його друзів: чисте озеро –
для Краси, подих вітру – для Свободи! Отже, воно сховалося в промінці сонця. Брехня
сховалася на глибині океану (насправді вона сховалася у веселці). Пристрасть і Ба�
жання сховалися у вулкані. Коли Божевілля долічило до 999, Любов все ще шукала, де
б їй сховатися. Раптом вона побачила чудовий трояндовий кущ і сховалась у ньому.
Божевілля почало шукати. Першою воно знайшло Лінь. Пристрасть і Бажання воно
впізнало по тому, як тремтить вулкан. Отже, всі були знайдені – Талант – в ароматі
землі, Печаль – в темній печері. Ось тільки Любові ніде не булло. Божевілля шукало за
кожним деревом, в кожному струмочку, на вершині кожної гори і, нарешті, вирішило
подивитися в трояндових кущах, і раптом, коли розсовувало гілки, почуло крик болю.
Гострі трояндові шипи поранили Любові очі. Божевілля благало, плакало, просило
пробачення і пообіцяло Любові стати її поводирем. Ось з тих пір, коли вперше на
землі грали в хованки, Любов – сліпа і Божевілля водить її за руку…

8 грудня на сцені Закар�
патського російського
драматичного театру
відбувся бенефіс актриси
Сірануш Матл, приуроче�
ний до 30�ліття її творчої
біографії та 50�річчя з дня
народження. Цей святко�
вий вечір став незабутнім
не лише для самої бене�
фіціантки, але і для кож�
ного з гостей театру. В
своєму бенефісі актриса
вийшла на сцену в ролі
Стелли в прем’єрній по�
становці режисера Євге�
нія Тищука по мотивах
п’єси Фернана Кроммел�
інка «Великодушний рого�
носець». Партнером Сіра�
нуш в цій непростій історії
кохання став Рудольф Ла�
ньо, який зіграв Бруно.
Символічні, яскраві обра�
зи за своїми ролями ство�
рили заслужені артисти
України Віктор Куниця та
Василь Фурдь, а також
артисти театру Людмила
Лайкова, Станіслав Овді�
єнко, Віктор Блажук, Рус�
лан Аітов, Катерина Ду�
най, Яніна Паук та Петро
Коваленко.

Пікантність сюжету, па�
тетика гри акторів, непе�
редбачуваність в режи�
серській постановці, не�
звичний «звуковий пей�
заж», у якому поєднано
романтичну класику з
цирковою мелодією  – все
присвячено найменш зро�
зумілому, але найціннішо�
му у житті  – Любові. І роль
Жінки зіграна тут на�
стільки справжньо, ніби
Сірануш Матл живе і лю�
бить вічно, і тому здатна
втілити в життя будь�яку з
сотень тисяч жінок, які
жили на цьому світі, люби�
ли, спокушали самою
лише присутність, страж�
дали від жорстокості, не�
порозуміння й сміялись
від болю й щастя водно�
час, усвідомлюючи, що не
зможуть розлюбити. І гірка
правда в тому, що будь�
який чоловік, якому життя
подарує солодку, на пер�
ший погляд роль, відвер�
то зіграну Рудольфом Ла�
ньо, може так само
відчайдушно, немов засл�
іплений, знищувати своє
почуття і самого себе.

Але чому так?!

Любов,  божевілля і ми
Автором вистави «Вели�

кодушний рогоносець» є
бельгійський драматург
початку XX ст. Фернан
Кроммелінк. Вважається,

Ñèí³é òàíåöü ëþáîâ³ Ñ³ðàíóø Ìàòë
Мукачівський храм Мельпомени представив бенефіс�феєрію

що цей твір за жанром є
фарсом, тобто театраль�
ною комедією легкого
змісту, для якої харак�
терні парадоксальні ситу�
ації, численні пере�
більшення, гра слів та зу�
мисне використання аб�
сурду. Що ж, можливо,

цей пікантний сюжет й
справді є абсурдним – чо�
ловік, безпідставно заму�
чений ревнощами, не
просто не вірить коханій,
але штовхає, примушує її
зрадити… Таким бачився
фінал цієї історії її автору.
Режисер Всеволод Мей�
ерхольд, який вперше по�
ставив п’єсу на російській
сцені у 1922 р., дещо
змінив сюжет, а також за�
явив про конструктивізм і
біомеханіку, як засоби ви�
разності нової театраль�
ної естетики. І от майже
через століття, режисер
Закарпатського російсь�
кого драматичного театру
Євгеній Тишук запропону�
вав нам абсолютно іншу
трактовку «Великодушно�
го рогоносця».

 «Головні персонажі є
втіленням «вічних» начал:
вірної любові і безпідстав�
них ревнощів, – зазначає
Євгеній Віталійович. –
Стелла, головна героїня,
не зраджує своєму чолов�
ікові. Він божеволіє від са�
мих ревнощів. Ми пока�
зуємо божевілля любові.
Ця комічна вистава з су�
тичками і грубими жарта�
ми піднімає тонку психо�
логічну проблему: що з
нами робить любов?»

Й справді, з першого по�
гляду все це лише гра, але
дивлячись уважніше,

відкриваємо для себе
п’єсу як засіб філософсь�
кого бачення внутрішньо�
го світу людини в усій його
серйозності. Адже ми ча�
сто не хочемо вірити в
страшну владу сумнівів.
Задум режисера Євгенія
Тищука – серед зовнішніх

постатей персонажів,
їхніх гротескних жестів та
гіперболічних інтонацій,
сховати  важливу внутрі�
шню тему – дивного і дуже
небезпечного зрушення у
свідомості звичайної лю�
дини. Бруно через свої
безпідставні сумніви стає
невимовно нещасним. Та�

ких людей в сучасному
світі чимало. Нескладно
впізнати себе в образах
головних героїв – на різних
етапах життя ми всі буває�
мо стеллами, бруно, гра�
фами, бургомістрами.
Якщо з допомогою Госпо�
да опануємо себе  – по�
вертаємось до суті. В
гіршому випадку спокій і
гармонія втрачені назав�
жди. Якщо б було інакше,
хіба антидепресанти ста�
ли б другою після нарко�
тиків одиницею в списку
найбільш прибуткових то�
варів XXI ст.? Тому можна
з впевненістю сказати, що
вистава серйозна, жорст�
ка, навіть, страшнувата
силою гротескного уза�
гальнення.

Магія акторських
перевтілень

 Велике спасибі акто�
рам за якісне театральне
видовище.

Охайність і заглиб�
леність з якою Сірануш

Матл грає Стеллу, психо�
логічно точне окреслення
нею образу вражає. Вона
жіночна, зваблива, зво�
рушливо щира, легка до
наївності – адже грає
фарс, та з іншого боку,
вона ніби й не грає, а про�
сто є сама собою, бо ж

саме в слабкості, на�
ївності полягає жіноча
сила. Хоча, ні. Здається,
Сірануш не грає ніжність і
ранимість Стелли – це її
власні риси. Ця витон�
ченість б’є в очі в творчо�
му оформленні актрисою
окремих сцен, в тонкому
заплутаному малюнку

відчуттів, у її взаємовідно�
синах з іншими героями.
Неймовірно красивою
ліричною частиною виста�
ви є танець головної ге�
роїні з синьою стрічкою.
Надзвичайне рішення для
сцени, у якій жінка пока�
зує себе – Жінку. Грацій�
но і несподівано вона го�
ворить мовою тіла, про те,
що створена для почуттів,
ніжних, як обійми синього
атласу!  І в ту секунду, коли
останній блискучий синій
промінь обіймає тонке за�
п’ястя Сірануш, завершу�
ючи свій танець – зал ніби
завмирає разом з ним..!
Лише на долю секунди –
щоб вибухнути аплодис�
ментами. Звісно, ця феє�
рія стала можливою тому,
що Сірануш Матл – не
лише прекрасна актриса,
але і професійна гімнаст�
ка. Мабуть, секрет і в тем�
пераменті актриси, адже
Сірануш – вірменка по�
батькові та гречанка по�
матері. «Кров – не вода, –
зазналась якось актриса
в одному з інтерв’ю, – я
живу далеко від Вірменії,
але в мені є відчуття при�
четності до вірменського
народу – те, що пере�
дається тисячоліттями
через покоління». Окреме
спасибі ювілярці за те, що
зберегла і реально втілює
символічний зміст свого
імені –  в перекладі з вір�
менського «Сірануш» оз�
начає «солодка красуня».

 І ще кілька думок з при�
воду побаченого в той
вечір у театрі.

Кожна мізансцена вис�
тави заповнена масою ак�
робатичних рухів акторів,
що насправді було дуже

непростою режисерською
задачею. Таким є «біоме�
ханічне» трактування тво�
ру. Доповнюють ритмічну
картину декорації  – кри�
ла символічного млину, з
пробитим червоним сер�
цем посередині, оберта�
ються то повільно, то

швидко, залежно від на�
пруженості вистави. Не�
сподіваним штрихом є
ідея дитячих пазлів та ок�
ремі постановочні
дрібниці – розтоптана до�
рожнім катком квітка; за�
палена свічка в руках ста�
рої няні; полуничний льо�
дяник – подарунок графа.

До речі, пафосний кар�
тавий «графський» говір,
у виконанні Василя Ми�
хайловича Фурдя – окре�
ма нота акторської май�
стерності. Як і глибока
життєва правда в очах,
інтонаціях та згорбленому
силуеті старої Меме, яку
грає Людмила Іванівна
Лайкова. Дуже справж�
ньою є безпорадність
Єстрюго, зіграна Вікто�
ром Костянтиновичем Ку�
ницею талановито і май�
же без слів, самими лише
звуками. Підкреслена
комічність ролі Руслана
Аітова, який грає погони�
ча волів, не залишає нам
вибору – ми реагуємо на
нього лише сміхом. Так
само, як і на Катерину
Дунай, Яніну Паук та Пет�
ра Коваленка. А от бур�
гомістр – птаха іншого по�
льоту. Надто вже він акту�
альний, надто впізнава�
ний у майстерно створе�
ному Станіславом Леоні�
довичем Овдієнко образі.
Роль Петрюса, як на
мене, складна своєю нео�
днозначністю. Бо хоча й
виходить Віктор Блажчук
до глядачів у гротескній
фуражці, але на сцені та�
лановито показує не�
підробну чоловічу гордість
і злість.

 Звісно, найбільше  «ба�
тогів і пряників» під час ви�
стави дістається Рудоль�
фу Ланьо. Створений ним
образ найперше хочеться
охарактеризувати словом
«життєвий». Таких Бруно
(або майже таких) на ву�
лицях планети Земля до�
статньо. І ця життєвість
підкупає. Актор не ство�
рює свого героя негатив�

ним чи позитивним, він
реалістично відкриває
нам його загнаність і біль.
І як не парадоксально, але
в ту хвилину, коли Бруно
з’являється у гамівній
білій сорочці зі смішно
напнутій на голову по�
в’язці з паралоновими ро�

гами, в залі панує тиша…
Значить, п’єса жива. Зна�
чить, ми, глядачі, відчу�
ваємо її дихання, а не ке�
руємось лише зовнішньою
бутафорією. І, мабуть, цю
виставу, як ін’єкцію від бо�
жевілля любові, варто по�
радити подивитись усім,
хто любить.

P. S.

Численні слова при�
вітань  на адресу колекти�
ву, режисера – Тищука
Є.В., директора театру �
Шутюка Ю.С. і, звичайно,
героїні вечора перепліта�
лись з гучними оплеска�
ми. Гості з Управління
культури Закарпатської
облдержадміністрації в
особі начальника управл�
іння – Юрія Федоровича
Глеби; Генерального кон�
сульства Угорщини – гене�
рального консула – пана
Йожефа Бачкаі; міськра�
ди Мукачева – заступни�
ка міського голови – Ігоря
Петровича Радиша; голо�
ви Мукачівської райдер�
жадміністрації – Едуарда
Лукича Дуди;  директора
Українського музично�
драматичного театру ім.
братів Шерегіїв – Олега
Дмитровича Зайцева; За�
карпатського академічно�
го театру ляльок «Бавка»
в особі директора театру
– Петія Мирослава Йоси�
повича,  художнього кері�
вника – Білоус Марини
Анатолівни та головного
режисера театру –  Орє�
шнікової Наталії Анатолі�
вни дякували за феєрич�
ний вечір емоцій і вра�
жень. Сірануш Матл, схо�
вану за величезними буке�
тами, нагороджували і
вітали. Тож нехай і ця,
вміщена поряд, старовин�
на притча теж стане для
Вас, пані Сірануш, ма�
леньким дарунком...

Оксана ГОЛОВЧУК

Фото
Петра Паровінчака
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«Õàðèçìàòè÷íà Ëåä³-Îñ³íü»
ïðèéøëà â çàêàðïàòñüêó ïîåç³þ

Ìèñòåöüêèé ïðîñò³ð
Ìóêà÷åâà â³äîìèé ïåðå-
âàæíî ÷îëîâ³÷èìè ë³òåðà-
òóðíèìè, ìóçè÷íèìè, ìà-
ëÿðñüêèìè ³ìåíàìè, íàáó-
âàº âèðàçíèõ æ³íî÷èõ
ðèñ. Ïðîòå òóò, íà áåðåãàõ
Ëàòîðèö³ æèâå ïîåòêà, òà-
ëàíîâèò³ñòü ³ ñàìîáóòí³ñòü

ÿêî¿ ïåðåòèíàº ìåæ³ íåâå-
ëèêîãî ïðîâ³íö³éíîãî
ì³ñòà ³ çàñëóãîâóº ñòàòè
äîñòîéíîþ â³çèò³âêîþ çà-
êàðïàòñüêî¿ ïîåç³¿ íà òåðå-
íàõ Óêðà¿íè. Òåòÿíà ÐÈ-
ÁÀÐ º àâòîðîì äåâ’ÿòè
êíèæîê: ñåìè çá³ðîê
ïîåç³¿ òà äâîõ êíèã äëÿ
ä³òåé.

 Ó ìàëåíüêîìó ì³ñò³
æèâå ñîá³ æ³íêà – ³íæå-
íåð-ãåîäåçèñò, ÿêà ïèøå
ãëèáîê³ ìåäèòàòèâí³
â³ðø³, ñàìà íàìàãàºòüñÿ ¿õ
âèäàâàòè, à ï³ñëÿ âèäàíèõ
âîñüìè çá³ðîê ÍÅ ª ×ËÅ-
ÍÎÌ ÑÏ²ËÊÈ ÏÈÑÜ-
ÌÅÍÍÈÊ²Â!

Íåùîäàâíî, ó ëèñòîïàä³
2013 ðîêó, àâòîðêà âèéø-
ëà íà øèðîêèé çàãàë ³ç
íîâîþ êíèãîþ – «Çíåáî-
ëåííÿ ñí³ãàìè» (Ìóêà-
÷åâî, «Êàðïàòñüêà âå-
æà»). Ïåðøà êíèãà Òåòÿ-
íè «Ìàðåâî ë³òà» ç¾ÿâè-
ëàñü ùå ó 2004 ðîö³, äðó-
ãà – «Â³÷í³ñòþ çàïðîïî-
íîâàíà ëþáîâ»  –  ó
2005-ìó, ïîò³ì áóëè
«Ñâ³òëîò³í³ ³ íàñòðî¿»,
«Ìóêà÷³âñüê³ ³íòåðïðå-
òàö³¿», «Ì³äí³ ãðóø³».

