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

       (Ò.: 2-33-95; 3-15-57; 3-15-34;
      3-15-36).

 Âñ³ âèäè íîòàð³àëüíèõ  ïîñëóã â  ìåæàõ ì³ñòà
³ ðàéîíó.

     Îôîðìëåííÿ ñïàäùèíè ï³ñëÿ ñìåðò³ âëàñíèêà
ìàéíà.

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

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ äëÿ ä³¿
çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.
У всі дні, крім суботи й неділі з 8.30  до 17.30

год. і в інші дні та час за домовленістю з клієнтом.

Íà Âàøå ïðîõàííÿ ìè ïîâ³äîìèìî àäðåñè ³ êîíòàêòí³
òåëåôîíè áóäü-ÿêîãî äåðæàâíîãî â³äîìñòâà
÷è ñëóæáè Óêðà¿íè, à òàêîæ ïîñîëüñòâ ³íîçåì-
íèõ  äåðæàâ â Óêðà¿í³.

  Тел. 9�10�11; 232�46 (у робочий час).

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ  КОМЕРЦІЙНЕ
ПРИМІЩЕННЯ

по вул. Миру, 46�7 площею 130 кв. м.  під
магазин,кафе, офіс. Тел. 095 63 17 435.
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У ЦЬОМУ роцi у перший клас українських шкiл  прий�
шло 430 тисяч  дiтей — рекордна кiлькiсть  за роки
незалежностi. I це радує!

АМЕРИКАНСЬКI експерти зробили висновок, що
українськi дороги є найгiршими  у свiтi, крім, може, аф�
риканських.

Найкращi ж дороги у ОАЕ та в Люксембурзi.
ТЕЛЕВЕДУЧА з Одеси  Анна Щакова  стала перемож�

ницею Мiжнародного щорiчного конкурсу краси замiжнiх
жiнок.

НАЙСТАРIША жителька  планети американка Бессi
Купер вiдзначила  своє 116�рiччя.

У АВСТРАЛIЇ планують спорудити  величезну
океанологiчну станцiю  за проектом  французького
архiтектора  Жака Ружера. Iз загальної 51�метрової ви�
соти, 31 метри споруди будуть пiд водою.

ВНАСЛIДОК трьохмiсячної спецоперацiї  у Китаї  за
гратами  опинилося  понад двох тисяч любителiв “га�
ряченького”, якi  паслися на комп’ютерних порносай�
тах.

КИЇВ визнано найдешевшим  у Європi  мiстом для
туристiв. А найдешевшим курортом  у свiтi  визнано
iндiйський Гоа — тут на 100 євро  можна прожити цiлих
12 днiв.

АМЕРИКАНСЬКИЙ  марсохiд “Кьюрiосiтi” вперше в
iсторiї освоєння космосу  вiдтворив  запис людського
голосу  на Марсi i передав цей запис на землю.

16�РIЧНА школярка Кристина Ганюк з Хмельницька,
яка посiла третє мiсце  на Мiжнародному  конкурсi
“Олiмпiада генiїв” у США працює над новим винаходом
у фармокологiї.

КАТЕРИНА Ющенко — дружина  попереднього пре�
зидента України  має намiр зайнятися  ресторанним
бiзнесом.  Уже запатентувала три  товарних знаки на
вiдкриття ресторанно�вiдпочівальних закладiв.

Â²ÊÒÎÐ ÁÀËÎÃÀ
ÐÎÇÏÎ×ÀÂ ÏÎÕ²Ä

ÄÎ ÂÅÐÕÎÂÍÎ¯ ÐÀÄÈ
Давно кіноконцертний зал «Перемоги»

не був такий переповнений. Мукачівці
прийшли на зустріч з кандидатом у на�
родні депутати України, знаним і шано�
ваним земляком Віктором Балогою.
Представляючи його, голова міського
осередку партії Єдиний центр Михайло
Лабош, наголосив, що Віктор Іванович –
визначний державний і політичний діяч,
Почесний громадянин Мукачева. Відтак
до мікрофону підійшов сам В.І.Балога:

– Добрий день, шановні мукачівці! До�
рога мукачівська еліта. Знаєте, мені лег�
ше виступати в Києві з самих високих
трибун в присутності самих високих кер�
івників, ніж перед вами. Тому що з цього
залу я стартував у 1998 році на вибори
міського голови, на вибори депутата
Верховної ради 2002 року. І ви мене зав�
жди тепло підтримували. Я знаю, хто
сьогодні тут в залі. Тут інтелігенція. Тут
ядро тих людей, які дбають про своє
місто, про свій край, про свою державу.
Це люди з позицією. Це люди, які хочуть
краще жити. І це люди, з якими ми ра�
зом показуємо приклад того, що ми мо�
жемо бути принциповими, можемо ро�
бити хороші справи. Тому звертаючись
до вас, я в першу чергу хочу сказати сло�
ва подяки за ту підтримку та гармонію у
стосунках, які у нас є останні 12 років, –
розпочав свій виступ Віктор Балога. –
Сьогодні я хотів би також отримати від
вас підтримку, заряд енергії, сили та
волі, щоб ми ефективно пройшли цю ви�
борчу кампанію, перемогли всією коман�
дою, – продовжував кандидат в народні
депутати України. – Я знаю про пробле�
ми і бюджетної, і соціальної сфери, і про�
блеми краю. Але сьогодні на порядку
денному в нас з вами постає питання:
незворотній курс до розвитку демокра�
тичних процесів в Україні. Не буде де�
мократії – не буде прогресу, – наголосив
політик.

Далі Віктор Іванович повів мову про
своє бачення наближення України до
Європи. –Те, що відбувається в останній
період – це не правильно. Нашими дру�
зями повинні бути всі: Росія, Канада,
США. Але Україна повинна бачити себе в
єдиній сім’ї Європейської Унії.

Закінчення на 2
й сторінці.

ÄÎ Â²ÄÎÌÀ ÀÄÂÎÊÀÒ²Â
ì. ÌÓÊÀ×ÅÂÀ ÒÀ ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ,
які отримали Свідоцтво про право на заняття адвокатською

діяльністю за рішенням Кваліфікаційно�дисциплінарної комісії
адвокатури Закарпатської області: 8 вересня цього року об

11.00 у Великому залі Мукачівського міськвиконкому,
(вул. Пушкіна, 2) відбудуться збори адвокатів по висуненню

делегатів на установчу конференцію адвокатів
Закарпатскої області.

Запрошуємо до участі в зборах.
Член оргкомітету по проведенню установчої конференції

Олексій ФАЗЕКОШ.
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Щойно перегорнув остан�
ню сторінку роману Мирос�
лава Дочинця «Криничар», і
маю відчуття, що  перегор�
нув великий пласт життя –
свого, чужого, людського.
Щось дуже значне, велике і
вагоме залишилося позаду,
прикрите обкладинкою
книжки. Таке трапляється не�
часто. Як ненаситний чи�
тальник, знаю, що для того,
аби книжка залишилася
жити в душі,  недостатньо
написати її талановито, тре�
ба, щоб вона потрапила в
руки в потрібний час. Все
значне на цьому світі зале�
жить од часу і нагоди. Оче�
видно, моє серце було
відкрите навстижир і доб�
рий янгол, знаючи це, приніс
мені цей роман. Я читав його
незвично довго – від суботи
до суботи – читав поволі,
смакуючи, перечитуючи час
від часу вже знане, хоча заз�
вичай читаю дуже швидко і
книжки такого обсягу мені
цілком вистачає на кілька
днів.

Але є читання особливе.
Так читав  я «Вічного Івана»
Віктора Міняйла, «Білі вечо�
ри» Василя Захарченка,
«Писара Східних Воріт При�
тулку» Галини Пагутяк, «За�
лишенця» Василя Шкляра,
«Столітнього Якова» Володи�
мира Лиса. «Криничар» з
того ж високого ряду, і я не
випадково вишикував його.
Передусім для себе. Але і
для тих, хто вболіває за ук�
раїнську літературу. Бо це
золотий ряд! Вважаю, що
саме ці твори в першу чергу
мають бути перекладені
іншими мовами, це та висо�
ка література, з якою треба
виходити на світові обшири.
Нині, як відомо, пропагуєть�
ся інша лектура, «розкручу�
ються» інші імена. Вони
відомі, тому не називатиму
їх. Але навіть масовий читач
знає, що це письменники, які
здебільшого ошелешують і
шокують, як еквілібристи,
але не зігрівають серце, не
засвічують в ньому безсмер�
тне світло. А тут – глибока на�
ціональна сутність, уся душа
народу.

«Криничар» відкриває
незглибимий вимір народ�
ної традиції, української
звичаєвості. Це проявляєть�
ся у мові твору, глибинному
знанні звичаїв, пошані до
народної мудрості, любовно
визбираній по крихті, умінні
прозирнути і показати душу
окремої людини, як живої

Сяйво мудрості, магія слова

частинки світової душі. Втім,
аргументувати такі речі мені
хочеться найменше. Я відчу�
ваю, що «Криничар» велика
книга – і все. Коли людина
звідує надих Вищої сили, то
з нею стається якась пере�
міна. Аналізу такі речі не
піддаються.

Душу цього роману можна
відчути тільки душею. Хоча
це не тільки роман серця, а
й розуму. Я вже не надіявся
знайти в сучасній українській
літературі таку річ, де розум
і серце були б так міцно злю�
товані й жодне не горувало
над іншим. У нас є добра
література. Але впереваж це
література мислі або пере�
живання. А тут, як на апте�
карських терезах, все так
тонко і точно зрівноважено.
Як це вдалося, я не знаю, і
гадаю, що й автор не знає,
бо справжній письменник –
завжди медіум, олівець у
Господніх руках. Секрет на�
писання таких книжок сам
автор забуває одразу після
завершення роботи, і знову
повторити не зможе.

Талант – завжди тайна. Це
тільки геній міг собі усміх�
нутися, що немає загадки
таланту, а  є  вічна загадка
любові. Зрозуміло, є талант
од Бога, а є від лукавого.
Скільки людей пише з нена�
висті. Яскравий приклад –
Ю. Нагібін з його сумним
зізнанням: «Єдине активне

відчуття, що в мені не вми�
рає – ненависть». З нена�
висті постав чималий пласт
світової лектури. Світ дуалі�
стичний. Але в «Криничарі»
– любов, світло, краса і доб�
ро. Хоча письмо тут жорст�
ке, тверде, часто холодне, як
діамант. Бо любити – не оз�
начає насичувати своє пись�
мо зменшувальними суфік�
сами. Бог з великої любові
до людини піддає її чима�
лим терпінням. «Праведно�
го Господь випробовує…» Тут
теж нещадно  випробову�
ються герої, пропускаються
через такі огненні кола, що
душа терпне. Золото випро�
бовується вогнем. Але це не
тільки проба, це загартуван�
ня. Бо для чогось душа при�
ходить у цей неприхильний
світ, для чогось готується.
Інакше навіщо все це?

Великий візіонер Даніїл
Андреєв каже нам, що великі
образи, створені геніальни�
ми митцями, живуть і в по�
засвітті, як душі живих ко�
лись людей. Там можна зус�
тріти Робінзона і Гулівера,
Дон�Кіхота і Анну Кареніну…
Я вірю в це. Бо наділив Бог
людину здатністю творити.
І мені добре від думки, що я
колись – після Великого Пе�
реходу – зможу потиснути
руку Криничареві, а можли�
во, і Жизі, Божому Симкові,
горбаню Земку, який, зви�
чайно, скине на небі свій не�

нависний горб… Усі ці герої
живі, вони мають примітну
плоть і живу душу. Талант не
дозволяє пускати в світ го�
лемів. Вони виліплені  лю�
бовно й дбайливо, ревно і
ретельно. Так Вседержитель
творить нас із глею. Як на�
роджується повнокровний
образ, показано на прикладі
маляра Жиги, який з такою
солодкою мукою працює над
ликом Спасителя. Це робо�
та, що дає крила і накидає
власяницю.

Мирославу Дочинцю
немає за що потерпати. Його
герої – то твої великі заступ�
ники перед Богом. Але вони
моляться не тільки за нього,
але і за Україну. Коли я читав
(впивався) романом, то сер�
це моє переповнювала
радість за українську літера�
туру. «Нарешті!» – казав я
собі. Бо з такими книжками
міцніє і духовна аура Батькі�
вщини. Великі твори мис�
тецтва спроможні зробити
більше, ніж ми можемо собі
уявити. Франко це знав, тому
й сказав, що Шевченко зро�
бив для України більше, ніж
сто переможних армій. Я не
знаю, скільки армій замі�
нить «Криничар», це покаже
час, але те, що він наша сила
і міць – поза всяким сумні�
вом. Це випрямлятиме хреб�
ти і просвітлюватиме голо�
ви. Як, власне, і другий ве�
ликий твір нашого розірва�
ного часу – «Чорний ворон»
В. Шкляра.

«Криничар» – це вмісти�
лище мудрості. І єврей Мор�
дко, і маляр Жига, і Божий
Симко, і старий гончар Га�
лас, і Данило�копач, і ки�
таєць Лінь та, власне кажу�
чи, всі інші говорять вива�
жено, образно, вагомо, веле�
мудро. Через них автор тво�
рить свою реальність, як і
має робити справжній ми�
тець. Якби він скотився до

голого наслідування минув�
шини, то ми отримали б ще
один (може, і добрий) істо�
ричний роман, яких немало
в нашій літературі. Але він
вийшов поза межі часу, став
над ним. Та й простір тут до�
сить умовна річ, хоча гео�
графічні назви виставля�
ються на щит і ті країни та
міста, в які доля закидає ге�
роя, змальовані колоритно і
зримо.  Але якимось дивним
чином М. Дочинець зсунув
часові пласти і розмив
відчуття простору, може, це
вдалося тому, що й сам ман�
дрував шляхами Овферія
Криничаря і писав то в Му�
качеві, то в Будапешті, то у
Відні, то в Єгипті, то в Єру�
салимі, то в гірському селі…
а насправді був на небі чи,
точніше, – носив небо у гру�
дях. Жив життям свого героя
і водночас проживав своє
життя. Герой роману вів діа�
ріуш, а автор свій денник, і
обидвох не зміг спіймати ли�
хий час, хоч проводив через
голодні халупи, ядучі псарні,
глухі в’язниці, ясирницьку
неволю, дику пустелю… Їх
провідником і  добрим ян�
голом�охоронцем була
Мудрість.

 Власне, цей роман – гімн
Мудрості чи, точніше – по�
хвала Мудрості. Тут її не про�
сто напхом напхано (кожен
раз запитував себе: де, де
можна було накопати стільки
золотих злитків?), тут дихає
нею кожне слово, ба навіть
кожна літера і титла. З цьо�
го погляду це, може, наймуд�
ріший художній твір сучас�
ної української літератури.
Як справжній філософ�опо�
відач, автор ніколи не опус�
каєшся до голої дидактики,
патетичних повчань, лобо�
вих сентенцій і максим,
його настанови і поради
випливають зі структури
змісту, вони подані в шатах
високої образності, є тим
замісом, на якому тримаєть�
ся текст.

А ще роман наскрізь прит�
човий. Усе в ньому дихає
народними повір’ями і зви�
чаями, легендами і перека�
зами. Вони – його повітря і
водночас легені. Щось є в
цьому стилі від Маркеса і
Коельо, Амуса Оза і Орхана
Памука. Це творчий перегук.
І світ, як і їх творіння, прий�
ме і «Криничаря». Хіба би
зовсім зніщотів та осліп.

У «Криничареві» є ніби
якась магія, щось надлюдсь�
ке.  Я відчув це з перших сто�

рінок і це відчуття не поки�
дало мене до останньої сто�
рінки. Не знаю природи
цього щему, чи як його озна�
чити. Це одна із загадок та�
ланту. Але ця магічність по�
являється тільки тоді, коли
людина не може не писати.
Все решта  – домена Бога.

«Криничаря» читати ціка�
во. Динамічний сюжет три�
має в нестихаючій напрузі,
хоча деякі описи здаються
задовгими, деякі деталі над�
мірними, деякі ліричні
відступи зайвими (ах, це зі
старої теки реалізму, думаєш
собі нетерпляче), але зго�
дом, коли перед твоїм внут�
рішнім зором постає цілісна
картина і ти відчуваєш її мо�
гутній подих, розумієш, що
без усіх цих нагромаджень
не було б відчуття величі, со�
борності, зрештою літургій�
ності, якій поквапність ва�
дить.

Зрозуміло, що естетично
підготовлений читальник
шукає в книжці не тільки ваб�
ливої фабули, йому більше
йдеться про те  як пише май�
стер. В «Криничарі» пишеть�
ся, як дихається. Природно,
легко, щасливо. Але знаю,
яка за тим стоїть праця, яка
важка труждина. Дихаючи,
ми не бачимо як надима�
ються легені, як серце го�
нить кров, як працює мозок
з усіма його мільйонами
клітин. Так і в творі: читач
ніби ширяє в горному воз�
дусі (одне з улюблених слів
героя), не завдаючи собі
труду подумати: а як це да�
валося авторові? Та й на�
віщо! Але ми, книжники,
знаємо що по чому.

А яка мова! Взявши за ос�
нову закарпатський діалект,
його налито міццю духа. Сло�
во  дзвенить і сміється, радіє
і плаче, журиться  і сипле
іскрами. Бо кожне живе і має
душу. Любов до слова, той
величезний лексичний ог�
ром, яким автор збагатив
себе, дозволив  витримати
весь твір у високому ритмі й
бездоганному стилі.

У цьому творі кожен знай�
де те, чого прагне: один – як
стати щасливим, інший – як
розбагатіти, ще хтось – як
здобути свободу чи добити�
ся любові, і всі разом – як
одрятувати душу для
вічності. Що більшого ще
може бажати автор?!

Петро СОРОКА,
письменник, кандидат

філологічних наук

Â²ÊÒÎÐ ÁÀËÎÃÀ ÐÎÇÏÎ×ÀÂ ÏÎÕ²Ä ÄÎ ÂÅÐÕÎÂÍÎ¯ ÐÀÄÈ
Я проти того, щоб Україна поділялась за

мовними, територіальними та іншими оз�
наками. Наше входження в Європу буде не
сьогодні, не завтра. Але ми щодня повинні
про це говорити. Хочу, щоб ми будували,
будували, будували і тоді розмиються кор�
дони нашого краю з Європою  від Рахівщи�
ни до Великоберезнянщини і Шенген сам
прийде до нас.

Завершував Віктор Балога свій короткий
виступ словами: – Хочу вам сказати, ша�
новні мукачівці, що я себе не бачу на посаді
міністра. Я бачу себе, якщо буду обраний
за підтримки людей, депутатом Верховної
Ради з перспективою на те, що ми повинні
займатися політичними процесами по де�
мократизації суспільства.

Довірена особа кандидата в народні де�
путати – головний лікар ЦРЛ, заслужений
лікар України Василь Васюта пригадав, що,
обійнявши посаду міського голови в 1998
році, Віктор Балога перше засідання викон�
кому міськради провів у лікарні і відтоді
донині допомагає медичному закладу. Му�
качівська ЦРЛ краща в Закарпатті і одна з
кращих в Україні. Недарма цього року в рей�
тингу журналу «Фокус» Мукачево визнано
найздоровішим містом держави. Ректор
Мукачівського держуніверситету, Почесний
громадянин Мукачева, академік Юрій Ми�
галина наголосив, що Віктор Балога має ко�
лосальний досвід у вищих ешелонах влади і
закликав мукачівців віддати йому свої го�
лоси на наступних виборах. Гарно сказав на�

родний художник України, Почесний грома�
дянин Мукачева Іван Бровді: «Перемога
Віктора Івановича буде і нашою перемогою».
Потім до трибуни підходили народна арти�
стка України, Почесний громадянин Мука�
чева Лідія Пирогова, депутат обласної ради
Євген Жупан, один із русинських лідерів Ла�
дислав Лецович, депутат міської ради ба�
гатьох скликань Євгенія Деркач, голова
ради Почесчних громадян Мукачева Євген
Федів, головний лікар обласної дитячої
лікарні Єлизавета Біров.

У своєму виступі міський голова Мукаче�
ва Золтан Ленд’єл згадав роки спільної ро�
боти з Віктором Івановичем і те, що в 1998
році він, як голова ТВК вручав посвідчення
новообраному міському голові Вікторові Ба�

лозі. Як відомо, Золтан Ленд’єл також ба�
лотується до Верховної Ради. Цей крок він
пояснив тактичною необхідністю, адже як
кандидат має право направити своїх пред�
ставників і спостерігачів у дільничні та ок�
ружну виборчі комісії, адже вже сьогодні
видно, що вибори не будуть чесними, тож
потрібен жорсткий контроль. І перед сами�
ми виборами, що відбудуться 28 жовтня,
Золтан Золтанович свою кандидатуру зніме.
Завершувалася зустріч виступом камерно�
го хору під керівництвом Федора Небес�
ника.

Для представників ЗМІ Віктор Балога дав
короткий брифінг.

Микола РІШКО

Закінчення. Початок на 1�й сторінці.



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 333336 âåðåñíÿ  2012 ð.

¹ 36 (936)¹ 36 (936)¹ 36 (936)¹ 36 (936)¹ 36 (936)

ñò.

Îáñòîÿòåëüñòâà ïåðåìåí÷èâû, ïðèíöèïû – íèêîãäà. (Î. Áàëüçàê).

 —Іване Івановичу! Коли
і під чиїм впливом у вас,
юнака з інтелігентної ро�
дини, виникла думка при�
святити своє життя служ�
інню Закону, захисту на�
роду і держави?

–  Я народився у бага�
тодітній родині. Нас було 5
синів,  я – найстарший.
Батьки мої жодного відно�
шення до правоохоронних
органів не мали. Зате двоє
дядьків були шанованими
людьми в місті, які, ймовір�
но, й   вплинули на мою
долю. Мій перший дядько,
який жив  з нами  � Юрій
Васильович Русин був про�
курором Мукачева,  другий
– Михайло Васильович Ру�
син, який також жив поряд з
нами, довгий час був мером
міста. До них,  впливових
посадовців Мукачева,  часто
заходили в гості люди в по�
гонах. А гарний форменний
одяг гостей—міліцейський
чи прокурорський завжди
цікавив і вабив мене. Я хотів
бути схожим на них. Вони і
прищепили мені любов до
форми та правоохоронних
органів. Тому після  закінчен�
ня школи я твердо знав, ким
хочу бути. Та не все так глад�
ко складається у житті, як би
нам хотілося. Не одразу і я
вступив до вищого навчаль�
ного закладу… Тому деякий
час довелось працювати
кравцем.

