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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).

НОБЕЛIВСЬКИМ лауреатом  у лiтературi  став ки�
тайський письменник  Мо Янь. Вiд України на це звання
подавався поет Борис Олiйник.

Нобелiвську премiю миру з 231 номiнанта цього разу
присуджено Євросоюзу.

ДО КIНЦЯ року Збройнi Сили України скоротять на
вiсiм тисяч чоловiк, пiсля чого  загальна чисельнiсть
оборонного вiдомства становитиме 184 тисячi осiб.

УРЯД Грецiї  ухвалив  вiддати у довгострокову оренду
40 островiв. До цього спричинила  скрутна економiчна
ситуацiя в країнi й проблеми з  поверненням зовнiшнiх
боргiв.

ОПУБЛIКОВАНО перелiк  пiвсотнi країн, найбiльш
сприятливих для народження дiтей. Перше мiсце  посiла
Iсландiя, де найвищий  рiвень  виживання дiтей. Зами�
кають список Сомалi.

ФАНАТИ  аргентiйського  футбольного клубу "Рiвер
Плейт" продемонстрували свою прихильнiсть до лю�
бимого клубу – розгорнули на вулицях  Буенос�Айреса
виготовлений ними клубний прапор довжиною 7829
метрiв.

ПРЕЗИДЕНТ Пакистану  Асiф Зарiдарi запропонував
Генеральнiй Асамблеї ООН на свiтовому рiвнi  ввести
кримiнальну вiдповiдальнiсть за богохульство.

ВЕРХОВНА Рада  установила  штраф у розмiрi 170�
510 грн. за отримання громадянами України подвiйного�
�iноземного громадянства.

АМЕРИКАНСЬКI  вченi  створили комп’ютер, який
змоделює наш Всесвiт.

В ООН дiйшли висновку, що до 2050 року у свiтi буде
бiльше пенсiонерiв, нiж дiтей, а число  сторiчних жителiв
виросте з 316  тисяч сьогоднi до 3 мiльйонiв у 2050 роцi.

МИНУЛОГО тижня на 133�му роцi життя у Грузiї по�
мерла найстарiша жителька планети Антиса Увичава.

АМЕРИКАНСЬКИЙ космiчний зонд " Вояджер�1", за�
пущений в 1977�му роцi став першим  космiчним апара�
том, який вийшов за межi Сонянчної системи.

ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
бригади лісорубів. Оплата праці потижне�

ва. Заробітна плата висока. Вахтовий
метод роботи. Телефони для довідок:

0674715558, 0990550917.

СТАРТУВАЛА
ПЕРЕДПЛАТА

на газету
«ÌÓÊÀ×ÅÂÎ»

на 2013�й рік.
У передплатних умо�

вах нічого не змінюєть�
ся

Передплатна вар�
тість  1�го номера га�
зети

на 1 місяць—8 грн., на
квартал—24 грн., на 6
місяців – 48 грн., на
рік—96 грн.

Оформити підписку
вам допоможуть у будь�
якому поштовому
відділенні міста і райо�
ну або  безпосередньо
у редакції газети за ад�
ресою м. Мукачево,
вул. Яр. Мудрого, 5�а
(2�й поверх).

ÕÀÉ ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜÊÎÌÓ
ÐÎÄÓ ÍÅ ÁÓÄÅ ÏÅÐÅÂÎÄÓ

Від усього серця вітаю рідний трудо�
вий колектив з професійним святом –
Днем працівників харчової промисловості
та 66�річчям з часу створення підприєм�
ства! У цей знаменний день бажаю усім
вам, дорогі мукачівські кондитери, наші
шановні ветерани, міцного здоров’я, доб�
ра і щастя. Наполеглива, сумлінна праця
дружного колективу, постійний творчий
пошук, організованість, висока дисциплі�
на та культура виробництва сприяли ство�
ренню сучасного підприємства добре зна�
ного у місті, краї, Україні та за її межами.
Хай вистачить вам професійної майстер�
ності, витримки і терпіння для виконання
нових завдань, поставлених часом в ім’я
розбудови нашої молодої незалежної дер�
жави – України!

Валентина ПАПАЗОВА,
генеральний директор ПАТ «Конди�

терська фабрика «А.В.К.», м. Мукаче�
во», заслужений працівник промисло�
вості України, член виконкому Мукачі�
вської міської ради

Ç ØÀÍÎÞ ² ÏÎÂÀÃÎÞ!
Íàäçâè÷àéíî ìóäðó, øàíîâàíó ëþäèíó âåëè-

êî¿ äóø³, ÿñêðàâó îñîáèñò³ñòü, òàëàíîâèòîãî, ñïðà-
âåäëèâîãî ³ ïîðÿäíîãî êåð³âíèêà – ãîëîâó Ìó-
êà÷³âñüêîãî ì³ñüêîãî Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðå-
ñòà

²ðèíó Ôåäîð³âíó Ì²ËÅÑ
â³ä óñ³º¿ äóø³ ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì
Äíåì íàðîäæåííÿ! Âàì, äîðîãà íàøà þâ³ëÿðêî,
ïðèòàìàííà âèâàæåí³ñòü, ìóäðà ðîçñóäëèâ³ñòü,
ñïðàâæí³é ïðîôåñ³îíàë³çì. Âàø ãîñòðèé ðîçóì,
âèñîêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ãîòîâí³ñòü ïðèéòè íà äî-
ïîìîãó íóæäåííèì ³ çíåäîëåíèì, íå ïåðåñòàþòü

ïðèºìíî äèâóâàòè. Æèòòÿ íå ðàç âèïðîáîâóâàëî Âàñ íà ì³öí³ñòü, ³
ñüîãîäí³ Âè, ²ðèíî Ôåäîð³âíî, ìàºòå äîñòàòíüî ëþäñüêî¿ ïîâàãè.
Òîæ íåõàé äîëÿ çàâæäè áóäå ïðèõèëüíîþ äî Âàñ – íåïåðå-
ñ³÷íî¿ îñîáèñòîñò³, ëþäèíè ùåäðî¿ äóø³, ÿêà â³ääàº çíàí-
íÿ, ñèëè ³ äîñâ³ä â³ðíîìó ñëóæ³ííþ ìóêà÷³âöÿì, ñâîº-
ìó íàðîäó, ð³äí³é Óêðà¿í³!

Ìíîã³¿ Âàì ë³òà ïðè Áîæîìó áëàãîñëîâåíí³, ó ùèð³é
ëþáîâ³ îòî÷óþ÷èõ òà ïðè ì³öíîìó çäîðîâ’¿.

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ – êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî  Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà



Íå ïîçâîëÿé òâîåìó ÿçûêó îïåðåæàòü òâîþ ìûñëü. (Õèëîí).Íå ïîçâîëÿé òâîåìó ÿçûêó îïåðåæàòü òâîþ ìûñëü. (Õèëîí).Íå ïîçâîëÿé òâîåìó ÿçûêó îïåðåæàòü òâîþ ìûñëü. (Õèëîí).Íå ïîçâîëÿé òâîåìó ÿçûêó îïåðåæàòü òâîþ ìûñëü. (Õèëîí).Íå ïîçâîëÿé òâîåìó ÿçûêó îïåðåæàòü òâîþ ìûñëü. (Õèëîí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 18  æîâòíÿ 2012 ð.

¹ 42 (942)¹ 42 (942)¹ 42 (942)¹ 42 (942)¹ 42 (942)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

«Ïîäàðóé ïîñì³øêó! –
ï³ä òàêîþ íàçâîþ ó ì³ñò³
Ìóêà÷åâ³ ñüîãîäí³, 10
æîâòíÿ 2012 ðîêó, ïðîé-
øîâ áëàãîä³éíèé çàõ³ä,
ïðèñâÿ÷åíèé Ì³æíàðîä-
íîìó äíþ ïñèõ³÷íîãî çäî-
ðîâ’ÿ. ² õî÷à â Óêðà¿í³
Âñåñâ³òí³é äåíü ïñèõ³÷íî-
ãî çäîðîâ’ÿ â³äçíà÷àþòü ç
1992 ðîêó, ó Ìóêà÷åâ³ íà
òàêîìó ð³âí³ â³í ïðîâîäèâ-
ñÿ âïåðøå.

²í³ö³àòîðàìè çàõîäó, ïî-
êëèêàíîãî ï³äòðèìàòè
ñ³ì’¿, ÿê³ âèõîâóþòü ä³òåé
ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè,
ïðèâåðíóòè óâàãó ãðî-

Ó Ìóêà÷åâ³ çàïðîøóâàëè äàðóâàòè
ïîñì³øêè ä³òÿì ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè

ìàäñüêîñò³ äî îõîðîíè
ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ, äî
âèð³øåííÿ ïðîáëåì, ÿê³
ñïðè÷èíÿþòü çðîñòàííþ
çàõâîðþâàíîñò³, ñòðåñ³â,
äîïîìîãòè ä³òÿì â³ä÷óòè
òóðáîòó ïðî ñåáå òà îòðè-
ìàòè ðàä³ñòü â³ä ñï³ëêó-
âàííÿ, ñòàëè ì³ñüê³ ãðî-
ìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà áëà-
ãîä³éí³ ôîíäè, çîêðåìà, 
Ìóêà÷³âñüêå ì³ñüêå òîâà-
ðèñòâî «²íâàë³äè äèòèí-
ñòâà», áëàãîä³éíèé ôîíä
³ì. Ìàòåð³ Òåðåçè, ÁÔ
«Íîâå æèòòÿ», ÃÎ Öåíòð
àêòèâíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
Ôåí³êñ», ÃÎ «ÑÒ²ìóë»,

ÁÔ «Ñóñï³ëüñòâî âñ³ì»,
Ìóêà÷³âñüêèé ïñèõîíåâ-
ðîëîã³÷íèé ³íòåðíàò, Ìó-
êà÷³âñüêà ñïåö³àëüíà çà-
ãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà-
³íòåðíàò äëÿ ñëàáîçîðèõ.

Àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè
áëàãîä³éíîãî çàõîäó ñòà-
ëè áàòüêè òà ä³òè ç îñîá-
ëèâèìè ïîòðåáàìè, äó-
õîâí³ îñîáè, âîëîíòåðè,
ó÷í³ òà ñòóäåíòè.

Áàãàòî òåïëèõ ñë³â íà àä-
ðåñ ä³òåé òà äîðîñëèõ ç
îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè
áóëî âèñëîâëåíî ó âèñ-
òóï³ çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ìèõàéëà Ëàáîøà,
ïðåäñòàâíèê³â ì³ñüêîãî
äóõîâåíñòâà, ãðîìàäñü-
êîñò³.

Ãàðíà ñîíÿ÷íà ïîãîäà,
÷óäîâ³ âèñòóïè ³íäèâ³äó-
àëüíèõ âèêîíàâö³â òà êî-
ëåêòèâ³â õóäîæíüî¿ ñàìî-
ä³ÿëüíîñò³, ïîñì³øêè 
ïðèñóòí³õ ïåðåêîíóâàëè –
âñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ, ïî-
òð³áíî âñ³ì – ³ çäîðîâèì ,
³ òèì, êîãî ñï³òêàëà âàæ-
êà íåäóãà.

“Ìóêà÷³âñüêà Ðàòóøà”
(Ôîòî ç Ìóêà÷åâî.íåò)

Éîãî æèòòºâèé øëÿõ ÷èñòèì äæåðåëü-
íèì ïîòîêîì ö³ëþùî¿ âîäè ñòåëèòüñÿ ïî
çåìë³, çàëèøàþ÷è ÿñêðàâ³, æèâèëüí³
ïëîäè íà â÷èòåëüñüê³é íèâ³,  êîìñî-
ìîëüñüê³é ³ ïàðò³éí³é ðîáîò³, äå áóâ âèê-
ëàäà÷åì ³ñòîð³¿, ñåêðåòàðåì Ìóêà÷³âñü-
êîãî ðàéêîìó ËÊÑÌÓ, ³íñòðóêòîðîì
ðàéêîìó ïàðò³¿, â³äòàê âèÿâèâñÿ ñëàâ-
íèì âèòÿçåì íà ïðàâîîõîðîíí³é ñòåç³,
ñïðàâæí³ì ëèöàðåì Äîáðà ³ Ñïðàâåä-
ëèâîñò³, ã³äíèì ÷àñó ³ çâèòÿãè çàñòóï-
íèêîì íà÷àëüíèêà Ìóêà÷³âñüêîãî ðàé-
â³ää³ëó âíóòð³øí³õ ñïðàâ ç âèõîâíî¿ ðî-
áîòè, äå ïîêàçàâ ñåáå ìóæí³ì, âîëüî-
âèì, ñïðàâåäëèâèì, âèñîêîåðóäîâàíèì
³ âèñîêîïîðÿäíèì îô³öåðîì.

Âè, øàíîâíèé þâ³ëÿðå,  çàâæäè áóëè
íà áèñòðèí³ æèòòÿ, íà â³äïîâ³äàëüíèõ
ïîñàäàõ íå ñâ³äêîì, à áåçïîñåðåäí³ì
ó÷àñíèêîì ïîä³é ³ çâåðøåíü, ÿê³ âèçíà-
÷àëè äîëþ Ìóêà÷³âùèíè ³ Ñð³áíî¿
çåìë³. Ìàþ÷è øèðîêèé ñâ³òîãëÿä òà âè-
êîðèñòîâóþ÷è äîñâ³ä, íàáóòèé íå îä-
íèì äåñÿòèë³òòÿì â³ðíîìó ñëóæ³ííþ
ñâîºìó íàðîäó ³ Óêðà¿í³, Âè, äîðîãèé
²âàíå ²âàíîâè÷ó, çàïî÷àòêóâàëè íîâó
åïîõó ó ë³òîïèñó ð³äíî¿ Ìóêà÷³âùèíè,
âçÿâøèñü äîñë³äèòè, ³ç ñèâî¿ äàâíèíè
äî ñüîãîäåííÿ,  ³ñòîð³þ ñåëèù ³ ñ³ë,
ïðàöüîâèòèõ, ÷åñíèõ ðîäèí íàøèõ êðà-
ÿí. ² öå Âàì âäàºòüñÿ, áî âîëîä³ºòå

Ç  ÏË²ÄÍÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!

ð³äê³ñíèì äàðîì  ñï³ëêóâàòèñÿ ç ëþäü-
ìè, âì³ííÿì ³òè äî âèñîêèõ ö³ëåé. ² â
öüîìó äîïîìàãàº Âàì Ñàì Ãîñïîäü Áîã.
Âàøà àêòèâíà ãðîìàäÿíñüêà ïîçèö³ÿ,
ïîäâèæíèöüêà â³ääàí³ñòü ñïðàâ³ äóõîâ-
íîãî â³äðîäæåííÿ çàêàðïàòö³â, òðàäèö³é
õðèñòèÿíñüêî¿ ëþáîâ³ òà âçàºìîïîâàãè
ì³æ Öåðêâàìè, àêòèâíà ìèðîòâîð÷à
ä³ÿëüí³ñòü âèêëèêàþòü ãëèáîêó ïîâàãó.