Çðîñòàííÿ ïîåòè÷íî¿
ìàéñòåðíîñò³ ïîåòåñè î÷å-
âèäíå. Ó ïåðøèõ  çá³ðêàõ
ïåðåâàæàëè ðèòîðèêà, ïå-
ðåñèïàííÿ ìåòàôîð, íàá³ð
«êðàñèâîñòåé», çóñòð³÷à-
ëàñü ïîñåðåäí³ñòü îáðàç³â
(«Ìè, ÿê çîð³ – âåëèê³ é
ìàë³…», «Êàðàâàíè ïëè-
âóòü ñòîð³÷…»,   «îñ³íü
äîùàìè ñòóêàº // ùîá çà-
ëèøèòèñü íàäîâãî ó íà-
øèõ ñåðöÿõ»), ïàôîñ ³íîä³
âáèâàâ óñ³ëÿêó äóìêó ³
ïî÷óòòÿ (âñå ç âåëèêî¿
ë³òåðè, ï³äíåñåíî, çàÿëî-
æåíî: «êð³çü äîù³ – äî
Ñâ³òëà», «áóäåø ïèòè //
Íåêòàð Æèâî¿ ²ñòèíè ç
â³ðø³â // ªäèíî¿ Áîæå-
ñòâåííî¿ Êíèãè», «Ëþáîâ
Âñåëåíñüêó ³ òâîÿ ïðè-
ìíîæèòü») . Çóñòð³÷à-
ëàñü ³ òàê çâàíà ãðîìà-
äÿíñüêà ë³ðèêà – ïàòð³î-
òè÷íå øóêàííÿ «ïðàâäè»:
«ÿ â÷îðàøíüîþ ïðàâäîþ
âòîìëåíà // õî÷ó â ³íøó
â³äíèí³ â³ðèòè…». Äîá-
ðå, ùî òàêèõ «ïåðåîö³íîê
ïðàâäè» ó â³ðøàõ Òåòÿíè
íåáàãàòî.

Ó öèõ ïîåç³ÿõ âæå áóëî

íàìàãàííÿ ïîåòè÷íî ðîç-
ì³ðêîâóâàòè, ï³äí³ìàòèñü
äî óçàãàëüíåíü – àëå áóëî
çàáàãàòî  áàíàëüíîñò³,
ïñåâäî-ô³ëîñîô³¿, ñëî-
âîïëåòåííÿ (â³ðø³ «Ãàðÿ-
÷èõ äí³â íàìèñòèíè êî-
òèëèñü», «Ç ñâ³òèëüíèêà-
ìè âèéøëî äåñÿòü ä³â…»,

«Ìàìèíà Âåðõîâè-
íà», «Êîëè ñåðïåíü
ëÿ-æå…»).

ßê ò³ëüêè çàì³ñòü
ïàòåòèêè ³ ïóáë³öèñ-
òèêè ç¾ÿâëÿëàñü êîí-
êðåòèêà æèòòÿ, êîëî-
ðèòíà ïîåòèêà ïðèðî-
äè, ëþäÿíà, íàâ³òü áó-
äåííà íàñòðîºâ³ñòü –
â³ðø³ ñòàâàëè âèðàç-
í³øèìè ³ ãëèáøèìè
(«Ãîðîáèíîâèé äîù
íàä çàñìó÷åíèì ì³ñ-
òîì», «ß âíåñëà
îñ³íü äî õàòè…»,
«Ìàëüâè»).

Çá³ðêà «Ñâ³òëîò³í³ ³
íàñòðî¿» âæå âêàçàëà íà ò³
ñàìîáóòí³ òåìè, õóäîæí³
çíàõ³äêè, ïåðåëèâè àâ-
òîðñüêîãî ãîëîñó, ÿê³ áó-
äóòü óñï³øíî  ðîçâèíåí³
â ìàéáóòíüîìó. Íàñàìïå-
ðåä, öå ïîøóê ãàðìîí³¿ ó
ñîá³, çåìí³é æ³íö³  –  «ì³æ
ãð³õàìè ³ Íåáîì» –  ì³æ
ò³ëîì ³ äóøåþ, â÷èíêîì ³
ñîâ³ñòþ. Ïî-äðóãå – öå
âì³ííÿ ñëóõàòè íàâêî-
ëèøí³é ñâ³ò, ÷óòè íàâ³òü ó
òèøó. Ïîåòêà çðîçóì³ëà,
ùî äëÿ ñïðàâæíüîãî ìèò-
öÿ íå òàê âàæëèâî ñêàçà-
òè ñàìîìó, ÿê ïî÷óòè ãî-
ëîñ áóòòÿ («Òàê â³äâåðòî
öÿ òèøà íàïèñàíà»).

Òåòÿí³ âëàñòèâ³ ïîåòè÷í³
åêñïåðèìåíòè –  ñòâîðåí-
íÿ ðÿäê³â ó ðèòì³ ãðàéëè-
âîãî ïàóçíèêà («Ï¾þ
òâîþ ìóçèêó // ñåðöåì»),
âèêîðèñòàííÿ òåðöåò³â
(«Íà á³ëèõ ÿáëóíÿõ…»),
äâîâ³ðøà («Ïîãëÿíü, óæå
âåñíà öâ³òå…»). Ìåíø
âäàëèì º âèêîðèñòàííÿ
æàíðó åëåã³¿, ïðèºìíèé
âèíÿòîê  – â³ðø «Òàê äàâ-
íî ÿ íå ñëóõàëà äîù», â
ÿêîìó æàíðîâî-ñòèëüîâ³
ïàðàìåòðè åëåã³¿ âèòðè-
ìàí³ áåçäîãàííî.

Ö³êàâèé êðîê ó «Ñâ³òëî-
ò³íÿõ ³ íàñòðîÿõ» – ñòèëü-
îâå àðàíæóâàííÿ â³ðø³â ó
ïåâí³é ìàíåð³ ïèñüìà. Òà-
êîþ º òåìàòè÷íà äîá³ðêà
â³ðø³â îñ³ííüîãî íàñòðîþ
«×àñ çîëîòîãî ëèñòÿ».
Ïîåç³ÿ «Çà â³êíîì ëèñòî-
ïàäîâèé áàë» íàïèñàíà ó
ìàíåð³ ëåãêîãî àëüáîìíî-
ãî â³ðøà, «Ââ³éøëà â
ïîêî¿» – ó ñòèë³ñòèö³ äå-
ìîí³÷íî¿ åðîòè÷íîñò³, «ß
âíåñëà îñ³íü äî õàòè» – ó

òðàäèö³¿ ì³ôîëîã³÷íîãî
ïåéçàæó.

Çá³ðêè ïîåç³é «Ì³äí³
ãðóø³» òà «Çíåáîëåííÿ
ñí³ãàìè» ïîêàçàëè, ùî
Òåòÿíà Ðèáàð íå ò³ëüêè
âäîñêîíàëþº  â³ðø³, àëå
é ðîçøèðþº êóëüòóðíèé
êîíòåêñò ³ ñâ³òîãëÿä, íàáó-

âàº àðòèñòèçìó ñëî-
âà òà ô³ëîñîô³÷íîñò³
äóìêè.

«Ì³äí³ ãðóø³» â³ä-
êðèâàþòüñÿ â³ðøåì
«Ãîëîñ ðîäó».  Ñàìå
â í³÷íèõ îá³éìàõ ñíó,
êîëè æèòòÿ çóñòð³-
÷àºòüñÿ ç³ ñìåðòþ,  ìîæ-
ëèâî ïî÷óòè ³ ïîáà÷èòè
íàäðåàëüíå – «ãîëîñ
ðîäó, ïëà÷ ïðàäàâí³é»,
ÿêèé â÷óâàºòüñÿ ó øåïîò³
íàäìîãèëüíèõ òðàâ.  Â³í
îæèâàº ðàçîì ³ç ãîëîñîì
äðèìáè, «ùåìíèì ñï³-
âîì». Ïîåòè÷íà, ì³ñòè÷íà
êàðòèíà í³÷íîãî æèòòÿ
ïðèðîäè çà÷àðîâóº: «íàä-
ìîãèëüí³ òðàâè øåï÷óòü
ìîâîþ ïðàâ³÷íèõ ñë³â»,
«ì³ñÿöü çèðêàº â êîëî-
äÿçü, ÿê âîäà ç³òõàº òÿæ-
êî». Ðîçëîãèé ðÿäîê
â³ðøà (âîñüìèñòîïíèé
õîðåé) ³íòîíàö³éíî ñòâî-
ðþº â³ä÷óòòÿ  àíòè÷íî¿
íåêâàïëèâîñò³ òà ï³äíå-
ñåíîñò³, à îáðàçè í³÷íî¿
òðàâè ÿê çâ¾ÿçêîâîãî ì³æ
ðåàëüíèì ñâ³òîì ³ ïîòîé-
á³÷÷ÿì ñÿãàþòü òðàäèö³é
ñâ³òîâî¿ ïîåç³¿ – àìåðè-
êàíöÿ Ó. Ó¿òìåíà («Ëèñ-
òÿ òðàâè»), àíãë³éñüêî¿
ìåòàô³çè÷íî¿ ïîåç³¿, ÷ó-
äîâî ï³äõîïëåíî¿ ³ ðîçâè-
íåíî¿ É. Áðîäñüêèì ó
«Âåëèê³é åëåã³¿ Äæîíó
Äîíó» . Ñâ³ò çàñèíàº, ³
êð³çü ñîí-ñìåðòü ïðîáè-
âàºòüñÿ ãîëîñ äóø³ ïî-
åòà, «çøèâàþ÷è» ñîáîþ
ñâ³ò æèâèõ ³ ìåðòâèõ,
ñó÷àñíó òà ìèíóëó ñâ³òî-
âó êóëüòóðó.

Ö³êàâî, ùî îáðàç «ãî-
ëîñó òðàâè» ñòâîðèâ ñâî-

ãî ÷àñó ³ Ïåòðî Ì³äÿíêà ó
ïîåòè÷í³é êóëüòóðî-
ëîã³÷í³é çá³ðö³ «Òðàâà
Ãîñïîäíÿ», òîæ ìîæíà
âåñòè ìîâó ïðî çíàêîâ³ñòü
îáðàçó äëÿ çàêàðïàòñüêî¿
ïîåç³¿. Çà òàêèì ñï³ëüíèì
³íòåðòåêñòîì ñòî¿òü ïðàã-
íåííÿ ³íòåëåêòóàëüíî òà

äóõîâíî íàñíàæèòè ñó-
÷àñíèé êóëüòóðíèé ïðîñ-
ò³ð çàêàðïàòö³â, íå çàïîçè-
÷èâøè éîãî ó ³íøèõ, íå
âèãàäàâøè øòó÷íî, à äîñ-
ëóõàþ÷èñü ³ ðîçêîäîâóþ-
÷è âëàñíå íàðîäíå òà ³ñòî-
ðè÷íå ìèíóëå.

Ó Òåòÿíè Ðèáàð ìåòà-
ô³çè÷íèé ñâ³ò çì³íþºòüñÿ
êàðïàòñüêèì ì³ôîëîã³÷-
íèì («À çà â³êíîì», «Á³ë³
â³âö³», «Ãîé, îñåíå êàðì-
³ííî-çîëîòàâà!», à ïîäåêî-
ëè – ³ äåòàë³çîâàíèì ñó-
÷àñíèì («Íàì äàë³ ³òè
…», «Ä³â÷èíêî, ëþáà»).
Ì³ôîëîã³÷íà ñêëàäîâà íå
ìàº ãëèáîêî â³äðåôëåêñî-
âàíèõ ðîçãàëóæåíü, âîíà
ñòðèìàíà, ïåðåâàæíî ìå-
òàôîðè÷íà, ³ ïîâ’ÿçàíà
íàñàìïåðåä ³ç ñòèõ³ÿìè
âîäè (äëÿ Òåòÿíè çàçâè÷àé
öå Ëåòà, ð³êà-êîðäîí, ïëà-
ñòè÷íà äèíàì³êà æ³íî÷î-
ãî æèòòÿ – «à ìè ³ º ïðè-
ðîäà //  –  âîäà ³ ãëèíà»),
íåáà (òóìàíó, â³òðó), ã³ð.
Íàé÷àñò³øå êðàºâèä ñòâî-
ðþºòüñÿ çâåðõó âíèç, â³ä
íåáà – äî çåìë³, çâ³äñè –
ïîñò³éíà ïðèñóòí³ñòü íå-
áåñíî¿ ñèëè, îäóõîòâî-
ðåí³ñòü ñâ³òó.

Î÷åâèäíî, ùî Òåòÿí³
âäàþòüñÿ íå êàðòèíè äè-
íàì³êè ïîä³é, ñòð³ìêèõ
çì³í ³ ìåòàìîðôîç, à ñïîã-
ëÿäàííÿ ñâ³òó ó ìîìåíòè
âèùîãî äðàìàòèçìó ³ õè-
ñòêî¿ ãàðìîí³¿. Òàêèé ñâ³ò
íà ìèòü  çàòàìîâóº ïîãëÿä
³ ïîäèõ, â³í íà÷å ñïîê³é-
íèé, ³ç ïðèãàøåíèì
ñâ³òëîì, ³ç ï³âòîíàìè ³ ðîç-
ìèò³ñòþ ïåéçàæíèõ àêâà-
ðåëåé. Â íüîìó ìîæíà
ðîçãëåä³òè äóøó â ñîá³ òà

³ñòèííó êðàñó íàâêîëî
ñåáå:

Çãîðàº á³ëü ó ô³ëîñîô³¿
ñòðàæäàííÿ.

Òóò êîæåí íåðâ –
îêðåìèé ãîëèé ñâ³ò.

²ç êîæíèì çëåòîì
 äîâøàº ïîë³ò,

² ïðîñò³ð ãëèáøàº ó ìå-

æàõ ³ñíóâàííÿ.
Àâòîðñüêà ìàíåðà íå-

êâàïëèâîãî ñïîãëÿäàííÿ
òà «ïåðåæèâàííÿ» ñâ³òó
âëîâëþº éîãî ïðîòèð³÷÷ÿ
ÿê äðåâí³é çàêîí æèòòÿ
(«íà ò³ì êðàþ ñåëà ãîñ-
òèíà, // Ïî òîé á³ê ïëà-
÷óòü ³ õîðîíÿòü», «âäèâ-

ëÿþòüñÿ ó íåáî
áàí³, //

Â
ê î -

ñèöÿõ
ï î ë å

ì î ë î -
äèöÿ. //

Âæå ñóøèòü ç³ëëÿ áîñîð-
êàíÿ, // À ïðè äîðîç³ óäî-
âèöÿ, //Òðèìàþ÷è ðîçêâ³-
òëó â³òü, //Ìîâ ÷îðíå äå-
ðåâî, ñòî¿òü»).  Àâòîðêà
íå ñïðèéìàº ñâîº «ÿ»
â³äîêðåìëåíèì â³ä ðåàë³é
ãåîãðàô³¿, ïðèðîäè, ì³ñòà,
ëþäñüêîãî îòî÷åííÿ. Âîíà
«âïèñóº» ñåáå â íèõ, ðîç-
÷èíÿþ÷èñü ³ ñòâîðþþ÷è
íåçâè÷íå äëÿ ë³ðèêè  «àí-
òèñóá’ºêòèâíå» áà÷åííÿ
ñâ³òó:
ÿ äîëàþ ñåáå âèñòèãàþ
   ðîçïàëþþñü òâåðäíó
ïåðåõîäæó äåðåâàìè
â³÷í³ñòü ³ äèõàþ íåáîì
à çà â³êíàìè ñòóäèòü

³ ñóäèòü
       òàê íåìèëîñåðäíî
áåçïðèòóëüíà çèìà

 íàãí³òàþ÷è
õ         ìàðè-àìåáè

Ó îïèñàõ – ì³í³ìóì ÷óò-
òºâîñò³, àëå âèðàçíà ïëà-
ñòè÷í³ñòü òà ðåëüºôí³ñòü
îáðàç³â, øèðîòà êàðòèí,
ïðèðîäíèé ïîòÿã äî ãðè
ð³çíèìè ìèñòåöüêèìè ãðà-
íÿìè – ìåëîä³éí³ñòþ, æè-
âîïèñí³ñòþ, ñâ³òëîò³íÿìè,
ñêëàäíîþ ìîçà¿êîþ ãî-
òè÷íîãî ì³ñòà òà ñ³ëüñüêî-
ãî ïåéçàæó – íàäàþòü
â³ðøàì Òåòÿíè ïîåòè÷íî¿
ð³çíîìàí³òíîñò³, ïñèõîëî-
ã³÷íî¿ ãëèáèíè:

Íà êàðò³ ñâ³òó âñå

á³ëüøå ë³òà
Êîìó çàáðàêíå

òåïåð òåïëà
Ìè áîæ³ ä³òè

³ç ôàðá ³ ë³í³é
Ç öèòàò ³ òë³íó

Ç òðèâîã ³ ñíà…
Òåòÿíà ïðåêðàñíî âî-

ëîä³º íàðîäíèì ñëîâîì,

ç-ï³ä ¿¿ ïåðà âèéøëè ÷ó-
äîâ³ ñòèë³çîâàí³ çàêàð-
ïàòñüê³ ñï³âàíêè («Ãóä³òü,
ãóñë³»), à â³ðø «Âåðâå÷-
êà» ìîæíà â³äíåñòè äî
íàéêðàùèõ çäîáóòê³â çà-
êàðïàòñüêî¿ ë³ðèêè.