– Тоді не опустились
руки? Адже, аби досягну�
ти міліцейських кар’єрних
висот, треба докласти
немало сили й праці?

–   Ні, руки  в мене не опус�
кались ніколи. Навпаки, мо�
лодий, енергійний,  повний

ÂÅÒÅÐÀÍÓ ÇÀÊÀÐÏÀÒÑÜÊÎ¯ Ì²Ë²Ö²¯ ²ÂÀÍÓ ÐÓÑÈÍÓ – 70!

«Стоячи на порозі юві�
лею,  мимоволі заглядаєш
назад  і замислюєшся над
кожним прожитим днем»,
� каже голова Ради вете�
ранів Мукачівського
міськвідділу міліції Іван
РУСИН. 29 серпня йому
виповнюється славних 70
літ! На пенсію Іван Івано�
вич вийшов у далекому
1989 році в званні підпол�
ковника міліції, але
зв’язків з рідним колекти�
вом не пориває, беручи
активну участь у роботі
ветеранської організації
області та Мукачева.

«ÌÅÍÅ ÇÀÂÆÄÈ ÂÀÁÈÂ
ÔÎÐÌÅÍÍÈÉ ÎÄßÃ»

бажання й ентузіазму, в 1961
році я вступив на службу в
армію у саме серце Ра�
дянського Союзу – м.Моск�
ву. Там, у столиці, я закінчив
6�місячні сержантські курси,
після чого мене направили
для проходження строкової
служби у м.Рибінськ Ярос�
лавської області. Невдовзі
мене призначили команди�
ром взводу. Після звільнен�
ня з армії, де прослужив 3
роки, я повернувся до рідно�
го Мукачева. Проте думки
про міліцію, форменний
одяг, який я мріяв носити,
мене не покидали. І доля була
на моєму боці. Оформляю�
чи прописку в Мукачеві (а
справа ця на той час була не
з простих), я потрапив на
прийом до тодішнього на�
чальника Мукачівського
міського відділу, майбутнь�
ого начальника УМВС Воло�
димира Сірика. Він і запро�
понував мені йти працюва�
ти в міськвідділ. Невдовзі  я
з великим бажанням при�
ступив до виконання обо�

в’язків дільничного уповно�
важеного. Своє «бойове
хрещення» як міліціонер от�
римав на зоні обслуговуван�
ня, де компактно мешкали
роми…

Дільничним я пропрацю�
вав 5 років. Тоді вирішив, що
свої навики  і знання по�
трібно удосконалити, і в 1966
році  вступив до тодішньої
Львівської спецшколи на�
чальницького складу ОВС
СРСР, яка випускала опера�
тивно�уповноважених для
тюрем і колоній. Пізніше на�
вчання продовжив у
Київській вищій школі МВС
СРСР. Після чого  повернув�

ся до Мукачівського місько�
го відділу оперуповноваже�
ним відділення криміналь�
ного розшуку.  Згодом очо�
лив кримінальний розшук
міськвідділу. А в 1975 році
мене було призначено пер�
шим заступником начальни�
ка Свалявського райвідділу
міліції. Через 3 роки знову
повернувся до Мукачева,
вже на посаду першого  зас�
тупника начальника міськ�
відділу.  До 1988 року  пра�
цював на цій посаді, будучи
водночас і секретарем  парт�
ійної організації.

МІЛІЦІОНЕР У РОЛІ ПРИ�
МАНКИ ДЛЯ ГВАЛТІВНИКА

—За 28 років служби
вам є, що згадати. На ва�
шому міліцейському ра�
хунку – сотні розкритих
злочинів, але чи є такий,
який ви пам’ятаєте до сьо�
годні?

– Так,  насправді особисто
мною розкритих злочинів не
злічити,  як  і тих, у розкритті
яких я брав участь. Та чітко

запам’ятався випадок,  коли
у 70�х роках від місцевих
жінок та дівчат стали надхо�
дити заяви, що  у Мукачеві
з’явився маніяк, який робив
засідки  у неосвітлюваних
місцях,  вичікуючи своїх
жертв – жінок,   які поверта�
лися з нічної зміни. Злочи�
нець нападав ззаду, бив
жертву металевим прутом,  а
потім, знепритомнілу, ґвал�
тував.

Вжитими заходами вира�
хувати та затримати ґвалті�
вника не вдавалось. Тоді я
запропонував в інший спосіб
затримати злочинця: пере�
одягнутись  у жіночий одяг,

аби привабити ґвалтівника,
і  вийти на вулиці нічного
міста. Ми підібрали відпов�
ідний жіночий одяг, озброї�
вся я наручниками,  свист�
ком та кишеньковим ліхта�
рем і вийшов полювати на
ґвалтівника. Та спершу зап�
ланована операція не увінча�
лась успіхом. Три ночі поспіль
я та колеги, які чекали мого
сигналу в засідці,  працю�
вали марно. Та наступної ночі,
близько першої години, на
вулиці Берегівській  злочи�
нець таки попався в пастку!
Після моїх умовних трьох
свистків та пострілу його
оперативно було затримано.
Найцікавіше, що ґвалтівни�
ком виявися 27�літній мука�
чівець з хорошої родини,  в
якій і не підозрювали  про
його сексуальні збочення.
На слідстві йому було інкри�
міновано 17 злочинних діянь
та народним судом  засуд�
жено до 15 років тюремного
ув’язнення.

–  У правоохоронця ро�
боти завжди вдосталь—і

вдень, і вночі. Як ваша
сім’я реагувала на такий
щільний графік,  чи
підтримувала вас?

– Дружина, можна сказа�
ти, несла службу разом зі
мною. Одружився я в 1965
році. Дружина на той час
працювала у торгівлі й, зда�
валося б, ніякого відношен�
ня до правоохоронних
органів не мала. Та все ж
вона на собі відчула специф�
іку міліцейської системи. В
70�ті, коли я вже займав
керівні посади у міліції,
тодішнє керівництво вважа�
ло, що не личить дружині
міліціонера працювати в

торгівлі, тож не було  іншого
виходу, як змінити дружині
професію...  Разом ми виро�
стили двох дітей – доньку й
сина,  а зараз займаємось
вихованням поки єдиного
внука.

СПРАВИ ВЕТЕРАНСЬКІ
– Вийшовши на заслу�

жений відпочинок, ви не
порвали з міліцією, а й
досі переймаєтесь різни�
ми питання, подеколи й
проблемами нинішніх  і
колишніх працівників
міськвідділу.

– Після виходу на пенсію
я, сповнений енергії, не зби�
рався сидіти вдома, склав�
ши руки. Вже в 1991 році був
призначений начальником
відділу банківської безпеки
мукачівського відділення
Ощадбанку. У цьому колек�
тиві  пропрацював 21 рік,
тобто дотепер. Разом  з тим,
у той час  під керівництвом
тодішнього начальника Му�
качівського міськвідділу пол�
ковника міліції Івана Клима

було створено першу в об�
ласті ветеранську організа�
цію ОВС, на перших зборах
якої мене було обрано її кер�
івником.

–  Якою була мета ство�
рення ветеранської
організації, які питання ви
ставили перед собою як
керівник?

– Ну, перше, що завжди
цікавило всіх пенсіонерів –
це їхня пенсія. А в 90�і, якщо
пригадуєте, були проблеми
з пенсійними виплатами.
Тому перше, що намагався
вирішити  – це вчасно отри�
мувати гроші пенсіонерам
правоохоронних органів.
Другим питанням того часу
була  диспропорція пенсій�
них виплат працівникам, які
пішли на заслужений відпо�
чинок при СРСР і тим, які
вийшли на пенсію вже в не�
залежній Україні. Окрім того,
не раз допомагав пенсіоне�
рам та членам їхніх родин
працевлаштуватись. Немало
було зроблено мною і при
отриманні коштів по ощад�
них книжках СРСР та багато
іншого.

Сьогодні на обліку вете�
ранської організації Мукачі�
вського МВ УМВС перебуває
370 пенсіонерів. Велику до�
помогу і при створенні
організації,  і тепер мені
надає колишній голова Ради
Закарпатської  обласної
організації  Асоціації вете�
ранів МВС України полков�
ник міліції у відставці Петро
Іванович Бронтерюк.

–  Іване Івановичу, ви
пройшли немалий життє�
вий шлях, тож можете по�
рівнювати. Що змінилось
в роботі міліції з радянсь�
ких часів і дотепер? Яким
повинен бути працівник
міліції?

– Професія  міліціонера
завжди вважалася відпові�
дальною та почесною. Як на
мене, то  чи це було колись,
чи зараз – людина в пого�
нах повинна бути само�
відданою та добросовісною.
Хоча, як мені здається, ран�
іше більше уваги приділя�
лось профілактичній роботі.
Колись працювало ряд гро�
мадських організацій: на�
родні дружинники, това�
риські суди, вуличні коміте�
ти, які значно допомагали в
роботі міліції.  Цим питан�
ням сьогодні потрібно при�
діляти більше уваги, добре
було б відновити їхню
діяльність.

– І на завершення, Іване
Івановичу, вітаємо Вас з
прекрасним життєвим
ювілеєм, зичимо Вам доб�
ра, міцного здоров’я, ба�
дьорості і довгих�довгих
років життя!

– Дякую.
 Розмову вела

Наталія МАШІКО

Недавно з преси дізнався, що Мука�
чево очолює список "найздоровіших"
міст України за підсумками досліджень
журналу "Фокус". Серед інших показ�
ників, які враховувалися при складанні
рейтингу, був й такий, що показує за�
гальний стан здоров'я мешканців
міста. Який залежить не тільки від ста�
ну екології, соціальних умов, а й влас�
ної ініціативи населення вести здоро�
вий спосіб життя.

Приємно, що до цієї рейтингової
перемоги Мукачева причетні й прості
хлопці, наші з вами сусіди, які взамін
сумнівним розвагам віддали перевагу
спорту, а саме міні�футболу. З власної
ініціативи та за підтримки небайдужих
до цієї благородної справи людей,
вони  вже кілька разів поспіль прово�
дять аматорський чемпіонат з міні�
футболу серед команд Мукачева. Ос�
танній відбувся цими днями. В змаган�
нях взяли участь вісім команд: "Бер�
кут", "Авангард", "Сільхоз", "Монако",
"Мобіл", "Карпати", "ГІД", "ЗЗ". Фут�
больні поєдинки відбувалися на спорт�

майданчиках мікрорайонів міста,
відвідавши які я був приємно враже�
ний, з якою увагою "районівські" хлопці
ставляться до порядку та чистоти на
власних спортмайданчиках, адже
вони тут майже щодня тренуються. І як
виявилося – не марно. На деяких
спортмайданчиках, наприклад тій, що
на території ЗОШ N 13 виросло вже
ціле покоління молодих футболістів, а
команда, яку вони створили –  регуляр�
но стає переможницею міських
турнірів.  Справжнім подарунком для
хлопців стала можливість грати на полі
стадіону "Авангард", яке надав для
проведення чемпіонату відомий в Му�
качеві своєю прихильністю і всебічною
підтримкою футболу Михайло Михай�
лович Ланьо. Він також безпосеред�
ньо допомагав в організації та прове�
денні чемпіонату і забезпечив змаган�
ня кваліфікованими суддями. Тож
впродовж чемпіонату ігри справедли�
во судили Сергій Українець та Вадим
Шварц. За результатами їх суддівсь�
кої роботи визначено й переможців.

Це команда "Беркут",  яка посіла пер�
ше  місце; команда "Авангард" –  дру�
ге, і "Сільхоз" відповідно третє місце.
Визначилися й фаворити змагань. Так
найкращим гравцем і бомбардиром
чемпіонату визнано Славу Ганкулича,
гравця команди "Беркут", а кращим
голкіпером – теж "Беркутівця" Перша�
кова Віталія.

Хочеться щиро подякувати хлоп�
цям, які влаштували собі та своїм
близьким справжнє свято та тим, хто
допомагав та підтримував цю чудову
ініціативу. Щиро сподіваюся, що є
люди, небайдужі до нашої молоді, які
зможуть власною участю допомагати
розвитку цієї справи, так як, наприк�
лад, Закарпатська мережа продажу
будматеріалів "Беркут", яка підтримує
та забезпечує однойменну команду.
Адже це наша загальна справа, –  ви�
ховати здорове покоління.

Роман ЄВСТРАТЬЄВ,
депутат Мукачівської

міської ради.

“Адже це наша загальна справа...”
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РЕЗУЛЬТАТИ «ПОКРАЩЕННЯ»:
ПОКРИВАЄМО СТАРІ БОРГИ НОВИМИ?

Андрій Пишний,
Об’єднана опозиція “Батьківщина».

28–а сесія Мукачівської
міської ради 6 –го скли;
кання, яка відбулася 27
червня 2012 року прийня;
ла рішення, яке для міської
громади мало надзвичай;
но важливе значення, тому
що торкалося чи не кожно;
го з нас мешканців, а також
підприємств, установ та
організацій, бо, скажімо
без води не може   обійти;
ся жодна жива істота, а пи;
тання про яке піде мова
звучало так: «Про прове;
дення досудової  санації в
Мукачівському комуналь;
ному підприємстві «Мука;
чівводоканал».

Уже протягом багатьох років
наше комунальне підприємство
«Мукачівводоканал» для багатьох,
якщо не більшості із нас асоціюєть"
ся з високими цінами на водопос"
тачання та водовідведення, заста"
рілим обладнанням, неефектив"
ним менеджментом і… багато з
чим, що призводило до постійних
боргів,  періодичних фінансових
вливань з міського бюджету, які
розтікалися мов вода в пісок, не
змінюючи на краще ситуацію на
стратегічному об’єкті нашого
міського господарства.

Рішення червневої сесії, а також
особисті доручення міського голо"
ви Золтана Ленд’єла  керівництву
щойно утвореної комісії з прове"
дення досудової санації ММКП
«Мукачівводоканал» свідчили про
те, що так далі тривати не може,
потрібно знайти вихід із ситуації,
не заподіявши шкоду самому
підприємству та його працівни"
кам, але й такому, що дозволило б
вийти з глибокої кризи, а потім
поступово, але впевнено стати на
власні ноги, використовуючи при

НА ЧАСІ – САНАЦІЯ?..
цьому внутрішні резерви, а не
постійні зовнішні підпірки.

Показовим у цьому плані було
перше засідання комісії, на якому
заступник міського голови Ганна
Іваницька заявила: ми збирає"
мось не для того, щоб ображати
один одного, не для того, щоб об"
манювати один одного, або при"
нижувати,  наша комісія поклика"
на разом з відповідальними пра"
цівниками комунального підприє"
мства раз і назавжди покласти
край тим негараздам, які заважа"
ють керівництву та трудовому ко"
лективу нормально розвиватися,
а також довести власне собі та
мешканцям нашого міста, що по"
стійне підвищення цін на  воду та
водовідведення без реорганізації,
модернізації, а надто без наве"
дення елементарного порядку на
кожному виробничому ланцюжку
це хибна, або навіть шкідлива
практика, яка повинна назавжди
відійти у минуле, звільнивши
місце ефективному виробництву,
яке може стати прикладом уміло"
го господарювання, турботи про
власних працівників та мешканців
Мукачева.

Майже місяць роботи комісії
засвідчив, що бажання змінити
щось на краще повинно йти поряд
не тільки з «благими намірами»,
воно повинно опиратися на досвід
і професіоналізм учасників, як з
однієї, так і з іншої сторони: ви"
робничників та представників
місцевого самоврядування, їхньої
рішучості вийти на конкретний
взаємоприйнятний результат,
щоб рішення не диктувалися
зверху, і не грюканням по столу, а
досягалися шляхом взаємного по"
шуку, компромісу та розумної не"
обхідності. І тому, коли по «гаря"
чих слідах» з’явилися повідом"
лення про те, що підсумком влад"
ної комісії є масові скорочення
працівників, – це не зовсім об"
’єктивно, комісія враховувала
пропозиції,  власне керівників

структурних підрозділів підприє"
мства.

Однак гадаємо, якщо з часом
(найближчим чи трохи згодом)
вдасться поставити на баланс
підприємства 26 існуючих і, не об"
лікованих на сьогодні вуличних во"
допроводів, 52 вуличні каналі"
заційні мережі, почнеться
здійснення підключень нових або"
нентів до мереж водопостачання та
водовідведення за участі праців"
ників підприємства, буде здійсню"
ватися елементарний контроль за
аварійно"ремонтними роботами,
не будуть в наявності нерента"
бельні свердловини тощо, то і нові
працівники знадобляться, і не по"
трібно буде кивати на втрати води
з причини старих труб, бо у тако"
му об’ємі, у якому вони деклару"
ються наше місто за словами зас"
тупника голови комісії мало б на"
гадувати всесвітньо відому Вене"
цію, та і воду у нас видобувають,
хоча з глибоких шарів, однак не в
Сахарі, щоб вона була такою до"
рогою.

План досудової санації ММКП
«Мукачівводоканалу», з яким вис"
тупив на 31"й сесії Мукачівської
міської ради 6 скликання (30 сер"
пня 2012 року) Ігор Радиш, заступ"
ник міського голови, голова пост"
ійної депутатської комісії з питань
житлово"комунального господар"
ства, будівництва та архітектури,
він же голова комісії з досудової
санації вказаного підприємства –
це колективний план, у який, люди,
які були причетні до нього, докла"
ли не тільки власний  досвід та
знання, час, а й щось більше.., і
тому будемо сподіватися, що він
обов’язково принесе результат,
результат позитивний і обо"
пільний, як для стратегічного
підприємства, так і для мукачівсь"
кої громади.

Іван ЛЕНДЬЄЛ,
начальник відділу з питань

внутрішньої політики
міськвиконкому

МУКАЧІВСЬКИЙ ОБ’ЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ
КОМІСАРІАТ ОГОЛОШУЄ КОНКУРСИ НА ЗАМІЩЕННЯ

ВАКАНТНИХ ПОСАД
державного службовця – начальника служби захисту інформації з
посадовим окладом 1102 грн. на місяць. Кваліфікаційні вимоги до
кандидатів: вища освіта, стаж роботи на державній службі – 3 роки,
бажано мати досвід роботи у військових частинах. Дата проведення
конкурсу – через 30 днів після публікації оголошення.

Мукачівський об’єднаний міський військовий комісаріат оголо"
шує повторний конкурс на заміщення вакантної посади державного
службовця – спеціаліста 1 категорії групи соціального захисту з по"
садовим окладом 1102 грн. на місяць. Кваліфікаційні вимоги до кан"
дидатів: вища освіта, стаж роботи на державній службі " 3 роки,
бажано мати досвід роботи у військових частинах. Дата проведення
конкурсу " через 30 днів після публікації оголошення,
м.Мукачево, вул. Духновича, 89 каб. №26 Тел. 5;43;67

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС!
Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» про"

куратура міста Мукачево Закарпатської області (89600, м. Мукачево,
вул. Л.Толстого, буд. 15) оголошує конкурс на заміщення вакантної
посади державного службовця — головного спеціаліста з питань
захисту державних таємниць прокуратури міста Мукачево.

Вимоги до претендентів: вища освіта, стаж роботи на державній
службі не менше 3"х років.

Додаткова інформація надається за тел.: 2"24"48.
Термін подання заяви " протягом 30 календарних днів з дня оголо"

шення конкурсу.
Р. БІЛОВАР,

Прокурор міста Мукачево старший радник юстиції

Вже майже місяць підрозділи
Державної міграційної служби
України (ДМС) ведуть роботу з
видачі паспортів громадян Украї"
ни, реєстрації місця проживання
фізичних осіб, а також виконання
інших функцій, визначених зако"
нодавством про громадянство та
імміграцію. Дотепер ці функції
виконували підрозділи МВС.

Документи для оформлення
внутрішнього паспорта відтепер
подаються безпосередньо до те"
риторіальних підрозділів ДМС, а
не до ЖРЕРів, як було раніше. Що
ж стосується реєстрації місця
проживання фізичних осіб, то за"
раз ця процедура здійснюється
в одному місці та в день звернен"
ня особи до органу реєстрації.
Тобто для того, щоб знятися з по"

Видача внутрішніх паспортів перейшла
до компетенції Державної міграційної служби

передньої реєстрації та отрима"
ти нову прописку, людині достат"
ньо звернутися з відповідною
заявою в територіальний
підрозділ міграційної служби за
новим місцем проживання.

Головне управління ДМС Украї"
ни в Закарпатській області роз"
ташоване за адресою: м. Ужго;
род, вул. Грибоєдова, 12а,
контактний телефон (0312)
64;05;65. Прийом громадян
проводиться в понеділок, сере;
ду, п’ятницю з 9.00 до 13.00,
вівторок, четвер — з 14.00 до
18.00.

Ольга ПОШТАК,
головний спеціаліст по

зв’язках із громадськістю та
ЗМІГУДМС України в Закар;

патській області

Ïðî òå, ùî â³ðèòè óêðà¿-
íñüêîìó ïðåì’ºð-ì³í³ñòðó,
êîëè â³í ãîâîðèòü ïðî óñï³-
õè â åêîíîì³ö³ íå ìîæíà, ÿ
çíàþ äàâíî. Êîæíîãî ðàçó,
çíàõîäÿ÷è âñå íîâ³ é íîâ³

ï³äòâåðäæåííÿ «ïîêðàùåí-
íÿ», â³ä÷óâàþ äåæàâþ.

Îñü ³ öüîãî ðàçó, ïîáà÷èâ-
øè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ÷åð-
ãîâó ñïðîáó Ì³íô³íó çàëó-
÷èòè çîâí³øí³ ïîçèêè äëÿ

ðåô³íàíñóâàííÿ ñòàðèõ
áîðã³â, ÿ á íå çäèâóâàâñÿ.
ßêáè íå îäíå «àëå» – äëÿ
÷îãî ñàìå ïîòð³áåí Êàáì³-
íó ÷åðãîâèé ì³ëüÿðä äî-
ëàð³â.