Âè, äîðîãèé þâ³ëÿðå, ÷óäîâèé ñ³ì’ÿ-
íèí, òóðáîòëèâèé ³ ëþáëÿ÷èé ÷îëîâ³ê,
ìóäðèé áàòüêî. Âàøà ëþäÿí³ñòü çàñëó-
ãîâóº íàéâèùî¿ ïîõâàëè. Õàé ìîëîäå-
÷èé çàïàë, ñèëà äóõó, îïòèì³çì, ö³ëåñï-
ðÿìîâàí³ñòü, êèïó÷à åíåðã³ÿ òâîðåííÿ,
íàòõíåíí³ñòü äàðîâàíà Âñåâèøí³ì ³ â ïî-
äàëüøèõ ðîêàõ, ë³ò äî ñòà, áóäóòü äæå-
ðåëîì âåëèêèõ ïî÷èíàíü ³ çíà÷íèõ çâåð-
øåíü. Íåõàé êîæåí íàñòóïíèé ð³ê æèòòÿ
ïðèíîñèòü  Âàì çäîðîâ’ÿ, äîáðî, íàä³þ,
îïòèì³çì, óñï³õè òà áëàãîïîëó÷÷ÿ. Íå-
õàé ðàä³ñòü êðîêóº â íîãó ç Âàøèì
ã³äíèì ³ ïë³äíèì æèòòÿì, à Ãîñïîäü Áîã,
ïî Ñâî¿é âåëèê³é ìèëîñò³, áåðåæå êîæåí
Âàø êðîê, äîðîãèé ²âàíå ²âàíîâè÷ó, äî-
ñòîéíà Ëþäèíî, Ïàòð³îòå, Ïîäâèæíèêó!

Âàø³ â³ðí³ äðóç³, òîâàðèø³ ïî ðî-
áîò³ ó î÷îëþâàí³é Âàìè âåòåðàíñüê³é
îðãàí³çàö³¿ ðàéâ³ää³ëó âíóòð³øí³õ
ñïðàâ, êîëåãè ïî æóðíàë³ñòñüê³é ä³ÿëü-
íîñò³, ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”.

Ç ÕÂÈËÞÞ×ÈÌ
ÞÂIËÅªÌ!

19 æîâòíÿ ñâÿòêóº 60-ði÷íèé þâiëåéíèé
Äåíü íàðîäæåííÿ  ëþáëÿ÷èé ÷îëîâiê, òóð-
áîòëèâèé áàòüêî, ìóäðà øàíîâàíà ëþäèíà

ÔÎÇÅÊÎØ  IÂÀÍ  IÂÀÍÎÂÈ×
Âiä ùèðîãî ñåðöÿ âiòàºìî þâiëÿðà ç òà-

êîþ õâèëþþ÷îþ ïîäiºþ. Çäîðîâ’ÿ, äîáðà,
ðàäîñòi, æèòòºâî¿ íàñíàãè, ñiìåéíîãî ùàñòÿ,
çëàãîäè i ëþáîâi áàæàºìî:

Íà æèòòºâié íèâi —
                         ñëàâíèõ ØIÑÒÄÅÑßÒ!
Öå âiê ìóäðîñòi, çìóæíiííÿ i ëþáîâi.
Õàé Áîã áëàãîñëîâèòü íà äîâãi¿ ëiòà
Ó ðàäîñòi, íàäi¿, äîáðîìó çäîðîâ’¿.
Õàé Áîæà Ìàòè ÷åñíèì ñâî¿ì ïîêðîâîì
Ìèëîñòèâî çàõèñòèòü âiä âñüîãî çëîãî,
Äàðóº ñèëè, ìóäðiñòü i íàòõíåííÿ,
Òâîðèòè ëþäÿì ìèëiñòü i äîáðî,
Äóõîâíèõ çëåòiâ, òâîð÷èõ çâåðøåíü
Íà äíi ùàñëèâi, ùåäði
Áëàãîñëîâiòü éîãî!

Ëþáëÿ÷i — äðóæèíà, äîíüêè, çÿòü,
ñâàõà, âñÿ ðiäíÿ.

Ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì

ÇÀÉ×ÓÊ Åëåíó Ïàâëîâíó

Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è, ñ÷àñòüÿ è äîë-
ãèõ ëåò æèçíè.

Ïóñòü áóäåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ,
Ïðåêðàñíûì – íàñòðîåíèå!
Ïóñòü ïîâòîðÿòñÿ ìíîãî ðàç
Ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíüÿ,
Ïóñòü äàðèò æèçíü ëþáîâü è ñâåò,
Íàäåæäó è âåçåíüå.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Óäà÷ è âäîõíîâåíüÿ!

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ
ÏÏ “Êëóá áóõãàëòåðîâ”

è ôèðìà “Àóäèò”.

Сегодня эксперты все чаще говорят
о том, что ближайшие годы будут не�
простыми для мировой экономики. Не
успев полноценно оправиться после
первой волны экономического кризиса,
западные страны снова могут вступить
в затяжной кризис. Для Украины пер�
вая его волна обернулась 15�процент�
ным падением ВВП и снижением про�
мышленного производства на 22%.
Проблемы на мировых финансовых
рынках тогда для нас усугубились от�
сутствием слаженных действий раз�
личных ветвей власти и антикризисной
программы. Нынешняя власть забла�
говременно начала готовить меры, ко�
то-рые смягчат последствия возмож�
ной новой волны мирового экономичес�
кого кризиса для Украины. Одним из
таких «волнорезов» призваны стать но�
вые меры по реформированию налого�
вой системы, которые представил
вице�премьер�министр Украины Сер�
гей Тигипко во втор-ник на Международ�
ной конференции «Налоговая реформа
— важнейший ресурс экономического
роста и повышения занятости». Они
предусматривают дальнейшее умень�
шение количества налогов и упрощение
их администрирования.

«Предлагаются достаточно серьез�
ные изменения в налоговое законода�
тельство. Но в ситуации, когда мы ви�
дим угрозу для нашей экономики, шаги
как раз и должны быть радикальными.
Поверхностные изменения результата
не дадут, и этого не почувствуют ни внут�
ренние, ни внешние инвесторы», — от�
метил Сергей Тигипко, выступая на кон�
ференции.

В частности, по его словам, предла�
гается сократить количество налогов с
23 до 9, количество налоговых отчет�
ных форм — со 115 до 22, налоговые
платежи — со 184 до 48, упростить
формы налоговых деклараций. Кроме
того, рассматривается возможность
уменьшения единого социального взно�
са.

Эти шаги — продолжение налоговой
реформы, начатой два года назад. Тог�
да было кодифицировано разрозненное
налоговое законодательство, количе�
ство налогов и сборов уменьшилось с
42 до 23. С принятием Налогового ко�
декса началось уменьшение ставок ос�
новных налогов: налога на прибыль — с
25% до 16% в 2014 г. и НДС — с нынеш�
них 20 до 17% в 2014 г. Кстати, 17�про�
центный НДС — один из самых низких в
Европе. А некоторые отрасли, напри�
мер, авиа� и судостроение, получили
более существенное снижение налога
на прибыль и льготы по уплате налога
на землю. Эти меры себя   оправдали
—   сейчас предприятия этих отраслей
активно развиваются и увеличивают ко�

В УКРАИНЕ СОКРАТЯТ
КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОВ

личество рабочих мест. Теперь пришло
вре-мя для новых шагов в налого-вом ре�
формировании.

Логика правительства проста: чем
меньше налоговая нагрузка и прозрач�
нее администрирование налогов и сбо�
ров, тем легче работать бизнесу, тем бо�
лее конкурентными будут наши произ�
во-дители на внешних рынках. Так, по
словам главы Украинского союза про�
мышленников и предпринимателей Ана�
толия Кинаха, государства, которые
имеют высокоразвитое, конкурентоспо�
собное внутреннее производство и пла�
тежеспособный внутренний рынок, мень�
ше подвержены влиянию внешних кри�
зисных явлений. Поэтому важно продол�
жить снижать налоговую нагрузку на биз�
нес, в частности, уменьшать отчисления
с фонда оплаты труда. «Нам нужно от�
рабатывать программу снижения на�
грузки налога в фонд оплаты труда. В
Украине она почти вдвое выше, чем сред�
ний аналогичный налог в Европе. И это
очень снижает темпы роста платежес�
пособности граждан на рынке», — от�
мечает А. Кинах.

Положительно повлияет налоговая ре�
форма и на бизнес�климат.

«В результате реформы налоговой си�
стемы должно повышаться наше место
в рейтинге легкости ведения бизнеса,
должно измениться отношение бизнеса
к нашей стране. В итоге мы получаем
большее количество людей, которые
платят налоги», — отметил глава нало�
говоюридической практики в Ernst&Young
в Украине Владимир Котенко.

Кроме улучшения бизнес�климата, на�
логовая реформа также существенно
снизит расходы государства на содер�
жание налоговой службы и сэкономит
время и деньги предпринимателей при
прохождении различных бюрократичес�
ких процедур, связанных с их уплатой.
Так, глава рабочей группы по под-готов�
ке изменений в Налоговый кодекс Свет�
лана Воробей поясняет, что в условиях
сложной и запутанной бюрократической
системы отмена одной, на первый взгляд
незначительной процедуры, позволяет
значительно сократить документообо�
рот и высвободить огромное количество
чиновников.

Сергей Тигипко отмечает, что измене�
ния в Налоговый кодекс, которые пред�
лагает правительство, направлены ис�
ключительно на упрощение налоговой
системы. Остается надеяться, что эти
ре-шения будут воплощены незамедли�
тельно. Как показывает опыт проведе�
ния реформ последних лет, благодаря
четкой вертикали власти необходимые
стране изменения проводятся доволь�
но быстро.

Олег ИВАНОВ

Ùåäðà çåìëÿ Ìóêà÷³âùèíè äàðóº çàêàðïàòöÿì íàéê-
ðàùèõ ñàìîâ³ääàíèõ ñèí³â, íåîðäèíàðíèõ îñîáèñòîñòåé,
ó ä³ÿííÿõ ÿêèõ, íåìîâ ñîíÿ÷íèé ïðîì³íü ó êðàïë³
æîâòíåâî-ðàíêîâî¿ ðîñè, â³ääçåðêàëþºòüñÿ  êðàñíà
äàòà – 60-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ìóäðî¿, øàíîâà-
íî¿, òîëåðàíòíî¿ ëþäèíè âèñîêèõ ïîìèñë³â, ÷èñòî¿
ñîâ³ñò³, ãàðÿ÷îãî ñåðöÿ

²âàíà ²âàíîâè÷à ÔÎÇÅÊÎØÀ.

ÐÅÔÎÐÌÈ
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Ýãîèçì – ýòî ïåðâîïðè÷èíà ðàêà äóøè. (Â. Ñóõîìëèíñêèé).

ÍÀØÀ ÀÍÊÅÒÀ

”Усе в житті почато з любові...”
Сьогодні на анкету газети «Мукачево» відпо�

відає талановитий медичний працівник, гар�
на жінка, співчутлива людина, голова місько�
го Товариства Червоного Хреста Ірина Фе�
дорівна МІЛЕС

– Як Ви самі представи�
лися б нашим читачам?

– Я � не кар'єристка, не
честолюбна. Я � натура не
рефлексуюча, а діяльна. Не
люблю багато слів, галасу.
Доведи своє "Я" добрим

вчинком. У ньому � людина.
Це моє, Ірини Федорівни
Мілес,  переконання.

– Ваш улюблений колір,
запах, продукт, напій?

–Ніжний, рожевий, як ву�
лиця Московська в пору
цвітіння сакури. Запах кон�
валії мій улюблений. З їжі
полюбляю фрукти, а з напоїв
� смакую "Живчик".

– Чим для Вас пахне ди�
тинство?

– Свіжим, парним, прямо
з�під корови,  молоком. Я
його спочатку  не любила.
Мама ж заставляла кожного
з нас, своїх дітей випити
вранці по кухлю молока. Ка�
зала: "Пий, Іринко, молоко.
Виростеш гарна та пишна".
І не помилилася.

– Щастя – це ... що? Ви
щаслива людина?

Людина гарна та чуйна
тоді, коли у неї все гаразд і в
сім'ї, і на роботі. Так, я можу
сказати, що я щаслива. По�
мітила, що ми часто живемо
пристрастями. Та треба на�
вчитися цінувати спокій,
внутрішню рівновагу. Пам'�
ятаєте, у Аркадія Райкіна:
"Личный покой, прежде все�
го". Бо надмірне буяння по�
чуттів, коли вже несила во�
лодіти собою і навіть розіб�
ратися в собі, не зрідка за�
вершується драматично. А
життя, передусім, уміння ро�
бити себе щасливою. Але
для цього, окрім усього
іншого, треба пізнати себе,
боротися зі своїми "внутрі�
шніми ворогами", прибор�
кувати їх, і переможно вихо�
дити з того, аж до поки жи�
веш, бою.

– У чому Ви бачите сенс
життя?

– Смисл життя запозичи�
ла від настанов двох Ма�

терів. Моя терпелива, доб�
ра матуся, Царство їй небес�
не, часто повторяла нам,
дітям, що зло родиться само
по собі, як бур'ян. А для доб�
ра потрібні зусилля. А мати�
Тереза казала: "Те, що ти

творив роками, може рухну�
ти вмить. І все�таки будуй!
Люди потребують допомоги,
та вони ж і дорікатимуть тобі
за неї. І все�таки допомагай
людям! Віддай світу все
найкраще, що маєш. І ти
дістанеш за те жорсткий
удар. І все�таки віддай
світові найкраще, що в тебе
є". Жаль, що цю велику хри�
стиянську заповідь мало хто
дотримує…

– Що таке, на Вашу дум�
ку, любов?

– Усе в житті почато з лю�
бові. Бог світ створив з ве�
ликої любові до людини,
Сина Свого послав на Зем�
лю, щоб людина не загину�
ла… Я так думаю, що любов
є юнацька, подружня,
сімейна, християнська… У
кожний період життя
віддаємо перевагу тій чи
іншій любові. Тепер для
мене головною є – сімейна
– від неї залежить і зати�
шок в домі, і успіх, на ро�
боті, і спокійна старість, для
якої потрібна не лише при�
стойна пенсія, а й постійне
відчуття своєї потрібності під
дахом рідного дому, весня�
ного, літнього, осіннього й
зимового неба…

– Ви добре пам’ятаєте
найщасливіший день сво�
го життя? А найнеприєм�
ніший?

– Найпам'ятніший день у
моєму житті був тоді, коли
батько,  після нещасного ви�
падку потрапив у лікарню,  і
досвідчені медики казали,
що шансів на видужання не
більше двох – трьох
відсотків. А він, мій любий
татусь Федір Йосипович
Шимон, подолав недугу і ще,
усім нам на радість,  прожив
14 років. Звідала й горе. За

тиждень до одруження мого
сина Тиберія померла моя
добра, працьовита, щира і
ніжна матуся.  У день весіл�
ля усі радіють,  я теж пускаю
сльозу радості,  говорю
привітні, напутні слова… А

душу крає нестерпний біль
від непоправної втрати…

– Чого Ви ні за що не
зможете пробачити іншим
людям?

–Брехню, нещирість, заз�
найство, обман. На жаль, зу�
стрічала таких, хто говорить
одне, думає про друге, а ро�
бить третє… Це непорядоч�
но!

– Як Ви сприймаєте хри�
стиянську заповідь: «Воз�
люби ворогів своїх»?

– У Луї Пастера є чудовий
вислів: "Якщо комусь по�
трібна допомога, не питай
його про національність чи
віросповідання. Скажіть
лише: оскільки ти в біді, я
потурбуюсь про тебе, бо і ти,
і я � люди". Я би додала, не
питай: "ти мій друг, чи во�
рог". Думаю, що в кожної лю�
дини  є вороги – явні й
таємні. Але я перемагаю во�
рогів своїх тим, що прощаю
їх…

– Щось може довести
Вас до сліз?

– Я жінка дуже емоційна.
Швидко пускаю сльозу від
радості. А коли бачу неспра�
ведливість, хай не до мене,
до ближнього мого, чи до
нашого колективу, або до
підопічних, тоді плачу від
душевного обурення. Дові�
ряю своїй душі, вона мене
ніколи не зрадить…

– Якими якостями тре�
ба володіти, щоб досягти
успіху?