Êíèãà «Çíåáîëåííÿ
ñí³ãàìè» –  íàéá³ëüø äî-
âåðøåíà çà õóäîæíüîþ
âèðàçí³ñòþ òà ãëèáèíîþ
äóìîê ³ ïî÷óòò³â. Òå, ùî

ñí³ã ë³êóº, çáàãíóâ ùå
Á. Ïàñòåðíàê («Íà ñâå-

òå íåò òîñêè òàêîé, /
/ Êîòîðîé ñíåã áû íå

âûëå÷èâàë»). Äî ñëîâà,
«ì³äí³ ãðóø³» Òåòÿíè Ðè-
áàð – îáðàç, ïåéçàæíî
áëèçüêèé «îáâóãëåíèì
ãðóøàì» Á. Ïàñòåðíàêà
(«Ôåâðàëü! Äîñòàòü ÷åð-
íèë è ïëàêàòü»), àëå çà
âíóòð³øí³ì çì³ñòîì á³ëüø
íàñè÷åíèé ³ ñêëàäíèé:

Ñîêîì ñòèãëî¿ ãðóø³
Ì³æ ïàëüö³â ñòåêëà
                     ñóò³íü…
…
Ñ³ðà áàéäóæ³ñòü
                        äîðîãó
Ïðîá³ãëà ÷îðíîþ
                       ê³øêîþ
Õòîñü êóïàº çà ðîãîì
Ì³ñÿöü ó ì³äí³é ä³æö³

Òåòÿí³ íå ÷óæ³ é ³íòî-
íàö³¿, ìåëîäèêà ïîåç³¿  Ã.
Ëîðêè, ÿê³ íàäèõàþòü íà
àáñîëþòíî îðèã³íàëüí³
â³ðø³ òà îáðàçè («À ïîò³ì
óñå ñïî÷àòêó», «Âå÷³ð
ââ³éäå äî õàòè»). Òàê³ ïå-
ðåãóêè ñòâîðþþòü øèðî-
êèé êóëüòóðíèé êîíòåêñò
ïîåç³¿ Òåòÿíè Ðèáàð, ïåðå-
êîíóþòü ó ¿¿ ïðîôåñ³éí³é
ïîåòè÷í³é ìàéñòåðíîñò³,
îáíàä³þþòü ùîäî ïîäàëü-
øèõ âïåâíåíèõ êðîê³â
ïîåòåñè íà íèâ³ óêðà¿íñü-
êî¿ ë³òåðàòóðè.

Â³ðø³ Òåòÿíè Ðèáàð – íå
ì³ñòå÷êîâà ïðîâ³íö³éíà
òâîð÷³ñòü, öå âèðàçíà, ãëè-
áîêà, íîâàòîðñüêà óêðà¿-
íñüêà ïîåç³ÿ, ÿêà ïîâèííà
çíàéòè ñâîãî ÷èòà÷à òà ïî-
ö³íîâóâà÷à.

Íàòàë³ÿ ÁÅÄÇ²Ð,
äîêòîð

ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð ÓæÍÓ



Ïîëüçó ñòðåìèñü  ïðèíîñèòü äàæå òåì, êòî òåáå íå çíàêîì. (Êàòîí).Ïîëüçó ñòðåìèñü  ïðèíîñèòü äàæå òåì, êòî òåáå íå çíàêîì. (Êàòîí).Ïîëüçó ñòðåìèñü  ïðèíîñèòü äàæå òåì, êòî òåáå íå çíàêîì. (Êàòîí).Ïîëüçó ñòðåìèñü  ïðèíîñèòü äàæå òåì, êòî òåáå íå çíàêîì. (Êàòîí).Ïîëüçó ñòðåìèñü  ïðèíîñèòü äàæå òåì, êòî òåáå íå çíàêîì. (Êàòîí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 19 ãðóäíÿ 2013 ð.

¹ 50 (1001)¹ 50 (1001)¹ 50 (1001)¹ 50 (1001)¹ 50 (1001)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

1.Мисинчук  Петро  Михайлович� 1943 р.н.
2.Гуєнок   Станіслав  Анатолійович�  1947 р.н.
3.Софілканич  Ганна  Василівна� 1931 р.н.
4.Черюська  Світлана  Георгіївна�  1968 р.н.
5.Денис  Надія  Карлівна�  1961 р.н.
6.Матінко  Ганна  Іванівна� 1927 р.н.
7.Олах  Юлія  Карлівна�  1927 р.н.
8.Лофинець  Микола  Степанович�  1956 р.н.
9.Комарницький  Мар"ян  Іванович� 1948 р.н
10.Кочіш Бейло Бейлович� 1951 р.н.
11.Препіяк  Ірина  Юріївна�  1921 р.н.
12.Фазекаш  Валентина  Анатоліївна� 1955 р.н.
13.Фегір  Андрій Васильович� 1930 р.н.
14.Сідлак  Наталія  Василівна� 1965 р.н.

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

з 09.12.2013 р.  по  15.12.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності
гарантує  Конституційне право
кожної застрахованої особи на до!
помогу у випадку тимчасової втра!
ти заробітку у зв”язку із хворобою,
вагітністю і пологами а також
здійснює керівництво та управлін!
ня коштами призначеними  для
фінансування матеріального забез!
печення та соціальних послуг, види
яких передбачені Законом „Про за!
гальнообов”язкове державне соц!
іальне страхування у зв”язку з тим!
часовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими похо!
ванням” від 18.01.2001 року №
2240.

На сьогодні , повністю погашено
заборгованість по замовлених кош!
тах для виплати матеріального за!
безпечення.  Мукачівською  міською
виконавчою дирекцією  надано
фінансування для виплати застра!
хованим особам  допомоги по тим!

ÄÎÏÎÌÀÃÀÞ×È ²ÍØÈÌ, ÄÎÏÎÌÀÃÀªÌÎ ÑÎÁ²
часовій непрацездатності , вагіт!
ності та пологах, на поховання  в
сумі

19 млн. 350 тис. грн.  та  продов!
жується робота  в звичайному ре!
жимі згідно Порядку фінансування
страхувальників для надання заст!
рахованим особам матеріального
забезпечення за рахунок коштів
Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності
, який затверджений постановою
правління Фонду соціального стра!
хування з тимчасової втрати пра!
цездатності № 26 від 22.12.2010
року та зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 25
січня 2011 року за №111/18849.

Одним із пріоритетних завдань у
роботі виконавчої дирекції являєть!
ся оздоровлення працюючих та
членів їх сімей.  В поточному році,
за рахунок коштів Фонду покращи!
ли  своє здоров”я  в санаторно!ку!
рортних закладах  651 працюючий,

для чого виділено !  3 млн. 841
тис.грн.  також   оздоровлено 218
дітей застрахованих осіб  на суму  !
336 тис.грн.

З року в рік Фондом соціального
страхування приймається рішення
про придбання новорічних пода!
рунків для дітей застрахованих осіб
віком до 14 років.  Для покращення
святкового настрою у 2013 році ви!
дано  страхувальникам м. Мукаче!
ва та Мукачівського району 19800
штук новорічних подарунків.

Успіх будь!якої справи   у нашому
житті залежить від професіоналів,
людей,  які живуть своєю роботою,
вміють працювати, яким до снаги
вирішувати складні поточні пробле!
ми, які працюють над вдосконален!
ням страхової справи та розвитку
Фонду.

Мукачівська міська виконавча
дирекція Фонду соціального

страхування з  тимчасової
втрати працездатності

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
В ДПТНЗ МПАЛ ім. М. Данканича

потрібні на роботу:
!   Викладач електротехнічних дисциплін.
Вимоги: повна вища педагогічна освіта (спеціаліст,

магістр) зі спеціальності «Професійна освіта».
!   Майстер виробничого навчання з професії «Елек!

тромонтер з ремонту і обслуговування електроустат!
кування».

Вимоги:   базова   або   неповна   вища   освіта
відповідного напрямку, наявність виробничого розря!
ду.

Управління Пенсійного фонду України в м.Мукачеві та
Мукачівському районі Закарпатської області інформує,
що печатки та кутові штампи наступних підприємств –
ПП “Рігель” ЄДРПОУ 32119798, ТОВ “Б.К. Верховина”
ЄДРПОУ 34433916, ТОВ “Лавіста Плюс” ЄДРПОУ
36246347, вважати недійсними.

Н А К А З
Мукачівського військового комісара Мукачівського

об’єднаного міського військового комісаріату
Про проведення приписки громадян України 1997

року народження до призовної дільниці
Мукачівського об’єднаного міського військового

комісаріату

1. На підставі Закону України «Про військовий обов’я!
зок і військову службу» в січні!березні 2014 року оголо!
шується приписка до призовної дільниці м. Мукачево і
Мукачівського району громадян України 1997 року на!
родження.

2. Явці для приписки підлягають усі громадяни Ук!
раїни, які народилися з  1  січня по 31  грудня 1997 року
включно, які постійно або тимчасово проживають на
території м. Мукачево і Мукачівського району,  а також
громадяни старшого призовного віку, які не були при!
писані раніше.

3.  Усі громадяни України, яким належить з’явитись
для приписки до призовної  дільниці,  зобов’язані   при!
бути  за  адресою  м.   Мукачево,   вул. Духновича, 89 у
визначений для них час, маючи при собі документи, що
зазначені  у  повістці.  Громадяни,  які  не  отримали
повістку,  зобов’язані прибути за зазначеною адресою
до 25 січня 2014 року, маючи при собі документи, які
посвідчують особу.

4.  На підставі Закону України «Про військовий обо!
в’язок і військову службу» керівники підприємств, уста!
нов, організацій та навчальних закладів зобов’язані
звільнити юнаків, яким необхідно прибути для припис!
ки до призовної   дільниці   на   час,   необхідний   для
проходження   приписки,   і забезпечити їх своєчасну
явку до військового комісаріату.

О. МОШКОВСЬКИЙ,
Військовий комісар Мукачівського об’єднаного

міського військового комісаріату, підполковник.

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ  

íà Âñåóêðà¿íñüêèé äèòÿ÷î-þíàöüêèé
 ôåñòèâàëü-êîíêóðñ åñòðàäíî¿  ï³ñí³

„Ð³çäâÿíà ç³ðîíüêà - 2014”
З 9  по  12 січня   2014  року у  м. Мукачеві  відбудеться Все!

український відкритий дитячо!юнацький фестиваль!конкурс
естрадної пісні „Різдвяна зіронька !2014”

До участі у фестивалі запрошуються вихованці, учні позаш!
кільних, загальноосвітніх, професійно!технічних, вищих на!
вчальних закладів, а саме: солісти, дуети  та вокальні  гурти
(до 8 учасників)  віком від 7 до 21 року включно.

Фестиваль  проводиться  у  два етапи:
І етап ! відбірковий (заочний) – 19 грудня  2013р.
           ! очний (для Закарпаття) – 03 січня 2014р.
ІІ етап “ фінальний (очний) – 10!11  січня 2014р.
Для участі у фестивалі необхідно до 19 грудня 2013р. пода!

ти організаційному комітету заявку на електронну адресу:
BSH.07@mail.ru

Заїзд учасників фестивалю “9 січня 2014 за адресою: м.Му!
качеве,  Закарпатської області, вул. Маргітича (Московська),
11, Будинок школярів.

Від’їзд учасників фестивалю – 12 січня 2014 року після
14.00.

Додаткова інформація за телефонами: (03131) 2!21!85;
2!15!04; (контактна особа – Лариса Богданівна ! моб.:
066 378!45!25).

Інформаційно!методичні рекомендації щодо проведення
Всеукраїнського відкритого дитячо!юнацького фестивалю!
конкурсу естрадної пісні „Різдвяна зіронька ! 2014” ви може!
те знайти на сайті  Мукачівського Будинку школярів:

                                               http://mbsh.bl.ee

ПРО ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ
ЦТП № 7 м. Мукачево Закарпатської філії ПАТ «Укртелеком»

має намір одержати дозвіл в управлінні екології в Закар!
патській області на викиди забруднюючих речовин в атмос!
ферне повітря.

Зауваження та пропозиції громадських організацій, а та!
кож окремих громадян приймаються міськвиконкомом протя!
гом 30 календарних днів за тел. 2!24!01.

Â²Ê ÏÐÎÆÈÒÈ Â ÙÀÑÒ² ² ÐÀÄÎÑÒ²!
 Âèêëàäà÷åâ³ Ìóêà÷³âñüêî¿ ÄØÌ ¹1

³ì. Ñò.Ìàðòîíà – ÷àð³âí³é, ìóäð³é, äîá-
ðîçè÷ëèâ³é êîëåãèí³, ÷óäîâ³é  ³ ëþáëÿ÷³é
äðóæèí³, ìàòóñ³ ³ áàáóñ³ –

Òåðåç³¿ Ìèêîëà¿âí³ ÐÈÁ²
äîëÿ ïîäàðóâàëà  ó ö³ äí³ ñâ³òëèé ³ õâè-

ëþþ÷èé þâ³ëåé, ç ÿêèì ìè ¿¿ ðàäî  â³òàº-
ìî! À ðàçîì ç ïîçäîðîâëåííÿìè ùèðî
áàæàºìî íàø³é øàíîâí³é þâ³ëÿðö³  â³ê
ïðîæèòè ó  ðàäîñò³, äîáðîìó
çäîðîâ’¿ ³ áëàãîïîëó÷÷³.

 À ùå áàæàºìî ³ íàäàë³ ãàðíèõ òàëàíîâèòèõ
ó÷í³â, íîâèõ òâîð÷èõ çëåò³â, ùèðèõ äðóç³â, ëþ-
áîâ³ ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ. Óâàãè é øàíè îòî÷óþ-
÷èõ êîëåã, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ ìèðó.

Ñòðóííî-ñìè÷êîâèé â³ää³ë  òà êîëåêòèâ
âñ³º¿ ÄØÌ ¹1 ³ì.Ñò. Ìàðòîíà.