27 ñåðïíÿ ñâîºþ ïîñòà-
íîâîþ ¹ 795 ïðî ïðîâå-
äåííÿ çîâí³øí³õ çàïîçè÷åíü
ó 2012 ðîö³ ó ðîçì³ð³ 1
ì³ëüÿðä äîëàð³â ï³ä 7,95%
ð³÷íèõ, Êàáì³í ç³áðàâñÿ ðå-
ô³íàíñóâàòè êðåäèò ÂÒÁ.
Êðåäèò, ÿêèé áóëî îòðèìà-
íî äâà ðîêè òîìó!

Çàçíà÷ó, ùî ïðèáëèçíî
ì³ñÿöü òîìó, 18 ëèïíÿ,
Ì³í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â Óê-
ðà¿íè ï³äòâåðäèëî âèïóñê
ºâðîáîíä³â íà 2 ìëðä äî-
ëàð³â (ï³ä 9,25%), ïîëîâèíà
ç ÿêèõ ïîâèííà áóëà ï³òè â
ðàõóíîê ïîãàøåííÿ áîðãó
ïåðåä ðîñ³éñüêèé áàíêîì
ÂÒÁ.

Íàãàäàþ, ùî ÂÒÁ â ÷åðâí³
2010 ðîêó íàäàâ Óêðà¿í³ øå-
ñòèì³ñÿ÷íèé áðèäæ-êðåäèò
(ïåðåä ðîçì³ùåííÿì ñóâå-
ðåííèõ ºâðîáîíä³â ³ îòðè-
ìàííÿì ïåðøîãî òðàíøó

êðåäèòó ÌÂÔ) íà 2 ìëðä äî-
ëàð³â ï³ä 6,7% ð³÷íèõ. Çà äâà
ðîêè Óêðà¿íà íå ò³ëüêè íå
çìîãëà â³ääàòè áîðã, àëå é
çìóøåíà áóëà ïîêðèâàòè
éîãî, ïåðåïîçè÷àþ÷è
ãðîø³ ï³ä âñå á³ëüø âèñîê³
â³äñîòêè. ² âñå á í³÷îãî, àëå
êîëè â³ääàâàëè ïåðøèé
ì³ëüÿðä, ãëàâà ïðàâë³ííÿ
ÂÒÁ Àíäð³é Êîñò³í ïîâ³äî-
ìèâ, ùî ó ëèïí³ áàíê êîí-
âåðòóº äðóãó ÷àñòèíó áîð-
ãó Óêðà¿íè ó ðîçì³ð³ 1 ìëðä
äîëàð³â ó ºâðîîáë³ãàö³¿.

Ïîñòàº ê³ëüêà çàïèòàíü:
1. Êóäè ïîä³âñÿ ïåðøèé

ì³ëüÿðä?
2. ßêùî ïåðøèé ì³ëüÿðä

íå ïîä³âñÿ í³êóäè, òî íàâ³ùî
çàëó÷àòè íîâèé êðåäèò, âðà-
õîâóþ÷è, ùî ðîñ³éñüêèé
áàíê ÂÒÁ çãîäåí ïðèéíÿòè
çàì³ñòü ãðîøåé ö³íí³ ïàïå-
ðè?

3. Êóäè ïîä³ëîñÿ «åêîíî-
ì³÷íå çðîñòàííÿ» ó 2,5%,
ÿêå çà ñëîâàìè ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà ö³ëêîì ìîæå çà-
áåçïå÷èòè ïîâåðíåííÿ

áîðã³â áåç çàëó÷åííÿ íîâèõ
êðåäèò³â?

Éäåìî äàë³, ùî ñàìå òðà-
ïèëîñÿ ïðîòÿãîì ñåðïíÿ,
ÿêùî â ðåçóëüòàò³ ÂÒÁ
â³äìîâèâñÿ â³ä ðåñòðóêòó-
ðèçàö³¿ áîðãó (à óêðà¿íñüê³
÷èíîâíèêè ï’ÿòîþ â ãðóäè
ñåáå áèëè, ñòâåðäæóþ÷è,
ùî ðîñ³ÿíè ïîãîäèëèñÿ íà
ðåñòðóêòóðèçàö³þ), à çà-
õîò³â îòðèìàòè âñþ ñóìó
«æèâèìè ãðîøèìà»? Êîí-
ñòàòóºìî åôåêòèâí³ñòü ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ –  íå ò³ëüêè
ÌÂÔ, àëå âæå é Ðîñ³ÿ
â³äìîâëÿºòüñÿ â³ðèòè Óê-
ðà¿í³ íà ñëîâî ³ âèìàãàº íå
ãàðàíò³é, à ãðîøåé.

Ñê³ëüêè ùå áóäå ïîòð³áíî
íîâèõ êðåäèò³â ³ íà ñê³ëüêè
çðîñòå äåðæàâíèé áîðã Óê-
ðà¿íè, ÿêùî êîæíîãî ðàçó
äëÿ ïîâåðíåííÿ ñòàðèõ
áîðã³â ðîáèòè íîâ³? ²
ñòàá³ëüí³ñòü ÿêîãî ðîäó ìà-
þòü íà óâàç³ ñîðàòíèêè
ïðåì’ºð -ì³í³ñòðà ïî ïàðò³¿,
êîëè ïèøóòü «ñòàá³ëüí³ñòü
äîñÿãíóòî» íà á³ãáîðäàõ, ó
ãàçåòàõ òà ëèñò³âêàõ? Ïðè-

ïóñêàþ, ùî ìîâà éäå ïðî
ñòàá³ëüí³ñòü ó çðîñòàíí³
áîðã³â.

Â öüîìó ñòàá³ëüí³ñòü
ä³éñíî ïðîñë³äêîâóºòüñÿ.
Êð³ì òîãî, ùî Ì³íô³í Óê-
ðà¿íè çìóøåíèé ïîçè÷àòè
çà êîðäîíîì êîøòè ï³ä âè-
ùèé â³äñîòîê, í³æ ïåðåääå-
ôîëòíà Ãðåö³ÿ ³ ïðîáëåìíà
²ñïàí³ÿ, øâèäê³ñòü çðîñòàí-
íÿ áîðã³â ïðîñòî âðàæàþ-
÷à. Íà ïî÷àòîê ñ³÷íÿ 2010
ðîêó çàãàëüíèé ðîçì³ð äåð-
æàâíîãî áîðãó Óêðà¿íè ñòà-
íîâèâ òðîõè á³ëüøå 193
ìëðä ãðí, à ñòàíîì íà 30
÷åðâíÿ 2012 ðîêó, ñóìà âæå
ñêëàäàëà 373,42 ìëðä ãðí.
Òîáòî, çà äâà ç ïîëîâèíîþ
ðîêè áîðã çð³ñ íà 180 ìëðä
ãðí, àáî íà 6 ìëðä ãðí ùî-
ì³ñÿöÿ. ², ñóäÿ÷è ç óñüîãî,
öå ùå íå ìåæà. Àäæå â³ä
ñòàá³ëüíîñò³ âëàäà ïëàíóº
éòè äî «äîáðîáóòó».
Ñòðàøíî óÿâèòè â ÿê³ ãðîø³
óêðà¿íöÿì âñòàíå öåé «äîá-
ðîáóò».



ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ ÕÐÎÍ²ÊÀ

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 555556 âåðåñíÿ  2012 ð.

¹ 36 (936)¹ 36 (936)¹ 36 (936)¹ 36 (936)¹ 36 (936)

ñò.

Ñëàâà – ýòî ÿä, êîòîðûé ñëåäóåò ïðèíèìàòü ìàëûìè äîçàìè. (Î. Áàëüçàê).

ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ

Дорогие наши юные зри�
тели,1 сентября для вас,
милые первоклассники,
прозвенел первый в жизни
школьный звонок. Наступа�
ет новый жизненный этап,

Подарок первоклассникам
полный удивительных от�
крытий, новых впечатлений,
важных достижений и по�
бед.

Управление Просвещения
города Мукачево и  Закар�

патский Государственный
русский драматический те�
атр в честь «Дня Знаний»
проводят для первоклассни�
ков совместную благотвори�
тельную акцию и дарят на�
шим юным зрителям
5,6,7,10 и 11 сентября
свои лучшие детские спек�
такли. Яркие, зажигатель�
ные, музыкальные, которые,
надеемся, никогда не оста�
вят равнодушными ни
взрослых, ни детей.

Мы надеемся, что вы по�
любите героев спектаклей
и захотите как можно чаще
бывать в нашем волшебном
зрительном зале.

Добро пожаловать
 в Театр!

Елена Чермянина.

Бідолашна померла від ударів молотком
по голові, яких завдали їй гості. Через кілька
днів бездиханне тіло жінки виявив її 20!
річний племінник!студент.

Він кілька днів поспіль намагався додзвони�
тися до родички, та її телефон не відповідав.
Дізнавшись про те, що жінка не була на роботі,
племінник пішов до хати. Розбив віконне скло і
вліз усередину, тоді й наштовхнувся на скоцюр�
блений труп тітки.

“Тіло жінки лежало в коридорі біля вхідних
дверей квартири, голова була накрита білим
рушником, — розповідає Наталя Машіко, реч�
ниця Мукачівського міськвідділу міліції. — У по�
терпілої розтрощений череп, судмедексперти
встановили, що саме це й стало причиною її
смерті. З гаража вбитої зник автомобіль марки
“Хюндай”.  А з будинку — коштовності та гроші”.

Двоє чоловіків закатували 37!річну жінку,
щоб забрати її коштовності та авто

...Того вечора до покійної навідалися двоє її
знайомих, 28 та 23 років, обидва з Мукачева.
Вони все спланували заздалегідь.

Коли господиня пішла їх проводжати, один
з них повалив жінку на підлогу, тримав її за ноги.
А спільник, схопивши молоток, щосили бив ним
по голові. Зрозумівши, що бідолашна помер�
ла, вбивці забрали коштовності та ключі від її
автомобіля. Ним поїхали до Чопа. Золоті речі
здали в ломбард. А от автомобіль не встигли
продати. Наразі обох чоловіків затримали,
вони зізналися у скоєнні вбивства. Вилучено й
речові докази. У річці Латориця міліціонери
знайшли молоток, який після вбивства викину�
ли підозрювані. А в одному з ломбардів Чопа
вилучено викрадені з квартири золоті вироби,
шо належали  потерпілій.

Еліна САВИЦЬКА

29 серпня 2012 року відбулись
установчі збори, на яких був сфор!
мований склад Громадської ради з
дотримання прав людини при
міськвиконкому. До неї увійшли
представники громадських, благо!
дійних організацій та недержавних
засобів масової інформації.

«Проблема дотримання прав та сво�
бод громадян в Україні є вельми акту�
альною. Створення та робота Гро�
мадської Ради з дотримання прав лю�
дини є дуже важливим виявом демок�
ратизації. Адже, з одного боку го�
товність Мукачівського виконавчого
комітету до сприйняття та дотримання
принципів захисту прав людини ро�
бить нашу роботу ще більше прозорою
та відкритою. З іншого боку, це також є
виявом розуміння того, що проблеми у
сфері забезпечення і дотримання прав
людини в нашому місті існують», – заз�
начив на зборах заступник міського го�
лови Мукачева Михайло Лабош.

На сьогоднішній день, новостворена
рада є єдиною в Україні подібною Гро�
мадською радою з дотримання прав
людини, яка працює при виконавчому
комітеті.

Головою Громадської ради був обра�
ний президент Благодійного фонду
«Розвиток» Олег Григор’єв.

«Громадська рада з дотримання
прав людини – це інструмент форму�
вання та підвищення правової культу�
ри населення Мукачева. Адже права
людини — це основоположні права, не
знаючи їх, людина не може повноцінно
розвиватися і реалізувати всі свої
можливості в захисті власної волі», –
зазначив Олег Григор’єв.

У Мукачеві створили єдину в Україні
Громадську раду з дотримання прав людини

Громадська рада з дотримання прав
людини при Мукачівському виконавчо�
му комітеті є постійно діючим колегі�
ально виборним консультативно�до�
радчим органом, який надає консуль�
тативно�методичну допомогу керівниц�
тву міського виконавчого комітету в
реалізації завдань щодо дотримання
прав людини, здійснює громадський
контроль за дотриманням прав люди�
ни та діяльністю органів.

Основні завдання Громадської ради
з дотримання прав людини:

— Налагодження системного діало�
гу та ефективної взаємодії між пред�
ставниками міськвиконкому та гро�
мадськісті;

— Створення умов для реалізації
громадянами конституційного права на
участь в управлінні державними спра�
вами;

— Сприяння впровадженню та дот�
риманню принципу верховенства пра�
ва та забезпечення дотримання прав
людини;

— Подання міськвиконкому обов’яз�

кових для розгляду про�
позицій щодо підготовки
проектів нормативно�
правових актів з питань
формування та реалізації
державної політики в га�
лузі прав людини, удос�
коналення роботи викон�
кому;

— Збирання, узагаль�
нення та надання Мукачі�
вському виконавчому ко�
мітету інформації щодо
пропозицій громадських
організацій стосовно ви�

рішення питань з дотримання прав лю�
дини, які мають суспільне значення;

— Організація публічних заходів (се�
мінарів, конференцій, форумів, круг�
лих столів) для обговорення актуаль�
них питань щодо захисту прав людини
та розвитку правової освіти населен�
ня;

— Інформування громадян міста Му�
качева про їх права і наявні можливості
правового захисту, а також допомога у
сприянні в доступі до цих засобів;

— Участь у налагодженні взаємодії
представників міськвиконкому з інсти�
тутами громадянського суспільства,
органами судової влади, місцевого
самоврядування та засобами масової
інформації.

Є великі сподівання на те, що ново�
створена громадська рада стане над�
ійним захисником та помічником кож�
ного мешканця міста над Латорицею.

Контакти для довідок:
050 282 15 69; 099 249 64 60

Олег ГРИГОР’ЄВ.

ДОРОГІ  ПРАЦІВНИКИ
НОТАРІАТУ  МУКАЧЕВА!
Щиросердно вітаю вас із професійним

святом – Днем нотаріату!
Ваша фахова діяльність відіграє дедалі ваго�

мішу роль в утвердженні принципів верховен�
ства права та справедливості, сприяє утверд�
женню України, як демократичної та правової
держави. Від ваших наполегливих зусиль зале�
жить надійність правового захисту  жителів Му�
качева й району, а відтак – збереження у
суспільстві стабільності й громадського миру.

Нехай людська шана, повага і довіра стануть
гідним орієнтиром у вашій щоденній роботі.
Нових вам професійних звершень на ниві бла�
городного служіння його величності Закону.
Міцного вам здоров’я, великого людського ща�
стя, добробуту та всіляких гараздів.

Ванда ОЛЕГАШ,
державний нотаріус

Мукачівської міської нотаріальної контори

Â²Ä ÙÈÐÎÃÎ ÑÅÐÖß
Öèìè äíÿìè Äåíü íàðîäæåííÿ  â³äçíà÷èëà ðåº-

ñòðàòîð Ìóêà÷³âñüêîãî ÌÐÅÂ
Ë³ä³ÿ Ðîìàí³âíà

ÍÎÂÎÑ²ËÜÖÅÂÀ.
Ì³öíîãî Âàì, øàíîâíà ³ìåíèííèöå, çäîðî-

â’ÿ, ùàñòÿ, ðàäîñò³ ³ äîñòàòêó, òâîð÷îãî äîâ-
ãîë³òòÿ.

Ç ïîâàãîþ – íà÷àëüíèê
 Ìóêà÷³âñüêîãî ÌÐÅÂ  Â.×ÎÐ²

ç  þâ³ëåºì  –  65 -ð³÷÷ÿì
Âàñèëÿ Éîñèïîâè÷à
      ÒÅËÜÅ×ÊÎ –
çàñòóïíèêà ãîëîâè ì³ñüêî¿ Ðàäè

âåòåðàí³â Óêðà¿íè.
 Ùàñòÿ é äîë³ Âàì áàæàºì,
Çäîðîâ’ÿ,
      íåáåñíî¿ áëàãîäàò³.
Ìèðó é çëàãîäè ó õàò³
Íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà.
Îñèïàþòüñÿ äí³ ïåëþñòêàìè,
Íåïîì³òíî ñïëèâàþòü ðîêè.
Íå ñóìóéòå, ãîðä³òüñÿ ë³òàìè,
Áî íå ìàðíî ïðîæèò³ âîíè.
ßê äëÿ Âàñ – òî ïðîæèòî ùå ìàëî,
Äîæèâ³òü õî÷ ïðèíàéìí³ äî ñòà,
Ùîá óñþäè Âàñ ùàñòÿ ñòð³÷àëî,
Ñüîãîäí³, çàâòðà ³ – çàâæäè!
Êîëåêòèâ ì³ñüêî¿ Îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Óêðà¿íè

Íàñòóïíî¿ ñåðåäè â³äçíà÷àº ñâ³é ñâ³òëèé ³ ðàä³ñíèé
Äåíü íàðîäæåííÿ ïðàö³âíèöÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, ÷à-
ð³âíà, ìèëà, ïîðÿäíà äðóæèíà, ëþáà ìàìî÷êà, í³æíà,
ëàñêàâà áàáóñÿ

Â³ðà Âàñèë³âíà ÌÀÒÎËÀ.
Ùèðîñåðäíî â³òàºìî ³ìåíèííèöþ ³ç ñâÿòîì ³

áàæàºìî â³ä óñüîãî ñåðöÿ âåëèêîãî ùàñòÿ ³
äîáðà áàãàòî. Õàé áóäå ñâ³òëèì êîæåí
äåíü ó æèòòÿ, õàé íåãàðàçäè çàâæäè îá-
ìèíàþòü, õàé áóäå ëåãêî Âàì âïåðåä
³òè ³ ñëîâîì äîáðèì Âàñ çàâæäè â³òà-
þòü. Áàæàºìî óñï³õ³â âåëèêèõ ó ðî-
áîò³ é á³ëüøå òâîð÷èõ Âàì íàòõíåíü.
Íåõàé ìèíàþòü çàâæäè âñ³ òóðáîòè ³ õàé
ïðèíîñèòü çàâæäè ðàä³ñòü  êîæåí äåíü.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ÷îëîâ³ê, äîíüêè – Â³êà,
Â³ðà, äâà çÿò³ ²âàíè, âíó÷êà Êñåí³ÿ, ñåñòðè Ìàð³ÿ,

Ãàííà, Ìàðãàðèòà ç ñ³ì’ÿìè, ð³äí³, äðóç³…

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!

Ì²ÖÍÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß ² ÙÀÑÒß!
Ñåðäå÷íî â³òàºìî ç äíåì íàðîäæåííÿ âåòåðàíà ïåäàãîã-

³÷íî¿ íèâè, ÷óäîâó æ³íêó
Ìàð³þ Ñòåïàí³âíó

 ÊÀÁÀÖ².
Ùèðî áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñ-

òÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ é óñï³õ³â  ó âñ³õ Âàøèõ
ñïðàâàõ.

Â³ä ³ìåí³ êîëåã òà äðóç³â – Ãàëèíà.

Ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî!
Öèìè äíÿìè â³äçíà÷àº  ñâ³òëèé

þâ³ëåé  – 75-ð³÷÷ÿ íàøà øàíîâíà
ÔÅÍÜÅØ

Àëëà Àðñåíò³âíà
Ùèðîñåðäå÷íî â³òàºìî Âàñ
ç ö³ºþ ïàì’ÿòíîþ ïîä³ºþ!
Õàé öâ³òå,  íå â’ÿíå
                ³ç ðîêàìè äîëÿ,
Õàé ùàñëèâèé â³ê çîçóëÿ íàêóº.
Â³ä çåìåëüêè – ñèëè ,
                â³ä âîäè –    çäîðîâ’ÿ,
² äîáðà â³ä ñîíöÿ õàé Ãîñïîäü äàº!

Êîëåêòèâ ì³ñüêî¿ Îðãàí³çàö³¿
âåòåðàí³â Óêðà¿íè
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ÂÅÐÅÑÅÍÜ

Æèçíü ñòàâèò öåëè íàóêå; íàóêà îñâåùàåò ïóòü æèçíè. (Í. Ìèõàéëîâñêèé).Æèçíü ñòàâèò öåëè íàóêå; íàóêà îñâåùàåò ïóòü æèçíè. (Í. Ìèõàéëîâñêèé).Æèçíü ñòàâèò öåëè íàóêå; íàóêà îñâåùàåò ïóòü æèçíè. (Í. Ìèõàéëîâñêèé).Æèçíü ñòàâèò öåëè íàóêå; íàóêà îñâåùàåò ïóòü æèçíè. (Í. Ìèõàéëîâñêèé).Æèçíü ñòàâèò öåëè íàóêå; íàóêà îñâåùàåò ïóòü æèçíè. (Í. Ìèõàéëîâñêèé). ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ Â²ÑÍÈÊ ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777776 âåðåñíÿ 2012 ð.
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ñò.
ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 6 âåðåñíÿ 2012 ð.
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Ïåðøå âåðåñíÿ.
Öüîãî ÷óäîâîãî ðàíêó
â êîæíîìó êóòî÷êó
íàøî¿ Óêðà¿íè ä³òè
ïîñï³øàþòü äî øêîëè.
Ðàçîì ç íèìè ðàä³ñíî
³, ìîæëèâî, ç òðèâîãîþ
äî óí³âåðñèòåòñüêèõ
àóäèòîð³é ³äóòü ñòó-
äåíòè.