Бути чесною не тільки пе�
ред іншими, але й сама пе�
ред собою. Тоді усім можеш
сміливо дивитися у вічі. Тре�
ба працювати до сьомого
поту і віддавати себе сповна
обраній справі. Починаючи

з школи я хотіла бути пер�
шою. Не тому, що це було
престижно. Так вчилася до�
лати труднощі, здобувати
намічене. Мріяла стати
медиком. І стала ним. Ме�
дик не можливий без умі�
ння взяти на себе частину
турбот своїх пацієнтів.
Своїми пацієнтами, разом
із нашими червонохресті�
вцями опікуюсь уже не
перший рік.

– Чи є у Вас особиста
формула успіху?

– Призначення кожної лю�
дини на землі – робити доб�
ро іншим. І тому, щоб жити в
громаді, треба пам'ятати і
виконувати біблійні заповіді.
Задумуюсь, чому так багато
тих, що можуть передбачи�
ти, і так мало таких, що мо�
жуть попередити. Своє при�
значення на землі бачу в
тому, щоб попередити все,
що заважає жити, якомога
більше добра творити для
людей. У нашій чудовій, ук�
раїнській мові є такі милоз�
вучні слова як доброзичли�
вець, добродій, добротво�
рець, доброчесність, добро
діяльність…

– Яку роль у Вашому
житті відіграють гроші?

– Гроші потрібні всім. Але
скільки тій людині треба,
щоб жити безбідно, чесно,
гідно людини, скромно?
Коли гроші для тебе не мета
накопичення, збагачення, то
й потреби у них не відчу�

ваєш. Усе в могилу не забе�
реш…

– Що для Вас означає
бути вільним?

– Повторю слова класика:
жити в суспільстві й бути
вільним від нього не можна.

Тому часто хочеться робити
щось не рутинне, радісне,
потрібне.  Але роблю те, що
тепер необхідне, бо від цьо�
го залежить добробут інших.

– Чи відчуваєте Ви страх
перед смертю?

Раніше дуже боялася. Те�
пер ні. Не маю страху перед
кістлявою з косою. Але й
жити так довго, щоб бути
тягарем комусь,  теж не
хочу.

– Ви ніколи не замис�
лювались над тим, чи є
життя після смерті?

– У Бога вірую змалечку.
Серед священиків маю
добрих друзів. Але як ме�
дик, задумуюсь: чи є життя
після смерті? Бо навіть ті,
хто перебував у стані
клінічної смерті, швидше
були живі, аніж мертві. Іна�
кше б не вийшли з коми.

– Що Ви вкладаєте у по�
няття добра і зла?

– Для чесного, порядного
життя на землі людині дос�
татньо десяти Божих запо�
відей. Тільки б дотриматись
їх вимог. А все, що прино�
сить людям шкоду – від лу�
кавого, бо є зло.

– Вас часто зраджува�
ли?

– Траплялося. Та досі пече
найперша зрада, улюбленої
і близької подруги.

– Що Вам допомагало
долати періоди повного
відчаю?

– Підтримка і розуміння
рідних мені людей, колег по
роботі, справжніх друзів…
Минулого місяця виповни�
лося 52 роки, як ми у щасті й
злагоді живемо в парі з моїм
чудовим, чуйним, порядним
чоловіком Тиберієм Зігмун�
довичом. Радіємо синам
Віктору й Тиберію невісткам
– Любові та Лілії, онукам
Віктору, Кристіні, Ірині,
Сабіні, Еріці, Роберту, Юлі�
анці, правнукам – Евеліні,
Олександру…

– А взагалі, чи існує Бог?
– Вища Сила є. Віра в

Бога, Господа нашого Ісуса
Христа, Його Преславну
Матір � Діву Марію закладе�

на ще з дитячих літ батька�
ми моїми. Ту науку передала
дітям, тепер онукам і прав�
нукам передаю.

– Чи траплялися у Вашо�
му житті чудеса?

– Ніколи не сподівалася на

чудо. Але воно є. Усе, чого
досягаємо чесним своїм
трудом, хіба це не чудо?

– Скільки часу Ви змог�
ли б прожити на безлюд�
ному острові і що взяли б
з собою?

– Книжки взяла б. Відпо�
чила. Але не довго. Так,
тижнів зо два.  Бо без лю�
дей жити не можу. Надто на�
ших підопічних, яким так по�
трібна наша увага, наша до�
помога… Звикла їх турботи
викликати на себе.

– У яку епоху Вам хоті�
лося б жити і з ким з пред�
ставників тої епохи
спілкуватися?

– У 80�ті роки минулого
століття. То були найкращі
роки для всіх. Медицина,
освіта – безплатні. Кому�
нальні послуги – копійки.
Ми жили заможно, з пенсії
люди відкладали на ощадну
книжку… Не було безробіт�
тя. На жаль, сьогодні все те
тільки у добрих споминах.

–  Як Ви вважаєте, кра�
са справді може врятува�
ти світ?

– Якщо це краса душевна,
освіченість висока, людина
дружить із книжкою, до ото�
чуючого рослинного і тва�
ринного світу ставиться як
хазяїн. А те, що бачу, то вик�
ликає сумнів. Не вірю, що
довгонога бестія (за визна�
ченням філософа),  яку  те�
пер називають "королевою
краси", врятує світ…

– На завершення: на яке
запитання Вам хотілося б
відповісти?

– Хотіла би вияснити,
коли зникнуть з вуст наших
депутатів пустопорожні об�
іцянки, медом мазані сло�
ва, а з наших голів зникне
мітингова стихія. Вони
втомлюють і дезорганізу�
ють. Пора переходити до
роботи. Творчої, спокійної, в
інтересах усіх громадян,
щоб Україна повернула собі
гідне місце в сім'ї народів
світу.

Провладні телеканали сурмлять про підвищення добробуту
українців: «Жити стало краще, жити стало веселіше!». А тим ча�
сом влада готується ухвалити наступний державний бюджет,
який, як і два попередні, може стати бюджетом розграбування
країни.

Відвернути це обіцяють опозиційні сили. Арсеній Яценюк та інші
лідери Об’єднаної опозиції не раз заявляли, що скоротять вит�
рати на всю вертикаль влади до рівня 2009 року. «Батьківщина»
наполягає на продажу всіх державних резиденцій, виступає за
заборону дорогих чартерних перельотів, якими так люблять ко�
ристуватися можновладці. Лише ці заходи зекономлять для бюд�
жету близько 13 млрд грн.

Опозиція планує збільшити надходження до державної скарб�
ниці за рахунок активізації економічної діяльності. Для цього нова
парламентська більшість, створена за підсумками виборів 28
жовтня, скасує репресивний Податковий кодекс, ухвалений «ре�
гіоналами». Замість нинішніх 135 податків залишиться тільки сім!

«Після податкової реформи, яку здійснили «регіонали», 300 тис.
підприємців просто закрили свій бізнес, а мільйон підприємців
пішов у «тінь», – сказав Арсеній Яценюк в інтерв’ю одному з теле�
каналів. – Ми покажемо, що у нас може бути некорумпована по�
даткова система, яка створюватиме робочі місця і дасть мож�
ливість людям працювати та добре заробляти».

Зміниться й кредитна політика, адже в країнах Євросоюзу і США
позику видають під 2�3 відсотки річних, а в нас – під 25�30. «Ми

Соціальна програма «Батьківщини» передбачає підвищення
прожиткового мінімуму з 884 до 2400 грн

Соціальна політика України потребує реанімації.
Ціни зростають, підприємства закриваються, а без�
законня і корупція процвітають. Гірше жити українцям
було хіба що за кріпосного права.

Олег ГУНЬКО

хочемо забезпечити підприємцям довгі й дешеві кредити. Це за�
пустить українську економіку й збільшить надходження до держ�
бюджету. Тоді з’являться гроші на підвищення пенсій і зарплат», –
переконаний Арсеній Яценюк.

Соціальна програма «Батьківщини» передбачає підвищення
прожиткового мінімуму з 884 до 2400 грн. Менше платити праці�
вникам не матиме права жоден роботодавець! Зарплати вчи�
телів, лікарів, науковців та інших бюджетників протягом року зро�
стуть удвічі, підкреслив Арсеній Яценюк минулого тижня на бага�
толюдному мітингу в Миколаєві.

«Зараз багато людей з дня у день недоїдають. 2400 грн, запро�
поновані опозицією, – це дійсно той мінімум, на який можна про�
жити», – вважає пенсіонерка Тетяна Андріївна, котра прийшла на
мітинг із 5�річним онуком Антоном.

Жителька Миколаєва Галина працює на державному
підприємстві, однак вона так само потерпає від скрути, як і пенс�
іонери. «Я отримую мінімальну зарплату – 1120 грн, – розповідає

вона, – і знаю, що на неї не можна прожити. Комунальні платежі –
надмірні, чоловік хворіє, на ліки не вистачає, увесь одяг – із се�
конд�хенду».

Ще одним обманом виявилася надбавка до пенсії: кому 100, а
кому і 12 грн. Після виборів «регіонали» зрівняють усіх пенсіонерів,
ліквідувавши доплати. Про це свідчить проект держбюджету, підго�
товленого Кабміном.

«Батьківщина» записала в свою програму, що скасує ганебну
пенсійну «реформу» Азарова�Тігіпка�Януковича, яка змусила 15
млн українських жінок працювати на 5 років більше. «Востаннє
пенсії перерахувала Юлія Тимошенко в 2008 році. Ми їх перера�
хуємо у 2012 році і збільшимо в середньому на 334 грн. Адже ціни
за ці роки виросли, а ваша пенсія – ні», – зауважив голова ради
Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.

Загалом «Батьківщина» має широку програму змін у соціальній
сфері. Це й уніфікація пільг, і захист прав людей з інвалідністю, і
поліпшення життя дітей�сиріт, і, зрештою, відновлення дії соціаль�
них законів, які скасували «регіонали». Ідеться передусім про
пільги «чорнобильців» та «афганців».

Об’єднана опозиція зобов’язується відновити мережу дошкіль�
них навчальних закладів, запровадити програму підтримки бага�
тодітних матерів, очистити вищу освіту від корупції, забезпечити
випускників ВНЗ першим робочим місцем.

Чи здійсняться ці плани «Батьківщини», вирішувати українцям,
які 28 жовтня прийдуть на виборчі дільниці.
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ÑÏÀÑÈÁ²  ÓÑ²Ì,  ÕÒÎ
ÌÅÍÅ  ÏÐÈÂ²ÒÀÂ!

²ç âäÿ÷í³ñòþ ùèðî âêëîíÿþñÿ âàì, äîðîã³ ìî¿
ð³äí³, äðóç³, êîëåãè – óñ³, õòî ïðèâ³òàâ ìåíå ³ç 85-
ð³÷÷ÿì â³ä Äíÿ íàðîäæåííÿ ³ 55-ð³÷÷ÿì ðîáîòè â
ãàçåòàõ Ìóêà÷åâà, îáëàñò³. Íåõàé ³ âàøå æèòòÿ
áóäå áëàãîñëîâåííå Áîãîì ³ ëþäüìè, íåõàé ó âñüî-
ìó ñïðèÿº âàì óäà÷à, ïàíóº ó ðîäèíàõ çàòèøîê,
ùàñòÿ ³ çäîðîâ’ÿ!

Âäÿ÷íèé âàì – Ìèêîëà Ë²ÒÊÎÂÑÜÊÈÉ,
âåòåðàí æóðíàë³ñòñüêî¿ íèâè, ãîëîâà ðàäè
Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Óêðà¿íñü-

êî¿ Ñï³ëêè â’ÿçí³â – æåðòâ íàöèçìó.

Нещодавно деякі обласні газети, виходя�
чи із інтересу виборців до Віталія Кличка,
переповіли маловідомі подробиці з історії
родини Віталія Кличка, які є цікавими, дра�
матичними, а в чомусь – повчальними.

Клички, як повідомляється, походять з
Черкащини, з села Вільшаної. По лінії діда
� це давній український рід. В музеї, який
створений зараз у селі, демонструється
ціле “родинне дерево” Кличків. Дід Віталія
Родіон перед війною одружився на дівчині
єврейського походження — Тамарі Етінзон,
яка приїхала в село викладати українську
мову. Вона і стане згодом бабунею  відо�
мих українських боксерів. Про це згадуєть�
ся навіть у Вікіпедії — всесвітній інтернет�
енциклопедії, а також про це детально пи�
сала ще кілька років тому “Газета по�украї�
нськи”.

Під час війни родині Кличків�Етінзон до�
велося пережити надзвичайну драму.
Рідних Тамари як євреїв  нелюди�нацисти
заарештували та розстріляли. Але перед
цим Родіон Кличко встиг викупити дружи�
ну, та цілих два роки переховував її у своїй
хаті у Вільшаній. Тамара була маленька та
тендітна і поміщалася у скрині, розповідає
«Газета по�українськи». Родіону Кличку до�
велося зробити отвори, щоб вона дихала,
розповідала в інтерв’ю низці ЗМІ завіду�
вачка музею у Вільшаній Людмила Тимо�
шенко. Так вони й перечекали окупацію. Ро�
діон Кличко шив взуття, обмінював його на
продукти. Йому вдалося спасти від вірної
смерті кохану жінку, наражаючись самому
на постійну небезпеку.

Ця вражаюча історія лише зміцнила лю�
бов Родіона та Тамари, яку він врятував з

Як і чому Родіон Кличко
рятував Тамару Етінзон

Діду Кличків Родіону довелося під час війни пережити драматичну
історію, але брати�чемпіони не поспішають про неї розповідати. Мож�
ливо тому, що Родіон Кличко деякий час працював в НКВС? Чи тому, що
в українському суспільстві й досі зберігаються пережитки такого га�
небного явища як антисемітизм?

лап антисемітів�гітлерівців. По закінченні
війни у Родіона та Тамари народився син,
якого назвали Володимиром. Це � батько
чемпіонів світу з боксу.

В біографії родини Кличків є ще одна ціка�
ва деталь. Як писала та ж “Газета по�украї�
нськи” з посиланням на співробітників му�
зею у Вільшаній � Родіон Кличко  в 40�і
сталінські роки  служив в НКВС.  Видання не
вдається в деталі, але очевидно, що це може
бути однією з причин того, чому Віталій Клич�
ко не афішує такі цікаві подробиці з життя
своєї родини, як порятунок дідом власної
бабусі – аби не привертати уваги до
«НКВДшної» історії діда.

А от історія кохання його діда та бабці, яка
пройшла таке сурове випробування, для
будь�якого політика стала б темою, яку мож�
на було б “підняти на щит”. Не виключено,
Кличко, будучи типовим космополітом, не
дуже цікавився історією своєї сім’ї, її мину�
лим. Але ймовірно й те, що ворушити цей
історичний пласт він побоюється через ще,
на жаль, міцні  антисемітські пережитки в
українському суспільстві. А також, напевно,
через діда�енкаведиста, � для політика, який
насамперед має своїх прибічників в Центрі
та на Заході, це жирний мінус.

Загалом, як розповіли газети, українська
частина історії родини Кличків закінчилася
у повоєнні роки, коли Родіон Кличко пере�
їхав на постійне проживання до Центральної
Азії — в Киргизстан. Там Володимир Клич�
ко�старший, батько спортсменів, закінчив
військове училище та став офіцером Ра�
дянської Армії. На батьківщину предків він
повернувся вже багато років потому, в сере�
дині 80�х.