Перестало битися  серце доброї, чуйної лю�
дини, досвідченого  фахівця педагогічної  спра�
ви, колишнього директора ЗОШ №20

ДЕРБАЯ Михайла Івановича.
У серцях його учнів, колег, усіх, хто його знав,

назавжди  збережуться  світлі спогади про його
земне життя.

Педагогічний колектив ЗОШ №20 висловлює
глибоке і щиросердне співчуття рідним та близь�
ким покійного. Пам’ять про  нього буде  завжди
світлою та вічною.

ДОПОМОГА
НЕ ЗАБАРИЛАСЯ
  За останній  період недостатньо

освітлювалася  вулиця  Графа Шен!
борна, яка служить головною вулицею
мікрорайону «Паланок».

На ній  розташовані  продовольчі
магазини, тут найбільш інтенсивний у
районі  рух пішоходів.

До речі, і набільша проблема поля!
гала в тому, що не освітлювалися як
би було треба саме пішохідні  перехо!
ди та автобусні зупинки.

Тому  мешканці  вулиці  змушені були
звернутися безпосередньо до  місько!
го голови З.З. Лендєла. Допомога не
забарилася. Віднедавна  наша вули!
ця стала  освітленою і значно комфор!
тнішою. Шановний Золтане Зоолтано!
вичу, жителі не лише вулиці Шенбор!
на, а й всього мікрорайону щиро
вдячні Вам за увагу й  невідкладну
допомогу.

Від імені мешканців Паланку
Федір Попович.
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 В Україні як в соціальній, правовій державі � Люди�
на, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість
і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст
і спрямованість діяльності держави. Утвердження  і
забезпечення прав і свобод людини є головним обо�
в’язком держави (статті 1, 3 Конституції України). Заз�
начені конституційні положення викладені в розділі ІІ
Конституції України «Права, свободи та обов’язки лю�
дини і громадянина». Тим самим право на соціальний
захист віднесено до основоположних прав і свобод.

Права людини представляють собою певні можли�
вості людини, необхідні для її існування та розвитку,
які об’єктивно визначаються досягнутим людством
рівень розвитку і мають бути рівними для всіх людей.
Рівність прав громадян України, закріплена статтею
21 Конституції України, де зазначено, що усі люди є
вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи
людини є невідчужуваними та непорушними.

Права людини, як правило відображають людські
можливості, і тому вони можуть бути здійсненими лише
за наявності певних юридичних засобів, (механізмів),
наприклад право на соціальне забезпечення немож�
ливо реалізувати, без встановленої відповідної юри�
дичної процедури. Отже, прийняття Конституції Украї�
ни стало важливим етапом становлення та розвитку
України, як правової соціальної держави. Захист не�
працездатних та працездатних осіб, людей похилого
віку, дітей та підтримка кожної людини, яка втратила
джерела для існування з незалежних від неї причин є
загальновизнаною домінантою державотворення в ци�
вілізованому суспільстві і знаходить своє правове зак�
ріплення в законодавчих та інших нормативно�право�
вих актах.

Статтею 46 Конституції України передбачено, що Ук�
раїна, як соціальна держава зміст і спрямованість
діяльності якої визначають права і свободи людини та
їх гарантії, проголосила право громадян на належні,
безпечні і здорові умови праці, соціальний захист, що
включає право на забезпечення їх у разі повної, част�
кової або тимчасової втрати працездатності, втрати
годувальника, безробіття з незалежних від них обста�
вин та пенсійне забезпечення громадян.

 Таким чином, конституційне право на соціальний
захист включає право громадян на забезпечення їх у
старості. Зокрема, пенсія за віком, за вислугу років
та інші її види, що призначаються у зв’язку з трудовою
діяльністю, заслужені попередньою працею і є однією
з форм соціального захисту. Цим визначається зміст
і характер обов’язку держави стосовно тих громадян,
які набули право на одержання пенсії. Закріплюючи
на конституційному рівні право на соціальний захист

ПРАВА ГРОМАДЯН ПРИ ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ З ОРГАНАМИ
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

кожного громадянина, без будь�яких винятків, держа�
ва реалізує положення статті 24 Конституції України,
відповідно до якої громадяни мають рівні конституційні
права і не може бути обмежень за ознаками раси, ко�
льору шкіри, політичних, релігійних та інших переко�
нань, статті, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місяця проживання, за мовними та
іншими ознаками.

Система прав і свобод людини і громадяни, яка діє
на сьогоднішній день в нашій країні та гарантується
Конституцією України, розроблена з урахуванням
міжнародно�правових стандартів в галузі прав люди�
ни. Принцип соціального захисту громадян втілений у
ратифікованих Україною міжнародних актах, зокрема
Міжнародному пакті про економічні, соціальні і куль�
турні права 1966 року, ратифікованому Указом Пре�
зидії ВРУРСР №2148 від 19.10.1973; Європейській соц�
іальний хартії (переглянутій) 1966, ратифікованій За�
коном України «Про ратифікацію» Європейської соц�
іальної хартії від 14.09.2006; Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 року, а також
рішеннях Європейського суду з прав людини.

Управління Пенсійного фонду України в м.Мука-
чевому та Мукачівському районі інформує грома-
дян щодо реалізації та захисту їх прав з питань,
що стосуються діяльності Пенсійного фонду Украї-
ни.

Загальні права громадян при взаємовідносинах
з органами Пенсійного фонду України.

Кожний громадянин, який звертається до органів
Фонду має право:

� подавати заяви, скарги, пропозиції по питанням,
які стосуються пенсійного забезпечення;

� на особистий прийом до керівників та спеціалістів
органів ПФУ по встановленим в цих органах графіках
, а також звертатися до суспільних приймалень
органів ПФУ.

Права громадян на інформацію про своє пенсій-
не забезпечення

Громадяни мають право:
� знайомитися з в приміщенні органів ПФУ з мате�

ріалами своєї пенсійної справи, отримувати від прац�
івників Фонду іншу інформацію про своє пенсійне за�
безпечення, яка відома органам Фонду;

� витребувати від працівників надання завірених у
встановленому порядку копій документів, які є в
пенсійній справі;

� витребувати копії розпоряджень про призначен�
ня (перерахунок) пенсії;

� знайомитися в органах Фонду з нормативно –
правовими актами, на підставі яких призначена пен�
сія, робити з них виписки та копії.

� права громадян в випадку звернення за призна�
ченням пенсії;

� при зверненні за призначенням пенсії громадя�
ни мають право подавати заяви про призначення пенсії
з необхідними документи у будь – який час після ви�
никнення права на пенсію, але не раніше чим за один
місяць до виникнення такого права – через представ�
ника підприємства, установи, організації, особисто,
поштою, через представника, який діє на підставі до�
ручення;

� отримувати розписку від органу ПФУ з переліком
прийнятих документів;

� вимагати від органів Фонду надання допомоги в
отриманні чи перевірці підстав для видачі необхідних
для призначення пенсії документів;

� отримати письмове повідомлення про призначен�
ня пенсії або про відмову в її призначенні з обґрунту�
ванням причин відмови;

� отримувати пенсійне посвідчення встановлено�
го зразка.

Права громадян під час виплати пенсії.
Громадяни, яким вже призначена пенсія, мають

право:
� обрати організацію, яка буде здійснювати виплату

та доставку пенсії (поштове відділення або банківські
установи);

� отримувати пенсію не пізніше 25�го числа місяця,
за який виплачується пенсія;

� на виплату пенсії за 6 місяців вперед у разі виїзду
на постійне місце проживання за кордон.

Право громадян на оскарження рішень Пенсій�
ного фонду України

Громадяни, яких не задовольняють рішення органів
ПФУ, мають право:

� оскаржувати такі рішення в органі Пенсійного фон�
ду України вищого рівня;

� звертатися до суду зі скаргою на дії або без�
діяльність органів ПФУ, їх посадових та службових осіб;

� оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів
І інстанції.

Обов’язки громадян.
Громадяни зобов’язані не допускати надання недо�

стовірних документів до органів Пенсійного фонду Ук�
раїни для призначення пенсії, а також в 10�денний
термін повідомляти органи Фонду про події, які стали
причиною зміни розміру пенсії (працевлаштування,
зміна кількості утриманців).

О.МАКОВСЬКИЙ
Завідувач юридичного сектору

УПФ України в м.Мукачеві
та Мукачівському районі

30 січня 2014 року відбудеться чергова
сесія Мукачівської міської ради

Відповідно до розпорядження Мукачівського місько�
го голови від 16.12.2013 року № 535 «Про  скликання
чергової сесії Мукачівської міської ради 6�го скликан�
ня», 30 січня 2014 року о 10.00 у великому залі засідань
міської ради відбудеться чергова сесія 6�го скликання
Мукачівської міської ради.

Відділ з питань внутрішньої політики
Мукачівського міськвиконкому

для газети «Мукачево»

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ М. МУКАЧЕВО,
ВЛАСНИКИ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ,

ВЛАСНИКИ ОБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ !

Мукачівська міська рада звертається до вас з про�
ханням долучитись до прибирання прилеглих до бу�
динків та споруд територій – тротуарів від снігу та льо�
ду і посипати піском, своєчасно очищати дахи, во�
достічні труби, карнизи від снігових нашарувань, льо�
ду(льодяних наростів, бурульок).

Прохання постійно підтримувати в належному стані
прилеглі території, особливу увагу приділяти пішохід�
ним зонам – тротуарам.

Керівникам підприємств, установ, організацій при�
ватної та бюджетної сфери своєчасно забезпечувати
посипку тротуарів піщано – соляною сумішшю, здійсню�
вати прибирання територій від снігу для попереджен�
ня травматизму населення міста.

Для забезпечення прибирання проїжджих частин
вулиць міста снігоприбиральною технікою  просимо
власників не паркувати автомобілі вздовж тротуарів та
на тротуарах у вечірній, нічний та вранішний час.

Для забезпечення механізованої очистки тротуарів
від снігу просимо власників об’єктів підприємницької
діяльності у сфері торгівлі не виставляти на тротуари
виносні засоби реклами.

14 ãðóäíÿ â Óêðà¿í³
âøàíîâàëè ó÷àñíèê³â
ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â
àâàð³¿ íà ×îðíî-
áèëüñüê³é ÀÅÑ.

Ö³ â³äâàæí³ ëþäè, â³ðí³
ïàòð³îòè ñâîº¿ êðà¿íè, çíà-
þ÷è ïðî ìîæëèâ³ íà-
ñë³äêè, éøëè íà äîïîìî-
ãó â ë³êâ³äàö³¿ òðàãåä³¿ ÕÕ
ñòîë³òòÿ, â³ä ÿêî¿ çàçíàëî
ëþäñòâî ãîðÿ ³ á³äè.

Ñüîãîäí³, 12 ãðóäíÿ,
íàïåðåäîäí³ ñâÿòà, ó âè-
êîíàâ÷îìó êîì³òåò³ Ìóêà-
÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà
“êðóãëèì ñòîëîì” çóñò-
ð³ëèñÿ íà÷àëüíèê îðãàí³-
ç à ö ³ é í î - ê à ä ð î â î ã î
â³ää³ëó ì³ñüêâèêîíêîìó
Âàëåíòèíà Àëìàø³é ³ç
ó÷àñíèêàìè ë³êâ³äàö³¿ íà
×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ.
Âîíà ïðèâ³òàëà ïðèñóòí³õ
ç ¿õ ñâÿòîì ³ ïîäÿêóâàëà
¿ì çà ñì³ëèâ³ñòü, ÿêó

Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС
відзначили своє свято
âîíè ïðîÿâèëè ó âàæêèé
äëÿ êðà¿íè ÷àñ.

Òàêîæ, äî ïðèñóòí³õ
çâåðíóâñÿ ãîëîâà Ìóêà-
÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ãðî-
ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
«Ñîþç ×îðíîáèëü Óêðà¿-
íè» Îëåêñ³é Òîâ÷êî, ÿêèé
çãàäàâ òîé òðàã³÷íèé ïå-
ð³îä, ÿêèé ³ ïî-ñüîãîäí³,
íà æàëü, ìàº íåãàòèâí³

íàñë³äêè. Â ïåðøó ÷åðãó
öå ñòîñóºòüñÿ ñàìèõ
ë³êâ³äàòîð³â. Ó ñâî¿é ïðî-
ìîâ³ ïîäÿêóâàâ Âàëåíòèí³
Àëìàø³é çà óâàãó ³
ï³äòðèìêó êåð³âíèöòâà
ìåð³¿ äî ó÷àñíèê³â
ë³êâ³äàö³¿ ×îðíîáèëüñüêî¿
êàòàñòðîôè. Ïðèñóòí³ çà
“êðóãëèì ñòîëîì”
ë³êâ³äàòîðè çãàäóâàëè

ïðî ïîä³¿ 1986 ðîêó, ðîç-
ïîâ³äàëè ïðî òå, ÿê ¿ì
áóëî âàæêî ï³ä ÷àñ
ë³êâ³äàö³¿ êàòàñòðîôè.

Âæå ìèíóëî 27 ðîê³â ÿê
ñòàëàñÿ òðàãåä³ÿ, àëå
ïîï³ë â³ä òîãî âèáóõó äî
öèõ ï³ð  çàëèøèâñÿ íå
ò³ëüêè â àòìîñôåð³, à é â
äîëÿõ áàãàòüîõ ëþäåé.

 Øàíîâí³ ë³êâ³äàòîðè,
íàïåðåäîäí³ ñâÿòà áàæàº-
ìî âàì äîáðà, çäîðîâ’ÿ,
ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ.
Õàé ó âàø³ é íàø³ äîë³
í³êîëè íå çàéäå ñòðàõ
á³äè, ÿêèé ðóéíóº
ëþäñüê³ æèòòÿ.

²ðèíà ÏÅÒÐÓÑ —
 ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò
â³ää³ëó ç ïèòàíü âíóò-
ð³øíüî¿ ïîë³òèêè Ìó-
êà÷³âñüêîãî ì³ñüêâèêîí-
êîìó /äëÿ ãàçåòè «Ìó-
êà÷åâî»/



     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.

ÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍß
  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.: 050-5463088.
.

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

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ

     Втрачене  Свідоцтво  платника Єдиного податку серія
Б № 654431, видане  суб'єкту господарювання  Ваврисевич
Єва Емануєлівна  ( Код 2677902183), вважати недійсним.
     Втрачений паспорт громадянки України Горохович

Вікторії Олександрівни(народж. 09 серпня 1993 р), виданий
Мукачівським міськвідділом міліції 9 лютого 2012 р., вважати
недійсним.

Правоохоронці Му�
качівського міськвід�
ділу міліції відвідали
Чинадіївську школу�
інтернат, де провели
правовиховні лекції
та бесіди з учнями.

У цьому навчальному
закладі виховується
більшість дітей, які ро�
стуть без належної ува�
ги і турботи з боку
батьків, або ж взагалі
сироти чи позбавлені
батьківського піклуван�
ня. Також значна
кількість неповнолітніх
– це ті, які мали пробле�
ми з порушенням зако�
ну, вели бродяжниць�
кий спосіб життя, жеб�
ракували. Саме тому
без уваги правоохо�
ронців ці діти не зали�
шаються майже ніколи.

Старший оперупов�
новажений сектору кри�
мінальної міліції у спра�

Працівники міліції відвідали підшефний
заклад у Чинадієві

вах дітей Мукачівсько�
го міськвідділу Олек�
сандр Корчнявий роз�
повів дітям про відпов�
ідальність неповнолітніх
за вчинення адміністра�
тивних та кримінальних
правопорушень, а та�
кож про шкоду паління
тютюну, вживання алко�
голю та наркотиків, по�
рушення громадського
порядку. Так само вихо�
ванцям інтернату роз�
повіли про правила до�
рожнього руху, поря�
док поводження пішо�
ходів, велосипедистів
на вулицях та про�
їжджих частинах.