Ó Ìóêà÷³âñüêîìó äåð-
æàâíîìó óí³âåðñèòåò³
Äåíü çíàíü â³äì³÷àëè ïî-
îñîáëèâîìó – Ïîñâÿòîþ
ó ñòóäåíòè âóçó. Çðàíêó
äî öåíòðàëüíîãî êîðïóñó
ïîñï³øàëè ïåðøîêóðñíè-
êè, áàòüêè, âèêëàäà÷³. Íà
ïëîù³ âèøèêóâàëèñÿ
îäèí çà îäíèì ôàêóëüòå-
òè: ãóìàí³òàðíèé, ôà-
êóëüòåò ìåíåäæìåíòó
òà ï³äïðèºìíèöòâà, ôà-
êóëüòåò òóðèçìó òà ãî-
òåëüíî-ðåñòîðàííîãî
á³çíåñó, òåõíîëîã³÷íèé,
ïåäàãîã³÷íèé. Ïîðÿä ç³
ñòóäåíòàìè – ¿õí³ áàòü-
êè. Íà îáëè÷÷ÿõ ùàñëèâ³
ïîñì³øêè, à â î÷àõ – õâè-
ëþâàííÿ. ² öå çðîçóì³ëî.
Ó ¿õí³õ ä³òåé ïî÷èíàºòü-
ñÿ ñàìîñò³éíå äîðîñëå
æèòòÿ. Âîíè ïðèéøëè ó
íàâ÷àëüíèé çàêëàä çäî-
áóâàòè çíàííÿ, áàæàíó
ïðîôåñ³þ, çä³éñíèòè
ñâîþ ìð³þ, äîñÿãòè ìåòó

Ïîñâÿòà ó ñòóäåíòè: ðàä³ñíà òà ùàñëèâà ìèòü
ó æèòò³, çóñòð³òè äîáðèõ
³ íàä³éíèõ äðóç³â, à, ìîæ-
ëèâî, ³ êîõàííÿ. Îäíå
çíàºìî: áàòüêè âïåâíåí³
ó çàâòðàøíüîìó äí³ ñâî¿õ
ä³òåé, òàê ÿê â ÌÄÓ ðåê-
òîðàò, êîëåêòèâ íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
çðîáèòü âñå ìîæëèâå
äëÿ ñòàíîâëåííÿ ìàéáóò-
íüîãî ôàõ³âöÿ.

Ïðîçâó÷àâ Ã³ìí Óêðà¿-
íè, ³ ñâÿòî ðîçïî÷àëîñÿ.
Ðåêòîð ÌÄÓ, äîêòîð
õ³ì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,
Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí
ì³ñòà Ìóêà÷åâà Þð³é
Â³êåíò³éîâè÷ Ìèãàëèíà
ïðèâ³òàâ âèêëàäàöüêèé
ñêëàä, ñòóäåíò³â ç ïî÷àò-
êîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó.
Ðåêòîð çàêëèêàâ ìîëîäü
íåâòîìíî ïðàöþâàòè,
â÷èòèñÿ äîëàòè òðóä-
íîù³, ñòàâèòè ïåðåä ñî-
áîþ âåëèê³ ö³ë³.

Ç íàéêðàùèìè ïîáà-
æàííÿìè äî âñ³õ ïðè-
ñóòí³õ çâåðíóâñÿ ì³ñüêèé
ãîëîâà Ìóêà÷åâà
Ëåíä’ºë Çîëòàí Çîëòà-
íîâè÷, ÿêèé ï³äêðåñëèâ
âàæëèâ³ñòü âóçó ó ï³äãî-
òîâö³ ôàõ³âö³â äëÿ Ìóêà-
÷åâà òà êðàþ. Äî â³òàëü-
íîãî ñëîâà áóëè çàïðî-
øåí³ Ìàð÷åíêî Îëåê-
ñàíäð ²ïîë³òîâè÷ – íà-

Мукачівський державний університет

÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ òó-
ðèçìó Çàêàðïàòñüêî¿ îá-
ëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í-
³ñòðàö³¿, Áàñàðàá Ïåòðî
Ìèõàéëîâè÷ – ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð ô³ðìè
«Åäåëüâåéñ-Ëåãî». Âå-
äó÷³ ñâÿòà Ãàííà Ñîëî-
ìîí òà ßðîñëàâ Á³ëè÷êî
ïîäÿêóâàëè ãîñòÿì çà
ïðèâ³òàííÿ òà óâàãó äî
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâ-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ çà-
ïåâíèëè, ùî âñ³ áóäåìî
ïðàöþâàòè ³ íàâ÷àòèñü
òàê, ùîá ðàçîì ðîçáóäî-
âóâàòè íàøó ïðåêðàñíó
Óêðà¿íó.

Ö³êàâèì ä³éñòâîì áóëî
ïðåäñòàâëåííÿ ôàêóëü-
òåò³â ÌÄÓ. Ä³â÷àòà ó
á³ëèõ ñóêíÿõ, ÿê ñèìâîë
Ìóçè çíàíü, ãîâîðÿ÷è
ïðî ôàêóëüòåòè, áàæàëè
óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³, íàñíà-
ãè, òâîð÷îñò³. Ãîëîâà

ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ Ãàëèíà Êë³ìîâà
çà÷èòàëà Êîäåêñ ÷åñò³
ñòóäåíòà Ìóêà÷³âñüêîãî
äåðæàâíîãî óí³âåðñèòå-
òó. À ïîò³ì ëóíàâ ñòó-
äåíòñüêèé ã³ìí, ñõâèëü-
îâàíî âèñòóïàëà ïåðøî-
êóðñíèöÿ ßðîñëàâà
Á³ðñàê.

Äåðæàâíèì ã³ìíîì çà-
âåðøèëîñÿ ÷óäîâå
ä³éñòâî, à â ïàì’ÿò³  çà-
ëèøèëèñÿ òàê³ ñëîâà:
Ó ì³íëèâîìó ñâ³ò³,
      äå ëèíóòü õâèëèíè
                         øâèäê³,
À ìàéáóòíº ç ìèíóëèì
– ñóïóòíèêè
          ìàéæå íåçì³íí³,
Â³÷íèì º ëèøå òå,
        ùî í³ÿê
     íå çðóéíóòü â³êè:
ÎÑÂ²ÒÀ, ÌÓÄÐ²ÑÒÜ,
    ÍÀÒÕÍÅÍÍß
            É ÒÅÐÏ²ÍÍß.

– Шановний ректоре! Сьо�
годні пройшло прекрасне
дійство – Посвята у студенти
МДУ. Ми вітаємо Вас із чудо�
вим святом, початком на�
вчального року. Які Ваші цілі
на цей рік?

– Дякую за привітання. У свою

чергу я вітаю весь колектив ун�
іверситету. Я вдячний їм за
підтримку. Бажаю здоров’я,
успіхів, сімейного благополуч�
чя. А щодо цілей на цей рік, то
нашим вузом розроблена Кон�
цепція освітньої діяльності.
Ми будемо втілювати її в жит�
тя. Університет став на шлях
розвитку, завдань перед нами
багато, так що впевнено почи�
наємо навчальний рік. Хай нам
щастить!

– Які наші сьогоднішні сту�
денти?

– Студенти, як завжди, хо�
роші, бо це наші діти. Але в різні
часи вони були різними. Основ�
не наше завдання – це зрозумі�
ти їх і дати хороші знання. Ри�
нок праці вимагає знаючих, кре�

ативних, професійних, комуні�
кабельних людей. Саме таких
фахівців ми готуємо.

– Як Ви вважаєте, хто є ос�
новним у вузі: студент чи вик�
ладач?

– Я так би питання не ставив.
Я скажу: у нашому вузі є тісна
співпраця ректорату, викла�
дачів і студентства, ми єдиний
колектив, нас об’єднує любов
до рідної землі, сумлінна пра�
ця, порядність. І, як результат,

чимало наших випускників захи�
стили дисертації і працюють у
нашому університеті асистен�
тами, доцентами кафедр.

– Закінчилася вступна кам�
панія. Який її результат?

– Результати хороші, оптимі�
стичні. Цього року значно роз�

ширилася географія вступників
до МДУ. Про це у пресі я вже го�
ворив. Важливо те, що нас зна�
ють, до нас ідуть.

– А чим приваблює абі�
турієнтів Ваш вуз?

– У першу чергу, своїм роз�
витком. Відкриваються нові
спеціальності, як інженерна
механіка, удосконалюються
спеціалізації на педагогічному
факультеті. У нас працює ква�
ліфікований викладацький

склад, окрім того, створені
умови для науково�дослідної
роботи. Я скажу й інше: ми
відкриті для громадськості,
висловлюємо свої думки щодо
розвитку вищої освіти. Ми про�
понуємо актуальне, орієнтує�
мося на майбутнє.

– З чого Ви почнете свою
першу лекцію?

– Хімія – це складна дисципл�
іна, вимагає хорошої підготов�
ки, якої часто�густо бракує у
першокурсників. Хочу, щоб сту�
дент повірив у свої сили, відчув,
що хімію можна і треба осягну�
ти, так як без неї сьогодні не об�
ійтись. Розум людини може
створити все, проте це має бути
з користю для людства, для
його блага. Тому почну свою

²íòåðâ’þ ç ðåêòîðîì Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó,
äîêòîðîì õ³ì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðîì Þ.Â.Ìèãàëèíîþ

лекцію з Людини, призначення
її на Землі та ролі хімії у розвит�
ку цивілізації.

– Дякуємо, шановний рек�
торе, за інтерв’ю. Нехай збу�
дуться Ваші надії! Нехай під
акомпанемент святкових
вітань бринить вереснева
струна любові до людей, до
майбутньої професії в душі
кожної дорослої людини, яка
переступає студентський
поріг МДУ, де починається
майбутнє…

Прес�служба МДУ

Ïîâàæàþòü Þ.Â.Ìèãà-
ëèíó çà â³äêðèò³ñòü ñâî¿õ
ïîãëÿä³â ùîäî ðîçâèòêó
âèùî¿ îñâ³òè, ëþäñüê³
ÿêîñò³, íàäçâè÷àéíó ïðà-
öåçäàòí³ñòü ³ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü. Íåùîäàâíî
ðåêòîð Ìóêà÷³âñüêîãî
äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó
áóâ ãîñòåì â³äîìî¿ ïåðå-
äà÷³ «Ðàíêîâà êàâà», ùî
äàëî ìîæëèâ³ñòü çàçèðíó-
òè â éîãî æèòòÿ ³ çðîçóì³-
òè äóõîâí³ ñêðèæàë³, ùî
òðèìàþòü öþ îñîáèñò³ñòü.
×èòàºìî ðÿäîê çà ðÿä-
êîì…

Þð³é Â³êåíò³éîâè÷
ìð³ÿâ ñòàòè â³éñüêîâèì
ëüîò÷èêîì, àëå äîëÿ ñóäè-

Îñü òàêèé Â³í, ðåêòîð
Ìóêà÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó

Ï²ÑËßÌÎÂÀ  ÏÐÎ  ÏÎ×ÓÒÅ

ëà éîìó áóòè â³äîìèì
ó÷åíèì. Ïðîéøîâ â³äá³ð ó
âèùå â³éñüêîâå ëüîòíå
ó÷èëèùå, à ñêëàëîñÿ òàê,
ùî âñòóïèâ äî Óæãî-
ðîäñüêîãî äåðæàâíîãî
óí³âåðñèòåòó íà õ³ì³÷íèé
ôàêóëüòåò. Áóëî íàâ÷àííÿ,
äîñë³äæåííÿ, ðîáîòà â
ëàáîðàòîð³¿, ùî ³
ï³äøòîâõíóëî Þð³ÿ
Â³êåíò³éîâè÷à äî òîãî,
ùîá ñåðéîçíî çàéíÿòèñÿ
íàóêîþ. Çà éîãî ñëîâàìè,
öå áóëè íàéêðàù³ ðîêè
æèòòÿ. Ïðîâîäèëèñÿ äîñ-
ë³äæåííÿ íå ò³ëüêè â Óæ-
ãîðîä³, Êèºâ³, Ìîñêâ³, à
é ó Êîøèöüêîìó óí³âåð-
ñèòåò³, Áðàòèñëàâñüêîìó

ïîë³òåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³.
Íå äèâíî, ùî ðåêòîð
ïðåäñòàâèâ äî çàõèñòó
òàêó äîêòîðñüêó ðîáîòó,
ùî áóëà âèçíàíà ó Ìîñ-
êîâñüêîìó äåðæàâíîìó
óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Ëîìî-
íîñîâà, ó Ëåí³íãðàäñüêî-
ìó ³íñòèòóò³, Ðîñòîâ³-íà-
Äîíó, Êèºâ³ òà ó ³íøèõ
ïðîâ³äíèõ íàóêîâèõ öåí-
òðàõ. Ç áîëåì ó äóø³
Þð³é Â³êåíò³éîâè÷ êîí-
ñòàòóº òîé ôàêò, ùî íà
ñüîãîäí³ ð³âåíü íàóêè
çíà÷íî çíèçèâñÿ. Çàñïî-
êîþâàòè ñåáå òèì, ùî
í³áè âñå ãàðàçä, ââàæàº

Þð³é Â³êåíò³éîâè÷, – öå
íå ïîðÿäíî ïî â³äíîøåí-
íþ äî íàøèõ ëþäåé, äî
äåðæàâè. Òðåáà ðå÷³ íà-
çèâàòè ñâî¿ìè ³ìåíàìè,
ùîá âèð³øèòè ïðîáëåìè.
Êðà¿íà ìàº êîëîñàëüíèé
ïîòåíö³àë, âåëè÷åçí³ ³íòå-
ëåêòóàëüí³ ìîæëèâîñò³ ³
¿õ òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè
äëÿ äîáðîáóòó íàøèõ
ëþäåé. À öå ìîæå çðîáè-
òè ò³ëüêè îñâ³òà. Ðåêòîð
â³ðèòü ó çàâòðàøí³é äåíü,
áî º çä³áíà ìîëîäü ³ ç ÷à-
ñîì âñå ìèíåòüñÿ, ³íòå-
ëåêò áóäå ïåðåâàæàòè íàä
ã ð î ø î â î - ò î ð ã î â è ì è

â³äíîñèíàìè.
 Ó ëþäèí³ Ìèãàëèíà áà-

÷èòü îñîáèñò³ñòü, óí³êàëü-
íó é íåïîâòîðíó, ³ç ñâîºþ
á³îãðàô³ºþ, ïðèíöèïàìè,
ñâî¿ì áà÷åííÿì ñâ³òó. Ó
æ³íêàõ Þð³é Â³êåíò³éîâè÷
ïîö³íîâóº ïðàâäèâ³ñòü,
íàä³éí³ñòü ïî÷óòò³â, â³ðó â
ñïðàâæíº êîõàííÿ. Íå òåð-
ïèòü ôàëüø³ òà ëèöåì³ð-
ñòâà. À ÷îëîâ³ê ìàº áóòè
íàä³éíèì, ñïðàâæí³ì ÷î-
ëîâ³êîì, âêëþ÷àþ÷è
ô³çè÷í³ äàí³ òà ³íòåëåêò,
çâè÷àéíî. Âçàãàë³, ó ëþ-
äÿõ íå ïîâàæàº çðàäíèöò-
âî, íåïîðÿäí³ñòü, íå-
íàä³éí³ñòü. Ëþäèíà çàâæ-
äè ïîâèííà áóòè Ëþäè-
íîþ. Ó êîæíîãî ç íàñ º
àíãåë-îõîðîíåöü, çà ñëî-
âàìè Þð³ÿ Â³êåíò³éîâè÷à,
– öå  ñèëà äóõó, ñîâ³ñòü
àáî ñòàí äóø³, ùî íå äîç-
âîëÿº ðîáèòè çëî ³ îáåð³-
ãàº â³ä íåäîáðèõ ïî-
ìèñë³â. Òàêèé àíãåë-îõî-
ðîíåöü (ìàòè ïîìåðëà
äóæå ðàíî) áóâ ³ º ó Þð³ÿ
Â³êåíò³éîâè÷à. Â³ä÷óòòÿ
éîãî ïðèñóòíîñò³ çàâæäè
ðîáèòü éîãî âèâàæåíèì,
òîëåðàíòíèì, äîáðîçè÷-
ëèâèì: «Öå º ìîÿ ðåë³ã³ÿ
æèòòÿ!»

Çàòàìîâóº ïîäèõ, êîëè
÷èòàºìî òàê³ ùèð³ ñëîâà.
Çðîçóì³ëî, ùî òàêà «ðå-

Ректор Мукачівського державного універ�
ситету Юрій Вікентійович Мигалина є відо�
мою особистістю в краї  і, без перебільшен�
ня, в українському освітньому середовищі.
Доктор хімічних наук, професор, академік
Української технологічної академії, Міжна�
родної кадрової академії, кавалер орденів
«За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, Заслужений
діяч науки і техніки України, Почесний гро�
мадянин міста Мукачева очолює вищий на�
вчальний заклад понад 17 років. Завдяки
його діловим якостям, у місті було відкрито
Мукачівський філіал Хмельницького Техно�
логічного університету Поділля, що згодом
став самостійним інститутом, а внаслідок
об’єднання двох інститутів – Мукачівським
державним університетом, що на сьогодні
успішно  розвивається.

ë³ã³ÿ æèòòÿ» áàçóºòüñÿ íà
õðèñòèÿíñüê³é ìîðàë³, ùî
ðîáèòü ëþäèíó äîáðîïî-
ðÿäíîþ. Áóòè ñèëüíèì
äóõîì ðåêòîðîâ³ äîïîìà-
ãàº ñïîðò. Ó ðàíí³é ìîëî-
äîñò³ Ìèãàëèíà çàéìàâñÿ
áîêñîì, ôóòáîëîì, à íàé-
á³ëüøå ÷àñó âèä³ëÿâ
ô³çêóëüòóð³ éîã³â. ² íà ñüî-
ãîäí³ ïðîäîâæóº çàéìàòè-
ñÿ ñïîðòîì: âðàíö³
ï³äí³ìàºòüñÿ î ï³â íà øîñ-
òó, ïëàâàº äî 40 õâèëèí ó
áàñåéí³, à ïîò³ì ³äå íà ðî-
áîòó. Âå÷³ð çàâåðøóºòüñÿ
ïëàâàííÿì. Îñü ÷îìó â³í
ó ÷óäîâ³é ôîðì³, ïîñò³éíî
ó ðîáîò³, òî  ³ç ñåðéîçíèì
ñòðîãèì îáëè÷÷ÿì, òî ç
ïîñì³øêîþ íà âóñòàõ.

Òà âñå æ òàêè, ÷è ïî-
ëþáëÿº êàâó ðåêòîð Þ.Â.
Ìèãàëèíà? Ç éîãî ñë³â
îñîáëèâîãî ïîòÿãó äî
êàâè íåìà, àëå çà êàâîþ ó
ãàðíîìó òîâàðèñòâ³ ïðè-
ºìíî ñï³ëêóâàòèñÿ, ÿê öå
³ áóëî ç âåäó÷èìè «Ðàíêî-
âî¿ êàâè». À îò íà çàïè-
òàííÿ ïðî óëþáëåíèé
âèñë³â ðåêòîðà, òî
â³äïîâ³äü äàâ áè êîæåí,
õòî ïðàöþº ³ íàâ÷àºòüñÿ ó
Ìóêà÷³âñüêîìó äåðæàâíî-
ìó óí³âåðñèòåò³ – «Õàé
Âàì ùàñòèòü!».

Õàé Âàì ùàñòèòü, øà-
íîâíèé ðåêòîðå.

Ïðåñ-ñëóæáà ÌÄÓ

ÁÐÈÍÈÒÜ ÂÅÐÅÑÍÅÂÀ ÑÒÐÓÍÀ...



     Продається в Клячановi земельна
дiлянка  7 сотин з фундаментом в
центрi села. Є газ, свiтло, вода.

 Т.: 099�274�52�36.
     земельна дiлянка  13 сотин пiд за�

будову  у зручному мiсцi в с. Кленовець
поблизу Мукачева. Є комунальнi
комунiкацiї. Зверт.: 095�200�97�09.
     Продається участок 15 соток під

забудову в с. Лавки по вул. Лісова.
Звертатися: 095 151 03 74.
     Земельна  дiлянка  в м. Пiстрялово

38 сотин пiд забудову (всi вiдповiднi
приватизацiйнi документи).

Тел.: 066�5700578; 095�6098039.
     Продається земельна дiлянка в с.

Кленовець, площею 0,13 Га. Є світло,
газ, в кінці участка – річка.

Тел.: 095 200 97 09.
     Продається земельна ділянка  пл.

06004 га для садівництва або під забу�
дову в районі  вул. Великогірної  (не�
далеко від дороги та комунікацій).

 Зверт. 095�8610797.

     Продається  дачна ділянка 4 сотки
в районі  вул. Північна (кооператив “Ав�
томобіліст”)
Подробиці по тел.: 066 150 14 18.
     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  земельна ділянка пыд
будывництво з фундаментом  під  9 со�
тин в “Паланку” (р�н вул. Тімірязєва).
Ст. ціна  – 16 тис. ум.од.
Тел.: 063 802 48 88, 4�26�02

Ціна договірна. Без посередників.
Тел. 095�145�06�32.

     Продається або розмінюється на
2�кімн.  квартиру  будинок в с. Ділок на
вул. Гагаріна, 98, плюс земельна
ділянка  площею 1 га, господарські
будівлі, сад. Тел. 096�4421715.
     Продається  будинок у Ракошині на

вул. Леніна, 6. Є господарські будівлі,
20 соток землі, колодязь, газове опа�
лення. Ціна 12 тис. у. о.

Дзвонити 050�82�99�200
     Продається  пів �будинку  в Мука�

чеві по вул. Сільвая біля залізничного
вокзалу з прибудинковою земельною
ділянкою і гаражем.
Дзвонити 067�2233112. 0664594000.
     Продається  цегляний будинок в

смт. Кольчино по вул. Корятовича,
з євроремонтом – 4 кімнати, велика
кухня, пральня, дві великі комори,
гараж, город, всі комунікації, влас�
на вода. Т. 050�2709006. (Тетяна).
     Продається цегляний  2�поверхо�

вий будинок (близько 200 кв. м.) в с.
Клячаново. 0934874755.
     Продається терміново дача – бу�

диночок і 11,5 сотини  приватизованої
землі. Є сад , вода, рибник, газ поряд.
Вул. Абрикосова, 1.

Зверт. 0999610308.
     Продається двохкімнатний буди�

нок  з присадибною ділянкою в с. Коль�
чино. Тел.: 7�10�32.

     Продається   недобудова    в
с. Березинка, при дорозі, 1�й по�
верх без перекриття. Плюс 20 соток
землі, всі комунікації.
 Тел.: 050 105 48 96, 095 482 91 35

     Продається  2�поверхова  недобу�
дова  (з дахом, поштукатурена) у се�
лищі Кольчино на вул. Шелестівська ,
17, 5 сотин землі , сад. Ціна 35 тис у.о.
Зверт. 066�0047327
     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.