Г Р А Ф І К
Особистого прийому громадян керівництвом Мукачівського
МВ (з обслуговування м.Мукачева та Мукачівського району)

УМВС України в Закарпатській області

Íàñòóïíî¿ íåä³ë³ ñâ³òëèé, ðàä³ñíèé ïîëóäåíü â³êó
â³äçíà÷èòü òàëàíîâèòèé êåð³âíèê, çàêîõàíèé ó ðîçâèòîê
òîðã³âë³ â Ìóêà÷åâ³, íàñòàâíèê ìîëîä³, ð³äê³ñíî¿ âäà÷³
ñ³ì’ÿíèí, â³ðíèé ÷îëîâ³ê, òóðáîòëèâèé áàòüêî, ÷óäîâèé
ñóñ³ä

²âàí ²âàíîâè÷ ÊÅØÅËß
ç Ìóêà÷åâà. Â³òàþ÷è Âàñ, íàø çîëîòèé þâ³ëÿðå, ç ïåð-

øèì ó æèòò³ 50-ð³÷÷ÿì êàæåìî: Åñòü ó ìåòêèõ ôðàíöó-
çîâ çîëîòûå ñëîâà: «Åñëè á ìîëîäîñòü çíàëà, åñëè á ñòà-
ðîñòü ìîãëà!». Íî áûâàåò ó÷àñòîê â ñåðåäèíå ïóòè, êîã-
äà îïûò è ñèëû ìîãóò ðÿäîì èäòè. Ýòîò âîçâðàñò ñ÷àñò-

ëèâûé ñî÷åòàåò â ñåáå äâà õîðîøåíüêèõ ñëîâà «åùå» è «óæå».Òàê, ÷òî æèòü â ýòî
âðåìÿ è ëåãêî è ïðèÿòíî: Âàì åùå âñ¸ äîñòóïíî, Âàì óæå âñ¸ ïîíÿòíî! Åñëè æèçíü
Âàì ïðåäëîæèò òðóäíûõ ðåáóñîâ ðÿä, òî ðåøàéòå èõ ñìåëî – Âàì óæå 50! Åñëè
þíîñòü îêëèêíåò – ñòàíîâèñü  ñ íåþ â ðÿä! Ñòàíîâèòåñü, íå áîéòåñü – Âàì åùå 50!

Âàø³ íàéêðàù³ ñóñ³äè – ñ³ì’¿ Êàïàö,  Êîøåëÿ,  Õàéíàñ,
Ôàðêàø,  Îëàøèí,  Êîñòðóá,  ð³äí³, äðóç³…

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ! ÏÐÈÉÌ²ÒÜ ÍÀØ² ÙÈÐ² Â²ÒÀÍÍß
¯¿ âåëè÷í³ñòü Îñ³íü — ÷àð³âíà ïîðà. Îñîáëèâà âîíà äëÿ

íàøèõ þâ³ëÿðîê — âåëüìèøàíîâíèõ ïàí³ Íàòàë³¿
ÃÍÎßÍÊÎ òà ïàí³ Îëåñ³ ÒÀÉÃËÅÐ.

Ïðèéì³òü íàø³ íàéùèð³ø³  â³òàííÿ ³ ïîáàæàííÿ, äîðîã³
ñîþçÿíêè. Óñï³øíó ïðàöþ  ïåäàãîãà íàëåæíî îö³íþþòü
âàø³  âèõîâàíö³, àäæå âîíè âàñ ëþáëÿòü ³ äàðóþòü âàì
ñâî¿ óñï³õè ³ äîñÿãíåííÿ. Âè çàñëóæèëè ïîâàãó êîëåã ³
àêòèâíî ïðàöþºòå â ñêëàä³ ãðîìàäñüêîãî îá’ºäíàííÿ
«Ñîþç óêðà¿íîê». Ïàëêîãî êîõàííÿ, ðîäèííîãî ùàñòÿ,

ðàäîñò³ ùîäåííî¿ â³ä ä³òåé, Áîæîãî áëàãîñëîâåííÿ â³ä Âñåâèøíüîãî áàæàºìî.
 19 æîâòíÿ â³äçíà÷àº ñâî¿õ 74 ïîâàæíèõ ðîê³â ÷ëåíêèíÿ ÃÎ «Ñîþç óêðà¿-

íîê» íàäçâè÷àéíî ÷óäîâà  æ³íêà ïàí³ Òåîäîç³ÿ ÊÎÂÀËÜ.
Â³ääàíà ñïðàâ³ ñëóæ³ííÿ íà áëàãî ð³äíî¿ Óêðà¿íè, âïðàâíà ãîñïîäè-

íÿ, âîëîäàðêà óí³êàëüíîãî  ñï³âî÷îãî ãîëîñó, àêòèâíà ó÷àñíèöÿ õîðó
«Â³äãîì³í». Ìè ùèðî áàæàºìî  Âàì, âåëüìèøàíîâíà ïàí³ Òåîäîç³º,
ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåõàé Ìàò³íêà Áîæà  îõîðîíÿº Âàñ â³ä íåçãîä, à âñ³
íàâêîëèøí³ äàðóþòü  òåïëî ³ ëàñêó, àäæå æèòòÿ ïðåêðàñíå!

Êðàñà  äóø³  íå â’ÿíå íà÷å êâ³òêà,–
Âîíà íå çíàº ñòàðîñò³ é ê³íöÿ,
Ðàä³é æèòòþ, äîïîêè  ñåðöå á’ºòüñÿ,
² ðîçêâ³òàé, íåíà÷å  êâ³òêà öÿ!

Ç ïîâàãîþ Ìóêà÷³âñüêå ÃÎ «Ñîþç óêðà¿íîê»
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ñò.

Òîò, êòî õî÷åò, äåëàåò áîëüøå, ÷åì òîò, êòî èîæåò. (Ã. Ìåðüå).

Îëåêñàíäð Ïåðåñòà:
ÇÌÓÑÈÌÎ ÂËÀÄÓ ÇÂÀÆÀÒÈ
ÍÀ ²ÍÒÅÐÅÑÈ ÍÀÐÎÄÓ!

Кандидат у депутати Верховної Ради України  по
виборчому округу № 69 (Мукачево, Мукачівсь�
кий район, частина Іршавщини та Берегівщини),
голова мукачівської міської організації партії ВО
«Батьківщина», член президії обласної організації
ветеранів футболу:

У своєму житті я ніколи не вважав головним зав�
данням добиватися якогось кар’єрного росту,
якихось керівних посад чи зайняти тепле містеч�
ко під сонцем. Мене не підтримувала «волохата»
рука, не маю і впливових родичів. Усе, чого до�
сяг – результат моєї наполегливої праці, бо змал�
ку звик до роботи, адже виріс у простій родині.

Мене часто запитують, чи не маю сумнівів, ва�
гання, коли брав на себе таку нелегку ношу?
Відповідаю, що ніколи не мав жодних сумнівів у
своїй партійній належності. Бо наша мета – по�
вернути віру в самих себе, віру в Україну! Віри
додає те, що біля наших агітаційних наметів зав�
жди людно. Наших агітаторів розпитують прості
люди, що збираємося робити аби покращити
життя нужденних, зменшити плату за комунальні
послуги, ціни на ліки й товари першої необхід�
ності… Запитань багато. І жодна моя зустріч із
виборцями не обходиться без них. Відповідаю
чесно, бо не звик кривити душею, не звик на по�
пулістських лозунгах, нездійсненних обіцянках
іти до мети. У своїй турботі про народ, зокрема
інтереси мукачівців готовий прозвітувати будь
якої миті. Не зрадив я і своїх ідеалів, не міняв парт�
ійних квитків. Раз прийняв присягу на вірність
народу й залишуся вірним одній ідеї і одній партії.
Якщо людина поважає себе та справу, в яку щиро
вірить, вона ніколи не зрадить своїх ідеалів і не
відступить з наміченого шляху.

Під час зустрічей з виборцями мене запитують,
яким бачу майбутнє України? Кажу, що над цим
питанням ламають списи багато політиків. Але
тільки у нашої партії є готова програма виходу з
кризи. І Україна мені бачиться сильною держа�
вою з якою рахуються, яку поважають за  еконо�
мічне відродження, за високу культуру, за пра�
цьовитість. Але все це можливе тільки тоді, коли
після вборів до влади прийдуть справжні госпо�
дарі, які дбатимуть на ділі про поліпшення життя
народу. А для цього треба, щоб запрацювали
фабрики й заводи, щоб з’явилися робочі місця,
щоб селяни мали змогу по достойних цінах зда�
вати вирощену продукцію державі чи перероб�
никам. А то що виходить тепер, здав селянин літр
молока жирністю 3,4 відсотка менш, аніж за дві
гривні. А в магазині ми купуємо літрову пачку
молока по … 8 гривень. Причому жирність уже
не перевищує 2,5 відсотка. І таких прикладів маю
тепер багато. Виборці відверті, говорять про все
наболіле із біллю в душі.

Найдорожче у людини – життя. На зустрічах і в
бесідах з моїми потенційними виборцями з’ясо�
вую, що кожен хоче прожити його у мирі, зла�
годі, достатках і без тих малих і великих незруч�
ностей, які тепер стали звичними. Ветерани, інва�
ліди скаржаться, що їх часто не пускають в авто�
буси. Шофери і власники автотранспорту наріка�
ють на стан доріг, які й дорогами можна назвати
лише умовно. Бо стільки ям і вибоїн, що добра�
тися до віддалених сіл чи присілків дуже важко.
Молодь скаржиться на відсутність робочих місць.
Так, працювати це не тільки заробляти гроші, а й
розвивати регіон, край, Україну.  І ті, хто не має
роботи, як у місті, так і в селі, нарікають на вла�
ду.

Ось чому наша партія оголосила головним
стрижнем своєї програми – благо народу. Це
вища наша мета. І зробити нам, якщо прийдемо
до влади з вашою допомогою, дорогі виборці,
доведеться багато. Це створення нових робочих
місць, турбота про здоров’я людей, і молодіжна
програма, і відродження промислового та
сільськогосподарського виробництва… Нас з
вами, дорогі виборці, об’єднала загальна мета,
загальний  біль, загальна програма дій, загаль�
на воля зробити наше життя кращим, багатшим,
надійнішим, щоб ми  відчули почуття упевненості
не тільки для себе але й для наших дітей та онуків.

Кожна зустріч то неповторна нагода почути ваш
голос, перейнятися вашими проблемами, роз�
ширити своє ставлення до того, що заважає вам
нормально й достойно жити. Я старанно усе за�
нотовую і постійно розширюю свою передвибор�
ну програму, заношу до неї питання, які тепер
найбільше хвилюють народ. І якщо мені довірять
виборці свої голоси, я обов’язково підніму ваші
накази  у парламенті, у місцевих органах влади.
Повторяю, програма відродження країни у нашої
партії є. Здійсниться вона чи ні залежить від ви�
борців. Як проголосуємо так і будемо жити.

 ВИТИНКИ
 ІЗ  ЗВЕРНЕНЬ

І ЛИСТІВ ДО
КАНДИДАТА  У

НАРОДНІ ДЕПУТАТИ

ОЛЕКСАНДРА
ПЕРЕСТИ

«Дуже багато говорять
про екологію. І не тільки у
нас. У цілому світі б’ють на
сполох.  Колись про Закар�
паття говорили, що це
райський куточок. То чому
власті дозволяють той куто�

чок забруднювати? Полічіть
скільки у нашому краї бен�
зозаправок. І кожна з них не
додає екології здоров’я. А
шкоди чинить чимало. Ка�
зали, що відводять під них
запустілі, непридатні до
сільськогосподарського ви�
користання землі. А відда�
ють найкращі. А «приватні
території» множаться у най�
кращих місцях де ще недав�
но люди збирали гриби,
відпочивали. Що зробить
ваша партія ВО «Батьківщи�
на» якщо переможе на ви�
борах, чи подбає про еко�
логію, чи заборонить виру�
бування лісів, забруднення
водойм?

Василь Граб»

«Мені 57 років. Ще був
дитиною коли моя мама
працювала на тютюновій
фабриці. Звали те підприє�
мство «табачкою», дехто із
старших людей називав її
«доганьдяр». Це було най�
старіше підприємство в
Мукачеві. А коли я пішов у
школу то там уже був завод
«Мукачівприлад». Теж було
кращим заводом в Мука�
чеві. І я після армії пішов
туди працювати. Уже давно
не роблю, бо скоротили
сотні людей. А сьогодні без
болю в душі не можу диви�
тися на спустілі корпуси ста�
ровинного підприємства.
Вікна повибивано, стіни

руйнуються. Із них уже де�
рева проростають. Поряд
виробничі цехи ще в гіршо�
му стані. Невже сьогодніш�
ня влада не може тут розм�
істити якесь інше підприє�
мство?

Я звертаюся до вас доро�
гий Олександре Михайло�
вичу, бо вірю у вас, вашу
партію: врятуйте промис�
лові підприємства від роз�
рухи. Верніть Мукачеву сла�
ву робітничого міст – Мун�
каш. Щоб мої два сини по�
вернулися з тої Чехії, де нас

мають за рабів, і мали ро�
боту дома.

 Іштван Собо».

«І дід мій, і батько з ма�
мою тривалий час робили
на виноградниках. Важка то
була праця. Але червакові і
в хріню добре. А як прий�
шов той фрас Горбачов та й
виноградники,  що не одне
століття оточували Мукаче�
во почали знищувати. Я не
була на зустрічі з вами пане
Пересто. Була в лікарні у
родички. Але сусіди казали,
що ви порядна людина, що
думаєте за простий народ.
То допишіть собі і наш на�
каз: відродіть виноградні
плантації. Аби люди мали
роботу, а город мав чим
хвалитися. Бо колись, як ка�
зала моя мама, виноград із
Мукачева не лише в поїздах
у другі городи возили, туди
де не росте, а й самольота�
ми провадили. А голосува�
ти будемо за вас!

Могдуша
 з Подмонастиря»

«Чого лише не почуєш пе�
ред виборами. Усі щось об�
іцяють, обіцяють. А я ста�
рий учитель, за якого забу�
ли усі, крім болячок.  На пен�
сію вийшов ще при ра�
дянській владі. Але добре
прожив тільки пару років. Тої
пенсії вистачало на все.
Електрика, газ, вода – то й

5 рублів не платив. І каждий
місяць одкладав на книжку.
На чорний день. І він не за�
барився. Як тільки розпав�
ся Союз та одразу гроші на
книжці пропали. Ціни з того
часу почали безконечний
ріст. Підприємства розпа�
лися. Діти й онуки втратили
роботу.  І з того часу чую по
радіо, бачу по телевізору,
читаю у газетах, що скоро
станемо жити краще. Не
одні вибори пройшли з того
часу. А де то краще, райсь�
ке життя, яке нам обіцяють?

Кожна людина хоч раз у
житті задумується про то, до
якої політичної сили їй при�
стати. Проаналізував бага�
то. І чомусь вірю, що тільки
ВО «Батьківщина» врятує
ситуацію. Бо тут відверто
кажуть про негаразди. І про�
грама ділова. На старості
років буду голосувати за вас,
Олександре Михайловичу
Пересто, бо крім ділової,
конструктивної і гуманістич�
ної передвиборної програ�
ми ви демонструєте уміння
боротися за втілення своїх
задумів, умієте відстояти
свою позицію на всіх рівнях.
Головне, що для вас істина
не знає рангів, а доля ото�
чуючих  для вас не байду�
жа.

Як і Ви – Олександр,
але Дьєрдьович з Мука�
чева»

НА  ЛИСТИ І ЗАПИ�
ТАННЯ  ВИБОРЦІВ

ВІДПОВІДАЄ
О.М.ПЕРЕСТА:
Ваші листи, запитання,

настрої з якими йдете до
виборів, зростаючий авто�
ритет нашої партії,  вселя�
ють у мене оптимізм. Ду�
маю, що й моя передвибор�
на програма багатьом
відкриває очі. Не хочу об�
манювати тих, хто повірив у
мене, у нашу партію, що од�
разу все зміниться, уже на�
ступного після виборів дня.
Але багато з того про що ви
просите у листах, на що
звертаєте мою увагу під час
зустрічей я постараюся
зробити, з допомогою
місцевих органів влади
зрушити з місця. Бо дороги
в наші села, ремонт вулиць
у Мукачеві з Києва нам ніхто
не прийде робити. Ці питан�
ня вирішуються на місцево�
му рівні. Але є у ваших нака�
зах багато того, що в компе�
тенції тільки Верховної
Ради України. І їх я уже офор�
мив як ваші, дорогі мої ви�
борці, накази й надіслав  у
виборчий штаб нашої
партії.