Разом з правоохо�
ронцями до закладу за�
вітали представники
Мукачівської райдер�
жадміністрації. Втім, це
не одноразові право�
виховні уроки, що про�
водяться міліціонера�

ми в навчальних закла�
дах. Такі заняття прово�
дяться систематично
на різні теми: «Ваша
безпека – у ваших ру�
ках», «Вік і кримінальна
в і д п о в і д а л ь н і с т ь » ,
«Конвенція ООН про
права дитини» та бага�
то інших.

Дитячі будинки та
школи�інтернати пост�

ійно перебувають під
опікою правоохоронців
міськвідділу. Подеколи
тільки добре слово,
увага, турбота дорос�
лих вселяють у діток
віру в те, що вони
потрібні, що їх люблять
і пам’ятають про них.

Наталія МАШІКО
Мукачівський МВ

УМВС
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Íå ñîæàëåé íèêîãäà, ÷òî ñäåëàë êîìó-òî ïîäàðîê. (Êàòîí).Íå ñîæàëåé íèêîãäà, ÷òî ñäåëàë êîìó-òî ïîäàðîê. (Êàòîí).Íå ñîæàëåé íèêîãäà, ÷òî ñäåëàë êîìó-òî ïîäàðîê. (Êàòîí).Íå ñîæàëåé íèêîãäà, ÷òî ñäåëàë êîìó-òî ïîäàðîê. (Êàòîí).Íå ñîæàëåé íèêîãäà, ÷òî ñäåëàë êîìó-òî ïîäàðîê. (Êàòîí).

07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
08.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10
Õ/ô "Êíÿç³âíà ç õðóùîâêè" (1).
13.15 Ëþáëþ! ×åêàþ!. 14.15,
17.25, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
16.00, 04.00 Êðèòè÷íà òî÷êà.
19.20, 04.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êëþ÷³ â³ä
ìèíóëîãî" (1). 22.00, 03.30
Ïîä³¿ äíÿ. 23.20 Õ/ô "Ä³âè÷-
âå÷³ð ó Âåãàñ³" (2). 01.55 Õ/ô
"Ïëàíêåòò ³ ÌàêËåéí" (2).

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 - 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 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).

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-
ñòóä³î". 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç
Ì-ñòóä³î". 10:30 - "7 äí³â"
(ïîâòîð). 11.05 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ. 12.25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40
-  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
- Äîê/ñ. 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16.30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 16.40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 - Ì/ô.
18.15 - Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
19.25 -  "Ñïîðò÷àñ". 19.30 - Ïðîãíîç
ïîãîäè. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00
- Õ/ô .21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 21.55
- " Ñïîðò÷àñ". 22.00 - Ïðîãíîç ïîãî-
äè. 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 -
Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.40, 13.45 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 09.00
Õ/ô "Òàéìëåññ. Ðóá³íîâà êíèãà".
11.40, 17.55, 21.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.20, 14.30 Kids Time. 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
16.50 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðîâî¿". 19.00,
01.30 Ðåïîðòåð. 19.20 Àáçàö!. 20.00
Ò/ñ "Òðîõè íå ïðè ñîá³". 23.10 Õ/ô
"Äóáëåðè" (2). 01.40 Ò/ñ "Ùîäåííè-
êè âàìï³ðà" (2). 02.20 Ò/ñ "Ïë³òêàð-
êà". 03.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
03.10, 04.10 Çîíà íî÷³. 03.15 ²âàí
Ìàçåïà.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 24 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.20 Åðà áóä³âíèöòâà. 07.25 Êðà¿-
íà on line. 07.35 Åðà á³çíåñó. 08.35
Ðàíêîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.40 Ò/ñ "Òàºì-
íèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 43ñ.(1). 10.25
Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 17ñ. (1). 11.20
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 12.00
Íîâèíè. 12.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15
Çíàê ïèòàííÿ. 12.35 Ïðåì"ºðà. Ä/
ô "Ñëîâî ïðî çàãèáåëü Ðóñüêî¿
çåìë³". 13.05 Õ/ô "Íîðìàíä³ÿ - Íå-
ìàí"(1). 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.25 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 16.05 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 43ñ.(1).
16.55 Õ/ô "Ôðîíò áåç ôëàíã³â"
1ñ.(1). 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà ïåðñ-
ïåêòèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.10
Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ. 19.35 Êîí-
öåðò "Ìàìà ³ ñèí". 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.25 Í³÷íà Ð³çäâÿ-
íà Ë³òóðã³ÿ ï³ä ïðîâîäîì Ñâÿò³é-
øîãî îòöÿ Ôðàíöèñêà â Áàçèë³ö³
Ñâÿòîãî Ïåòðà. 23.30, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 00.00 Íà ñëóõó. 00.30 Â³ä ïåð-
øî¿ îñîáè. 01.20 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 01.25 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).

  Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.45, 03.20 "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). 10.55 Õ/
ô "Ïðî¿çíèé êâèòîê". 14.45, 15.45,
01.40, 02.30 Ò/ñ "Áåç ñë³äó". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15 Õ/ô "Ãð³õ"
(2). 22.15 "Ì³íÿþ æ³íêó - 8". 00.00,
04.05 Õ/ô "Ï³ñëÿ ïðî÷èòàííÿ ñïà-
ëèòè" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,

"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé".

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.20 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/
ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10 Ò/ñ "Ï³ëîò
ì³æíàðîäíèõ àâ³àë³í³é" (1). 13.15,
17.25, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 16.00,
04.30 Êðèòè÷íà òî÷êà. 19.20, 05.15
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00
Ò/ñ "Êëþ÷³ â³ä ìèíóëîãî" (1). 22.00,
04.00 Ïîä³¿ äíÿ. 00.15 Ò/ñ "Ìåíò ó

çàêîí³ 7" (2). 02.05 Õ/ô "Ä³âè÷-âå÷³ð
ó Âåãàñ³" (2).

Ò Å Ò
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/
ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 08.55 ªðà-
ëàø. 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 Ìîäó íàðî-
äó. 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).

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ"  .10:55 -  "Ñïîðò÷àñ" (ïîâòîð).
11.05- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.10 - "Ç
â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -  Ò/ñ. 11:50 -
Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
-  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -

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

Íîâèé Êàíàë
09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00,
17.55, 21.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20,
14.30 Kids Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³".
15.50 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 16.50 Ò/
ñ "Ìåòîä Ëàâðîâî¿". 19.00, 00.50
Ðåïîðòåð. 19.20 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ
"Òðîõè íå ïðè ñîá³". 23.10 Õ/ô "Àïàð-
òàìåíòè Äæî" (2). 01.00 Ò/ñ "Ùî-
äåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.40 Ò/ñ
"Ïë³òêàðêà". 02.25, 03.00 Çîíà íî÷³.
02.30 Äåñÿòà ìóçà â Óêðà¿í³. 03.05
Ï³ä çíàêîì á³äè.

12.00, 17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
09.10, 20.30 Ò/ñ "Êîõàííÿ íå êàð-
òîïëÿ". 11.10, 12.20, 03.20 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 13.35 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.40 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.45
Ò/ñ "Àííóøêà". 18.00, 04.40 Òîê-øîó
"Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ
"Æ³íêè íà ìåæ³". 20.00, 02.50 "Ïîä-
ðîáèö³". 00.30 "Âåëèêà Ð³çíèöÿ ïî-

óêðà¿íñüêè". 01.30 Õ/ô "Ïåðåæèòè
Ð³çäâî".

 ICTV
06.30 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35 Åêîíîì³-
÷íèé ³íòåðåñ. 06.40 "Òàêñ³". Ò/ñ.
07.05 "Ëåñÿ+Ðîìà". Ò/ñ. 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. 10.30 "Ë³òºéíèé". Ò/ñ. 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 12.55 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 13.00 "Ñòðàñò³ çà ×à-
ïàºì". Ò/ñ. 16.35 "Ë³òºéíèé". Ò/ñ.
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè ç Êîñòÿíòèíîì
Ñòîãí³ºì. 20.10 "Ñòðàñò³ çà ×àïàºì".
Ò/ñ. 23.30 "Ïîâåðíåííÿ ãåðîÿ". Õ/ô
(2). 01.35 Íåñåêðåòí³ ôàéëè.

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 08.35
"Æèòè çäîðîâî!". 09.45 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 10.15, 03.20 "Êîíòðîëüíà
çàêóï³âëÿ". 10.50 "Ìîäíèé âèðîê".
12.00 ²íø³ íîâèíè. 12.20 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 13.15 "×àñ îá³äà-

òè!". 14.00 "Âîíè òà ìè". 15.00 "Ó
íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
16.40 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.45 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 19.00 "×àñ".
19.30, 02.25 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.40, 22.10 Ò/ñ "Ð³äêà ãðóïà êðîâ³".
22.00 Í³÷í³ íîâèíè. 23.10 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.50, 01.05 Õ/ô "Ñîëîì'ÿ-
íèé êàïåëþøîê".

ÑÒÁ
05.50 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.20, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.10, 01.35 Õ/ô "Ñí³ãîâå êîõàííÿ,
àáî Ñîí ó çèìîâó í³÷"(1). 11.55 Õ/ô
"Íîâîð³÷íà äðóæèíà"(1). 13.55 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â". 14.55 "Çâàíà âå-
÷åðÿ". 15.55 "Âñå áóäå äîáðå". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.40
"Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ - 2". 23.55
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07.20 Òåìà äíÿ .07.25 Êðà¿íà on
line. 07.35 Åðà á³çíåñó. 08.35 Ðàí-
êîâ³ ïîðàäè. 08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.15 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.30 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç
ãðîìàäÿíàìè. 10.00 Ïðÿìå âêëþ-
÷åííÿ ç Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
10.15 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî" 18ñ.(1).

11.10 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 11.35
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 11.45 Íîâèíè.
11.55 Ð³çäâÿíå Ïðèâ³òàííÿ ³
Àïîñòîëüñüêå Áëàãîñëîâåííÿ
Ñâÿò³éøîãî îòöÿ Ôðàíöèñêà ç
ïëîù³ Ñâÿòîãî Ïåòðà. 12.45
Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ. 13.25
Õ/ô "Ñâ³é ñåðåä ÷óæèõ, ÷ó-
æèé ñåðåä ñâî¿õ" (1). 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.25 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.40
Êíèãà.ua. 16.00 Êðîê äî ç³ðîê.
16.55 Õ/ô "Ôðîíò áåç ôëàíã³â"
2ñ. (1). 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàí-
ñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.15 Ð³çäâÿíèé êîí-
öåðò. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Îô-
³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.40 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "ß
ëþáëþ òåáå, Óêðà¿íî!" 2÷.
22.35 Ïîãîäà. 22.50 Ñóïåð-
ëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 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 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.35
Õòî â äîì³ õàçÿ¿í?. 03.55 Ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé. 04.00 Íîâèíè. 04.10
Êíèãà.ua. 04.30 Ä/ô "Çîëîòà åðà
ñ à ó í ä ò ð å ê ³ â " .

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.55 "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). 10.55, 02.50
Õ/ô "Øêîëà ïðîæèâàííÿ". 14.40,
15.45, 01.10, 02.00 Ò/ñ "Áåç ñë³äó".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15 Õ/ô
"Á³ëà âîðîíà". 00.15 "Òà÷êè - 2".

IÍÒÅÐ
05.25, 22.25 Ò/ñ "Ïîëþâàííÿ íà
Áåðêóòà". 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 "Êîõàí-
íÿ íå êàðòîïëÿ". 11.10, 12.20, 04.00
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.35 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.40
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³".
16.45 Ò/ñ "Àííóøêà". 18.00, 04.40
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Æ³íêè íà ìåæ³". 20.00,
03.10 "Ïîäðîáèö³". 00.30 "Âåëèêà
Ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêè". 01.30 Õ/ô
"Á³ëüøå í³æ ñåêñ".

 ICTV
06.25 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.30 Åêîíî-
ì³÷íèé ³íòåðåñ. 06.35 "Òàêñ³". Ò/ñ.
07.00 "Ëåñÿ+Ðîìà". Ò/ñ. 07.40
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.45 Íåñåêðåòí³
ôàéëè. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè ç Êîñòÿíòè-
íîì Ñòîãí³ºì. 10.10 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 10.20 "Ë³òºéíèé". Ò/ñ.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 12.55 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 13.00 "Ñòðàñò³
çà ×àïàºì". Ò/ñ. 16.35 "Ë³òºéíèé".
Ò/ñ. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.25 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè ç Êîñòÿíòèíîì
Ñòîãí³ºì. 20.10 "Ñòðàñò³ çà ×à-
ïàºì". Ò/ñ. 23.30 "Í³íäçÿ-óáèâöÿ".
Õ/ô (2). 01.35 Êðèì³íàëüíèé îá-
ëîì. 01.55 "Êîíàí-ðóéí³âíèê". Õ/
ô.

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 08.35

"Æèòè çäîðîâî!". 09.45 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 10.15, 03.30 "Êîíòðîëüíà
çàêóï³âëÿ". 10.50, 01.45 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.00 ²íø³ íîâèíè. 12.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 13.15 "×àñ
îá³äàòè!" 14.00 "Âîíè òà ìè". 15.00
"Ó íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
16.40 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.45 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 19.00 "×àñ".
19.30, 02.35 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.40, 22.10 Ò/ñ "Ð³äêà ãðóïà êðîâ³".
22.00 Í³÷í³ íîâèíè. 23.10 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.50, 01.05 Õ/ô "Ëàñêàâî
ïðîñèìî íà áîðò".

ÑÒÁ
06.15 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.55, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.35 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ç³ðêîâ³ ñõóä-
íåííÿ". 10.40 "Âðÿòóéòå íàøó ñ³ì'þ
- 2". 13.55 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
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06.45, 07.45, 08.20 Ã³ñòü ñòóä³¿.
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" 42ñ.(1). 11.25
Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî!. 12.00
Íîâèíè. 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 Òåì-
íèé ñèëóåò. 14.40 Â³êíî â Àìåðèêó.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.55 ßê öå? 16.30 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó"42 ñ. (1).
17.20 Ïðî ãîëîâíå. 17.40 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 18.05 Àãðî-News. 18.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.35
Ô³íàíñîâà ïåðñïåêòèâà. 18.45
Ñ³ëüðàäà. 19.15 Ôåñòèâàëü ãóìî-
ðó "Óìîðà". 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.30 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.40 Çíàê ïèòàííÿ. 21.50
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "ß ëþáëþ òåáå,
Óêðà¿íî!" 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóí-
äà óäà÷³. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè.
23.25 Íà ñëóõó. 23.50 Â³ä ïåðøî¿
îñîáè. 00.10 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äî-
äîìó. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 01.35 Ïðî ãîëîâíå. 01.55
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.55 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.00 "ÒÑÍ-Òèæäåíü". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 23.35, 02.40 "ÒÑÍ".
08.05 "Åêîíîì³÷íà ïðàâäà". 09.05
"Ø³ñòü êàäð³â". 09.45, 17.10 Ò/ñ
"Ëþáîâ òà ïîêàðàííÿ" (1). 11.55 Õ/
ô "Çîçóëÿ" (1). 15.45, 01.50 Ò/ñ "Áåç
ñë³äó". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.15 Õ/ô "Îñòàííÿ æåðòâà" (2).
22.15, 05.10 "Ãðîø³". 23.50, 03.25
Õ/ô "×åðâîí³ âîãí³" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
17.50 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 09.10 Õ/ô
"Òè áóäåø ìîºþ" .11.10, 12.20 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 12.00 "Íîâèíè". 13.35
"Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.40 "Ñ³ìåéíèé
ñóä". 15.40 "Æäè ìåíÿ". 18.00,
04.40 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíî-
ãî". 19.00 Ò/ñ "Æ³íêè íà ìåæ³". 20.00
Ïîäðîáèö³. 20.30 Ò/ñ "Êîõàííÿ íå
êàðòîïëÿ". 22.25 Ò/ñ "Ïîëþâàííÿ íà
Áåðêóòà". 00.30 "Âåëèêà Ð³çíèöÿ ïî-
óêðà¿íñüêè". 01.30 Õ/ô "Ï³òè, ùîá
çàëèøèòèñÿ".