     На 777�му кілометрі Міжнарод�
ної траси Київ�Ужгород, в 3�х км.від
Мукачева, 500 метрів від траси, у
Старому Давидкові�на сонячній сто�
роні за 300 метрів від р. Латориці
продається  дворогосподарство на
20�ти сотках  землі. Для ведення
селянського господарства  поряд є
ще 30 сотин землі. В будівлях, при�
датних для проживання є три окремі
кімнати, 2 кухні, кладовка, ванна,
веранда. Є всі комунальні зручності,
а  також є погреб, добротна піч на
дровах, повноводний колодязь, га�
раж, хлів, виноградник (ловгош), ве�
ликий  сад, город. Ціна �25 тис.у.о.
Можливий розмін на пристойну 1 �
або 2�кімнатну квартиру  в Мукачеві.

Зверт. 050�1717572.

      Продається велика земельна ділян�
ка в с. Станові. За довідками звертати�
ся  с. Станово, 65 (Піняшко Наталія),
Тел. 0992627040.
     Продається приватизована ділян�

ка 10 сотин в урочищі "Шайби" біля  лісу.
Тел: 050�71�99�704, 2�27�41 Володя.
     Продається  ДЕШЕВО(!) житло�

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

  Т.: 050�6714841.

     Терміново продається дачний
участок  5 сотин на Чернечій горі, 1�
й ряд, р�н  вул. Північна. Присадиб�
ний будинок, світло, вода, газ поряд.
Ціна договірна.

Тел.: 050 432 17 97 (Андрій).

     Продається приватизована  зе�
мельна ділянка 0,25 га під будівництво
по вул. Червона Гора., с. Лавки. Тел.
050�5530508.
     Продається земельна ділянка  15

сотин під забудову у с. Лавки.  Асфаль�
тована  дорога, поряд ліс. Всі кому�
нальні   комунікації.
Звертатися  по тел. 09515103746, або
в Мукачеві на вул. Миру, 23. Черничко

     Продається трактор колісни “Бе�
ларусь — МТЗ�52” з переднім приво�
дом (з документами. Тех. Оглядом). До
трактора є плуг, диски, одноосний
причеп. Звертатися 0668893368.
     Автомобіль  ВАЗ�2107, 1989 р.в.,

бежевий колір  у хорошому стані.
Старт. Ціна 1700 у.о.

Зверт. 0955621600 ( Славик).
     автомобіль "Славута" – (люкс�ва�

ріант), 2005 р.в.  пробіг�34 тис км.
Тел. 0668081410  (Іван Васильович).
     Продається автомобіль "ВАЗ�

ЛАДА�КАЛИНА" , 2006 р.в. пробіг 100
тис . км.  Ціна договірна. Дзвонити 095�
8789800.
     Продается "Волга" ГАЗ�24 (1979

р.в.) требует мелкого ремонта. Об�
ращ. По тел..

4�95�13. 0992251611.
     Продається автомобіль «ЗАЗ  СЛА�

ВУТА» —2003 р.в. Ціна 1800  у. о.  Звер�
татися : 050�8027116
     Продається волгіський гараж. Ціна

договірна. Тел.: 099 233 66 76.
     Продаються: автомобіль «Волга»

ГАЗ�24 та добротні смерекові двері. Усе
в хорошому стані. Тел. для довідок:
050�537�63�64.
     Продається металевий розбір�

ний волгівський гараж в кооперативі
“Північний”.900 у.о.  Тел.: 5�72�85.
     Продається "волгівський" розбір�

ний гараж в кооперативі біля ринку
"ГІД". Можлива розбірка.

Тел.: 050 105 45 46.
     Продається металевий гараж , з

ямою в кооперативі  "Північний". Тел.
5�45�92 (після 18.00). Ціна договірна.
     Продаю автомобіль ГАЗ�2108 по

запчастиах. Тел.: 099 775 22 92; 050
523 27 45.
     Продам САК з  новим «волговсь�

ким» двигуном. Т.095�002�53�40.
     ïðîäàì òåðìiíîâî ñòàöiîíàðíèé

ãàðàæ ç ïiäâàëüíèì ïðèìiùåííÿì ïî
âóë. ×åðâîíîãiðíié,90-á. Öiíà
äîãîâiðíà.  Ò.: 5-92-51; 095-8613194.
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  Àâòî

  Êîìåðö³ÿ

Òîâàðè òà ïîñëóãè  Ðîáîòà

     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

     примiщення  на вул. Росвигiв�
ськiй,20�А. – 20 кв. м. пiд офiс, перукар�
ню, стоматкабiнет тощо.

 Зверт.: 050�2661886.

     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ
äîðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà
Iòàëiÿ). Öiíà äîãîâiðíà.

Çâåðò.: 0955338189.

ПРОДАЄТЬСЯ
ПАРКЕТ.

Тел. 0505986472.

     Продається 2�кімнатна кварти�
ра  50 в. м. на 5�му поверсі 9�повер�
хового будинку  в районі педінсти�
туту.  Вікна – на тиху зелену зону. В
квартирі – паркет, кахель,домо�
фон. Ціна 26 тис. у.о. Дзвонити
0505377572

     Продається  квартира– 37 кв.
м. на другому поверсі цегляного
будинку в районі "Пентагона".

Тел. 050�9847337.
     Продається 1�кімн. квартира  в

цегляному будинку на 2�му поверсі в
районі “Пентагон”,  площею 36,9 кв. м.
Ціна договірна. Т.: 050 984 73 37.
     Продається 2�кімн. квартира  на 4�

му поверсі  у престижній центральній
частині міста.Без ремонту.  Ціна дого�
вірна. Тел. 098�5968346.
     Продається 1�кімн. квартира  на 1�

му поверсі  5�поверх. цегляного будин�
ку з ремонтом на вул. Закарпатській.
Ціна 16 тис. у. о.  Тел. 066�0542196.
     Продається квартира з євроремон�

том на пл. Миру, 28�9. Ціна договірна.
Дзвонити 099�21�60�900.

     Продається  2�кімнатна квартира у
п'ятиповерховому будинку на вул.
Індустріальній (на 1�му поверсі). Звер�
татися 050�265�95�71 (Сергій).
     Продається  2�кімн. квартира  на 3�

му поверсі 5�поверхового будинку в
районі вул. Індустріальної. Без посе�
редників. Тел. 0955356303.
     Продається 2�кімн . квартира  (58

кв. м.) на другому поверсі  цегляного
будинку  у  центрі міста  на вул.Яр.Муд�
рого. Ціна договірна. Зверт. 095�
4604332, 0954751346.
     КУПЛЮ 2�х. або 3�кімнатну квар�

тиру  у Мукачеві. Дзвонити 0673126837
(Ігор).
     Продається 2�кімн. квартира на вул.

Закарпатській в середньому стані. Є
втономне опалення

 Зверт. 066 800 36 74.

     Продається або розмінюєть�
ся на 2�х кімнатну квартиру  бу�
динок у с.Дiлок на вул.
Гагарiна,98, плюс земельна
дiлянка площею 1 га,
господарськi будiвлi, сад.

Зверт. по тел. 096 442 17 35.

     Продається  (без посередників) 3�
кімнатна квартира   в ідеальному стані
у центрі Мукачева (дворовий варіант),
автономне водопостачання, сарай,
підвал. Звертатися 050�7633017
(Ваня, Наталка).
     Продається 3�кімнатна квартира

на вул. Одеській. На 2�му поверсі з інди�
відуальним  опаленням. Зверт. По тел.
066�247�9497.
     Продається земельний участок з

будиночком в урочищі Ловачка.
Тел.: 2�32�95

     Будиник в Чинадiєвi – пл. 102 кв. м.
з 4�х жилих кiмнат i всiма комунальни�
ми послугами, пiдвал, госпбудiвлi, 17
сотин землi, сад, огород. Цiна
договiрна.   Зверт. 099�4388704.
      Продається будинок у дворовій

системі в м. Ужгород по вул. Лавріще�
ва. Є кухня і житлова кімната, заг.  пло�
ща 28 кв. м та 1 сотина огород, є газ,
вода,електрика, міська каналізація.
Потребує ремонту. Ціна договірна.

Тел: 050�936�95�06
     Продається будинок в с. Клячанові

�72 кв. м. , є газ, опалення,  вода, при�
будова  надвірна, гараж цегляний
(зверху  кімната)  і гараж шиферний,
виноградник, сад, огород, 50 сотин
землі. Ціна договірна.Т. 0508598987.
     Продається будинок в Мукачеві на

вул. Тимірязєва, 36. Біля будинку 16
сотин землі, гараж, сад, город.

Тел. 050�0630296.
     В Мукачеві продається  2�повер�

ховий цегляний садовий будинок
(120 кв. м.) з 10 сотинами земель�
ної ділянки в урочищі "Попова гора"
у 500�х метрах  від ринку "ГІД". Є
підвал,гараж, світло, вода, огоро�
жа, сад6 виноград�ловгош. Можли�
вий обмін на квартиру в Мукачеві.

     Продаються кози різного віку. Зверт.
099�7293358. (з19.00 до 20.00�Марія
Михайлівна).

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
кирпич (400 шт.),уголок разной
длины и размера, трубы разной
длины и диаметра.

Тел.: 066 142 26 29

     Терміново продається набір
меблів для дитячої кімнати (шкаф,
стінка з столом білого кольору з
червоним оформленням). Вироб�
ник Польща Karol II. Практично но�
вий. Ціна 3700 грн. (можливий
торг). Тел. 0508855557.

     Продам комплект меблів (новий) з
натурального ротангу. В комплекті—
двомісний диван, 2 крісла. Круглий сто�
лик зі  склом. До меблевого комплекту
–набір подушок. Ціна –2200 грн. Звер�
татися  по тел. 050�66�05022.

ШУКАЄМО ДЛЯ ЗЛУЧКИ
сучку породи Алабай.
Кобель (Алабай), вік 1,5 р. вага 90

кг., розкраска – білий із світло�ко�
ричневими грудьми. Голова ведме�
жа.                              Т.: 050 692 05 50.

     Продаються терміново і дуже де�
шево меблі  —гостинна «стінка» з чо�
тирьох шаф, світлого кольору.

Зверт. 0953428391.

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

  Îðåíäà

     Продається Торгова точка на
ринку  «Росвигово»  �21 кв. м. (45000
у.о.) Зверт. 0684088911.

     Продається  комерційне приміщен�
ня на вул. Росвигівській, 7�а, 65 кв.м.
(160000 у.о.). Зверт. 093�117�93�11.

Продаються металеві клітки для
кролів, для голубів (сім шт.)

розміром 100х50х50. Ціна
договірна. Звертатися�2�20�08

(Марія Василівна).

     Утеплення  жилих і промисло�
вих споруд перлітовою штукатур�
кою. Екологічно, швидко, надійно!

Звертатися: 0505013003,
067�5413003, 063�4133131.

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

    Тел. 095 484 58 82.

ПРОДАЄТЬСЯ
20�тонний контейнер

на ринку “ГІД” (Торговиця).
Тел.: 050 537 75 76;

050 598 64 72

     Здається в найм 1�кімн. квартира в
чеському будинку по вул. Окружній,
частково мебльована на тривалий
термін. тел.: 050 764 87 57.
     Терміново винаймемо квартиру для

молодого подружжя з комунальними
зручностями (бажано у Росвигові).
Звертатися 0999�331076 .
     Винайму 1�2� кімнатну умебльова�

ну квартиру у Росвигові. Зверт. По тел.
0502284266.
     Винайму 1�2� кімнатну умебльова�

ну квартиру у Росвигові. Зверт. по тел.
0502284266.

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

     Продається  аккордеон  марки
«Страдеія» , Італія. Ціна договірна.
Зверт. 095�77�96�752.
     Продам тахту розміром 2 х0,8 м з

матрацом і видвижними шухлядами
для білизни.  Зверт 050�372�21�04.

Продаються дві картини�ви�
шиванки, старовинні дзеркало
та годинник.Т.: 066�631�74�01.

     Здається в оренду  приміщення
по вул. Возз’єднання, 1 ( 141, 2 кв.
м.) під офіс або  іншу діяльність.  Тел.
095�3345417.
     Здається в оренду приміщення

по вул.Возз’єднання, 3 під офіс або
інше.  Тел. 095�334�54�17.
     Здається в оренду  приміщення

по вул. Габермана,3 (29,2 кв. м.) під
магазин або офіс.

Тел. 095�3345417.

     ПРОДАМ кольоровий теле�
візор SAMSUNG у хорошому
стані. Ціна договірна. Т. 2�21�92.

     Продам пух –перо (б�у) у ве�
ликій кількості. Т. 0997334667.

ДИСТРИБУЦІЙНА
КОМПАНІЯ ПРИЙМНЕ

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВ�

НИКІВ З ВЛАСНИМ АВТО
в м. Мукачево.

З/п від 2500 грн.
Тел.: 050 9973935

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
В КАФЕ (м. Мукачево)

досвідченого кухаря (жінка до
45 років), помічника кухаря
(жінка до 40 років), офіціанта
(дівчина до 30 років). Графік
роботи з 8.30 до 22.30.

Тел.: 095 429 38 08

     Продається  газова колон�
ка Junkers та 2 газові конвек�
тори у хорошому стані. Сума
2000 грн. Тел.: 095 341 96 91

     Продається  нова морозильна ка�
мера  «Атлант». Тел. 4�71�46.
     Продається меблева «стінка»  б�у ,

румунського виробництва  у хорошо�
му стані.Ціна по домовленості. Недо�
рого.     Тел. 095�334�54�17.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³ òà Ðîñ³¿

ТЕРМІНОВО:
Набираємо будівельників,зва�
рювальників, працівників на
фабрики та заводи, швачок,
столярів, робітників на с/гос�
подарство. Допомога в отри�
манії польських шен ген та ро�
бочих віз, реєстрації в кон�
сульстві. Ліцензія МПСП №АВ
389098.
м.Мукачево вул.Недецеї,  2

Тел. 0975500127,
0501357373

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
Офіціантів у кафе на вул. Му�

зичній, 2�Б (мовна школа «Студія
лінгвістики»—напроти поліклініки).

Зверт. 050�9007500.

Системний банк
з іноземними інвестиціями

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
На заміщення вакантних посад
1. Начальник відділення
2 . Менеджер з продажу
3. Касир

Резюме відправляти
на  e�mail:

vitalii.sup@ideabank.com.ua

      Продаються меблі—м’яка ча�
стина ( диван і два крісла—«ракуш�
ка»)  б�у, у хорошому стані. Недо�
рого.  Зверт. 099�059�1884.
      Продається 2 нові електро�

конвектори потужністю 1,2 і 2,5 квт.
Зверт. по тел. 066�176�63�70.

АНСАМБЛЬ
«РЕТРО�ЕКСПРЕС»
НАДАЄ  ПОСЛУГИ

по обслуговуванню «живою» музи�
кою на Днях народження, банке�
тах, весіллях, урочистостях та
інших корпоративних святах.
Тел. 050�9587697 (Валерій)



Äî Âàøèõ ïîñëóã ³ âäåíü, ³ âíî÷³ – “ÏÅÄÐÎ-òàêñ³”. Òåë.: 5-33-33, 8-050-588-33-33

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÍÀÄÌÎÃÈËÜÍÈÕ
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊIÂ

Звертайтеся:
Мукачево, (р�н «Паланок»)
вул.Петра Великого,11�1.
Тел. для довiдок: 4�95�11;

8�050�9569242.

Ìè íå áóëè ïåðøèìè, çàòå ñòàëè êðàùèìè!

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 999996  âåðåñíÿ  2012 ð.

¹ 36 (936)¹ 36 (936)¹ 36 (936)¹ 36 (936)¹ 36 (936)

ñò.
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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  27.08.2012 р.  по  2.09.2012 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.  Карманов Дмитро Семенович – 1932 р.н.
2.  Штец Ольга Василівна – 1929 р.н.
3.  Медведєв Віталій Антонович – 1941 р.н.
4.  Сметник Іван Іванович – 1932 р.н.
5.  Кочан марія б/б – 1926 р.н.
6.  Ромнець Ірина Назарівна – 1939 р.н.
7.  Глушко Мигаль Мигальович – 1939 р.н.
8. Гріщак Федір Франтишкович – 1936 р.н.
9.  Лєнд’єл Золтан Золтанович – 1953 р.н.
10.   Кізман Ольга Федорівна – 1947 р.н.
11. Капац Володимир Іванович – 1947 р.н.
12.Ананьєв Володимир Нілович – 1953 р.н.
13.  Полянські Дьордь Яношович – 1944 р.н.
14.   Переста Іван Іванович – 1957 р.н.

ВАТ «Мукачівському заводу ЗБВіК»
терміново потрібні на роботу:

� Водії автомобілів «КАМАЗ» ,категорії «С», «Е»;
� Налагоджувальники деревообробних верстатів
(професія за дипломом технік�механік).
� Слюсар�ремонтник (деревообробних верстатів,
кранів)

За довідками звертатися за адресою:
м. Мукачево, вул. Духновича, 105.

Тел.: 2�15�85, завод ЗБВіК біля з/д переїзду

ЇХАТИ ДО ЗАВОДУ МАРШРУТКАМИ:
Маршрут № 11 – Пивзавод�Тімірязєва;
Маршрут № 9 – Пивзавод�ДОСи;
Маршрут № 15 – Закарпатська�Окружна;
Маршрут № 20 – Пивзавод – Ген. Петрова –
                              остановка – Верді

Адміністрація.
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ÊÀÍÀË²ÇÀÖ²ÉÍÈÕ ÌÅÐÅÆ …..…...........…….….3-20-24
ÂÎÄÎÊÀÍÀË…..............................…2-12-85, 2-43-91
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ Ë²ÔÒ²Â…...............…………5-91-14
ÑËÓÆÁÀ ÄÎÐ²Ã……….....................................2-35-55
ÄÀ²………....................................................2-31-16
ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂ²ÐÈ  ÓÌÂÑ…..........….....…...…..2-31-51
ÒÎ×ÍÈÉ ×ÀÑ………..................................…..8-1-410
ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² Ì²ÑÜÊÈÉ ……..........…......3-81-82
ÖÅÍÒÐ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ² ÐÀÉÎÍÍÈÉ. …..........……...2-34-35
Á²ÁË²ÎÒÅÊÀ………........................................2-10-30
Ê²ÍÎÒÅÀÒÐ………..........................................3-19-43
ÁÓÄÈÍÎÊ ÊÓËÜÒÓÐÈ……….............................2-20-33
ÄÐÀÌÒÅÀÒÐ…..............................................2-30-12

ÊÎÐÈÑÍ² ÒÅËÅÔÎÍÈ ì.ÌÓÊÀ×ÅÂÀ

К У П Л Ю
задвижки, насосы, электродвигатели, электропри�
воды на задвижки, сальниковые компенсаторы, зат�
воры, фланцы, отводы, тэльферы, погрузчики, ре�
дукторы, компрессоры, газодувки, подшибниковые
шарики, зубчатые муфты.

Тел.  0676384875

1КІМНАТНІ
Терміново! 1�х кімн. квартира по вул. Я. Мудрого, 2 вікна на

вулицю, є сарай, підвал, 4,2 м висота стелі, можливо під бізнес.
Ціна 19000у.о. Тел.050�763�31�66

1�х кімн. квартира в центрі міста Мукачево, з повним євро�
ремонтом, є парковка для машини. За дод. інформ. по тел.
050�763�31�66

2 КІМНАТНІ
Терміново! 2�х кімн. квартира на 2�му поверсі по вул. Фур�

манова. Ціна 17000 у.о. Тел.050�763�31�66
2 кімнатна квартира в центральній частині міста, пов. 2 (2),

цегла, високі стелі, можливо добудування мансардного при�
міщення 32000 у.о. 095�421�63�65

3 КІМНАТНІ
3�х кімнатна квартира по вул. Д.Галицького в цегляному бу�

динку 2008р., в престижному районі міста повністю з євроре�
монтом, автономне опалення (у ванній, кухні та коридорі підло�
га з підігрівом), кондиціонер, джакузі, авторський дизайн, є
гараж, дуже гарний вид з вікна, поряд школа, магазини, рес�
торани, стоянка. Ціна 72000 у.о. Тел: 050�763�31—66

3�х кімн.кварт. в старочешскому будинку в центральній час�
тині заг. Площа 120 кв.м всі кімнати роздільні, можливо добу�
дови мансандрового приміщення. Ціна 70000 у.о. Тел: 050�763�
31�66

РОБОТА
Терміново потрібні на роботу автомийники та бармен�офі�

ціант на діючу автомийку по вул. Берегівська�бічна. Тел:050�
517�12�06

ОГОЛОШЕННЯ

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
      Втрачене Свідоцтво про право власності  №138 від

14.09.1999 р. на домоволодіння  в с. Клячаново по вул. Піонерів
№ 35, видане  на підставі рішення виконкому Івановецької
сільради гр. Меденці Віктору Івановичу, вважати недійсним.
      Втрачений пакет документів приватного підприємця

Стрижкова Володимира Олександровича (код 1786904777),
Книгу обліку доходів і витрат, Книгу обліку розрахункових опе�
рацій та розрахункові книжки, податкові накладні, вважати
недійсними.
      Втрачений атестат  зрілості, виданий Берегівською ЗОШ

№ 2  на ім’я Агієнко Вікторія Олександрівна  у 1994 р. вважати
недійсним.

ПРОДАЮТЬСЯ:
2�кімнатна квартира над Латорицею (46,6 кв.м.), са�

рай, гараж.  Ціна по домовленості.
Офісне приміщення в центрі міста (13 кв. м.), � над�

дверні козирки, �двері смерекові, �пральна машинка
«В’ятка» нова, �користована шафа�холодильник.