Виборців цікавить все,
що зв’язане з поліпшенням
умови життя і побуту, зрос�
танням заробітків, пенсій до
такого рівня, щоб можна
гідно жити і працювати,
щоб у продуктах, які купуєш
не було нітратів і того, що
шкодить людському орган�
ізму, щоб жінка, яка має ма�
лолітніх дітей  працювала за
пільговим режимом… Вете�
рани Великої Вітчизняної
війни й інших воєн, воїни�
інтернаціоналісти цікав�

ляться, як відстоюватиму їх
інтереси у Верховній Раді
України? Виборців –  ме�
дичних працівників, вчи�
телів цікавить коли вже
буде їм надано статус дер�
жавних службовців, а ви�
борці діти�війни інтересу�
ються, чи буде їм надано
обіцяні доплати до пенсії, і
розширено пільги…. Усі ці
питання я взяв до відома,
оформив як накази ви�
борців і незалежно від того,
оберуть мене депутатом
Верховної Ради України чи

ні, буду як депутат Мукачі�
вської міської ради порушу�
вати на місцевому, обласно�
му і державному рівнях. Те,
дорогі мої виборці, що хви�
лює вас, є для мене нака�
зом діяти у ваших інтересах.

Під час зустрічей ви за�
питували, а як бути, якщо
будуть конкуренти пропону�
вати гроші, крупи, макаро�
ни… Кажу, беріть сміливо.
Це за ваші ж гроші придба�
но, за зрослі комунальні
платежі, за тарифи, за ціни,
що випереджають заробіт�
ну плату. Беріть, не бійтеся.
Документів у вас не вимага�
ють, розписок також. Беріть,
а ось голосуйте за тих, кому
довіряєте. На одній із зуст�
річей мені записку надісла�
ли, мовляв слухи пішли, що
будуть перед виборами по
300 гривень давати за го�
лос.

Не знаю, не відаю про
таке. Хто і кому буде давати
по 300 гривень за голос. А
чи багато це чи ні, можна
підрахувати.  Як відомо у
парламент ідуть на 5 років.
Отже 300 гривень ділимо на
5. На рік виходить по 60 гри�
вень. А в році 365 днів. Зно�
ву ділимо. І виходить  по 16
копійок на день. А що за ці
копійки купиш? Це для по�
пулярності я пояснив. Люди
в залі засміялися. І отой сміх
теж мене підбадьорив. Бо
сьогодні виборці мудрі,
добре подумають за кого
віддати свої голоси. І, впев�
нений, голосуватимуть по
здоровому глузду, за ту
партію, за представників тої
політичної сили, якій найб�
ільше довіряють.

В разі обрання мене де�
путатом Верховної Ради Ук�
раїни добиватимуся разом
із іншими депутатами від
нашої партії заморожуван�
ня цін на товари першої не�
обхідності, рішуче відстою�
ватиму необхідність пере�
гляду розмірів пенсій, особ�
ливо для тих, чий виробни�
чий стаж мало не в два рази
вищий за необхідний, дба�
тиму про розширення допо�
моги ветеранам Великої
Вітчизняної війни і воїнам�
інтернаціоналістам, сім’ям
загиблих, багатодітним
сім’ям, інвалідам з дитин�
ства, вдовицям. Вважаю за
необхідне введення систе�
ми державного кредитуван�
ня молодих сімей, яка б пе�
редбачала зниження розм�
іру виплат при народження
дітей…
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Нынешней осенью власти ре�
шили финансово порадовать учи�
телей и врачей дважды: для на�
чала им подняли зарплаты в сен�
тябре, а затем еще раз в октябре.
Такое двойное повышение являет�
ся достаточно неожиданным ша�
гом, тем более что увеличение
ставок и окладов бюджетников
происходило в традиционной для
нашей страны манере — сложно
и запутанно. Поэтому «ФАКТЫ» по�
старались вместе со специалис�
тами департамента государствен�
ного регулирования заработной
платы и условий труда Министер�
ства социальной политики Укра�
ины разобраться, как и кому осе�
нью увеличили зарплаты.

Зарплаты работников бюд�
жетной сферы напрямую зави�
сят от колебаний социальных
стандартов

Начнем с главного: 1 октября в
стране, как уже написали «ФАК�
ТЫ», увеличился прожиточный
минимум. В связи с этим вырос�
ли все социальные выплаты, ко�
торые зависят от данного стан�
дарта. В том числе минимальная
зарплата, установленная на уров�
не прожиточного минимума для
трудоспособных лиц, — с 1102 до
1118 гривен в месяц. Также под�
нялась почасовая минимальная
ставка — с 6 гривен 61 копейки до
6 гривен 70 копеек в час.

Â ÑÅÍÒßÁÐÅ ÎÊËÀÄ ÕÈÐÓÐÃÀ
ÂÛÑØÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ

ÏÎÂÛÑÈËÈ ÍÀ 12 ÃÐÈÂÅÍ,

Традиционно напоминаем, что
минимальная зарплата — это сум�
ма, меньше которой работник, вы�
полнивший месячную норму тру�
да, получать не должен. Причем в
минимальную зарплату не вклю�
чаются доплаты, надбавки, поощ�
рительные и компенсационные
выплаты. Это значит, что мини�
мальная зарплата в настоящий
момент фактически представля�
ет собой минимальную ставку. И
все положенные доплаты (напри�
мер, за работу в ночное время, со�
вмещение профессий, расшире�
ние зоны обслуживания или уве�
личение объема работ, интенсив�
ность труда, ученые звание или
степень), а также производствен�
ные премии и компенсации дол�
жны начисляться работнику сверх
этой ставки. Самое главное, что
минимальная зарплата выплачи�
вается только работникам самого
низкого профессионального уров�
ня. А вот вырастут ли в связи с
этим оклады и ставки более ква�
лифицированных специалистов,
будут решать уже их работодате�
ли.

В то же время в стране есть
люди, чьи оклады и ставки напря�
мую зависят от колебаний соци�
альных стандартов. Это работни�
ки бюджетной сферы. Ведь их ок�
лады и ставки формируются на
основе Единой тарифной сетки,

которая разделяет специалистов
на 25 разрядов в зависимости от
квалификации и должности. И по�
вышаются все ставки практичес�
ки одновременно с увеличением
социальных стандартов.

Как так? Дело в том, что ставка
для каждого разряда определя�
ется исходя из базовой ставки —
работника первого разряда. А
точнее, рассчитывается путем ум�
ножения базовой ставки на повы�
шающий коэффициент (см. таб�
лицу № 1). Так вот, базовую ставку
нынешней осенью увеличили
дважды. С 1 сентября она вырос�
ла с 802 до 807 гривен. А с 1 ок�
тября — до 823 гривен. Соответ�
ствующим образом два раза уве�
личились и ставки бюджетников
(см. таблицу № 2). За исключени�
ем работников младших тариф�
ных разрядов, которым зарплаты
подняли только один раз.

Объясним почему. Ставка ра�
ботника первого разряда в бюд�
жетной сфере растет медленнее,
чем минимальная зарплата. В це�
лом она оказывается где�то на 300
гривен ниже, чем минимальный
стандарт оплаты труда. Из�за это�
го ставки работников «младших»
тарифных разрядов тоже фор�
мально получаются ниже мини�
мальной зарплаты. Например,
если подсчитывать ставку работ�
ника второго разряда с учетом ут�
вержденного Кабинетом мини�
стров повышающего коэффици�
ента 1,09, то она в октябре соста�
вит всего 897 гривен, работника
третьего разряда — 971 гривню,
четвертого — 1045 гривен...

Однако, как мы написали выше,
человеку, отработавшему полный
месяц и выполнившему все поло�
женные нормы, заплатить мень�
ше минимальной зарплаты
нельзя. Поэтому достаточно дол�
го ставки работников первых
пяти�семи разрядов были опре�
делены на уровне минимальной
зарплаты. А значит, что все эти
бюджетники фактически получа�
ли одинаковые суммы. То есть
младшие медицинские сестры
(которые имеют 4�6 разряды),
инспекторы методических отде�
лов (4�5 разряды), старшие лабо�
ранты вузов (5�6 разряды), тех�
ники и лаборанты с высшим об�
разованием (2�6 разряды) полу�
чали столько же, сколько грузчи�
ки и дворники, имеющие 1�2 раз�
ряды.

Год назад Кабинет министров
начал устанавливать фиксирован�
ные размеры ставок и окладов для
бюджетников «младших» тариф�
ных разрядов. И вот как раз эти
фиксированные ставки работни�
ков 1�5 тарифных разрядов в сен�
тябре не повышались. Только в ок�
тябре.

С 1 декабря минимальная
зарплата вырастет до 1134
гривен

Еще один сложный момент...
Сейчас в стране формально су�
ществуют две ставки работника
первого тарифного разряда.
Одна, которая в сентябре увели�
чилась до 807 гривен, а в октябре
— до 823 гривен, используется
для расчета ставок работников 6�
25 тарифных разрядов. А другая,

À Â ÎÊÒßÁÐÅ — ÅÙÅ ÍÀ 39 ÃÐÈÂÅÍ
Осенью ставки бюджетников были увеличены
дважды, а минимальная зарплата – один раз

утвержденная постановлением
Кабинета министров, является,
собственно, окладом работника
именно первого разряда. Как мы
уже сказали, она в сентябре не
увеличивалась — только в октяб�
ре.

Отметим, что это не последнее
в нынешнем году увеличение зар�
плат и ставок. С 1 декабря мини�
мальная зарплата вырастет до
1134 гривен, а базовая ставка пер�
вого тарифного разряда в бюд�
жетной сфере — до 839 гривен.

Кстати, Кабинет министров
обещает и в следующем году про�
должать повышать оклады и став�
ки.

— Правительство предусмотре�
ло на следующий год рост мини�
мальной зарплаты на 8,5 процен�
та, или почти на 100 гривен, — от�
метил премьер�министр Николай
Азаров. — А среднегодовой рост
должностного оклада работников
первого тарифного разряда со�
ставит 18 процентов, или 146 гри�
вен. На внедрение новых разме�
ров минимальной зарплаты, на
повышение окладов работникам
бюджетных учреждений дополни�
тельно направляется около 10
миллиардов гривен.

 “ФАКТЫ”
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×åëîâåê òîëüêî íà÷èíàåòñÿ òàì, ãäå æèâîòíîå óæå îêàí÷èâàåòñÿ. (Â. Áåëèíñêèé).

Â²ÒÀªÌÎ Ç  50-Ð²××ßÌ!
Ó ö³  ÷óäîâ³ äí³ çîëîòî¿ îñåí³ â³äçíà÷àº ñâ³é çîëîòèé 50-ð³÷íèé þâ³ëåé äîðîãà íàì,

ëþáèìà ³ øàíîâàíà  ëþäèíà

ÊÅØÅËß ²âàí ²âàíîâè÷.
Ùèðî ïîçäîðîâëÿºìî þâ³ëÿðà ç õâèëþþ÷èì ñâÿòîì ³ ðà-

çîì áàæàºìî:
Õðàíè Òåáÿ Ãîñïîäü îò âñÿêîãî íåíàñòüÿ,
Îò çëîãî ÿçûêà, âíåçàïíîãî íåñ÷àñòüÿ.
Õðàíè òåáÿ îò áîëè , ïðåäàòåëüñòâà, íåäóãà,
Îò óìíîãî âðàãà, îò ìåëî÷íîãî äðóãà.
È äàé òåáå Ãîñïîäü, à ýòî â åãî âëàñòè,
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò è ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ!

Òåùà Àííà, òåñòü Âàñèëü, øîâãîð Âàñèëü,
øîâãîðèíÿ Àíæåë³êà, ïëåì³ííèöÿ Ìàðèíà.

Ñîëíå÷íûìè îñåííèìè  äíÿìè, âîñïåòûìè â ñòðîêàõ
çíàìåíèòûõ ïîýòîâ, ïðàçäíóåò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ ýíåð-
ãè÷íàÿ, òàëàíòëèâàÿ æåíùèíà, âåäóùàÿ àêòðèñà Çàêàðïàò-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðóññêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà

Ëþäìèëà Èâàíîâíà ËÀÉÊÎÂÀ.
Íåìàëî ñûãðàíî ðîëåé, íåìàëî â æèçíè ïîëó÷èëîñü. Å¸

ïóòü íå âñåãäà óñòëàí ðîçàìè, íî  ïî æèçíè èä¸ò îíà  óëû-
áàÿñü.

Òàê ïóñòü óäà÷à íå îñòàâëÿåò å¸, çäîðîâüå íå ïîäâîäèò è
îïòèìèçì íå èññÿêàåò, ðîëè áóäóò óäà÷íûìè, à àïëîäèñ-
ìåíòû íå ñìîëêàþò.

Êîëëåãè ïî òåàòðó,  ïîêëîííèêè è äðóçüÿ.

Çäîðîâüÿ è òâîð÷åñêèõ
óñïåõîâ íà ìíîãî ëåò!

 У родинах та компаніях, де спалахують
сварки, у будь�який момент може трапи�
тись нещастя. Саме незгода, підігріта спир�
тним, підвела до криміналу матір трьох
дітей, які ймовірно, залишаться напівсиро�
тами.

Цими днями до Мукачівського міського
відділу надійшло повідомлення від лікаря
Мукачівської ЦРЛ, що до них  у важкому стані
із закритою черепно�мозковою травмою,
переломом кісток черепа та забоєм голов�
ного мозку доставлено 24�річного мукачів�
ця. Зі слів потерпілого, його вдарила дру�
жина молотком.

Працівники Мукачівського МВ (з обслу�
говування м.Мукачева та Мукачівського рай�
ону) відразу виїхали на місце події, де було
встановлено, що того дня чоловік разом зі
своєю 23�річною співмешканкою вдома чи�
стили горіхи. Таким підзаробітком люди
займаються не вперше. На придорожній
смузі збирають горіхи, вдома їх товчуть і
продають 1 кг – за 40грн. Того вечора, як
розповіла жінка, вона зі своєю матір‘ю та
братом, якраз чистили горіхи, коли додому
повернувся напідпитку чоловік. Замість того
аби їм допомогти, він почав вимагати від
неї гроші на чергову пляшку пива. Коли вона
відмовила, чоловік кілька разів ударив жінку,

Ñï³âìåøêàíêà âäàðèëà ÷îëîâ³êà ìîëîòêîì çà òå,
ùî òîé ïðîñèâ ãðîø³ íà ïèâî

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ ÕÐÎÍ²ÊÀ

а  згодом і  її брата, що той заступився за
сестру. Такої образи вона не стерпіла. Тоді
Ганна взяла молоток, яким колола горіхи, і
вдарила чоловіка по голові.

 Сам потерпілий навіть не встиг зорієнту�
ватися в ситуації. Після удару він  не відчув
болі, пішов до сестри, яка мешкала на
сусідній вулиці. Пізніше вона і викликала
«швидку медичну допомогу», яка забрала по�
терпілого до лікарні.

Правоохоронці стверджують, що ця «за�
кохана пара» уже не вперше потрапляє в
поле зору стражів порядку, а жінка  взагалі
мукачівським міськвідділом внутрішніх
справ притягувалась до кримінальної відпо�
відальності за злісне невиконання обов’язків
по догляду за дітьми. Двоє найменших (4 і 2
роки) наразі перебувають у дитбудинку.

 На місці події правоохоронцями міського
відділу  було опитано всіх свідків та вилуче�
но знаряддя злочину (молоток).