 ICTV
06.30 "Òàêñ³". Ò/ñ. 06.55 "Ëåñÿ+Ðî-
ìà". Ò/ñ. 07.25 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.35
Ôàêòè òèæíÿ ç Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ
(ïîâòîð). 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
10.00 "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". Ò/
ñ. 11.10 "Ë³òºéíèé". Ò/ñ. 12.10
"Ë³êâ³äàö³ÿ". 8 ñåð³ÿ. Ò/ñ. 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.00 "Ë³êâ³äàö³ÿ". 9-
14 ñåð³¿. Ò/ñ. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð.
19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè ç Êîñ-
òÿíòèíîì Ñòîãí³ºì. 20.10 "Ñòðàñò³
çà ×àïàºì". Ò/ñ. 22.25 Ñâîáîäà
ñëîâà ç Àíäð³ºì Êóëèêîâèì. 00.25
"Òðèíàäöÿòèé". Ò/ñ. 01.30 Ïðî-
Ziêàâå.ua.

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 08.35
"Æèòè çäîðîâî!" 09.45 "²ñòèíà
äåñü ïîðó÷". 10.15, 03.20 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.50 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.00 ²íø³ íîâèíè. 12.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 13.15
"×àñ îá³äàòè!" 14.00 "Âîíè òà ìè".
15.00 "Ó íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³
íîâèíè. 16.40 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà"
.17.45 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 19.00
"×àñ". 19.30, 02.25 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 20.40, 22.10 Ò/ñ "Ð³äêà ãðó-
ïà êðîâ³". 22.00 Í³÷í³ íîâèíè.
23.10 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.50,
01.05 Õ/ô "Ëåòþ÷à ìèøà".

ÑÒÁ
08.05, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.45 "Òàºìíèö³
Õ-ôàêòîðà. Æèòòÿ ÿê D-âåðñ³ÿ".
10.45 Õ/ô "Çèìîâèé ðîìàí"(1).
12.40 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
×îëîâ³êè ïðîòè æ³íîê". 14.55
"Çâàíà âå÷åðÿ". 15.55 "Âñå áóäå
äîáðå". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.15 "Êóá - 4". 22.25
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 4. Æèòòÿ
ï³ñëÿ ñïîâ³ä³". 00.35 "Îäèí çà
âñ³õ". 02.00 Õ/ô "Çà ñ³ðíèêà-
ìè"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.

äåïîçèò äëÿ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ìàêñèìàëü-
íèé äîõ³ä çà êîðîòêèé òåðì³í, àáî ãàðàíòóâàòè ñîá³
âèñîêó ñòàâêó íà äîâãîñòðîêîâèé ïåð³îä.

 Âàëþòà âêëàäó – ãðèâíÿ, äîëëàð ÑØÀ;

 Ñòàâêà 10% â äîëë.ÑØÀ., 25 % â ãðèâí³.
 Òåðì³í – 1, 2 òà 13 ì³ñÿö³â;
 Ì³í³ìàëüíà ñóìà âêëàäó – 2 000,00 ãðèâíÿ,

        1 000 äîëë. ÑØÀ.
 Ìàêñèìàëüíà ñóìà âêëàäó – 100 % â³ä ñóìè

ïåðøîïî÷àòêîâîãî âêëàäó
 Âèïëàòà ïðîöåíò³â – ùîì³ñÿ÷íî;
 Ïîïîâíåííÿ âêëàäó – äîçâîëÿºòüñÿ ïîïîâíþâà-

òè âêëàä äî 01.04.2014ð. â ðîçì³ð³ 100% â³ä ïî÷àòêîâî¿
ñóìè âêëàäó.

 Ìîæëèâ³ñòü äîñòðîêîâîãî çàêðèòòÿ âêëàäó –
÷åðåç 7 äí³â ï³ñëÿ ³í³ö³þâàííÿ òàêîãî çàêðèòòÿ áåç ñïëà-
òè êîì³ññ³¿.

  Àäðåñà: ì. Ìóêà÷åâî, âóë. Ïóøê³íà, 11
 òåë. 031 31 3 22 47

ÄåïîçèòÄåïîçèòÄåïîçèòÄåïîçèòÄåïîçèò
«Íîâîð³÷íèé«Íîâîð³÷íèé«Íîâîð³÷íèé«Íîâîð³÷íèé«Íîâîð³÷íèé

Ïîäàðóíîê VIP»Ïîäàðóíîê VIP»Ïîäàðóíîê VIP»Ïîäàðóíîê VIP»Ïîäàðóíîê VIP»

14.55 "Çâàíà âå÷åðÿ". 15.55 "Âñå
áóäå äîáðå". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00 "ÌàñòåðØåô - 3".
22.40 "ÌàñòåðØåô - 3. Îãîëîøåííÿ
ïåðåìîæöÿ". 23.10 "ÌàñòåðØåô - 3.
Íåâ³äîìà âåðñ³ÿ". 01.00 Õ/ô
"Êóð"ºð"(1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/
ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10 Ò/ñ "Ï³ëîò
ì³æíàðîäíèõ àâ³àë³í³é" (1). 13.15,
17.25, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 16.00,
04.05 Êðèòè÷íà òî÷êà. 19.20, 04.50
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00
Ò/ñ "Êëþ÷³ â³ä ìèíóëîãî" (1). 22.00,
03.35 Ïîä³¿ äíÿ. 00.15 Ò/ñ "Ìåíò ó
çàêîí³ 7" (2). 02.05 Ò/ñ "ÑÎÁÐ" (2).

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 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).

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

Íîâèé Êàíàë
06.35, 07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì
.06.40, 13.45 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 09.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00, 17.55,
21.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20, 14.30
Kids Time. .14.50 Ò/ñ "Äðóç³" 15.50
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 16.50 Ò/ñ "Ìå-
òîä Ëàâðîâî¿". 19.00, 01.20 Ðåïîð-
òåð. 19.20 Àáçàö!. 20.00 Ò/ñ "Òðîõè
íå ïðè ñîá³". 23.10 Õ/ô "Àðòóð: ³äå-
àëüíèé ì³ëüéîíåð" (2). 01.30 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 02.10 Ò/ñ
"Ïë³òêàðêà". 02.55 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé.

×ÅÒÂÅÐ, 26 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

09.40 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñ-
òó" 44ñ.(1). 10.25 Ò/ñ "ÌîíòåÊð³-
ñòî" 19ñ.(1). 11.20 Íåõàé Âàì áóäå
êîëüîðîâî! 12.00 . Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Äîðîñë³ ³ãðè.
13.25 Õ/ô "Ëþäèíà ç áóëüâàðó Êà-
ïóöèí³â" (1). 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.10 Euronews.
15.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.25 Ðîÿëü â êóùàõ. 16.05 Ò/ñ
"Òàºìíèöÿ ñòàðîãî ìîñòó" 44ñ.(1).
16.55 Õ/ô "Ôðîíò çà ë³í³ºþ ôðîí-
òó" 1ñ.(1). 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñîâà
ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.10 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ.
19.35 Êîíöåðò "Ìóçèêà íàñ ç'ºäíà-
ëà". 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. 23.25 Íà
ñëóõó.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.35, 03.25 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
08.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêî-
íîì³÷íà ïðàâäà". 09.05 Ò/ñ "Ëþáîâ
òà ïîêàðàííÿ" (1). 10.55 Õ/ô "Á³ëà
âîðîíà". 14.40, 15.45, 01.45, 02.35
Ò/ñ "Áåç ñë³äó". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 17.10 Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "È" òà
³íø³ ïðèãîäè Øóðèêà" (1). 20.15 Õ/ô
"Ìîñêâà ñëüîçàì íå âiðèòü" (1).
23.50, 03.40 Àíäð³é Ñîêîëîâ ³ Àã-
íåøêà Âàãíåð ó ìåëîäðàì³ "Íåñóòü
ìåíå êîí³" (2).

IÍÒÅÐ
05.25, 22.25 Ò/ñ "Ïîëþâàííÿ íà
Áåðêóòà". 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 12.00, 17.50 Íîâèíè.
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ñò.

    (íà 23.12.2013 - 29.12.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/
ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10 Ò/ñ "Ï³ëîò
ì³æíàðîäíèõ àâ³àë³í³é" (1). 13.15,
17.25, 21.00, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà. 19.20, 04.50
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00,
03.35 Ïîä³¿ äíÿ. 00.15, 02.05 Ò/ñ
"Ìåíò ó çàêîí³ 7" (2). 04.05 Ò/ñ
"ÑÎÁÐ" (2).

Ò Å Ò
07.45 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/
ñ "Øîó Ãàðô³ëäà" (1). 08.55 ªðà-
ëàø. 10.00 Êðà¿íà Ó. 11.05, 00.35
Îäíà çà âñ³õ. 12.05 Ò/ñ "Êñåíà -
ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 14.00 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 15.45 Ó ÒÅÒà òàòî!. 16.50
Êîðîëåâà áàëó. 18.00 Ìîäó íàðî-

äó. 19.00 ²êîíà ñòèëþ. 20.15 Õ/ô
"Äæåíòåëüìåíè, óäà÷³!" (1). 22.40
Ñì³øí³øå, í³æ êðîëèêè. 23.30 Ò/ñ
"Ñåêñ ³ ì³ñòî" (2). 01.25 Ò/ñ "Çàêðè-
òà øêîëà" (2).

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

Íîâèé Êàíàë
06.15 Ì/ñ "×åðåïàøêè í³íäçÿ".
06.35, 07.00, 07.35, 08.35 Ï³äéîì.
06.40, 13.25 Ì/ñ "Ãóáêà Áîá". 07.30,
08.30, 19.55, 01.10 Ïîãîäà. 09.00
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 11.00, 17.55,
21.05 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.20, 14.30
Kids Time. .14.50 Ò/ñ "Äðóç³" . 15.50
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè". 16.50 Ò/ñ "Ìå-
òîä Ëàâðîâî¿". 19.00, 01.05 Ðåïîð-
òåð. 19.20 Àáçàö! .20.00 Ò/ñ "Òðîõè
íå ïðè ñîá³". 23.10 Õ/ô "Öå âñå
âîíà" (2). 01.15 Ò/ñ "Ùîäåííèêè
âàìï³ðà" (2). 02.00 Ò/ñ "Ïë³òêàðêà".
02.40, 03.45 Çîíà íî÷³. 02.45 Ç³ðêà
Âàâ³ëîâà.

ÑÓÁÎÒÀ, 28 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

08.30 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð. 09.10
Ïðàâîñëàâíèé â³ñíèê. 09.35 Ìî-
ìåíòè æèòòÿ. 10.45 Õ/ô "Ëþäèíà ç
áóëüâàðó Êàïóöèí³â" (1). 12.35 Òå-
àòðàëüí³ ñåçîíè. 13.30 Ñë³äàìè
ÄÏÊª -2013. 13.55 Áàñêåòáîë.×åì-
ï³îíàò Óêðà¿íè. Ñóïåðë³ãà. 16.10 Â
ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 17.00 Ôåñòè-
âàëü ï³ñí³ â Êîáëåâî. 17.30 Óêðà¿-
íñüêèé àêöåíò. 17.55 Çîëîòèé ãóñàê.
18.30 Ôåñòèâàëü ãóìîðó "Óìîðà".
20.35 Ñëîâî ðåã³îíàì. 20.55 Ìåãà-
ëîò. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25 Áåç
öåíçóðè. 22.00 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó.
23.40 Ïîãîäà. 23.50 Õ/ô "Çàé÷èê".
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.45 Ñëîâî
ðåã³îíàì. 01.55 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³î-
íàëüíà äâàäöÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì).

Êàíàë «1+1»
06.35 Õ/ô "Êîñì³÷í³ ïðèãîäè öóöå-
íÿò Ñàíòè" (1). 08.15, 19.30 "ÒÑÍ".
09.00 "Õòî òàì?" 10.00 Ì/ô "Åíãð³
áåðäñ" (1). 10.05 Ì/ô "Íó ïîñòðè-
âàé" (1). 10.20 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 09.10, 20.30 Ò/ñ "Êîõàí-
íÿ íå êàðòîïëÿ". 11.10, 12.20, 04.00
Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì
Êàíåâñüêèì". 13.35 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 14.40 "Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.40
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³".
16.45 Ò/ñ "Àííóøêà". 18.00, 04.40
Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî".
19.00 Ò/ñ "Æ³íêè íà ìåæ³". 20.00,
03.00 "Ïîäðîáèö³". 00.30 "Âåëèêà
Ð³çíèöÿ ïî-óêðà¿íñüêè". 01.30 Õ/ô
"Ñèíîïòèê".

 ICTV
06.20 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.25 Åêîíîì³-
÷íèé ³íòåðåñ. 06.30 "Òàêñ³". Ò/ñ.
06.50 "Ëåñÿ+Ðîìà". Ò/ñ. 07.30
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.35 Ìàêñèìóì â
Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè ç Êîñòÿíòèíîì
Ñòîãí³ºì. 10.10 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 10.20 "Ë³òºéíèé". Ò/ñ. 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè .13.05 "Ñòðàñò³ çà ×à-
ïàºì". Ò/ñ. 16.40 "Ë³òºéíèé". Ò/ñ.
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè ç Êîñòÿíòèíîì
Ñòîãí³ºì. 20.10 "Ñòðàñò³ çà ×àïàºì".
Ò/ñ. 23.25 "Ï³ä ïðèö³ëîì". Õ/ô (2).
01.15 Êðèì³íàëüíèé îáëîì. 01.35
"×îðíà ìàñêà-2. Ì³ñòî ìàñîê". Õ/ô
(2).

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 08.35
"Æèòè çäîðîâî!" 09.45 "²ñòèíà äåñü
ïîðó÷". 10.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 10.50, 01.50 "Ìîäíèé âèðîê".
12.00 ²íø³ íîâèíè. 12.20 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 13.15 "×àñ îá³äà-
òè!" 14.00 "Âîíè òà ìè". 15.00 "Ó
íàø ÷àñ". 16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè.
16.40 "Íàîäèíö³ ç óñ³ìà". 17.45 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 19.00 "×àñ".
19.30, 02.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
20.40, 22.10 Ò/ñ "Ð³äêà ãðóïà êðîâ³".
22.00 Í³÷í³ íîâèíè. 23.10 "Âå÷³ðí³é
Óðãàíò". 23.50, 01.05 Õ/ô "Ãîëîâíå -
íå áîÿòèñÿ!".

ÑÒÁ
06.30 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.15, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.55, 00.40 Õ/ô "Ëþáîâ ³ ãîëó-
áè"(1). 12.05 "Êîõàíà, ìè âáèâàºìî
ä³òåé". 13.55 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
14.55 "Çâàíà âå÷åðÿ". 15.55 "Âñå
áóäå äîáðå". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³
- 3". 22.40 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 3.
Îãîëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.
07.30 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 08.00 Ò/
ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 09.10 Ò/ñ "Ï³ëîò
ì³æíàðîäíèõ àâ³àë³í³é" (1). 13.15,
17.25, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 16.00,
04.05 Êðèòè÷íà òî÷êà. 19.20, 04.50
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00
Ò/ñ "Êëþ÷³ â³ä ìèíóëîãî" (1). 22.00,
03.35 Ïîä³¿ äíÿ. 00.15 Ò/ñ "Ìåíò ó
çàêîí³ 7" (2). 02.05 Ò/ñ "ÑÎÁÐ" (2).