Довідки тел.. 050�234�58�67.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

36 (936)36 (936)36 (936)36 (936)36 (936)
 10 10 10 10 10 6 âåðåñíÿ 2012 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Îïúÿíåíèå åñòü èñòèííîå áåçóìèå, îíî íàñ ëèøàåò íàøèõ ñïîñîáíîñòåé. (Ñîëîí).Îïúÿíåíèå åñòü èñòèííîå áåçóìèå, îíî íàñ ëèøàåò íàøèõ ñïîñîáíîñòåé. (Ñîëîí).Îïúÿíåíèå åñòü èñòèííîå áåçóìèå, îíî íàñ ëèøàåò íàøèõ ñïîñîáíîñòåé. (Ñîëîí).Îïúÿíåíèå åñòü èñòèííîå áåçóìèå, îíî íàñ ëèøàåò íàøèõ ñïîñîáíîñòåé. (Ñîëîí).Îïúÿíåíèå åñòü èñòèííîå áåçóìèå, îíî íàñ ëèøàåò íàøèõ ñïîñîáíîñòåé. (Ñîëîí).

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 10 ÂÅÐÅÑÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 07.30 Åðà á³çíåñó. 07.45 Íåâ³äîìå
â³ä â³äîìèõ. 08.20 Òâ³é ãîëîñ. 08.40
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè
òèæíÿ. 09.10 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.25
Êîíòðîëüíà ðîáîòà. 09.55 Òîê-øîó
"Ëåãêî áóòè æ³íêîþ". 11.00 Øåô-êó-
õàð êðà¿íè. 11.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.25 Òåìíèé ñèëóåò. 12.35 Ïðàâî
íà çàõèñò. 13.00 Àðì³ÿ. 13.10 Ïîãî-
äà. 13.20 Õ/ô "713-é ïðîñèòü ïîñàä-
êó". 14.35 Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.30 Ïîãîäà. 15.35 Àãðî-
News. 15.55 Õ/ô "Ñèíäèêàò-2" 1, 2ñ.
18.10 Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.45 Ñ³ëüðàäà. 19.00
Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òà-
ö³ÿ. Ïàðò³ÿ "Ðóñüêèé áëîê". 19.30
Ôåñòèâàëü "Çóñòð³÷ äðóç³â. Îäåñà".
20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà
àã³òàö³ÿ. Ïàðò³ÿ "Íàðîäíî-òðóäîâèé
ñîþç Óêðà¿íè". 20.55 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15
Ïëþñ-ì³íóñ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.25 Ïîãîäà. 21.30 Êðà¿íó - íàðî-
äîâ³!. 21.50 Ñì³øíèé òà ùå
ñì³øí³øèé. 22.15 Ë³òí³é æàðò ç Ê.Íî-
âèêîâîþ òà ª.Ñìîë³íèì. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.

Êàíàë «1+1»
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.55 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.05, 10.50, 04.15
Ò/ñ "Ñë³äàêè". 11.15 "Çí³ì³òü öå íå-
ãàéíî". 12.35, 05.00 "²ëþç³ÿ áåçïå-
êè". 13.45 "Ïåêåëüíà êóõíÿ - 2".
15.15 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
16.40 "Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå".
17.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 18.25 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé". 20.15 "Áàãàò³ òåæ
ïëà÷óòü". 21.25 Õ/ô "Ï³ðàòè Êà-
ðèáñüêîãî ìîðÿ: Ïðîêëÿòòÿ "×îð-
íî¿ ïåðëèíè". 01.10 Õ/ô "Øòîðì"
(2).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.55 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 09.10
Ò/ñ "Êîëè íà ï³âäåíü â³äëåòÿòü æó-
ðàâë³" (1). 12.20 Ò/ñ "Êîëè íà ï³âäåíü
â³äëåòÿòü æóðàâë³". 13.15, 21.00 Ò/
ñ "Àííà Ãåðìàí". 15.15 Ïðîãðàìà
"Ïðàâî íà çóñòð³÷". 16.15 "Æäè
ìåíÿ". 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1).
19.05 Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00,
02.15 "Ïîäðîáèö³". 20.45 "Ïîäðîáèö³.
Íåôîðìàò". 23.15 Ïðîãðàìà "Ïîçà-
î÷³". 00.15 Ò/ñ " Ï³ä ïðèêðèòòÿì" (2).
02.45 Õ/ô "Êîä óáèâñòâà: Ïîëþâàí-
íÿ íà ê³ëåðà" (2).

 ICTV
06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ôàêòè
òèæíÿ. 08.45, 12.45, 01.55 Ôàêòè.
09.35, 19.20, 01.20 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.35 Õ/ô "Êîõàííÿ ó âåëè-
êîìó ì³ñò³". 12.35 Àíåêäîòè ïî-óê-
ðà¿íñüêè. 13.05 Õ/ô "Çáðîÿ". 15.20
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
16.35 Ò/ñ "Îïåðè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.00 Õîêåé. Êîíòèíåíòàëü-
íà ë³ãà: ÕÊ "Ëåâ" Ïðàãà - ÕÊ "Äîí-
áàñ" Äîíåöüê. 22.15 Ôàêòè. Ï³äñóì-
êè äíÿ. 22.50, 02.25 Ñâîáîäà ñëî-
âà.

ÎÐÒ
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.45
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.20, 02.15 Ò/ñ "Ñåðöå
Ìàð³¿". 13.25 "×àñ îá³äàòè!". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.15 "ÆÊÃ". 16.15 "Äîêè
âñ³ âäîìà". 16.55 Ò/ñ "Çáåðåæåí³
äîëåþ". 18.40, 03.05 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!". 19.45, 01.20 "Íåõàé ãî-
âîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä". 23.40 Í³÷í³
íîâèíè. 00.00 "Áåç ñâ³äê³â". 00.30
Ò/ñ "Áîðäæèà"

ÑÒÁ
05.45 "Äîêóìåíòàëüíèé äåòåêòèâ".
06.10, 00.40 Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ" (1).
06.55, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!".
09.00, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 10.40 Õ/ô "Áàòüê³âñüêèé
³íñòèíêò" (1). 14.45 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.00 "Êóá-3". 22.40 "Äåòåêòîð
áðåõí³-2". 23.45 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(2). 02.20 "Âiêíà-Ñïîðò". 02.30 Õ/ô
"Äâà êàï³òàíè" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10, 21.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ" (1). 12.10
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35,
02.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Ïðàâî íà çàõèñò. 17.00, 19.00,
03.20 Ïîä³¿. 17.10, 19.15, 03.35 Ïîä³¿
Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "Äæàìàéêà" (1). 19.20 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êà-
òèíà Ëþáîâ - 2" (1). 22.00 Õ/ô "Îñîá-
ëèâî íåáåçïå÷íèé" (2). 00.10 Õ/ô
"Äâ³éíèê" (2). 02.40 Ò/ñ "Ó ïîë³ çîðó.
Äðóãèé ñåçîí" (2).

Ò Å Ò
08.15 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷". 08.50, 14.45
Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè". 09.55
Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè". 10.55 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ". 11.55 Òâîþ ìàìó! 12.35, 18.45
Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 13.20, 20.25 Äàéîø
ìîëîäüîæ! 13.45 Ò/ñ "Ìàðãîøà".
15.50, 00.50 Ó ÒÅÒà ìàìà! 16.30
Êîðîëåâà áàëó 2. 17.40 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ". 19.25 Áîãèíÿ øî-
ï³íãó. 19.50, 01.15 Äîñâ³äîñ. 20.50
Ò/ñ "Äºòêà"  (2). 21.50 Îäíà çà âñ³õ.
22.15 Ò/ñ "Ãðà ïðåñòîë³â"  (2). 23.20
Ñëàâà ç³ Ñëàâºêîì Ñëàâ³íèì. 23.30
Äóðíºâ + 1. 00.05 Ì/ñ "Ìàñÿíÿ" (2).
00.25 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
10:30 - "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.15 - Ò/
c. 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -
Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00
- Êîíöåðò . 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14.45 - Ò/c. 15:40 - Ä/ñ. 16.30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - Ä/ô. 17.50 -
Ì/ô. 18.15 - Ò/c. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 19.50
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
20.00 - "Äóõîâíå äæåðåëî". 20.45-
Ä/ñ. 21:30 - "×ÀÑ". 22:05 - Ò/c. 22:50
- Ò/c. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
13.35, 14.35 Kids Time. 13.40 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà". 14.50, 15.50
Teen Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55,
00.20 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 17.55, 22.05
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.30, 01.35 Ñïîðò-

12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00, 20.15 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 15.20, 22.40 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.55 Ôàêòè. Ï³äñóì-
êè äíÿ. 00.10 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³-3".
02.15 Ò/ñ "Ðóá³êîí". 03.40 Ò/ñ "Ï³ä
ïðèêðèòòÿì-2".

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
04.00 Íîâèíè. 05.05 "Äîáðîãî ðàí-
êó". 09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
09.45 "Æèòè çäîðîâî!". 10.55, 04.05
"Ìîäíèé âèðîê". 12.20, 02.15 Ò/ñ
"Ñåðöå Ìàð³¿". 13.25 "×àñ îá³äàòè!".
14.00 ²íø³ íîâèíè 14.20 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "ÆÊÃ". 16.15
"Äîêè âñ³ âäîìà". 16.55 Ò/ñ "Çáåðå-
æåí³ äîëåþ". 18.40, 03.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!". 19.45, 01.20 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä". 22.35 "Øê³äëè-
âèé çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ". 23.40
Í³÷í³ íîâèíè. 00.00 "Áåç ñâ³äê³â".
00.30 Ò/ñ "Áîðäæèà".

ÑÒÁ
08.00, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.40 "Êóá-3". 11.15 Õ/ô
"Ìàíäð³âêà ó çàêîõàí³ñòü" (1). 13.50
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00 "Ôåðìåð
øóêàº äðóæèíó-2". 22.40 "Âàã³òíà ó
16". 23.45 "Äîíüêè-ìàòåð³". 00.45 Ò/
ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2). 01.35 Ò/ñ "Êîì-
³ñàð Ðåêñ" (1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10, 21.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
22.00 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ" (1).
12.10, 04.25 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
16.00 Ïðàâî íà çàõèñò. 17.00,
19.00, 03.30 Ïîä³¿. 17.10, 19.15,
03.45 Ïîä³¿ Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà
òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà" (1).
19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êàòèíà Ëþáîâ - 2"
(1). 01.00 Õ/ô "Îñîáëèâî íåáåçïå÷-
íèé" (2). 02.50 Ò/ñ "Ó ïîë³ çîðó.
Äðóãèé ñåçîí" (2).

Ò Å Ò
07.55 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/
ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷". 08.55, 14.45 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè". 10.00 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè". 11.00 Ò/ñ "Áå-
âåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ".
12.00, 19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.40,
18.45 Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 13.20,
20.25 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 13.45 Ò/ñ
"Ìàðãîøà". 15.50, 00.50 Ó ÒÅÒà
ìàìà!. 16.30 Êîðîëåâà áàëó 2.
17.40 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ".
19.50, 01.15 Äîñâ³äîñ. 20.50 Ò/ñ
"Äºòêà"  (2). 21.50 Îäíà çà âñ³õ.
22.15 Ò/ñ "Ãðà ïðåñòîë³â"  (2). 23.20
Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³"  (3). 00.25 Íàäòî
ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 01.40 Äî
ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
11:05 -  Ò/c . 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð).
14:00 -  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
14.45 - Ò/c. 15:40 - Ä/ñ. 16:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - Ä/ñ  . 17.50
-  Ì/ô. 18:15 -  Ò/c. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00
-  Õ/ô. 21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.00 -

ðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿. 19.55 Ò/ñ
"Çàêðèòà øêîëà". 21.05 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 23.10 Ò/ñ "Êîðîòêèé êóðñ
ùàñëèâîãî æèòòÿ" (3). 01.45 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 01.50 Ò/ñ "Âðÿòó-
âàòè Ãðåéñ-3" (2). 02.35 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é àêîðä". 03.25 Çîíà íî÷³ Êóëü-
òóðà.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 11 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.25 ÒåõíîÅðà. 07.30 Åðà á³çíåñó.
07.45 Íåâ³äîìå â³ä â³äîìèõ .08.20
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.15
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.25 Ñâ³òëî.
09.55 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè æ³íêîþ".
10.55 Ïîãîäà. 11.00 Äîêóìåíòàëü-
íèé ô³ëüì. 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
12.00 Íîâèíè .12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.25 Õàé ùàñòèòü. 12.50 Õ/ô "Ñà-
ëþò, Ìàð³º!". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì) .15.05 Euronews.
15.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
.15.20 Áëèæ÷å äî íàðîäó15.55 Õ/ô
"Ñèíäèêàò-2" 3, 4ñ. 18.10 Ñïðàâæ-
íÿ Óêðà¿íà. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.00 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà
àã³òàö³ÿ. Óêðà¿íñüêà ïàðò³ÿ "Çåëåíà
ïëàíåòà". 19.30 221. Åêñòðåííèé
âèêëèê. Òèæäåíü. 20.20 Âèáîðè-
2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ.
Ïàðò³ÿ "Óêðà¿íà ìàéáóòíüîãî". 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.15 Ïëþñ-ì³íóñ. 21.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.30 Ñîö³àëüíå øîó "Àä-
ðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.15,
01.15 Ïîãîäà. 23.20 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 23.45 Õóä. ô³ëüì "Åïîõà ÷åñò³".
21 ñåð³ÿ. 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.45 Ôåñòèâàëü "Ïîêðîâ". "Äîñ-
òîºâñüêà ä³â÷èíêà". 02.25 ÒåëåÀêà-
äåì³ÿ. 03.25 Çàïàì'ÿòàé.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.15 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.15, 11.00 Ò/ñ
"Ñë³äàêè". 11.25 "Çí³ì³òü öå íåãàé-
íî". . 12.45, 04.45 "²ëþç³ÿ áåçïåêè".
13.55 "Ïåêåëüíà êóõíÿ - 2". 15.15
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 16.40
"Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå". 17.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 18.25 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé". 20.15 "Ìàìî, ÿ
îäðóæóþñü?". 21.30 "Ì³íÿþ æ³íêó
6". 23.30 Õ/ô "Íåáåçïå÷íî æèòè íà
Ëåéêâ'þ" (2). 02.05 Õ/ô "Øòîðì"(2).

IÍÒÅÐ
08.00 ÒÅÕÍ²×ÍÅ ÌÎÂËÅÍÍß.
14.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì". 14.55 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.55 Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí".
18.00 Íîâèíè. 18.10 Ò/ñ "Êðîâè-
íóøêà" (1). 19.05 Ïðîãðàìà "Ïðî
æèòòÿ". 20.00, 01.55 "Ïîäðîáèö³".
20.45 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 20.55
"Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 21.00 Ôóò-
áîë. Çá³ðíà Àíãë³¿ - Çá³ðíà Óêðà¿íè.
00.00 Ò/ñ "Ï³ä ïðèêðèòòÿì" (2).

 ICTV
06.35, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45,
09.30, 12.55, 19.25, 01.10 Ñïîðò.
06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ñòîï-
10. 09.35, 19.30, 01.15 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.25, 16.35 Ò/ñ "Îïåðè".
12.30 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.

"Áåç ñâ³äê³â". 00.30 Ò/ñ "Áîðäæèà".

ÑÒÁ
08.10, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.50 "Ôåðìåð øóêàº
äðóæèíó-2" .11.45 Õ/ô "Ï³ñî÷íèé
äîù" (1). 13.50 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô-2".
00.40 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2). 01.25
Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ" (1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/ñ "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ".
09.25, 13.10, 21.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00, 22.00 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïîâåð-
íåííÿ" (1). 12.10, 04.35 Òîê-øîó
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35, 03.15 Ùè-
ðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî íà
çàõèñò. 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
17.10, 19.15, 03.55 Ïîä³¿ Ñïîðò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). 19.20, 04.00 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êà-
òèíà Ëþáîâ - 2" (1). 01.00 Õ/ô "Àïîë-
ëîí 13" (1). 05.25 Ñð³áíèé àïåëü-
ñèí.

Ò Å Ò
07.35 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷". 08.55, 14.45 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè". 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 11.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ". 12.00,
19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.40, 18.45
Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 13.20, 20.25 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 13.45 Ò/ñ "Ìàðãîøà".
15.50, 00.50 Ó ÒÅÒà òàòî!. 16.30
Êîðîëåâà áàëó 2. 17.40 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ". 19.50, 01.15 Äîñ-
â³äîñ. 20.50 Ò/ñ "Äºòêà"  (2). 21.50
Îäíà çà âñ³õ. 22.15 Ò/ñ "Ãðà ïðå-
ñòîë³â"  (2). 23.20 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³"
(3). 00.25 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òó-
á'à.

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
11:05 - Ò/c. 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  Ä/ñ. 14:00 -  Ì/ô.
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 - Ò/c.
15:40 - Ä/ñ. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - Ä/ñ. 17.50 -  Ì/ô.
18:15 -  Ò/c. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ".
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
"Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð).
20.45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
- "Ãðà â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 22:05 - Ò/c. 22.50 -
Ò/c. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
13.35, 14.35 Kids Time. 13.40 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà". 14.50, 15.50
Teen Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55,
00.15 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". .17.55, 22.05
Ò/ñ "Âîðîí³íè" 19.30, 01.40 Ñïîðò-
ðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿. 19.55 Ò/ñ
"Çàêðèòà øêîëà". 21.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 23.10 Ò/ñ "Êîðîòêèé êóðñ
ùàñëèâîãî æèòòÿ" (3). 01.50 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 01.55 Ò/ñ "Âðÿòó-
âàòè Ãðåéñ-3" (2). 02.35 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é àêîðä". 03.25 Çîíà íî÷³ Êóëü-
òóðà. 03.30 Ëåãåíäàðíå ïàð³.

×ÅÒÂÅÐ, 13 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.20 Êðà¿íà on line. 07.25 ÒåõíîÅ-
ðà. 07.30 Åðà á³çíåñó. 07.45 Íå-
â³äîìå â³ä â³äîìèõ. 08.20 Ïîì³æ
ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.15 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.25 Êíèãà.ua. 09.50
Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè æ³íêîþ". 11.00
Çäîðîâ'ÿ. 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.20 Ïîãîäà. 12.25 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿-
íè â³ä À äî ß. 12.50 Êðîê äî ç³ðîê.
ªâðîáà÷åííÿ. 13.35 Õ/ô "Áàëò³éñü-
êå íåáî" 2ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.10 Euronews.
15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.25 Õ/ô "Çóñòð³÷ ïåðåä ðîçëóêîþ".
16.45 Õ/ô "Òàºìíà ïðîãóëÿíêà".
18.10 Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 Âèáîðè-2012.
Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà
ïàðò³ÿ "Çåëåí³". 19.30 Ôåñòèâàëü
ï³ñí³ "Êîáëåâî". Ìèêîëà Ãíàòþê.
20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà
àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ "Íàøà
Óêðà¿íà". 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ïëþñ-
ì³íóñ. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30
Äîñâ³ä. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñè-
ìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.10,
01.10 Ñïîðò. 23.20 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 23.45 Õóä. ô³ëüì "Åïîõà ÷åñò³".
23 ñåð³ÿ. 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.45 Ôåñòèâàëü "Ïîêðîâ". "Êè¿â-
Ñòîëèï³íî-Êè¿â". 02.35 ÒåëåÀêàäå-
ì³ÿ. 03.35 Çàïàì'ÿòàé.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.05 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.30, 11.15, 04.20
Ò/ñ "Ñë³äàêè". 11.40 "Çí³ì³òü öå íå-
ãàéíî". 13.00, 05.10 "²ëþç³ÿ áåçïå-

Ò/c. 22.50 - Ò/c . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
13.35, 14.35 Kids Time. 13.40 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà". 14.50, 15.50
Teen Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55,
00.15 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 17.55, 22.05
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.30, 01.35 Ñïîðò-
ðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿. 19.55 Ò/ñ
"Çàêðèòà øêîëà". 21.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 23.10 Ò/ñ "Êîðîòêèé êóðñ
ùàñëèâîãî æèòòÿ" (3). 01.45 Ò/ñ
"Âðÿòóâàòè Ãðåéñ-3" (2). 02.30 Ò/ñ
"Îñòàíí³é àêîðä". 03.20 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 03.25 Óñì³øíèê.

ÑÅÐÅÄÀ, 12 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.30 Åðà á³çíåñó. 07.45 Íåâ³äîìå
â³ä â³äîìèõ. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè.
08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.15 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 09.25 Íà çâ'ÿçêó ç óðÿäîì.
09.55 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè æ³íêîþ".
11.00 Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 11.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20 Ïîãîäà.
12.25 Êîðäîí äåðæàâè. 12.45 Íàøà
ï³ñíÿ. 13.30 Õ/ô "Áàëò³éñüêå íåáî"
1ñ.. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.35 Õ/ô
"Ñèíäèêàò-2" 5, 6ñ. (çàêë.). 17.50
Êðà¿íó - íàðîäîâ³!. 18.10 Ñïðàâæ-
íÿ Óêðà¿íà. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.00 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà
àã³òàö³ÿ. Âñåóêðà¿íñüêå îá'ºäíàííÿ
"Ñâîáîäà". 19.30 Ôåñòèâàëü ï³ñí³
"Êîáëåâî". Äóåò "Ñâ³òÿçü". 20.20
Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òà-
ö³ÿ. Ïàðò³ÿ Í.Êîðîëåâñüêî¿ "Óêðà¿-
íà - âïåðåä!". 20.50 Ìåãàëîò. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.15 Ïëþñ-ì³íóñ. 21.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.25 Êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà "Øîó ïðîäîâæóºòüñÿ". 22.50
Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10 Ñïîðò.
23.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.45 Õóä.
ô³ëüì "Åïîõà ÷åñò³". 22 ñåð³ÿ. 00.35
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45 Ôåñòè-
âàëü "Ïîêðîâ". "Ðóñüêà Ïàëåñòè-
íà". 02.30 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 03.30 Çà-
ïàì'ÿòàé.

Êàíàë «1+1»

06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.00, 03.50 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæ-
áà íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.20, 11.05, 04.05
Ò/ñ "Ñë³äàêè". 11.30 "Çí³ì³òü öå íå-
ãàéíî". 12.50, 04.55 "²ëþç³ÿ áåçïå-
êè". 14.00 "Ïåêåëüíà êóõíÿ - 2". 15.15
"Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè". 16.40
"Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå". 17.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 18.25 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé". 20.15 "Íà íî-
æàõ". 21.30 "Òåðèòîð³ÿ îáìàíó".
22.50 "Ãðîø³". 00.15 Õ/ô "Îñîáëè-
âèé â³ää³ë"(2). 02.00 Õ/ô "Íåáåçïå÷-
íî æèòè íà Ëåéêâ'þ" (2).