 Відносно нерадивої співмешканки на да�
ний час порушено кримінальну справу за
частиною 1 статті 121  Кримінального ко�
дексу України (умисне тяжке тілесне ушкод�
ження). За скоєне жінці загрожує позбав�
лення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наталія Машіко
Мукачівський МВ УМВС

Êàê ìíîãî ñêàçîê õîðîøèõ
Óñëûøàíî â äåòñòâå
È íå ìåíüøå ñëîâ òàêèõ æå
Áûëî ïðîèçíåñåíî.
Âñå âûçûâàëî ðàäîñòü,
Ñìåõ, óëûáêè
È òàê õîòåëîñü,
×òîá ñîõðàíèëîñü ýòî âîëøåáñòâî.

*  *   *
Áóðíûé, áóéíûé,
Âîñõèùåííûé ìåñÿö ìàé.
Îí òàê ïðåêðàñåí
Â ïðåëåñòÿõ âåñåííåãî öâåòåíüÿ,
×òî íåâîçìîæíî èì
Íå ëþáîâàòüñÿ,
Ïåðåïîëíÿÿ ñâîè ÷óâñòâà
Ýòîé êðàñîòîé.

Õîðâàòèÿ – Îïàòèÿ,
Îïàòèÿ – Õîðâàòèÿ
Çâó÷èò êàê âîçäóõ, ñîëíöå è âîäà,
Ðàçúåäèíèòü èõ ïðîñòî íåâîçìîæíî,
Êðàé ýòîò î÷àðîâûâàåò, âîñõèùàåò
È ïëåíÿåò ñâîåé áåçóìíîé êðàñîòîé!
Ëþáóÿñü ìîðåì — çàáûâàåøü îáî âñåì
È òîëüêî ñåðåáðèñòî — áåðåçîâî-÷èñòîå
Ñâåðêàíèå âîäû è ëåãêèé øóì âîëíû
Ïðèâîäèò â òðåïåò,
Íàïîìèíàÿ î òâîåì ñóùåñòâîâàíèè.
À âîçäóõ, êàê ïüÿíÿùåå âèíî,
Êîòîðûì õî÷åòñÿ âñå áîëüøå,
Áîëüøå, áîëüøå íàñëàäèòüñÿ.
Â âîñòîðã ïðèâîäèò âñå,
×òî ïîïàäàåò â ïîëå çðåíüÿ:
Ìîðå, ãîðû, ëþäè, ïàëüìû, ÿõòû, âèëëû
Ïëÿæè, äîìà, öâåòû,
È äàæå òå ìàøèíû, êîòîðûõ î÷åíü ìíîãî,
Ñðåäè ïðåëåñòíîé êðàñîòû.
Õîðâàòèÿ – Îïàòèÿ,
Ìåíÿ çàâîðîæèëà òû è ïîêîðèëà,
ß ïðèçíàþñü òåáå â ëþáâè,
È ýòî ÷óâñòâî îñòàåòñÿ  íàâñåãäà!

Îá³éíÿâøèñü, äâ³ ï’ÿò³ðêè þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ çàâ³òàëè
äî íàøîãî ëþáîãî ÷îëîâ³êà, òóðáîòëèâîãî áàòüêà, í³æíîãî, ëàñêàâî-
ãî ä³äóñÿ, äóæå ïîðÿäíîãî ñâàòà, íåâòîìíîãî òðóä³âíèêà, ëþäèíè
ùèðî¿ äóø³

Ìèêîëè Àíòîíîâè÷à ÒÅË²ÃÈ
ç Ìóêà÷åâà. Õî÷ ñèâèíà òîðêíóëàñü ñêðîíü, àëå äëÿ íàñ Âè çàâæäè
ìîëîäèé – áàäüîðèé, ñïðèòíèé, ïðàöüîâèòèé, òîæ çàëèøàéòåñü çàâ-
æäè Âè òàêèé. Âèõîâàâøè äâîõ ïðåêðàñíèõ äî÷îê, íèí³ ïðîäîâæóºòå
ïðèùåïëþâàòè íàéêðàù³ ëþäñüê³ ðèñè ñâî¿ì òðüîì îíóêàì. Õàé íà
Âàøó äîëþ ïîëå ùåäðî ðîäèòü, ùå áàãàòî ðîê³â ðàä³ñòü ïîðó÷ õîäèòü, õàé çäîðîâ’ÿ
Âàøå ì³öíèì áóäå, ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò Âàñ øàíóþòü ëþäè.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – äðóæèíà, äîíüêè – ²ííà, ²ðèíà, çÿò³ – Âîëîäèìèð, ²âàí,
îíóêè –  Æåíÿ, Âîëîäÿ, Ðîìàí, ñâàòè Áåéðåø, ²âàíèê, ð³äí³, äðóç³…

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

Ñåðäå÷íî â³òàºìî ç
Äíåì íàðîäæåííÿ äîðîãó
äîíå÷êó, ïðèâ³òíó íå-
â³ñòî÷êó, ìóäðó, êîõà-
íó äðóæèíó, í³æíó,
ëàñêàâó ìàìî÷êó, òóð-
áîòëèâó ñåñòðè÷êó

Ñâ³òëàíó Ìèõàéë³âíó
ÁÀÊÎ.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºìî ³ìåíèííèö³
çä³éñíåííÿ íàéñâ³òë³øèõ ìð³é, íàéñì³ëèâ³-
øèõ  çàäóì³â, íîâèõ çâåðøåíü ó íåëåãê³é

ïðîôåñ³¿ âèêëàäà÷à. Áàæàºìî ùàñòÿ âå-
ëèêîãî ³ íåîñÿæíîãî. Íåõàé ìèð ³

áëàãîïîëó÷÷ÿ çàâæäè áóäóòü ó
ð³äí³é õàò³, à çîð³ ðàäîñò³ ñèï-
ëþòüñÿ ÿñêðàâèì çîðåïàäîì
íà æèòòºâ³é äîðîç³, ³ çàâæäè
ç Âàìè ïîðó÷ áóäóòü

íàéð³äí³ø³ ëþäè òà â³ðí³
äðóç³!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – áàòüêî, ìàìà,
÷îëîâ³ê, ñèíè Îëåêñàíäð, Êð³ñò³àí,

ñåñòðà Ëàðèñà, ð³äí³, äðóç³…

Â²ÒÀªÌÎ!

×åðåç òèæäåíü —âèáî-
ðè äåïóòàòiâ  Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè, àëå ìè,
ìåøêàíöi âóëèöi I.Ôðàíêà,
çîâñiì íå âiä÷óâàºìî  õî÷à
á ìàëåíüêî¿ òóðáîòè ïðî
íàñ, âèáîðöiâ, ÿêi õîäÿòü
ïî öié âóëèöi ïiøêè. Ïðî
àâòîìîáiëiñòiâ õî÷à á ÷à-
ñòêîâî  ïîòóðáóâàëèñÿ, à
ïðî ïiøîõîäiâ íiõòî ç
êàíäèäàòiâ  ó äåïóòàòè
íå äóìàº.

Òðîòóàðiâ,  ïî ÿêèõ ìîæ-
íà  ïðîéòèñÿ, íå áîÿ÷èñü
÷åðåç ùîñü ïåðå÷åïèòèñÿ
i âïàñòè, (îñîáëèâî ó
òåìíó ïîðó  äîáè) ïî âñié
äîâæèíi  âóëèöi I.Ôðàíêà
íåìàº. Âèêëþ÷åííÿ—öå
äâi ìàëåíüêi äiëÿíêè, ÿêi

Читач — газета. Дослiвно

“ÇÎÂÑIÌ ÍÅ ÂIÄ×ÓÂÀªÌÎ ÍIßÊÎ¯ ÒÓÐÁÎÒÈ...”
ïîíîâèëè  ó âåðåñíi öüîãî
ðîêó. Óçái÷÷ÿì äîðîãè òåæ
áåç îñòðàõó íå ïðîéäåø,
áî ìîæíà âïàñòè  ó
âiäêðèòi  àáî æ äóæå
çàãëèáëåíi ëþêè êàíà-
ëiçàöiéíî¿ ñèñòåìè, àáî æ
(ùî òåæ íå äóæå ïðèºìíî)
âëÿïàòèñÿ ó ãíié. Â òåì-
íó  ïîðó äîáè öi ïðîáëåìè
ïîãëèáëþþòüñÿ ùå é
âiäñóòíiñòþ âóëè÷íîãî
îñâiòëåííÿ ìàéæå ïî âñié
âóëèöi.

Ìîæíà, çâè÷àéíî, ïîðå-
êîìåíäóâàòè ¿çäèòè âñiì
íà òàêñi,àáî íà  ìàðø-
ðóòêàõ, ÿêi , äî ðå÷i,
¿çäÿòü ðåãóëÿðíî. Àëå
êîëè òîái  â ïåðøó çìiíó
òðåáà  ïðèéòè äî 7-¿ ðàí-

êó , à ç äðóãî¿ çìiíè  éòè
äîäîìó ïiñëÿ 21-¿— òî
ìàðøðóòêè ó öåé ÷àñ íå
¿çäÿòü, à íà òàêñi ç íàøè-
ìè çàðïëàòàìè, ïîãîäü-
ìîñÿ, íå íà¿çäèøñÿ.

Îò i ðîáè , ùî õî÷åø.
À õî÷åòüñÿ ïîêðàùåííÿ

óìîâ ïðîæèâàííÿ óæå
ñüîãîäíi, à íå ó ìiôi÷íîìó
ìàéáóòíüîìó. Õòîñü
ìîæå ñêàçàòè, ùî íà
iíøèõ âóëèöÿõ ìiñòà ùå
ãiðøà ñèòóàöiÿ. Àëå æ âiä
öüîãî íàì, ìåøêàíöÿì
âóëèöi I.Ôðàíêà, öiëîãî
ìiñüêîãî ìiêðîðàéîíó, íå
ëåãøå.

Â.ÊÀËÈÍÀ,
æèòåëüêà âóëèöi

I.Ôðàíêà.

Äóæå äîáðó, ÷àð³âíó æ³íêó, ÷óéíó, íàä-
³éíó ³ êîìóí³êàáåëüíó Ëþäèíó äèâîâèæíî
ñâ³òëî¿, äæåðåëüíî-÷èñòî¿ äóø³, ïðèíöèïî-
âîãî, ìóäðîãî ³ òîëåðàíòíîãî êåð³âíèêà,
ÿêà âì³º ç³ãð³âàòè ñåðöÿ çíåäîëåíèõ îñîá-
ëèâîþ òóðáîòîþ òà ëàñêàâèì ñëîâîì, ï³äáà-
äüîðþâàòè íàñòð³é, äàòè ìóäðó ïîðàäó,
íàäçâè÷àéíîãî æèòòºëþáà òà íåçàóðÿäíó
îñîáèñò³ñòü, ãîëîâó Ìóêà÷³âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà

²ðèíó Ôåäîð³âíó Ì²ËÅÑ
ùèðîñåðäíî â³òàþ ç þâ³ëåéíèì Äíåì íà-
ðîäæåííÿ! Íåõàé áàãàòà é ùåäðà îñ³íü áóäå
çàâæäè ç Âàìè, ³ ñòàíå çàïîðóêîþ
îñîáèñòîãî ùàñòÿ, íàáóòèé äîñâ³ä
ìíîæèòü óñï³õè, îòî÷óþ÷³ ñòàþòü
ïðèõèëüíèêàìè ³ îäíîäóìöÿìè,
äðóç³ äàðóþòü ï³äòðèìêó,  ÷î-
ëîâ³êè – çàõèñò, ùàñëèâà ðîäè-
íà – òåïëî ³ çàòèøîê, êîëåêòèâ
÷åðâîíîõðåñò³âö³â – øàíó ³ ïî-
âàãó, à âñ³, âñ³ ðàçîì âò³ëþþòü
îìð³ÿíå Âàìè ìàéáóòòÿ!

Îëåêñàíäð Ì²ØÈÍ, ãîëîâà Ìóêà-
÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà
³íâàë³ä³â â³éíè ³ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿-
íè, ïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³

Ç ÕÂÈËÞÞ×ÈÌ
ÞÂ²ËÅªÌ!

Ç áåçì³ðíîþ ïîâàãîþ òà ùèðîþ ëþáîâ’þ  â³òàºìî ç 60-ð³÷÷ÿì ìóäðîãî, äîáðî-
ãî, ùèðîãî ñåðöåì ³ â³äêðèò³ñòþ ÷óéíî¿ äóø³, â³ðíîãî äðóãà íàøî¿ ñ³ì’¿

²âàíà ²âàíîâè÷à ÔÎÇÅÊÎØÀ
Íåõàé êîæåí ð³ê æèòòÿ ïðèíîñèòü Âàì çäîðîâ’ÿ, äîáðî, íàä³þ, îïòèì³çì, åíåð-

ã³þ, óñï³õ òà áëàãîïîëó÷÷ÿ. Íåõàé ðàä³ñòü íàòõíåííî¿ ïðàö³ é äóøåâíà ùåäð³ñòü
ñòàíóòü íåâè÷åðïíèì äæåðåëîì áëàãîñëîâ³íü íà Âàøîìó íåáîñõèë³. Íåõàé êî-
æåí äåíü Âàøîãî æèòòÿ áóäå ùàñëèâèì, ñâ³òëèì ³ ðàä³ñíèì. ² õàé ñïðèÿþòü öüîìó
ì³öíå çäîðîâ’ÿ, ïîâàãà, ðîäèííå òåïëî, â³ðí³ äðóç³. Íåõàé ùàñòÿ êðîêóº â íîãó ç
æèòòÿì, à Ãîñïîäü Áîã áëàãîñëîâèòü ³ áåðåæå êîæåí Âàø êðîê, äîðîãèé þâ³ëÿðå,
ùå ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!

Ðîäèíà ËÈÒÂÈÍ×ÓÊ ç Êîñèíà.

ÇÄÎÐÎÂ’ß ² ÁÎÆÎ¯ ÁËÀÃÎÄÀÒ²!

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, îòêðûâàåì åùå îäíó ãðàíü òâîð÷åñêîãî òàëàíòà Ëþäìèëû
Èâàíîâíû – åå óâëå÷åíèå ïîýçèåé è ïå÷àòàåì ïîäáîðêó åå ñòèõîâ.



ва. Звертатися: 095 151 03 74.
     Земельна  дiлянка  в м.

Пiстрялово 38 сотин пiд забудову
(всi вiдповiднi приватизацiйнi до�
кументи).

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.
      Продам земельну ділянку 7,6

сотин у Мукачеві  на вул.
Підлавківській. Є Державний акт на
право власності. Ціна договірна.
Зверт. 095�5169394.
     Продається земельна ділянка

пл. 06004 га для садівництва або
під забудову в районі  вул. Велико�
гірної  (недалеко від дороги та ко�
мунікацій).  Зверт. 095�8610797.
     продається приватизована зе�

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

 Тел. 095�3283911, 0502739597

ми і земельна ділянка 46 сотин.
Сад, виноградник.Ціна за домовле�
ністю.
Звертатися 4�25�67, 099�63�69�812.
     Продається добротний бу�

динок з гаражем та прибудова�
ми в с. Нижній Коропець по вул.
Горького. 25 сотин землі, всі
комунікації.

 Тел..: 095 337 64 50.
     Продається добротний буди�

нок з гаражем та господарськими
прибудовами в  Нижньому Коропці
по вул. Горького, 25 сотин землі, всі
комунікації. Зверт. 095�3376450
(Оксана).
     Продається цегляний  2�по�

верховий будинок (близько 200 кв.
м.) в с. Клячаново. 0934874755.
     Продається хата в с. Ільниця

під лісом. Є сарай, колодязь, є
можливість тримати бджіл, "Сме�
рековий камінь" 2 км від хати. Є
сад. 50 сотин землі.Ціна 13 000 у. о.