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 -
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 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).

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 10.55 -
"Ñïîðò÷àñ" (ïîâòîð). 11:05 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 11.10 - " Ç â³ðîþ â ñåðö³".
11.15 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ìàºø ïðà-
âî". 13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ"
(ïîâòîð). 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/
ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 16:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50
- Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
-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
06.35, 07.30, 08.30, 08.30
Ï³äéîì. 06.40, 13.45 Ì/ñ "Ãóá-
êà Áîá". 09.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 11.00, 17.55, 21.05 Ò/
ñ "Âîðîí³íè". 13.20, 14.30 Kids
Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50
Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè" .16.50 Ò/
ñ "Ìåòîä Ëàâðîâî¿". 19.00,
01.00 Ðåïîðòåð. 19.20 Àáçàö!.
20.00 Ò/ñ "Òðîõè íå ïðè ñîá³".
23.05 Õ/ô "Îñò³í Ïàóðñ Ãîëä-
ìåìáåð". 01.10 Ò/ñ "Ùîäåííè-
êè âàìï³ðà" (2). 01.50 Ò/ñ
"Ïë³òêàðêà". 02.30 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 02.35, 03.30, 04.30,
04.45 Çîíà íî÷³. 02.40 Äåñÿòà
ìóçà â Óêðà¿í³ (Ô³ëüì Äðóãèé).

11.25 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 1". 12.55
"Ìîÿ ñïîâ³äü" - "Ìèêîëà Áàñêîâ".
14.05 "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 Õ/ô "Ëþäè - ²êñ. Ðîñîìàõà".
22.10, 02.30 Õ/ô "Êîìàíäà À" (2).
00.40, 04.25 Õ/ô "Âàòåëü" (1).

IÍÒÅÐ
05.30 "Øóñòåð Live". 09.30 "Âñå äëÿ
ìàìè". 10.00, 02.40 Ä/ô "Àíäð³é
Ìÿãêîâ. ² í³ÿêî¿ ³ðîí³¿ äîë³". 11.05 Õ/
ô "Ïîíà¿õàëè òóò". 15.10 Êîíöåðò
"Äâ³ ç³ðêè. Íîâèé Ð³ê". 18.05, 20.30
Ò/ñ "Êðèâå äçåðêàëî äóø³". 20.00
"Ïîäðîáèö³". 22.25 Õ/ô "Ï'ÿòü ç³ðîê".
00.35 Õ/ô "Äâ³÷³ â îäíó ð³êó" (2).

03.30 Õ/ô "Òîé ñàìèé Ìþíõãàóçåí".

ICTV
06.35 Êîçèðíå æèòòÿ. 07.05 "Êåíãó-
ðó Äæåê". Õ/ô. 08.50 Ç³ðêà YouTube.
09.50 Äà÷à. 10.20 Êâàðòèðíå ïè-
òàííÿ. 11.20 Çà êåðìîì. 11.55 Ïó-
ÒÜÎâà êðà¿íà. 12.15 Íàøà Russia.
12.45 "Ìîðï³õè". 1-6 ñåð³¿. Ò/ñ. 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Íàäçâè÷àéí³ íî-
âèíè. Ï³äñóìêè ç Êîñòÿíòèíîì
Ñòîãí³ºì. 19.55 "Ìîðï³õè". Ô³íàë. Ò/
ñ. 22.00 "Ðåìáî-4". Õ/ô (2). 23.50
"Ñïåö³àë³ñò". Õ/ô (2). 01.55 "Êåíãó-
ðó Äæåê". Õ/ô.

ÎÐÒ
05.50 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
06.25 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
06.50 "Ðîçóìíèö³ é ðîçóìíèêè".
07.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 08.15
"Ñìàê". 08.55 "Þð³é Í³êîëàºâ. "Íå
ìîæó áåç ÒÁ". 10.15 "²äåàëüíèé ðå-
ìîíò". 11.15 "Ëüîäîâèêîâèé ïåð³îä".
14.25 "Ïðèáîðêàííÿ Àìóðó". 15.15
"Óãàäàé ìåëîä³þ". 16.00 Âå÷³ðí³ íî-
âèíè. 16.15 Õ/ô "Òðóôôàëüä³íî ³ç
Áåðãàìî". 19.00 "×àñ". 19.20 "Õâè-
ëèíà ñëàâè. Øëÿõ íà Îë³ìï!". 20.40
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 22.30 "Âñòèãíó-
òè äî îï³âíî÷³". 23.15 "Ùî? Äå?
Êîëè?" 00.35 Õ/ô "Çàãàäêà Åíäõàó-
çà". 02.15 Õ/ô "Íå ç³éøëèñÿ õàðàê-
òåðàìè".

ÑÒÁ
06.55 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 07.50
"¯ìî âäîìà". 09.00 "Âñå áóäå
ñìà÷íî!". 10.00 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò".
10.50 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-6". 14.55 "Çâàæåí³
òà ùàñëèâ³ - 3". 19.00 "Õ-Ôàêòîð - 4.
Ô³íàë". 22.05 "Òàºìíèö³ Õ-ôàêòîðà.
Ç ìåíå äîñèòü!". 23.20 "Õ-Ôàêòîð - 4
Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ". 00.40
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 4. Æèòòÿ ï³ñëÿ
ñïîâ³ä³".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿. 07.10,
08.10 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 09.15 Ò/ñ
"Êëþ÷³ â³ä ìèíóëîãî" (1). 17.15,
19.20 Ò/ñ "Àíþòèíå ùàñòÿ" (1).
21.30 Õ/ô "Çîëîò³ íîæèö³" (1). 23.30,
04.00 Ò/ñ "Ï³ëîò ì³æíàðîäíèõ àâ³-
àë³í³é" (1).

Ò Å Ò
07.55 Òåëåïóçèêè. 08.30 Ì/ñ
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä" (1). 09.00
Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ
"Äàøà-äîñë³äíèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ
"Âïåðåä, Ä³º´î, âïåðåä!" (1). 10.40
Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëè-
âà ñ³ìåéêà" (1). 10.55 Ì/ô "Êðèø-
òàëèê ³ Ï³íãâ³í" (1). 12.15 Ò/ñ "Êñå-
íà - ïðèíöåñà-âî¿í" (1). 16.05 Õ/ô
"Êîñì³÷í³ ÿéöÿ" (1). 18.05 Õ/ô
"Äæåíòåëüìåíè, óäà÷³!" (1). 20.30
Ò/ñ "Äâà áàòüêà ³ äâà ñèíà" (1).
22.00 Â³òàëüêà. Íîâèé ð³ê. 23.00
Ñì³øí³øå, í³æ êðîëèêè. 01.00 Õ/ô
"Ïðèâ³ò ñ³ì"¿" (1).

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
Ì/ô. 10:30 -  Íîâèíè "×àñ". 10:55 -
"Ñïîðò÷àñ". 11.05 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
11.10 - "Ç â³ðîþ â ñåðö³". 11:15 -
"Òî÷êà çîðó" (ïîâòîð). 12:00 - Äîê/
ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 -
Õ/ô. 14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 -  Äîê/ñ. 16.20 - "Ç â³ðîþ â
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ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
07.20, 07.40 Êðà¿íà on line.

07.35 Åðà á³çíåñó. 07.45 Òåìà
äíÿ. 08.35 Ðàíêîâ³ ïîðàäè.
08.45 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.25 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 09.40 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ
ñòàðîãî ìîñòó" 45ñ.(1). 10.25
Ò/ñ "ÌîíòåÊð³ñòî"20ñ.(1).
11.20 Íåõàé Âàì áóäå êîëüî-
ðîâî! 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15 Òîê-øîó
"Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 13.05
Êîðäîí äåðæàâè. 13.25 Õ/ô
"Òàá³ð ³äå ó íåáî" (1). 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.35 "Ñåê-
ðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ.
16.05 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ ñòàðîãî
ìîñòó" 45ñ.(1). 16.50 Õ/ô
"Ôðîíò çà ë³í³ºþ ôðîíòó"
2ñ.(1). 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 18.40 Ô³íàíñî-
âà ïåðñïåêòèâà. 18.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.15 Ôåñòèâàëü ãóìîðó
"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).

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
04.00 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10, 08.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 08.05 "Åêîíîì³÷íà
ïðàâäà". 09.05 Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "È" òà
³íø³ ïðèãîäè Øóðèêà" (1). 11.00 Õ/ô
"Ìîñêâà ñëüîçàì íå âiðèòü" (1).
13.55, 14.55, 15.50, 01.30, 02.20,
03.10 Ò/ñ "Áåç ñë³äó". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 17.10 Õ/ô "Äæåíòëüìå-
íè óäà÷³" (1). 20.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â -
2013". 22.15 "Ñóïåðãåðî¿". 23.20,
04.45 Õ/ô "Îñêàð" (1).

IÍÒÅÐ
05.25 Ò/ñ "Ïîëþâàííÿ íà Áåðêóòà".
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 "Êîõàííÿ íå êàðòîïëÿ".
11.10, 12.20, 04.45 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
13.35 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 14.40
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 15.40 "Äàâàé îä-
ðóæèìîñÿ â Óêðà¿í³". 16.45 Ò/ñ "Àí-
íóøêà". 18.00 Òîê-øîó "Ñòîñóºòüñÿ
êîæíîãî". 19.00 Ò/ñ "Æ³íêè íà ìåæ³".
20.00, 02.55 "Ïîäðîáèö³". 20.30
"Øóñòåð Live". 00.40 Õ/ô "Òåðì³íàë".
03.25 Ä/ô "Êîä äà Â³í÷³: êëþ÷ äî
ðîçãàäêè".

 ICTV
06.10 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.15 Åêîíîì³-
÷íèé ³íòåðåñ. 06.20 "Òàêñ³". Ò/ñ.
06.45 "Ëåñÿ+Ðîìà". Ò/ñ. 07.25
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.35 Ç³ðêà YouTube.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè ç Êîñòÿíòèíîì
Ñòîãí³ºì. 10.10 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 10.25 "Ë³òºéíèé". Ò/ñ. 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 13.00 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 13.20 "Ñòðàñò³ çà ×à-
ïàºì". Ò/ñ. 16.40 "Ë³òºéíèé". Ò/ñ.
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.25 Íàäçâè-
÷àéí³ íîâèíè ç Êîñòÿíòèíîì
Ñòîãí³ºì. 20.00 Ìàøèíà ÷àñó. Òåëå-
ïîðò-øîó. 22.00 "Ñòðàñò³ çà ×à-
ïàºì". Ò/ñ. Ô³íàë. 22.50 Ìàêñèìóì
â Óêðà¿í³. 23.20 "Ïðèáðàòè Êàðòå-
ðà". Õ/ô (2). 01.30 "Çàáèðàþ÷è æèò-
òÿ". Õ/ô (2).

ÎÐÒ
07.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
08.35 "Æèòè çäîðîâî!". 09.45
"²ñòèíà äåñü ïîðó÷". 10.15 "Êîí-
òðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.50 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.00 ²íø³ íîâèíè.
12.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè".
13.15 "×àñ îá³äàòè!" 14.00
"Âîíè òà ìè". 15.00 "Ó íàø ÷àñ".
16.00 Âå÷³ðí³ íîâèíè. 16.40
"×åêàé íà ìåíå". 17.45 "Ëþäè-
íà ³ çàêîí". 19.00 "×àñ". 19.30
"Ïîëå ÷óäåñ". 20.40 "Óí³âåð-
ñàëüíèé àðòèñò". 22.40
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 23.40  Õ/ô
"Çäðàñòóéòå, ÿ âàøà ò³òîíüêà!"
01.40 Õ/ô "Ñïëÿ÷à êðàñóíÿ".
03.05 "Äîêè âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
06.30, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 07.50 Õ/ô "Äæåíòëüìåíè
óäà÷³"(1). 09.45 Õ/ô "Ìîñêâà ñëüî-
çàì íå â³ðèòü"(1). 12.55 Õ/ô "Îïå-
ðàö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðèãîäè Øóðèêà"(1).
15.00 "Çâàíà âå÷åðÿ". 16.00 Õ/ô
"²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðî-
ôåñ³þ"(1). 18.00, 22.00 "Âiêíà-Íî-
âèíè". 20.00 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-
øîó "Òàíöþþòü âñ³!-6. Ãàëà-êîí-
öåðò". 22.40 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-
øîó "Òàíöþþòü âñ³!-6. Ãàëà-êîí-
öåðò. Îãîëîøåííÿ ïåðåìîæöÿ".
00.40 "Êóá - 4".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿.

ñåðö³". 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Õ/ô. 18.30 - "Æèòòºâèé ïðîñò³ð".
19:00 - Íîâèíè "×àñ". 19:30 - Âå÷³-
ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - Íî-
âèíè "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô  .01:20 - Í³÷ ç
Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
08.50 Â³éíà ñâ³ò³â. Ðåâ³çîð ïðîòè
Øåôà. 10.55 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³.
12.00 Øóðî÷êà. 13.00 Äîðîñë³, ÿê
ä³òè. 14.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 16.10 Õ/
ô "Âîëîäàð ïåðñí³â. Áðàòåðñòâî
ê³ëüöÿ". 20.00 Õ/ô "Âîëîäàð ïåðñí³â.
Äâ³ ôîðòåö³". 23.40 Õ/ô "Ëþáîâ çà
ïðàâèëàìè ³ áåç" (2). 01.35 Ò/ñ

"Ïë³òêàðêà". 02.15, 03.10, 04.15 Çîíà
íî÷³. 02.20 Ëåîïîëüä, àáî âòå÷à â³ä
ñâîáîäè. 02.45 Ìàð³ÿ ³ Ìàðôà.

ÍÅÄ²Ëß,  29 ÃÐÓÄÍß
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10.35 ßê Âàøå çäîðîâ'ÿ? 11.25
Áëèæ÷å äî íàðîäó. 12.10 Ïîäî-
ðîæóé ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ. 12.35
Êðîê äî ç³ðîê. 13.25 Â ãîñòÿõ ó
Ä.Ãîðäîíà. 14.30 Íàø ñïîðò. Îë-
³ìï³éñüêèì êóðñîì. 15.00 Çîëîòèé
ãóñàê. 15.25 Êàðàîêå äëÿ äîðîñ-
ëèõ. 16.20 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîá-
ëåâî. 16.55 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñè-
òè. 17.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü.
18.25 "Æèâó...Ëþáëþ...". Êîíöåð-
òíà ïðîãðàìà Íàä³ Êðóòîâî¿-Øå-
ñòàê. 20.30 Ìè õî÷åìî, ùîá âè
çíàëè. 20.40 Ãîëîâíèé àðãóìåíò.
20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 22.00 Ïîë³òòåàòð.
22.20 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ â Êîáëå-
âî. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà.
23.00 Åðà á³çíåñó.  Ï³äñóìêè.
23.35 Òîê-øîó "Äðóæèíà". 00.50
Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó.