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Ìàðøðóò Ìèëîñåðäÿ".
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.55 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 09.10
Ò/ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 9" Çàêëþ÷-
íà ñåð³ÿ. 11.10 "Äåòåêòèâè". 12.15,
05.00 "Çíàê ÿêîñò³". 13.00 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 14.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.55, 21.00 Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí".
18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1). 19.05
Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00, 01.55
"Ïîäðîáèö³". 20.45 "Ïîäðîáèö³. Íå-
ôîðìàò". 23.15 Ò/ñ " Ï³ä ïðèêðèò-
òÿì" (2). 01.30 "Ïàðê àâòîìîá³ëü-
íîãî ïåð³îäó". 02.25 "Òåëåâ³ç³éíà
ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".

 ICTV
06.45, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55,
09.30, 12.55, 19.25, 01.10 Ñïîðò.
07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ïðî-
âîêàòîð. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.35,
19.30, 01.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.35, 16.35 Ò/ñ "Îïåðè". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00, 20.15 Ò/ñ.  "Ìîðñüê³
äèÿâîëè". 15.20, 22.40 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.55 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ.
00.10 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³-3". 02.15 Ò/
ñ "Ðóá³êîí". 03.30 Ò/ñ "Ï³ä ïðèêðèò-
òÿì-2".

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
04.00 Íîâèíè. 05.05 "Äîáðîãî ðàí-
êó". 09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
09.45 "Æèòè çäîðîâî!". . 10.55, 04.05
"Ìîäíèé âèðîê". 12.20, 02.15 Ò/ñ
"Ñåðöå Ìàð³¿". 13.25 "×àñ îá³äàòè!".
.14.00 ²íø³ íîâèíè 14.20 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "ÆÊÃ". 16.15
"Äîêè âñ³ âäîìà". 16.55 Ò/ñ "Çáåðå-
æåí³ äîëåþ". 18.40, 03.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!". 19.45, 01.20 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä". 22.35 "Øàëåí³
ãðîø³". 23.40 Í³÷í³ íîâèíè. 00.00
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

20.55 Çâîðîòíèé çâ'ÿçîê. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10 Êàáì³í: ïîä³ÿ
òèæíÿ. 21.20 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà
äî Äíÿ ì³ñòà Õåðñîí. 22.50 Ñóïåð-
ëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Òâ³é ãî-
ëîñ. 23.25 Åðà çäîðîâ'ÿ. 23.50 Äîê.
ô³ëüì ôåñòèâàëþ "Ïîêðîâ" "Áëîêàä-

íà â³ðà". 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.30
Çâîðîòíèé çâ'ÿçîê. 01.35 Ñâ³ò àòî-
ìà. 02.00 Ôåñòèâàëü "Ïîêðîâ".
"²ìïåðàòîð, ÿêèé çíàâ ñâîþ äîëþ".
02.50 "Íàùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ
òà Ê.Ãíàòåíêîì.

Êàíàë «1+1»
06.15 Ì/ô "Ñìóðôè". 07.00
"Ñïðàâæí³ ë³êàð³ - 2". 08.00
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî òàì?".
10.15, 10.40 Ì/ñ "Ò³ìîí ³ Ïóìáà".
11.05 Õ/ô "Ãîëóáêà". 19.30 ÒÑÍ: "Òå-
ëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí". 20.15
"Îïåðàö³ÿ êðàñà - 2". 22.00 Õ/ô "Äðó-
ãå êîõàííÿ". 00.05 Õ/ô "Ïåðåâ³çíèê
- 2"(2). 01.55 Õ/ô "Ïñèõè â òþðÿç³"(2).
03.45 Õ/ô "Ìîðñüêèé ï³õîòèíåöü -
2"(2).

IÍÒÅÐ
09.00 "Îðåë ³ Ðåøêà". 10.00 "Óêðà¿-
íî, âñòàâàé!". 10.55 Õ/ô "Àðèôìå-
òèêà ï³äëîñò³". 13.00 Õ/ô "Ñìåðø".
17.50 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë. Ñïåöâè-
ïóñê". 19.00 "Ðîçñì³øèòè êîì³êà".
20.00 Ïîäðîáèö³. 20.30 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 22.35 Ïðåì'ºðà. Õ/ô.
"Ïðàâîñóääÿ âîâê³â" (2). 00.40 "Áèò-
âà êîìïîçèòîð³â". 02.05 "Ïîäðî-
áèö³". 02.35 Ä/ô "Æàä³áí³ñòü. Ñìà-
êîòà".

ICTV
07.05, 03.25 Ì/ô "Ñêóá³ Äó ³ Êî-
ðîëü ãîáë³í³â". 08.45 Ç³ðêà YouTube.
10.00 Äà÷à. 10.30 Êâàðòèðíå ïèòàí-
íÿ. 11.35 Ñòîï-10. 12.55 Ñïîðò.
13.00 Ïðîâîêàòîð. 13.20 Òâ³é ðà-
õóíîê. 14.20 Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 15.25
Õ/ô "Çàáîðîíåíå öàðñòâî". 17.50
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "×îðíà áëèñêàâ-
êà". 21.10 Õ/ô "²íêàñàòîð" (2). 23.05
Íàøà Russia. 00.05 Ãîë³ òà ñì³øí³.
01.10 Õ/ô "Ïåðâ³ñíèé ñòðàõ" (2).
04.40 Ñâ³òàíîê.

ÎÐÒ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè.
06.10 "Êóìèðè. Îëåã Äàëü". 07.00
Õ/ô "Àëüï³éñüêà áàëàäà". 08.40
"Ñì³øàðèêè. Ï²Í-êîä". 08.55 "Ãðàé,
ãàðìîíü . óëþáëåíà!" 09.40 "Ñëîâî
ïàñòèðÿ". 10.10 "Ñìàê". 10.55 "Éî-
ñèï Êîáçîí. Ãðà çà ïðàâèëàìè ³ áåç".
12.15 Ñåðåäîâèùå ïðîæèâàííÿ.
"Ñïðàâà ïàõíå êîâáàñîþ". 13.15
Íîâèé "ªðàëàø". 13.55 Ò/ñ "Îñî-
áèñò³ îáñòàâèíè". 18.15 "Òàê äîá-
ðå!". 18.50 "Ëþäèíà ³ çàêîí". 20.00
"Âåëèêà ð³çíèöÿ". 21.00 "×àñ". 21.20
"Ñüîãîäí³ óâå÷îð³". 23.05 Õ/ô "Ëàñ-
êàâî ïðîñèìî íà áîðò". 00.45 Õ/ô
"Áåðåæ³òü ÷îëîâ³ê³â!". 02.05 Õ/ô
"Îñ³íí³ âåñ³ëëÿ". 03.20 Õ/ô "Ëàíöþ-
ãîâà ðåàêö³ÿ". 04.40 "Ïîëå ÷óäåñ".

ÑÒÁ
07.45 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 08.50
"Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöüêîþ".
09.00 "¯ìî âäîìà". 10.10 "Çâàæåí³
òà ùàñëèâ³-2". 15.00 "Íàö³îíàëüíå
òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5". 19.00
"Õ-Ôàêòîð-3". 22.20 Õ/ô "Êàâêàçüêà
ïîëîíÿíêà, àáî Íîâ³ ïðèãîäè Øó-
ðèêà" (1). 00.15 Õ/ô "Äåòåêòîð
áðåõí³-2".

îäðóæèìîñü".  03.50 Õ/ô "Ïñèõè â
òþðÿç³"(2).

IÍÒÅÐ
08.25 "Ãëÿíåöü". 09.25 "Øêîëà äîê-
òîðà Êîìàðîâñüêîãî". 10.00 "ÍÅ-
Ä²Ëß Ç "ÊÂÀÐÒÀËÎÌ"". 11.05 Õ/ô
"Ñîëäàò ²âàí Áðîâê³í" (1). 13.10 Õ/
ô "²âàí Áðîâê³í íà ö³ëèí³" (1). 15.20
Õ/ô "Çíèêëà ³ìïåð³ÿ". 17.55 Ïðå-
ì'ºðà. Ò/ñ "ß ïðèéäó ñàìà". 20.00,
02.40 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 21.00 Ò/ñ
"ß ïðèéäó ñàìà". 23.05 Ïðîãðàìà
"Ùî? Äå? Êîëè?". 00.20 Õ/ô "Äðà-
êóëà Áðåìà Ñòîêåðà" (2). 03.20 Õ/ô
"Çåìëÿ ïðîòè ïàâóêà" (3).

 ICTV
06.45 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
07.15 Äà÷à. 07.45 Òâ³é ðàõóíîê.
08.45 Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 09.50 Îë³ì-
ï³Ëÿïè. 11.00 Êîçèðíå æèòòÿ. 12.00
²íøèé ôóòáîë. 12.25 Ñïîðò. 12.30
Ñòîï-10. 13.30 Íàøà Russia. 14.15
Õ/ô "Ì³ñòåð Íÿíÿ". 16.15 Õ/ô "×îð-
íà áëèñêàâêà". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ.
19.30 Õ/ô "Ïðîôåñ³îíàë". 21.55 Õ/ô
"Òðèíàäöÿòü" (2). 00.00 Õ/ô "Çàáè-
ðàþ÷è æèòòÿ" (2). 02.00 ²íòåðàêòèâ.
Òèæíåâèê. 02.15 Áèòâà íàö³é. 04.40
Ñâ³òàíîê.

ÎÐÒ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâèíè. 06.10
"Íó, ïîñòðèâàé!". 06.25 Õ/ô "Çà
â³òðèíîþ óí³âåðìàãó". 08.05 "Ñëó-
æó Â³ò÷èçí³!". 08.40 "Ñì³øàðèêè.
Ï²Í-êîä". 08.50 "Çäîðîâ'ÿ". 10.10
"Íåïóòí³ íîòàòêè". 10.35 "Äîêè âñ³
âäîìà". 11.30 "Ôàçåíäà". 12.15 "Òàê
äîáðå!". 12.50 "²ãîð Êèðèëîâ. Æèò-
òÿ â ïðÿìîìó åô³ð³". 13.55 Ò/ñ "Îñî-
áèñò³ îáñòàâèíè". 17.40 "Êóìèðè.
Àííà Ãåðìàí". 18.45 "Íàäáàííÿ Ðåñ-
ïóáë³êè: Àííà Ãåðìàí". 21.00 "×àñ".
22.00 Õ/ô "8 ïåðøèõ ïîáà÷åíü".
23.45 Õ/ô "²íòåðä³â÷èíà". 02.15 Ò/ñ
"Ñåðöå Ìàð³¿". 03.00 Õ/ô "Äèâíà ³ñòî-
ð³ÿ äîêòîðà Äæåê³ëà òà ì³ñòåðà Õàé-
äà".

ÑÒÁ
06.50, 01.15 Õ/ô "Íåä³ëüíèé òàòî"
(1). 08.40 "Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöü-
êîþ". 08.50 "¯ìî âäîìà". 10.00, 00.15
"Íåéìîâ³ðí³ ³ñòîð³¿ êîõàííÿ". 11.05
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 12.05 "Ìàñ-
òåðØåô-2". 16.05 "Õ-Ôàêòîð-3".
19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 20.05
Õ/ô "Ìàìî÷êà ìîÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

06.50 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô "Ñåðöå äðà-
êîíà: Íîâèé ïî÷àòîê" (1). 09.00
Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿ åêðà-
íó. 11.00 Õ/ô "Ñòðàøíà êðàñóíÿ" (1).
13.00, 04.10 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü
- 9" (1). 15.00 Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå ðîç-
êðèòî" (1). 17.00 Ò/ñ "Á³ãëü" (1).
19.00, 03.40 Ïîä³¿ òèæíÿ. 19.30 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 22.15 Òîê-øîó "Âåëè-
êèé ôóòáîë". 00.15 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³
â³éíè - 5" (2). 02.10 Õ/ô "Êðåâí³ çâ'ÿç-
êè" (2).

Ò Å Ò
06.25 Ì/ñ "Ïðèãîäè Äàãà Êóìåäíî-
ãî". 07.15 Ì/ñ "Ëóíò³ê". 07.35 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëåïóçèêè. 08.35
Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³-
êîì. 09.35 Ì/ñ "×îðíèé ïëàù". 10.35
Õ/ô "Ïðèãîäè Áóðàò³íî". 13.35 Õ/ô
"²ñòîð³ÿ â³÷íîãî êîõàííÿ, àáî Ïîïå-
ëþøêà". 16.00 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ". 17.05 Õ/ô "Zîëóøêà". 19.00
Ì³ñòåð Òðîëîëî. 19.55 Äàéîø ìîëî-
äüîæ! 20.20 Õ/ô "Í³÷íà âàðòà" (2).
22.50 FAQ. ßê çíÿòè ä³â÷èíó ³ ò.ä..
23.00 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³"  (3). 00.50
Äóðíºâ + 1. 01.15 Õ/ô "ß í³êîëè íå
áóäó òâîºþ" (2). 02.50 Äî ñâ³òàí-
êó.

 «Ì-ñòóä³î»
8.00 - ä/ñ "Âîäà-ë³í³ÿ æèòòÿ". 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:05 - "Òîï Õ³ò 20".
10:30 - Íîâèíè "×àñ". 11.00 - Õ/ô.
12.30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13.00 -
"Äóõîâíå äæåðåëî" (ïîâòîð). 13.45
- Ì/ô. 14.30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15.00 - Äèòÿ÷èé ñåð³àë. 16.30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:10 - Ì/ô. 18.30
- Õ/ô. 20.00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.20 -
"7 äí³â". 21.10 - Õ/ô . 22:35 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î. 00.20 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

08.00 Ñïèòàéòå ó ë³êàðÿ. 09.15 Ì/
ñ "Êóíã-ôó Ïàíäà: Äèâí³ ëåãåíäè".
09.50 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêà-
ðó". 10.10 ËÎË. 11.40 Ò/ñ "Ùàñ-
ëèâ³ ðàçîì". 13.30 Ì/ô "²ëëÿ Ìóðî-
ìåöü ³ Ñîëîâåé ðîçá³éíèê". 15.15
Õ/ô "Êîä äà Â³í÷³". 18.15 Õ/ô "Òðè
ìóøêåòåðè". 20.45 Õ/ô "ßíãîëè ³
Äåìîíè". 23.50 Ñïîðòðåïîðòåð.
23.55 Õ/ô "Êðóòèëüíèé ìîìåíò" (2).
01.40 Ò/ñ "ßñíîâèäåöü-4" (2). 03.00
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 03.05 Êàòåðè-
íà Á³ëîêóð Ïîñëàííÿ. 03.55, 04.55,
05.25 Çîíà íî÷³.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.00,
11.00 Ò/ñ "Îñòàíí³é êîðäîí" (1).
10.00 Äîäîìó íà ñâÿòà. 12.00,
03.50 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 8"
(1). 13.00, 04.35 Ò/ñ "Äîðîæí³é ïàò-

ðóëü - 9" (1). 14.00 Ò/ñ "Çëî÷èí áóäå
ðîçêðèòî" (1). 16.00 Õ/ô "Ñòðàøíà
êðàñóíÿ" (1). 18.00, 19.20 Ò/ñ "Ðîñ-
³éñüêà ñïàäêîºìèöÿ" (1). 19.00,
03.30 Ïîä³¿. 21.10 Õ/ô "Êðóòèé" (2).
23.15 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè - 4" (2).
01.15 Õ/ô "Êðåâí³ çâ'ÿçêè" (2). 03.00
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.

Ò Å Ò
07.15 Ì/ñ "Ëóíò³ê". 07.35 Ìàëÿòà-
òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëåïóçèêè. 08.35
Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³-
êîì. 09.35 Ì/ñ "×îðíèé ïëàù". 10.35
Äèê³ òà ñì³øí³. 11.00 Ò/ñ "Õòî ó äîì³
ãîñïîäàð?". 11.35, 13.15 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ". 12.40 ÒÅÒ. 14.25
Îäíà çà âñ³õ. 15.35 Ì³ñòåð Òðîëî-
ëî. 16.15 Õ/ô "²ñòîð³ÿ â³÷íîãî êî-
õàííÿ, àáî Ïîïåëþøêà". 18.45 Õ/ô
"Zîëóøêà". 20.35 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³".
22.35 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 23.00 Ñëà-
âà ç³ Ñëàâºêîì Ñëàâ³íèì. 23.05 Ò/
ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³"  (3). 00.55 Õ/ô
"Îá'ºêò ìîãî çàõîïëåííÿ" (2). 02.40
Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8.00 - ä/ñ "Âîäà-ë³í³ÿ æèòòÿ". 8.30 -
Íîâèíè "×àñ". 9.05 - Ì/ô. 10.30 -
Íîâèíè "×àñ". 11.05 - "Òî÷êà çîðó".
12 00 - Ä/ñ. 12.30 -  Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13.00 - Õ/ô. 14.30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 15.00 -  Äèòÿ÷èé ñåð³-
àë. 16.30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - Õ/ô. 19.00 - Íîâèíè "×àñ".
19.30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.05 -  Ò/c.
21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.05 - Ê³íî-
âå÷³ð ç Ì-ñòóä³î . 23:35 - Õ/ô. 01:20
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
09.00 Ì/ñ "Êóíã-ôó Ïàíäà: Äèâí³
ëåãåíäè". 09.35 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìà-
äàãàñêàðó". 10.00 Ãîòóé. 11.00 Ï³êí³ê.
11.55 Íîâèé ïîãëÿä. 12.55 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 16.50 Õ/ô "Íàêàçàíî îäðó-
æèòè". 19.00 Ì/ô "²ëëÿ Ìóðîìåöü ³
Ñîëîâåé ðîçá³éíèê". 20.45 Õ/ô "Êîä
äà Â³í÷³". 23.50 Ñïîðòðåïîðòåð.
23.55 Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "Ëåòþ÷èé
ñëîí"". 02.00 Ò/ñ "ßñíîâèäåöü-4" (2).
03.20 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 03.25
Ìèêîëà Ëèñåíêî. 04.10, 05.00, 05.45
Çîíà íî÷³.

ÍÅÄ²Ëß, 16 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.05 Äîê. ô³ëüì ôåñòèâàëþ "Ïî-
êðîâ" "Îáèòåëü Ñâÿòîãî Àíòîí³ÿ".
07.35 Ñ³ëüñüêèé ÷àñ. 08.00 Óêðàâ-
òîêîíòèíåíò. 08.20 Êîðèñí³ ïîðàäè.
08.30 Ôóòáîë Óêðà¿íè. 09.05 Àðì³ÿ.
09.20 Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé.
09.45 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 10.05 Êðîê
äî ç³ðîê. ªâðîáà÷åííÿ. 10.45 Êðà¿-
íó - íàðîäîâ³!. 11.05 Êàðàîêå äëÿ
äîðîñëèõ. 12.05 Øåô-êóõàð êðà¿íè.
12.55 Áëèæ÷å äî íàðîäó. 13.30 Ïðå-
ì'ºðà. Ðàïòîâà ñëàâà. 14.00 ßê öå?
14.30 Õ/ô "Îáåë³ñê". 16.15 Çîëîòèé
ãóñàê. 16.45 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè.
17.30 Ïîãîäà. 17.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Òèæäåíü. 18.15 Ïîãîäà. 18.20 Ë³òí³é
æàðò ç Ì.Ëóêèíñüêèì. 18.50 Â³òàñ.
Íîâèé êîíöåðò. 20.40 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 20.50 Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 21.00
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.35 Òî÷êà çîðó.
22.00 Ôîëüê-music. 22.50 Ïîãîäà.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00
Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.30 Ïîãî-
äà. 23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê.
01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 01.55 Ãîëîâ-
íèé àðãóìåíò. 02.05 Êàáì³í: ïîä³ÿ
òèæíÿ. 02.15 Ôåñòèâàëü "Ïîêðîâ".
"Íî¿â êîâ÷åã".

 Êàíàë «1+1»
06.00 Ì/ô "Äåëüô³í - ³ñòîð³ÿ ìð³¿".
07.15, 07.40 Ì/ñ "Ò³ìîí ³ Ïóìáà".
08.05 "Ðåìîíò +". 09.00 Ëîòåðåÿ
"Ëîòî-çàáàâà". 10.20 "Êóë³íàðí³ êóð-
ñè ç Þë³ºþ Âèñîöüêîþ 2". 10.45 Õ/
ô "Ãîëóáêà". 19.30, 23.25 "ÒÑÍ-òèæ-
äåíü". 20.15 "Ì³é çìîæå 2". 22.10
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 00.10 Õ/ô "Êàäè-
ëàê Ðåêîðäç"(2). 02.30 Õ/ô "Äàâàé

ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî íà çà-
õèñò. 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
17.10, 19.15, 03.45 Ïîä³¿ Ñïîðò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êà-

òèíà Ëþáîâ - 2" (1). 22.00 Õ/ô "Êðà-
ùå íå áóâàº" (2). 01.00 Õ/ô "Äîðîñ-
ëà íåñïîä³âàíêà" (2). 02.45 Ëàñêà-
âî ïðîñèìî.

Ò Å Ò
07.35 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷". 08.55, 14.45 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè". 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 11.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ". 12.00,
19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.40, 18.45
Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 13.20, 20.25 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 13.45 Ò/ñ "Ìàðãîøà".
15.50, 00.50 Ó ÒÅÒà òàòî!. 16.30
Êîðîëåâà áàëó 2. 17.40 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ". 19.50 ÁÀãèíÿ øî-
ï³íãó. Áåç öåíçóðè. 20.50 Ò/ñ "Äºòêà"
(2). 21.50 Îäíà çà âñ³õ. 22.15 Ò/ñ
"Ãðà ïðåñòîë³â"  (2). 23.20 Ò/ñ "Õî-
äÿ÷³ ìåðö³"  (3). 00.25 Äóðíºâ + 1.
01.15 Äîñâ³äîñ.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9.00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
11.05 - Õ/ô. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ"
(ïîâòîð). 13.45 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:10
-  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45
-  Ò/c. 15:40 - Ä/ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17.00 - Ä/ñ. 17.50 - Ì/
ô. 18:10 - Ò/c. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ".
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -"Òî÷êà
çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - "Àêòó-
àëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð
ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
22:05 - Ò/c. 22:55 - Ò/c. 23:50 - Í³÷ ç
"Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
13.35, 14.35 Kids Time. 13.40 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà". 14.50, 15.50
Teen Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55,
00.20 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 17.55, 22.05
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.30, 01.40 Ñïîðò-
ðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿. 19.55 Ò/ñ
"Çàêðèòà øêîëà". 21.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 23.10 Ò/ñ "Êîðîòêèé êóðñ
ùàñëèâîãî æèòòÿ" (3). 01.50 Ò/ñ "ßñ-
íîâèäåöü-4" (2). 02.35 Ò/ñ "Îñòàíí³é
àêîðä". 03.20 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
03.25 Áèñòðîïëèííèé ñîí.