Можливий торг. Тел. 0989056019
(Коля).
     Продається терміново дача –

будиночок і 11,5 сотини  привати�
зованої землі. Є сад , вода, риб�
ник, газ поряд. Вул. Абрикосова, 1.
Тел. 0999610308.
     Продається двохкімнатний бу�

динок  з присадибною ділянкою в
с. Кольчино. Тел.: 7�10�32.
     Продається недобудований  2�

поверховий будинок (156 кв. м) у
смт. Кольчино по вул. Ше�
лестівській. Із земельною ділянкою
20 сотин, виноградник, сад. Стар�
това ціна 30 тис у.о.
Звертатися по тел. 066�00�46�326.

     На 777�му кілометрі Міжна�
родної траси Київ�Ужгород, в 3�
х км.від Мукачева, 500 метрів від
траси, у Старому Давидкові�на
сонячній стороні за 300 метрів
від р. Латориці продається  дво�
рогосподарство на 20�ти сотках
землі. Для ведення  селянського
господарства  поряд є ще 30 со�
тин землі. В будівлях, придатних
для проживання є три окремі
кімнати, 2 кухні, кладовка, ванна,
веранда. Є всі комунальні зруч�
ності, а  також є погреб, доброт�
на піч на дровах, повноводний ко�
лодязь, гараж, хлів, виноградник
(ловгош), великий  сад, город.
Ціна �25 тис.у.о.
Можливий розмін на пристойну
1 �або 2�кімнатну квартиру  в
Мукачеві. Зверт. 050�1717572.

     Продається приватизована
ділянка 10 сотин в урочищі "Шай�
би" біля  лісу. Тел: 050�71�99�704,
2�27�41 Володя.
     Продається  ДЕШЕВО(!) жит�

ловий будинок в урочищi Ловач�
ка; 0,03 га приватизованої
дiлянки, виноградник, фрукто�
вий сад.

  Т.: 050�6714841.
     Продається приватизована  зе�

мельна ділянка 0,25 га під будів�
ництво по вул. Червона Гора., с.
Лавки. Тел. 050�5530508.
     Продається земельна ділянка

15 сотин під забудову у с. Лавки.
Асфальтована  дорога, поряд ліс.
Всі комунальні   комунікації.
Звертатися  по тел. 09515103746,
або в Мукачеві на вул. Миру, 23.
Черничко
     Продається в Клячановi зе�

мельна дiлянка  7 сотин з фунда�
ментом в центрi села. Є газ, свiтло,
вода.

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

забудову  у зручному мiсцi в с. Кле�
новець поблизу Мукачева. Є
комунальнi комунiкацiї. Зверт.: 095�
200�97�09.
     Продається участок 15 соток

під забудову в с. Лавки по вул. Лісо�

     Продається  ВАЗ�2101, 1980
року випуску, зеленого кольору.
Двигун, ходова після капремонту.

Тел. 066�3550477.
     Продаються автомобіль "Шко�

да�Октавія" у доброму технічному
стані та бджоло пасіка у селі  Виш�
кове, Хустського району. Довідки
тел. 097�474�81�81.
     Продається ВАЗ�0101, 1980 р.

в.,  колір�зелений, двигун, ходова
після кап. ремонту. Ціна договірна.

Тел. 06635504771.
     Продається трактор колісни

“Беларусь — МТЗ�52” з переднім
приводом (з документами. Тех. Ог�
лядом). 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 Васильо�
вич).

     Продается "Волга" ГАЗ�24 (1979
р.в.) требует мелкого ремонта. Об�
ращ. По тел..
4�95�13. 0992251611.
     Продається автомобіль «ЗАЗ

СЛАВУТА» —2003 р.в. Ціна 1800  у.
о.  Звертатися : 050�8027116
     Продаються: автомобіль «Вол�

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

бірний волгівський гараж в коо�
перативі “Північний”.900 у.о.
Тел.: 5�72�85.
     Продається "волгівський" роз�

бірний 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 до�
говірна.
     Куплю “Таврію” в хорошому

стані. Тел.: 050 553 02 18 (тетяна).
     Продам САК з  новим «вол�

говським» 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.

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

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

  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.

     Продається 2�кімнатна квар�
тира  50 в. м. на 5�му поверсі 9�
поверхового будинку  в районі
педінституту.  Вікна – на тиху зе�
лену зону. В квартирі – паркет,
кахель,домофон. Ціна 26 тис. у.о.
Дзвонити 0505377572

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

Тел. 050�9847337.
     Продається 2�кімн . квартира

(58 кв. м.) на другому поверсі  цег�
ляного будинку  у  центрі міста  на
вул.Яр.Мудрого. Ціна договірна.
Зверт. 095�4604332, 0954751346.
     Продається 2�кімнатна квар�

тира  на 3�му поверсі. Нова пласи�
ровка 5�поверхового будинку на
вул. Руській (район вул. Індустрі�
альної).Ціна договірна.

Тел. 0505118458.
     Продається або розмінюється

2�кімн. квартира  з усіма зручнос�
тями  у закритій дворовій системі
в центральній частині міста. Є го�
род, квітник – на 1�кімнатну квар�
тиру  з усіма зручностями з допла�
тою по домовленості.

Тел.0509141031.

     Продається 2�кімнатна квар�
тира умебльована (65 кв. м.) на
першому поверсі 3�поверхово�
го чеського будинку  на вул.
Парканія.

Тел 0505816433.
     Продається 2�кімн. квартира

на вул. Закарпатській в середньо�
му стані. Є втономне опалення

 Зверт. 066 800 36 74.

     Продається або розмі�
нюється на 2�х кімнатну квар�
тиру  будинок 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 водопостачан�
ня, сарай, підвал. Звертатися 050�
7633017 (Ваня, Наталка).
     Продається 3�кімнатна квар�

тира  на вул. Одеській. На 2�му по�
версі з індивідуальним  опаленням.
Зверт. По тел. 066�247�9497.
     Продається земельний учас�

ток з будиночком в урочищі Ловач�
ка.

Тел.: 2�32�95
      Продається будинок у дво�

ровій системі в м. Ужгород по вул.
Лавріщева. Є кухня і житлова кімна�
та, заг.  площа 28 кв. м та 1 сотина
огород, є газ, вода,електрика,
міська каналізація. Потребує ре�
монту. Ціна договірна.

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

чанові �72 кв. м. , є газ, опалення,
вода, прибудова  надвірна, гараж
цегляний (зверху  кімната)  і гараж
шиферний, виноградник, сад, ого�
род, 50 сотин землі. Ціна договір�
на.Т. 0508598987.
     Продається будинок в Мука�

чеві на вул. Тимірязєва, 36. Біля бу�
динку 16 сотин землі, гараж, сад,
город.

Тел. 050�0630296.
     Продається або розмінюється

на 2�кімн.  квартиру  будинок в с.
Ділок на вул. Гагаріна, 98, плюс зе�
мельна ділянка  площею 1 га, гос�
подарські будівлі, сад. Тел. 096�
4421715.
     Продається будинок в с. Лісар�

ня з господарськими прибудова�

     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.

     Продаю новий комп'ютерний
столик й телевізор "Хундай".
Звертатися 4�17�37, 095�5333537.
     Ïðîäàì iíâàëiäíèé âiçîê äëÿ

äîðîñëî¿ ëþäèíè (âèðîáíèöòâà
Iòàëiÿ). Öiíà äîãîâiðíà.

Çâåðò.: 0955338189.

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
ПРОМИСЛОВИХ 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

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

     Продається металева будка (2,10
х  3,20 метра). Довідки тел. 095�889�
63�34.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ТЕРМІНОВО:
ТЕРМІМОВО :Набираємо
будівельників,зварюваль�
ників, працівників на фабри�
ки та заводи, швачок, сто�
лярів, робітників на ферми.
Допомога в отри мани
польських шен ген та робо�
чих віз , реєстрації в кон�
сульстві. Ліцензія МПСП
№АВ 389098.
м.Мукачево вул.Недецеи 2

Тел. 0975500127,
0501357373

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
Диспетчера  радіослужби

ТАКСІ
Звертатися 0509892444

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

НАДАЮ ПОСЛУГИ ПО
ПЕРЕВЕЗЕННЮ ВЕСІЛЬ

автомобілем BMW 5�ї серії,
чорного кольору. Можливе
оформлення живими квітами.

Т. 050 522 69 20, 050 596 83 70.

Фірма з продажу та ремон�
ту комп'ютерної техніки
прийме на роботу праців�
ників!

Деталі за тел.: 066�535�86�41

Продаються гвинтові сходи
(14 сходин) висотою 2,6 м. (кар�
кас металевий, дошка – ясінь, з
перилами) розмір 2,6х1,5х1х1 м.
лаковані. Тел..: 050 774 92 65.

     Здається в оренду приміщення
під комерцію (магазин, офіс тощо)
на вул Ужгородській, в районі уні�
верситету. Площа – 60 кв. м. ( мож�
ливо частинами)

 Тел. 095�1358708.

      Продається  ліжко з матра�
цем 200 на 80 см з двома висувни�
ми шухлядами. У відмінному стані.

 Тел. 050�3722104.

     Здається у найм на тривалий
строк 1�кімнатна квартира  у р�ні
"ДОСи". Дзвонити 0663550477,
0666683689
     Здається в оренду частково

умебльована 2�кімнатна квартира
з автономним опаленням  в Росви�
гові. Тел. 0502650432.
     Здається в найм 1�кімн. квар�

тира в чеському будинку по вул.
Окружній, частково мебльована на
тривалий термін. тел.: 050 764 87
57.
     Здається  у найм новий пів�

особняк  (12 0 км.м.) умебльований
в  Росвигові поряд з університе�
том. Зверт. 095�1358708.
     Винайму 1�2� кімнатну умебль�

овану квартиру у Росвигові. Зверт.
По тел. 0502284266.
     Винайму 1�2� кімнатну умебль�

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

ПП "Клуб бухгалтерів"
потрібен на роботу кур'єр.

Звертатись за адресою:
м. Мукачево, пл. Миру, 19/1

тел. для довідок  5�41�16

     Терміново здається в оренду
приміщення під магазин в Мукачеві
на вул. Матросова, 11�Д (напроти
аграрного коледжу).

Дзвонити 050�6945986.

     Продаються два кольорові теле�
візори ,б�к. «Електрон»  і «Весна» у ро�
бочому стані. Тел. 3�50�84.
     продається  польська спальня . б�

к.– ліжко,  комод, дзеркало, дві тумбоч�
ки, 3�дверна шафа світлого кольору.
Тел. 050�8022274.

Дипломований спеціаліст –
масажист надає послуги з

ЛІКУВАЛЬНОГО
МАСАЖУ

по місту , на виклик.
Зверт. по тел. 050�2634399

ПРОДАЄТЬСЯ
ПАРКЕТ.

Тел. 0505986472.

К У П Л Ю
голку програвача на радіолу «Лат�
вія» (1967 р.в.) для прослуховуван�
ня пластинок.

Дзвонити 050�5198678.



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 9999918 æîâòíÿ  2012 ð.
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з 8.10.2012 р.  по  14.10.2012 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1. Юртин Єва Михайлiвна – 1931 р.н.
2. Голiш Iлля Павлович – 1940 р.н.
3. Печора Василь Iванович – 1942 р.н.
4. Андреєва Ольга ОЛЕКСIЇВНА – 1923.
5. Петровська Марiя Iванiвна – 1928 р.н.
6. Попович Клара Ладиславiвна – 1955 р.н.
7. Гарбузова Ганна Яношiвна – 1944 р.н.
8. Герасименко Олександр Олексiйович–1946 р.н.
9. Яцура Любов Олексiївна – 1948 р.н.
10. Галас Маргарита  Iванiвна – 1933 р.н.
11. Федотова Марiя Павлiвна – 1950 р.н.
12. Туканов  Михайло Єгорович – 1934 р.н.
13; Поляков  Микола Герасимович – 1944 р.н.
14. Мосiн Олексiй Миколайович – 1959 р.н.
15. Фiцкалинець Нiна Олесандрiвна – 1920 р.н.
16. Скибинський Петро Iванович –1953 р.н.
17. Альберт Розалiя Iванiвна – 1935 р.н.

ПАТ «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);
� Електрогазозварювальники ручної зварки;
� Машиніт�кочегар (котельня на твердому паливі);
� Верстатники деревообробних верстатів;
� Формувальники залізобетонних виробів;
� Рамник (пилорами Р�63;
� Рамник стрічкової пили;
� Токар.

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.

ÀËËÎ-²ÍÔÎ (ÁÅÇÏËÀÒÍÀ ÒÅËÅÔÎÍÍÀ ÄÎÂ²ÄÊÀ)...
9-10-11, 2-32-46, 095-362-52-52

ÀÂÅ-ÌÓÊÀ×ÅÂÎ (âèâ³ç ñì³òòÿ)............2-22-69, 3-19-75
ÏÎÆÅÆÍÀ ÎÕÎÐÎÍÀ ……….....…….....………………101
Ì²Ë²Ö²ß……………………................................…..102
ØÂÈÄÊÀ ÌÅÄÈ×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ…...............………103
ÃÀÇÎÂÀ ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ……......................…..104
ÃÀÇÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ....…............2-22-70, 2-25-69
ÐÅÌÎÍÒÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÒÅËÅÔÎÍÍÈÕ Ë²Í²É…..…...…1508
ÄÎÂ²ÄÊÈ ÏÐÎ ÄÎÑÒÀÂÊÓ ÒÅËÅÃÐÀÌ ……....….....1066
Ì²ÆÌ²ÑÜÊ² ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÈ..…...........................8-1-91
ÖÐË ………..................................................5-50-28
ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë…........................…….2-14-05
ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ……………..................................2-20-31
ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ………….........................2-34-26
Â²ÉÑÜÊÎÂÈÉ ØÏÈÒÀËÜ.....….2-21-86, 2-34-57, 2-13-72
ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÃÎ ØÏÈÒÀËß.......…...4-14-86
ÀÂÀÐ²ÉÍÎ- ÐßÒÓÂÀËÜÍÀ ÑËÓÆÁÀ  ÌÍÑ (ÌÂÑ )..5-47-67
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÅËÅÊÒÐÎÌÅÐÅÆ²
ÇÎÂÍ²ØÍÜÎÃÎ ÎÑÂ²ÒËÅÍÍß................…......…2-30-41
ÄÎÂ²ÄÊÀ ÇÀË²ÇÍÈ×ÍÎÃÎ ÂÎÊÇÀËÓ…..….......…2-20-52
ÄÎÂ²ÄÊÀ ÀÂÒÎÂÎÊÇÀËÓ.................…2-14-71, 2-14-92
Ì²ÑÜÊ² ÌÀÐØÐÓÒÊÈ……….............................2-22-63
ÀÂÀÐ²ÉÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÂÎÄÎÏÐÎÂ²ÄÍÈÕ ²
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

     Продаж скла: віконного (2,3,4,5,6,8,10 мм),
візерункового, енергозберігаючого, антибліково�
го,тонованого, тріплекс, лакобель та дзеркал різних
форм та відтінків

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

     Прирізка, вигинання та доставка скла
     Професійна обробка, свердління отворів, фа�

цет
     Художня обробка, піскоструй
     Ультрафіолетова поклейка виробів зі скла
     Продаж обладнання для обробки скла та виго�

товлення склопакетів.

Наступної неділі виповнились би 73 прекрасні,
золото�багряні, щедрі на врожай осені Людини
від Бога щедрої душі, мудрого керівника Мукачі�
вського аграрного технікуму, доктора економіч�
них наук, вірного  і надійного товариша, чуйного
наставника викладацького коллективу і добро�
зичливого вихователя студентства

Віктора Прокоповича
ДОЛИНСЬКОГО.