 Êàíàë «1+1»
06.15 Õ/ô "Ñí³ãîâ³ ïðèãîäè öóöåíÿò
Ñàíòè" (1). 07.50 Ìóëüòô³ëüì (1).
08.25 "ÒÑÍ". 09.00 "Ëîòî-çàáàâà".
10.00 "Ñìàêóºìî". 10.40 "Ìàøèí³
êàçêè. Ìàøà ³ âåäì³äü" (1). 11.25
Ôà¿íà Ðàíåâñüêà ó ÷àð³âí³é êàçö³
"Ïîïåëþøêà" (1). 13.10 Õ/ô "Êîõàííÿ
- ç³òõàííÿ" (1). 15.20 Õ/ô "Êîõàííÿ -
ç³òõàííÿ - 2" (1). 17.30 Õ/ô "Êîõàííÿ
- ç³òõàííÿ - 3" (1). 19.30, 02.05 "ÒÑÍ-
Òèæäåíü". 20.15 "Áèòâà õîð³â".
22.10 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 23.15 "Ùî?
Äå? Êîëè? 2" 00.20 "Àëüìàíàõ
óêðà¿íñüêèõ êîðîòêîìåòðàæíèõ
ô³ëüì³â". 02.50 "Ìîÿ ñïîâ³äü" -
"Ìèêîëà Áàñêîâ". 03.50 "×îòèðè
âåñ³ëëÿ". 04.55 "Ñóïåðãåðî¿".

IÍÒÅÐ
05.40 Õ/ô "Ïîíà¿õàëè îòóò". 09.25

"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî".
10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Íàçàä ó
ÑÐÑÐ". 11.00 "Çèìîâà êóõíÿ". 12.00
Õ/ô "Ì³öíèé øëþá". 14.00 Ò/ñ "Êðè-
âå äçåðêàëî äóø³". 18.00 Õ/ô "Ïî-
äàðóé ìåí³ òðîõè òåïëà". 20.00,
02.40 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 21.00 Êîí-
öåðò "Ï³ñíÿ ðîêó 2013". 23.05 Õ/ô
"Ìàëàõîëüíà" (2). 01.10 Õ/ô "Ñòðà-
õîâèé âèïàäîê". 03.55 Õ/ô "Äâ³÷³ â
îäíó ð³êó" (2).

 ICTV
06.30 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 07.25
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 07.45
Äà÷à. 08.25 "Ïðèáðàòè Êàðòåðà". Õ/
ô. 10.30 Êîçèðíå æèòòÿ. 11.00 Ìà-
øèíà ÷àñó. Òåëåïîðò-øîó. 13.00
"Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíîãî
ï³äëüîäíîãî . ëîâó, àáî Â³äðèâ íà
ïîâíó". Õ/ô. 14.40 "Îñîáëèâîñò³
íàö³îíàëüíîãî ïîëþâàííÿ". Õ/ô.
16.40 "Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿
ðèáîëîâë³". Õ/ô. 18.45 Ôàêòè òèæíÿ
ç Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ. 19.55 Íàøà
Russia. 20.25 ÏóÒÜÎâà êðà¿íà.
20.50 "Ñïåö³àë³ñò". Õ/ô (2). 23.00
"Îñåëÿ çëà-3. Âèìèðàííÿ". Õ/ô (2).
01.00 "Çàáèðàþ÷è æèòòÿ". Õ/ô (2).

ÎÐÒ
05.05 Õ/ô "Îñü òàê³ äèâà". 06.10
"Àðì³éñüêèé ìàãàçèí". 06.40 "Ñì³øà-
ðèêè. Ï³í-êîä". 06.50 "Çäîðîâ'ÿ".
08.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 08.35 "Äîêè
âñ³ âäîìà". 09.25 "Ôàçåíäà". 10.15
"Ãàôò, ÿêèé ãóëÿº ÿê ñàì ñîá³ çíàº".
11.25 Õ/ô "×àð³âíèêè". 14.30 "Êðèâ³
äçåðêàëà". 15.45 "Ëüîäîâèêîâèé
ïåð³îä". Ô³íàë. 19.00 Íåä³ëüíèé
"×àñ". 20.00 "Ïîâòîðè!" Ïàðîä³éíå
øîó. 22.35 Õ/ô "Â³ä÷àéäóøíà äîìî-
ãîñïîäàðêà". 00.35 Õ/ô "Ñîáàêà íà
ñ³í³". 03.00 "Ïîëå ÷óäåñ".

ÑÒÁ
06.50 "¯ìî âäîìà". 07.55, 11.00 "Ìà-
ñòåðØåô - 3". 09.00 "Âñå áóäå ñìà÷-
íî!". 10.00 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³".
14.20 "Õ-Ôàêòîð - 4". 19.00 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â. ×îëîâ³êè ïðîòè
æ³íîê". 21.15 "Îäèí çà âñ³õ". 22.30
Õ/ô "Íîâèé ñòàðèé ä³ì"(1). 00.35 Õ/
ô "Ìîÿ ìàìà - íàðå÷åíà"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.50 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô "Çîëîò³ íîæèö³"
(1). 09.10, 10.10 Òàºìíèö³ ç³ðîê. 11.10
Õ/ô "Âèïðîáóâàííÿ â³ðí³ñòþ" (1).
15.15 Õ/ô "Çèìîâå òàíãî" (1). 19.00,
03.40 Ïîä³¿ òèæíÿ. 20.00 ßê äâ³
êðàïë³. 23.30, 04.25 Ò/ñ "Ï³ëîò
ì³æíàðîäíèõ àâ³àë³í³é" (1).

Ò Å Ò
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/ñ "Á³ëêà òà
Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1).
10.50 Ì/ô "Øêîëà ìîíñòð³â. Ïåðå-
ãîíè â í³÷ íà ñóáîòó" (1). 11.50,
01.00 Õ/ô "²ñòîð³ÿ â³÷íîãî êîõàííÿ,
àáî Ïîïåëþøêà" (1). 14.15 Õ/ô "Öó-
öåíÿòà Ñàíòè" (1). 16.10 Õ/ô "Ïðèâ³ò
ñ³ì"¿" (1). 18.15 Êðà¿íà Ó. 19.20, 21.30
Â³òàëüêà. Íîâèé ð³ê. 20.25 Ò/ñ "Äâà
áàòüêà ³ äâà ñèíà" (1). 23.00
Ñì³øí³øå, í³æ êðîëèêè.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - ïðîãðàìà "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 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 - Äîê/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 -
"7 äí³â". 21.15 - ïðîãðàìà "Æèòòº-
âèé ïðîñò³ð". 22:00 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-
ñòóä³î". 23:35 - Õ/ô . 01.00 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

08.00 Õ/ô "Â³ä ìóçèêè äî ëþáîâ³
îäèí êðîê". 10.00 Ñï³âàé, ÿêùî
çìîæåø. 11.40 Õ/ô "Âîëîäàð
ïåðñí³â. Äâ³ ôîðòåö³" .15.10 Õ/ô

"Âîëîäàð ïåðñí³â. Ïîâåðíåííÿ êî-
ðîëÿ". 19.30 Â³éíà ìèð³â. Ðåâ³çîð
ïðîòè Øåôà. 21.25 Õ/ô "Õîáá³ò:
íåñïîä³âàíà ïîäîðîæ". 01.05 Çíàé-
òè êðàéíüîãî. 02.20 Õ/ô "Ñóñ³äè"
(2). 03.50 Çîíà íî÷³. 03.55 Çàãóá-
ëåíèé ðàé. 04.45 ßãîòèíñüêå ë³òî.
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ОВЕН (21.03�20.04).
Не варто реагувати на
вимоги начальства
занадто емоційно. Ви
зможете знайти дип�

ломатичний підхід і вислиз�
нути від неприємностей. Ви
напевно зможете домогтися
потрібного вам рішення.

ТЕЛЕЦЬ  (21.04�
21.05). Сміливі експе�
рименти небажані,
краще діяти  пере�

віреними методами. Ваша
товариськість і життєстійкість
знайдуть гідне  застосуван�
ня.

БЛИЗНЮКИ (22.05�
21.06). Вам однаково
добре будуть вдава�
тися як побутові,
так і професійні спра�

ви. Постарайтеся не знева�
жати деякими умовностями,
але виявіть рішучість у подо�
ланні труднощів.

РАК  (22.06�23.07).
Наляже багато різно�
манітних справ, і ви не
будете знати,як пра�
вильно розставити

пріоритети. Може початися
новий відлік у вашій кар'єрі.

ЛЕВ (24.07�23.08).
Найкраще тримати в
секреті свої задуми,
це піде у благо для

їхньої реалізації. Є шанс ус�
тановити досить корисні
ділові зв'язки, що сприятли�
во відіб'ється на вашім соц�
іальному статусі.

ДІВА (24.08�23.09).
Можливе розчару�
вання в комусь з
близьких людей, але
це не привід для серй�

озного розладу. Прийде
відчуття спокою і гармонії. Ви
здатні "гори вивернути",
причому від вас не буде по�
трібно великих зусиль.

ТЕРЕЗИ (24.09�23.
10). Вам досить часто
прийдеться займати�
ся рутинною робо�

тою, розчищати завали на
роботі, щоб у потрібний
строк ніщо не перешкоджа�
ло вашій діяльності. Можна
піти на зважений ризик. У
вихідні не відмовляйтеся від
пропозицій друзів відвідати
вечірку.

СКОРПІОН (24.10�
22.11). Вам дове�
деться розгрібати ру�
тину. Для кожної речі і

завдання найдеться підходя�
ще місце і час. Буде важко,
але нагорода не сповільнить
з'явитися у вигляді морально�
го задоволення.

СТРІЛЕЦЬ (23.11�
21.12). Все що не ро�
биться � усе на краще,
і якщо виникли  певні

труднощі в особистому
житті, можливо на вас чекає
успіх у справах і зростання
фінансів. Прислухайтеся до
своєї інтуїції, і вона не підве�
де.

КОЗЕРІГ (22.12�
20.01). Причепливо
спостерігайте за хо�
дом подій – все може

змінитися в будь�який мо�
мент. Бажано не метушити�
ся і не квапити намічені події.
Якщо не в силах змінити об�
ставини, спробуйте змінити
власне відношення до них.

ВОДОЛІЙ  (21.01�
19.02). Перед вами
можуть відкритися
нові обрії. Справи на
роботі тримаються

благополучно і не дуже вас
турбують. Родичам знадо�
биться ваша підтримка і до�
помога. Приділіть більше
уваги дітям.

РИБИ (20.02�20.03).
Будьте особливо
уважні до вступної
інформації і стежте за

своїми словами. Вас відвіда�
ють незвані гості, постарай�
теся виявити привітність і го�
стинність. Не варто прийма�
ти скоропальних рішень, різкі
зміни в житті поки небажані.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà  23.12.13 – 29.12.2013

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

ÛÛÛÛÛ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 19
               íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 9
     äiâ÷àòîê – 10
     îäðóæèëîñÿ –

6 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 14 îñ³á.

Ë. ÊËÞ×²ÍÑÜÊÀ,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

ЗНЯТИ НАПАД МЕТЕОРИЗМУ
МОЖНА ЗА ДОПОМОГОЮ

* Активованого вугілля (2�3 таблетки розтовкти і за�
пити водою).

* Відвару з квіток ромашки, насіння кропу, кмину, тра�
ви деревію, кореня валеріани, взятих у рівних части�
нах. 1 ст. ложку збору заварити 1 склянкою окропу. Дати
настоятися, процідити. Приймати протягом 5�7 днів по
1/3�1/4 склянки 3�4 рази на день за 30 хвилин перед
їдою.

* Невеликої кількості розмеленого на порошок полину
(додавати в їжу як щоденну приправу).

*  Відвару з порошку полину або з сухого листя:
1 десертну ложку порошку або подрібненого листя по�
лину залити склянкою води, додати десертну ложку меду
і варити 10 хвилин, остудити і процідити. Пити по 1�2
повні ст. ложки на день.

*   Вранці до сніданку корисно прийняти 1 ч. ложку
насіння подорожника. На ніч залити його водою, до
ранку утвориться густа маса, яку травознаї радять прий�
мати протягом 10 днів.

* Регулярно перед сніданком пити чай з березових
бруньок.

* Змішати розсіл капусти з чистою водою в пропорції
1:6. Приймати по 1 ст. ложці щогодини.

Âñòðå÷àþòñÿ äðóçüÿ:
– Ñåìà, òû çíàåøü, ÿ

ðàçâîæóñü ñ æåíîé. Îíà
óæå ïîëãîäà ñî ìíîé íå
ðàçãîâàðèâàåò.

– Íó ÷òî òû, Ôèìà, îäó-
ìàéñÿ! Ãäå òû åùå íàé-
äåøü  òàêóþ æåíó?

– Æåíà:
– Ìóæ÷èíà äîëæåí áûòü

÷óòü êðàñèâåå îáåçüÿíû!
Ìóæ:
– Ìóæ÷èíà äîëæåí áóòü

÷óòü êðàñèâåå îáåçüÿíû,
ñ êîòîðîé æèâåò.

Èùó ïîäîïûòíîãî êðî-
ëèêà. Îïûòíûé êðîëèê.

Îäåññêèé  ñòðàõîâîé
àãåíò  Ðàáèíîâè÷ ðåøèë
âûêðåñòèòüñÿ. Áèòûé
÷àñ  íå âûõîäèò îí  îò
ñâÿùåííèêà.  Íàêîíåö,
âûòèðàÿ ïîò ñî ëáà,  ïî-
ÿâëÿåòñÿ â äâåðè:

– Íó êàê? – ñïðàøèâà-
þò ó íåãî,– ñîâåðøèë
òàèíñòâî êðåùåíèÿ?

– Íåò, çàòî ÿ  òàêè óãî-
âîðèë áàòþøêó çàñòðà-
õîâàòüñÿ îò íàâîäíå-
íèÿ.

– Â ÷åì îòëè÷èå ìóæñ-
êîé ëîãèêè îò æåíñêîé?

– Ìóæñêàÿ – ïðàâèëüíåå,
æåíñêàÿ – èíòåðåñíåå.

– Òû çäîðîâî óìååøü
ìàíèïóëèðîâàòü ìóæ÷è-
íàìè! Ðàññêàæè,  êàê òåáå
ýòî óäàåòñÿ?

– Òóò ãëàâíîå – ïðà-
âèëüíî âçÿòüñÿ çà ìàíè-
ïóëÿòîð.

Êòî ñêàçàë, ÷òî äåìîê-
ðàòèÿ – ýòî âëàñòü íà-
ðîäà? Äåìîêðàòèÿ – ýòî
âëàñòü äåìîêðàòîâ.

Êîðàáëü òîíåò.Ðàáèíî-
âè÷ æàëîáíî êðè÷èò è
ïëà÷åò. Ê íåìó  ïîäõîäèò
Øëåìåíçîí è ñïðàøèâà-
åò:

– Òû ÷åãî îðåøü? Ýòî
÷òî, òâîé êîðàáëü?

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Зачем человеку нос на
лбу? На этот вопрос можно
ответить словами из борода5
того анекдота: «Ну, во5пер5
вых, это красиво...»

На самом деле 225летний

И НОС ВО ЛБУ ГОРИТ...
житель Китая по имени Сяо5
лян обзавелся носом на лбу
по другим причинам.

Врачи больницы города
Фучжоу, администратвного
центра провинции Фуцзянь,
«вырастили» молодому чело�
веку новый нос на лбу — с це�
лью заменить им старый, по�
врежденный в результа-те
дорожно�транспортного

происшествия. Как сообщает
издание The Daily Mail, авария
произошла еще в августе
прошлого года, однако Сяо�
лян не обращался за помо�
щью к врачам, и в результате
носовые хрящи деформиро�
вались так сильно, что испра�
вить этот дефект стало не�
возможно. Так что хирурги
приняли решение вырастить

на лбу новый нос с помощью
расширителя кожного покрова
и хрящей, взятых из ребра па�
циента, а затем транспланти�
ровать его на место повреж�
денного. Медики сообщают,
что новый нос успешно сфор�
мирован в соответствии с их
планом, и вскоре незадачливо�
му китайцу предстоит опера�
ция по трансплантации. Ради
возвращения носа на привыч�
ное место можно какое�то вре�
мя и на лбу его поносить.
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