ÑÓÁÎÒÀ, 15 ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.25 Êîðèñí³ ïîðàäè. 07.40 Îë³ìï-
³éñüêèé âèêëèê. 08.00 Øóñòåð-Live.
09.25 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà.
09.40 Øóñòåð-Live. 10.55 "Ñåêðåòè
óñï³õó" ç Íàòàëåþ Ãîðîäåíñüêîþ.
11.30 Çåëåíèé êîðèäîð. 11.40 Õ/ô
"Òîãî äàëåêîãî ë³òà". 12.55 Õ/ô "Çà-
êîí". 15.10 Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà.
16.05 Ñëîâ'ÿíñüêèé áàçàð. Â³äêðèò-
òÿ. 18.10 Çîëîòèé ãóñàê. 18.35 Ñâ³ò
àòîìà. 18.55 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò
Óêðà¿íè. Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Çîðÿ" (Ëó-
ãàíñüê) - "Øàõòàð" (Äîíåöüê). 19.45
Â ÏÅÐÅÐÂ²: Ïîãîäà. 20.50 Ìåãàëîò.

Teen Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55,
00.15 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 17.55, 22.00
Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.30, 01.35 Ñïîðò-
ðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿. 19.55 Ò/ñ
"Çàêðèòà øêîëà". 21.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 23.10 Ò/ñ "Êîðîòêèé êóðñ
ùàñëèâîãî æèòòÿ" (3). 01.50 Ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé. 01.55 Ò/ñ "Âðÿòó-
âàòè Ãðåéñ-3" (2). 02.35 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é àêîðä". 03.20 Çîíà íî÷³ Êóëü-
òóðà. 03.25 SOLO-MEA.

Ï’ßÒÍÈÖß, 14  ÂÅÐÅÑÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.30 Åðà á³çíåñó. 07.40 Ãëàñ íàðî-
äó. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40 Êî-
ðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.30 Ïðå-
ì'ºðà. Ä/ô "Ñ³ìäåñÿòíèêè. Êîñòÿí-
òèí ªðøîâ". 10.05 Òîê-øîó "Ëåãêî
áóòè æ³íêîþ". 11.00 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 11.55 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà .12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.25 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåð-
áàòþê. 12.55 Îêîëèöÿ. .13.35 Õ/ô
"Ñèí ïîëêó" . 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
.15.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð .
15.30. Íàøà ï³ñíÿ. 16.15 Ïîãîäà.
16.20 Õ/ô "22-ãî ÷åðâíÿ ð³âíî î 4-
é ãîäèí³". 17.55 Îñ³íí³é æàðò ç Î.Âî-
ðîáåé. 18.25 Øëÿõàìè Óêðà¿íè.
18.45 Ïîãîäà. 18.50 Æàðò ç ãóðòîì
"Åêñ-ÁÁ" òà Ñ.Àëüòîâèì. 19.45
Ç³ðêè ãóìîðó Þ.Ãàëüöåâ, Î.Âîðî-
áåé. 20.35 After Live (Çà ëàøòóí-
êàìè Øóñòåð-Live). 21.00 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 21.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.25
Øóñòåð-Live. 22.45 Òð³éêà, Êåíî,
Ñåêóíäà óäà÷³. 22.50 Øóñòåð-Live.
00.00 Ï³äñóìêè. 00.15 Ïîãîäà.
00.20 Õóä. ô³ëüì "Åïîõà ÷åñò³". 24
ñåð³ÿ. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.40
After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-
Live). 02.00 Ôåñòèâàëü "Ïîêðîâ".
"Êîñìîñ ÿê ïîñëóøí³ñòü".

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí".
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 10.30, 11.15 Ò/ñ "Ñë³äà-
êè". 11.40 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.00,
04.55 "²ëþç³ÿ áåçïåêè". 14.10 "Ïå-
êåëüíà êóõíÿ - 2". 15.20 "Ðîñ³éñüê³
ñ³ìåéí³ äðàìè". 16.40 "Ïðîáà÷ ìåí³,
ìîÿ ëþáîâå". 17.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 18.25 Ò/ñ "Ñêë³ôîñîâñüêèé".
20.15 "Äîáðèé âå÷³ð 2". 21.20 Õ/ô
"Ïåðåâ³çíèê - 2"(2). 23.15 Õ/ô
"Ìîðñüêèé ï³õîòèíåöü - 2"(2). 01.15
Õ/ô "Òåðîðèñò"(2). 03.10 Õ/ô "Ìèñ-
ëèâö³ çà àëìàçàìè"(2).

IÍÒÅÐ
07.30, 20.55 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10 Ò/ñ "Òàºìíèö³ ñë³äñòâà - 10".
11.15 "Äåòåêòèâè". 12.15 "Çíàê
ÿêîñò³". 13.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 14.55 "Ñó-
äîâ³ ñïðàâè". 15.55 Ò/ñ "Àííà Ãåð-
ìàí". 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1).
19.05 "Ïðî æèòòÿ". 20.00, 02.30 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.45 "Ïîäðîáèö³. Íåôîð-
ìàò". 21.00 "Âåëèêà Ð³çíèöÿ". 23.00
"Âåëèêà ïîë³òèêà ç ªâãåí³ºì Êèñå-
ëüîâèì". 03.00 Ä/ñ "Ó öåíòð³ ïîä³é
3".

 ICTV
06.40, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.50,
09.30, 12.55, 19.25, 01.10 Ñïîðò .
06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ñòîï-
10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.35,
19.30 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.35,
16.30 Ò/ñ "Îïåðè". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.00, 20.15 Ò/ñ "Ìîðñüê³ äè-
ÿâîëè". 15.15, 22.40 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.55 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ.
00.10 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³-3". 01.20 Ãîë³
òà ñì³øí³. 02.15 Ò/ñ "Ðóá³êîí". 03.35
Ò/ñ "Ï³ä ïðèêðèòòÿì-2".

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâèíè. 05.05 "Äîáðîãî ðàíêó".
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.45
"Æèòè çäîðîâî!". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.20 Ò/ñ "Ñåðöå Ìàð³¿". .
13.25 "×àñ îá³äàòè!". 14.00 ²íø³ íî-
âèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 15.15 "ÆÊÃ". 16.15 "Äîêè âñ³
âäîìà". 16.55 "×åêàé íà ìåíå".
18.40 "Ïîëå ÷óäåñ". 19.45 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä". 23.40 "Áåç
ñâ³äê³â". 00.15 Ò/ñ "Áîðäæèà". 01.10
Õ/ô "Ïîäâ³éíèé îáã³í". 02.35 Õ/ô "Òî-
ð³øíÿ êàäðèëü". 03.45 Õ/ô "Êîðîë³-
âñüêà ðåãàòà". 05.15 "ªâãåí Ìîðãó-
íîâ. Íåñòåðïíèé áàëàìóò".

ÑÒÁ
06.40 Õ/ô "Íå ï³äãàíÿé êîõàííÿ" (1).
09.00 Õ/ô "Êàòåðèíà" (1). 17.55,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.05 Õ/ô
"Êàâêàçüêà ïîëîíÿíêà, àáî Íîâ³
ïðèãîäè Øóðèêà" (1). 20.00, 22.40
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþ-
þòü âñ³!-5". 00.10 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò".
01.10 Õ/ô "Ï³ñî÷íèé äîù" (1). 02.45
"Âiêíà-Ñïîðò".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Ãëó-
õàð. Ïîâåðíåííÿ" (1). 11.00, 21.00
Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 12.10, 04.30 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35 Ùèðî-

êè". 14.10, 03.30 "Ïåêåëüíà êóõíÿ -
2". 15.20 "Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè".
16.40 "Ïðîáà÷ ìåí³, ìîÿ ëþáîâå".
17.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 18.25 Ò/ñ
"Ñêë³ôîñîâñüêèé". 20.15 "Äàâàé, äî
ïîáà÷åííÿ". 21.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ
2". 23.20 Õ/ô "Ìèñëèâö³ çà àëìàçà-
ìè"(2). 01.45 Õ/ô "Îñîáëèâèé
â³ää³ë"(2).

IÍÒÅÐ
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 07.30, 20.55 "Ñïîðò ó
Ïîäðîáèöÿõ". 09.10 Ò/ñ "Òàºìíèö³
ñë³äñòâà - 10". 11.10 "Äåòåêòèâè".
12.15 "Çíàê ÿêîñò³". 13.00 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 14.55 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
15.55 Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí". 18.10 Ò/ñ
"Êðîâèíóøêà" (1). 19.05 Ïðîãðàìà
"Ïðî æèòòÿ". 20.00 "Ïîäðîáèö³".
20.45 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 21.00
Ò/ñ "Àííà Ãåðìàí" Çàêëþ÷íà ñåð³ÿ.
23.15 Ò/ñ "Ï³ä ïðèêðèòòÿì" (2). 01.30
Ïîäðîáèö³. 02.00 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæ-
áà ðîçøóêó ä³òåé". 02.05 Õ/ô "Ãîëèé
ñâ³äîê" (3). 03.30 Ä/ô "Æàä³áí³ñòü.
Ìåðåæ³ áðåõí³".

 ICTV
06.40, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.50,
09.30, 12.55, 19.25, 01.05 Ñïîðò.
06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ìàê-
ñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.35, 19.30, 01.15 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.35, 16.35 Ò/ñ "Îïåðè".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00, 20.15 Ò/ñ
"Ìîðñüê³ äèÿâîëè". 15.20, 22.35 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.50 Ôàêòè. Ï³äñóì-
êè äíÿ. 00.05 Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³-3".
02.10 Ò/ñ "Ðóá³êîí". 03.25 Ò/ñ "Ï³ä
ïðèêðèòòÿì-2".

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
04.00 Íîâèíè. 09.15 "Êîíòðîëüíà
çàêóï³âëÿ". 09.45 "Æèòè çäîðîâî!"
10.55, 04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.20,
02.15 Ò/ñ "Ñåðöå Ìàð³¿". 13.25 "×àñ
îá³äàòè!". 14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.20
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15
"ÆÊÃ". 16.15 "Äîêè âñ³ âäîìà". 16.55
Ò/ñ "Çáåðåæåí³ äîëåþ". 18.40, 03.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!". 19.45, 01.20
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30
Ò/ñ "Ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä". 23.40 Í³÷í³
íîâèíè. 00.00 "Áåç ñâ³äê³â". 00.30
Ò/ñ "Áîðäæèà".

ÑÒÁ
07.20, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.00 "Âàã³òíà ó 16". 10.00
"Äîíüêè-ìàòåð³". 11.05 Õ/ô "Íå ï³äãà-
íÿé êîõàííÿ" (1). 13.45 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.40 "Çâàæåí³ òà
ùàñëèâ³-2". 01.00 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"
(2). 01.50 Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ" (1).
03.30 Õ/ô "Äâà êàï³òàíè" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10, 21.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
22.00 Ò/ñ "Ãëóõàð. Ïîâåðíåííÿ" (1).
11.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 12.10, 04.35
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî
íà çàõèñò. 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿.
17.10, 19.15, 03.55 Ïîä³¿ Ñïîðò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). 19.20, 04.00 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Êà-
òèíà Ëþáîâ - 2" (1). 01.00 Õ/ô "Áðà-
òè Áëþç 2000" (2). 03.00 Ò/ñ "Ó ïîë³
çîðó. Òðåò³é ñåçîí" (2).

Ò Å Ò
07.35 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.55 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.20 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷". 08.55, 14.45 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè". 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 11.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ". 12.00,
19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.40, 18.45
Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 13.20, 20.25 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 13.45 Ò/ñ "Ìàðãîøà".
15.50, 00.50 Ó ÒÅÒà òàòî!. 16.30
Êîðîëåâà áàëó 2. 17.40 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ". 19.50, 01.15 Äîñ-
â³äîñ. 20.50 Ò/ñ "Äºòêà"  (2). 21.50
Îäíà çà âñ³õ. 22.15 Ò/ñ "Ãðà ïðå-
ñòîë³â"  (2). 23.20 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³"
(3). 00.25 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òó-
á'à.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
11.05 - Ò/c. 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà"
(ïîâòîð). 13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14:45 -  Ò/c. 15:40 - Ä/ñ.
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.. - Ä/ñ.
17.50 - Ì/ô. 18:15 - Ò/c. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 20.00 - Ê³íoâå÷³ð ç Ì- ñòóä³î.
21:30 - "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/c. 22:50 - Ò/
c. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
13.35, 14.35 Kids Time. 13.40 Ì/ñ
"Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà". 14.50, 15.50
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 10.09.12 – 16.09.2012

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 19
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 11
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

28 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 14 îñ³á.

À.ÀÍÃÅË,
íà÷àëüíèê

Ìóêà÷³âñüêîãî

ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ОВЕН. Не варто забу�
вати про завершення
давніх справ. Своє�
часний прояв ініціати�

ви на роботі буде сприяти
наступному кар'єрному  ро�
сту. Беріть активну участь у
рішенні питань і на роботі, і
вдома.

ТЕЛЕЦЬ. Вас будуть
критикувати з усіх
боків – і найобразли�
віше, що майже що�
разу критика буде

суттєвою. Вам доведеться
вирішувати проблеми від
яких буде залежати – чи
відкриються перед вами нові
можливості.

БЛИЗНЮКИ. На�
дайте своєму ото�
ченню більше волі в
виборі, не давіть
своїм авторитетом.

Терпіння переможе все. Вам
почне таланити у  справах,
що вимагають творчих ініціа�
тив.

РАК. Будьте завбач�
ливі при спілкуванні з
начальством, ваші
знання і компе�

тентність не повинні занад�
то різати око начальству.
Підйом вашої працездат�
ності дозволить вам розв'яза�
ти багато проблем і встигну�
ти завершити намічене.

ЛЕВ. Багато справ,
що хвилюють вас,
благополучно розв'�
яжуться. Виявіть обе�

режність стосовно нових
ідей. Сконцентруйтеся на ос�
новному, і тоді будь�яка пере�
шкода буде переборена. У
вихідні вас може очікувати
гучна компанія � не відмов�
ляйтеся від можливості відпо�
чити з друзями.

ДІВА. Ви таки відчує�
те силу для нових
здійснень. Різномані�
тний  запас ідей допо�
може вам виявити

себе як лідера. У вихідні дні
обов'язково  знайдіть час для
старих друзів, бажано – по�
більше.

ВАГИ. Розміряйте
свої сили з реальні�
стю, щоб не почати
падати  від виснажен�

ня. Поринаючи в роботу, не
забувайте, що існують і інші
життєві  сфери, які можуть за�
жадати від вас пильної ува�
ги.

СКОРПІОН . На вас
очікують цікаві події.
Вловіть напрямок
вітру змін, щоб по

максимуму не упустити спри�
ятливі можливості. Залишай�
теся  чесним перед собою і
близькими, і тоді ніякі слухи
не зможуть ушкодити вам.

СТРІЛЕЦЬ . Важливо
зберігати спокій і
в р і в н о в а ж е н і с т ь .
Спостерігайте за
плином життя і не

квапте події. Не варто нічого
робити на  зло навколишнім,
як сильно б вам цього не хот�
ілося.

КОЗЕРІГ. Постарай�
теся не загострюва�
ти відносин з колега�
ми по роботі, і тоді ви

у всьому будете успішні. У
вихідні дні ваша практичність
буде на висоті, але побоюй�
теся опуститися до дріб'язко�
вості.

ВОДОЛІЙ. Сприят�
ливо будувати будь�
які плани на найб�
лижче  майбутнє. З
начальством краще

не сперечатися, навіть якщо
дуже хочеться.

РИБИ. Тиждень нія�
ких особливих не�
приємностей не об�
іцяє. Ваша спосте�

режливість істотно підви�
щиться. Очікується багато
спілкування, нових знай�
омств, важливих зустрічей і
нарад. Будьте пильні, тому
що можливі спокуси і ілюзії.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

Болі у попереку
 Свіжий листок лопуха треба змочити холодною

водою, нижнім боком покласти на болюче місце і при�
в’язати. Влітку можна нарвати листя лопуха і висуши�
ти. Взимку достатньо намочити його в теплій воді і
застосовувати, як вказано вище. Це хороший знебо�
люювальний засіб.

 Налити настоянки валеріани в мисочку. Змочити
в ній марлю або шматок тканини, накласти на хворе
місце і зробити компрес; тримати, поки зможете тер�
піти.

Чистимо печінку
 Заваріть у термосі 1 ст. ложку трави полину і 1 ст.

ложку плодів шипшини літром окропу, залишіть на�
стоюватися на ніч. Приймайте цей настій по 100 г
тричі на день перед їдою. Він нормалізує роботу печ�
інки, відразу поліпшується стан шкіри.

Якщо «стріляє» у вусі
 Натріть на тертці хрін і замотайте його в марлю.

Зробіть два такі компреси і один покладіть на чоло, а
другий – на потилицю. Як відчуєте, що після тепла
починає пекти, – відразу знімайте. Таке прогрівання
тамує біль, що вистрілює у вухо.

Â  ñòîëîâîé âîèíñêîé
÷àñòè:

– Êòî äåæóðíûé?
– ß, òîâàðèù ïîëêîâ-

íèê!
– Ïî÷åìó íå êëàäåòå

ëàâðîâûé ëèñò â ñóï?
– Íå æðóò, òîâàðèù

ïîëêîâíèê.

Æåíñêàÿ ëîãèêà.
– À êàêîé èç ýòèõ äâóõ

ïîïóãàåâ – ìàëü÷èê, à
êàêîé – äåâî÷êà?

– Êåøà – ìàëü÷èê, Êñþ-
øà – äåâî÷êà.

Íå çíàþ, êàêîé ÿ äðóã,
íî âðàã ÿ î÷åíü õîðî-
øèé.

Êîëëåãà â íîâóþ êâàð-
òèðó  ïåðååçæàåò. Ñ
îäíîé ñòîðîíû – ìîðã
ãîðáîëüíèöû. Ñ äðóãîé
– íåïîäàëåêó êëàäáè-
ùå. Ñïàëüíûé, â îá-
ùåì, ðàéîí...

Áûëî ó öàðÿ òðè
ñûíà-êðàíîâùèêà. Ïî-
çâàë êàê-òî îí èõ è ãî-
âîðèò:

– Íó, äåòè,  ãäå ñòðå-
ëà óïàäåò – òàì è
æåíó ñåáå èùèòå.

Áðîñàÿ ìóñîð íà óëè-
öå, íå çàáûâàéòå õðþê-
íóòü.

Ñîöèîëîãè÷åñêèå  èñ-
ñëåäîâàíèÿ  ïîêàçûâà-
þò, ÷òî ïî÷òè ñòî
ïðîöåíòîâ  ëþäåé, ñåâ-
øèõ íà åæà, æàëåþò
ñîáñòâåííóþ çàäíèöó,
è ëèøü åäèíèöû  çàäó-
ìûâàþòñÿ î ñóäüáå
åæà.

☺ ☺ ☺

7  âåðåñíÿ â³äçíà÷àº ñâ³é ïðåêðàñíèé þâ³ëåé
ÑÎÔ²ËÊÀÍÈ×

Ìàð³ÿ Ìèõàéë³âíà.
Ùèðî â³òàºìî ìèëó þâ³ëÿðêó!
Õàé ðàä³ñòü ïðèõîäèòü äî Âàøîãî äîìó,
Ðîçâ³º íåãîäó, òðèâîãè ³ âòîìó.
Áàæàºì ïðîæèòè ó ñèë³ é çäîðîâ¿
Ùå ìíîã³¿ ë³òà!  Ùàñëèâî¿ äîë³!
Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ ÒçÎÂ «Äèìèòðîâ».

У МУКАЧІВСЬКОМУ
ДРАМТЕАТРІ

9 âåðåñíÿ î 12.00
â³äáóäåòüñÿ âèñòàâà äëÿ ä³òåé

«Êóðî÷êà ðÿáà»
Ëàñêàâî ïðîñèìî!

Висловлюємо   глибоке   співчуття   і   поділяємо   гли�
боке   горе   із працівницею нашого колективу Ж.І.Гай�
сак з приводу смерті її дорогої матері

Надії Сидорівни ЛЕНДЄЛ.
Щиросердно   поділяємо   біль   невимовної   втрати   з

рідними   та близькими покійної і сподіваємося, що Гос�
подь Бог прийме праведну душу почилої у Царство Своє.

Співчуваючі колективи
ТОВ «Гастроном «Мукачево» та ТОВ «ЛатУж»

Висловлюємо  щирі співчуття  Сергію Васильови�
чу Паламарчуку та його дружині Ользі Семенівні  з
приводу тяжкої втрати — смерті його матері та її свек�
рухи

Віри Федорівни.

Пам’ять про цю чудову жінку  назавжди залишить�
ся з нами. Хай земля буде їй пухом, а душа її упо�
коїться в Царстві Небеснім.

Від родичів
з Чинадієва та Бистриці.

Минуло дев'ять днів, як немає з
нами нашої найдорожчої,  найріднішої
Дружини, Матінки, Бабусі

Марії Іванівни МАНИЧЕВОЇ.
Жагучий, нестерпний біль, відчуття

гіркої, непоправної втрати оселився у
наших душах. Не можемо повірити, що
Твоє добре, чарівне, золоте серце
більше не відчує красу життя, для всіх,
хто Тебе знав, працював поруч, Ти на�
завжди залишишся  взірцем активного,
небайдужого ставлення до життя, не�
втомної працездатності, великої і щирої
любові до людей. Рідненька наша, не�
забутня, ми назавжди збережемо світлі,
радісні спогади про Тебе у люблячих сер�
цях і вдячній пам'яті.

Висловлюємо вдячність усім, хто под�
ілив з нами велику скорботу непоправ�
ної втрати, прийшов нам на допомогу у
важку хвилину.

                                         Вдячні сім'ї
Маничевих, Бако