Та в цей, 40�й День, як Він перетнув межу
вічності, у багатьох родинах горітимуть незгасні
свічки пам’яті. І   сотні людей доброї волі будуть
молитовно просити Господа, щоб упокоїв душу
почилого у Царстві Своїм. Бо залишив по собі
Віктор Прокопович світлий слід на Землі, адже
все своє життя, всю наснагу свого щирого серця
присвятив вірному служінню аграрній науці,
рідному народу. Немає таких слів, щоб вислови�
ти нашу величезну, безмежну втрату, глибоку тугу
і непоправне горе. Пам’ять про Віктора Проко�
повича, про Його неординарну особистість, доб�
роту, мудрість, силу і велич духу залишаться на�
завжди в наших серцях.

З глибоким сумом  і тугою –
Ганна Нікіфорова, Магдалина Ладжун та

багато інших ветеранів і всіх людей, хто любив,
поважав  Віктора Прокоповича.

К У П Л Ю
задвижки, насосы, электродвигатели, электроприводы
на задвижки, сальниковые компенсаторы, затворы, флан�
цы, отводы, тэльферы, погрузчики, редукторы, компрес�
соры, газодувки, подшибниковые шарики, зубчатые
муфты.

Тел.  0676384875

ПАМ’ЯТАЄМО, СУМУЄМО

БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ
виконає будівництво дахів будь�якої складності з різного
виду покрівельних матеріалів, а також реконструкцію ста�
рих дахів під мансардні поверхи, внутрішні та зовнішні
роботи.  Тел: 095�89�55�419

Б’ЄМО ПОМПИ.
Тел.: 095�1804148; 3�73�75.

ПОСЛУГИ



“ÎÑ²ÍÍ²É”

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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

42 (942)42 (942)42 (942)42 (942)42 (942)
 10 10 10 10 10 18 æîâòíÿ 2012 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

×åñòü è ñîáñòâåííîå äîñòîèíñòâî – ñèëüíåå âñåãî. (Ô. Äîñòîåâñêèé).×åñòü è ñîáñòâåííîå äîñòîèíñòâî – ñèëüíåå âñåãî. (Ô. Äîñòîåâñêèé).×åñòü è ñîáñòâåííîå äîñòîèíñòâî – ñèëüíåå âñåãî. (Ô. Äîñòîåâñêèé).×åñòü è ñîáñòâåííîå äîñòîèíñòâî – ñèëüíåå âñåãî. (Ô. Äîñòîåâñêèé).×åñòü è ñîáñòâåííîå äîñòîèíñòâî – ñèëüíåå âñåãî. (Ô. Äîñòîåâñêèé).

ÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ÏÐÎÏÎÍÓª:

    Ë³öåíç³ÿ ÍÁÓ ¹ 105 â³ä 04.11.2011 ðîêó

ÏÐÈÂÀÒÍ² ÃÐÎØÎÂ² ÏÅÐÅÊÀÇÈ ×ÅÐÅÇ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÏËÀÒ²ÆÍ² ÑÈÑÒÅÌÈ:

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

   Äîäàòêîâ³ âíåñêè  äîïóñêàþòüñÿ.
% ñïëà÷óþòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî Ïðè äîñòðîêîâîìó ðîç³ðâàíí³ äîãîâîðó % íå íàðàõîâóþòüñÿ.
Ì³í³ìàëüíà ñóìà âêëàäó 1 000,00 ãðèâåíü. Ì³í³ìàëüíà ñóìà ïîïîâíåííÿ 500,00 ãðèâåíü.
Óâàãà!!! Òåðì³í àêö³¿ ç 27.08.2012 ïî 27.02.2013ð.

ÄÅÏÎÇÈÒÍÈÉ ÂÊËÀÄ

ÀÊÖ²ß!!! “ÎÑ²ÍÍ²É”
ÍÀ 6 Ì²ÑßÖ²ÂÀÊÖ²ß!!!

Ó ÃÐÈÂÍ² – 17, 5 % Ð²×ÍÈÕ

Õ/ô "Òåðì³íàòîð-4: Íåõàé ïðèéäå
ñïàñèòåëü" (2). 02.35 Ò/ñ "Ê³ñòêè-5".
03.20 Ôàêòè. .

ÎÐÒ
 10.25 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.55, 04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15
"×àñ îá³äàòè!" 13.00 "Äåøåâî ³ ñåð-
äèòî". 14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.10 "Ôàçåí-
äà". 15.45 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà". 17.00,
02.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá". 18.40,
03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 19.45,
01.15 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ".
21.30 Ò/ñ "Ðîçëó÷åííÿ". 23.50
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.25 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.40 "Áåç ñâ³äê³â".

ÑÒÁ
07.10, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 08.50 Õ/ô "²âàí Âàñèëüî-
âè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ" (1). 10.50 Õ/ô
"Ñïîêóòà" (1). 13.00 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00 "Êóá-3". 22.20
"Äåòåêòîð áðåõí³-2". 23.20 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (1). 00.25 Ò/ñ "Êîì³ñàð
Ðåêñ" (1). 01.25 "Âiêíà-Ñïîðò". 01.35
Õ/ô "Äåíü íàðîäæåííÿ Áóðæóÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/ñ
"Ðîçëó÷åííÿ" (1). 12.10, 04.00 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî íà çà-
õèñò. 17.00, 19.00, 03.40 Ïîä³¿. 17.10,
19.15, 03.55 Ïîä³¿ Ñïîðò. 17.15 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà"
(1). 19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.10 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1). 22.10 Õ/
ô "Êíèãà ²ëàÿ" (2). 00.30 Ò/ñ "Æèòòÿ
ÿê âèðîê. Äðóãèé ñåçîí" (2).

Ò Å Ò
07.40 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.00 Ì/
ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 08.35 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.40 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.40 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 11.40, 17.05 Ìàøà òà ìîäåë³
2. 12.45 Ò/ñ "Õòî ó äîì³ ãîñïîäàð?"
(1). 13.25, 17.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 14.30 Îäíà çà âñ³õ. 15.00,
20.35 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 15.35,
01.35 Ó ÒÅÒà òàòî!. 16.00, 02.00
Äîñâ³äîñ. 16.40, 22.50 Âàéôàéòå-
ðè. 18.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 19.30,
00.45 ÁàðÄàê. 21.40 Êà$òà. 22.05
Ðàé, ãóäáàé. 23.15 Äóðíºâ + 1. 23.50
Ò/ñ "Çàãóáëåíà" (2). 02.25 Äî ñâ³òàí-
êó.

 «Ì-ñòóä³î»
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Ï³äñóì-
êîâèé âèïóñê "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.15
- Ò/c. 12.25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
Êîíöåðò. 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâè-
íè "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/c. 15:40 - Äîê/ñ.
16.30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16.40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ô.
17.50 - Ì/ô. 18.15 - Ò/c. 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
20.00 - "Äóõîâíå äæåðåëî". Ïðÿìèé
åô³ð. 20.45-  Äîê/ñ. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:05 - Ò/c. 22:50 - Ò/c.

Íîâèé Êàíàë
07.35, 08.35, 01.20 Ïîãîäà. 09.00,
16.50 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëèâà".
09.55, 17.50, 21.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.15, 14.20 Kids Time. 13.20 Ì/ñ

06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Åêñò-
ðåíèé âèêëèê. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.35, 19.30, 01.30 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.00, 16.30 Ò/ñ "Àãåíò íà-
ö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.30, 13.00 Ò/
ñ "Ñèëüí³øå çà âîãîíü". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.55, 22.50 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 15.10, 20.15 Ò/
ñ "Íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ". 18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 21.40 Âèáîðè-2012.
00.05 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 00.20
Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³-4". 02.30 Ò/ñ
"Ê³ñòêè-5".

ÎÐÒ
09.15 "Æèòè çäîðîâî!" 10.25 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55, 04.05
"Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äà-
òè!". 13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.10 "Ôàçåíäà". 15.45 Ò/ñ
"Óáèâ÷à ñèëà". 17.00, 02.15 Ò/ñ "Íå-
ð³âíèé øëþá". 18.40, 03.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!". 19.45 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ðîç-
ëó÷åííÿ". 23.50 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
00.25 Í³÷í³ íîâèíè. 00.40 "Áåç
ñâ³äê³â". 01.15 "Îñåëÿ íåïðàâäè".

ÑÒÁ
07.40, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.05 "Êóá-3". 10.55 Õ/ô
"Ïñèõîïàòêà". 13.40 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.00 "Ôåðìåð øóêàº äðóæè-
íó-2". 22.20 "Âàã³òíà ó 16". 23.20
"Äîíüêè-ìàòåð³". 00.25 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 01.25 Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ"
(1). 02.15 "Âiêíà-Ñïîðò".

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
09.25, 13.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ðîçëó÷åííÿ" (1). 12.10,
04.30 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
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 Óêðà¿íà". 21.00 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 21.30 Ôóòáîë. Ë³ãà
×åìï³îí³â ÓªÔÀ. "Øàõòàð" (Óêðà¿-
íà) - "×åëñ³" (Àíãë³ÿ). 23.50 Ò/ñ "Ïîä-
ðóææÿ" (1). 00.50 Ò/ñ "Æèòòÿ ÿê
âèðîê. Äðóãèé ñåçîí" (2). 01.30 Õ/ô
"Åêñïðåñ: ²ñòîð³ÿ ëåãåíäè ñïîðòó
Åðí³ Äåâ³ñà" (1).

Ò Å Ò
07.20 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.40 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.05 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷". 08.40, 14.30 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè". 09.45 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè". 10.45 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ". 11.45,
18.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.25, 17.05
Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 12.50 Ò/ñ
"Ä³ôô÷àòêà". 13.25, 17.45 Ò/ñ "Ìîÿ

"Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà". 14.45, 15.40
Teen Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45,
23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.30, 01.15
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.35 Ï³ðàíü¿.
20.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 22.00
ÔÁÐ :). 00.00 Ò/ñ "Çâàáëèâ³ ³ â³ëüí³".
01.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.30
Ò/ñ "Îäíà í³÷  êîõàííÿ". 02.20 Ò/ñ
"Îñòàíí³é àêîðä". 03.05, 04.05 Çîíà
íî÷³. 03.10 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 23 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.20 Êðà¿íà on line. 07.25 Ãëàñ
íàðîäó. 07.30 Åðà á³çíåñó. 07.50
Ô³íàíñîâ³ ïîðàäè. 08.20 Ïîì³æ
ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè.
09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 09.30 Âèáîðè-2012.
Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Òðåòüÿêîâ.
09.50 Îäèí íà îäèí. 11.00 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 11.55 Îô³ö³éíà õðîí-
³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 12.15 Õàé ùàñòèòü. 12.35 Êðîê
äî ç³ðîê. 13.15 Õ/ô "Êàëèíà ÷åðâî-
íà". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30 Áëèæ-
÷å äî íàðîäó. 16.05 Õ/ô "Íàäáàííÿ
ðåñïóáë³êè". 18.20 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 18.35 Âèáîðè-2012.
Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Êîìóí³ñòè÷-
íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè. 18.50 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.10 221. Åêñòðåíèé âèêëèê.
Òèæäåíü. 20.00 Âèáîðè-2012. Ïå-
ðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. "Áàòüê³âùèíà".
20.30 Ïðî ãîëîâíå. 20.45 Âèáîðè-
2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Êî-
ìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Ñîö-
³àëüíå øîó "Àäðåíàë³í". 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10 Ñïîðò.
23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî
ñïîðòó. 23.20 Ïîãîäà. 23.25 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 23.50 Õóä. ô³ëüì "×î-
ëîâ³÷à ðîáîòà". 5 ñ.. 00.40 Ïîì³æ
ðÿäêàìè.

Êàíàë «1+1»
10.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà". 12.30 "Çí³ì³òü öå íå-
ãàéíî". 13.35 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåí-
íÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 2". 14.35 "Íå
áðåøè ìåí³ - 3". 15.40, 04.50
"Ñ³ìåéí³ äðàìè". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.15 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 22.00
"Ìàìî, ÿ îäðóæóþñü?" 23.25 Õ/ô
"Ïåðåìîæíèé â³òåð, ÿñíèé äåíü" (2).
03.25 Õ/ô "Ïðèðå÷åíèé íà ñìåðòü"
(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,
20.40 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 09.10
"Çíàê ÿêîñò³". 09.55 Ò/ñ "Ïîâåðíåí-
íÿ Ìóõòàðà". 12.15 Ïðîãðàìà "Äî
ñóäó". 13.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.40 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåî-
í³äîì Êàíåâñüêèì 2". 15.45 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 11".
18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 19.05
Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00, 02.55
"Ïîäðîáèö³". 20.30, 03.25 "Ïîäðî-
áèö³. Íåôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Çåìñü-
êèé ë³êàð. Ïðîäîâæåííÿ". 01.10 Õ/
ô "Ïîãðàáóâàííÿ ïî-³òàë³éñüêè".

 ICTV
06.40, 07.30 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.50,
09.30, 12.55, 19.25, 01.25 Ñïîðò.

"Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó".
01.35 Õ/ô "Ïåðøèé ïîñòð³ë" (2).

 ICTV
06.35, 07.30 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.45,
09.30, 12.55, 19.25, 01.20 Ñïîðò.
06.50 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Íå-
ñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.35, 19.30, 01.25 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 09.55, 16.25 Ò/ñ "Àãåíò íà-
ö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.25, 13.00 Ò/
ñ "Ñèëüí³øå çà âîãîíü". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.50, 22.45 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 15.00, 20.15 Ò/
ñ "Íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ". 18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 21.40 Âèáîðè-2012.
00.05 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 00.20
Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³-4". 02.25 Ò/ñ
"Ê³ñòêè-5".

ÎÐÒ
09.15 "Æèòè çäîðîâî!" 10.25 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55, 04.05
"Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äà-
òè!". 13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.10 "Ôàçåíäà". 15.45 Ò/ñ
"Óáèâ÷à ñèëà". 17.00, 02.10 Ò/ñ "Íå-
ð³âíèé øëþá". 18.40, 03.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 19.45, 01.15 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Ðîçëó÷åííÿ". 23.50 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 00.25 Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
07.50, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.10 "Ôåðìåð øóêàº
äðóæèíó-2". 11.05 Õ/ô "Çíàê äîë³"
(1). 13.40 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â".
14.45 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ×îðí³
òà á³ë³". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô-2".
00.40 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.30
Õ/ô "Êîì³ñàð Ðåêñ" (1). 02.15 "Âiêíà-
Ñïîðò".

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10, 22.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ðîçëó÷åííÿ" (1). 12.10,
04.05 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Ïðàâî íà çàõèñò. 17.00, 19.00,
03.45 Ïîä³¿. 17.10, 19.15, 04.00 Ïîä³¿
Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/ñ "Äæàìàéêà" (1). 19.20 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.10 Ò/ñ "Êàð-
ïîâ" (1). 23.10 "Òðèäöÿòèð³÷í³". 00.10
Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 01.10 Ò/ñ "Æèò-
òÿ ÿê âèðîê. Äðóãèé ñåçîí" (2).

Ò Å Ò
07.20 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.40 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.00 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1). 08.35 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (1). 09.40 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 10.40 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1). 11.40,
18.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.20, 17.05
Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 12.45 Ò/ñ "Õòî ó
äîì³ ãîñïîäàð?" (1). 13.25, 17.45 Ò/
ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.30,
22.05 Ðàé, ãóäáàé. 15.00, 21.40 Êà$-
òà. 15.35, 01.35 Ó ÒÅÒà òàòî!. 16.00,
02.00 Äîñâ³äîñ. 16.40, 22.50 Âàé-
ôàéòåðè. 19.30, 00.45 ÁàðÄàê.
20.35 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 23.15 Íàä-
òî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.50 Ò/ñ "Çà-
ãóáëåíà" (2).

«Ì-ñòóä³î»

7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 - Ò/c.
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - ïðîãðàìà "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè
"×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òåñò æèòòÿ"
(ïîâòîð) . 13:45 -  Ì/ô. 14.05 - "Ê³íî-
ìàã³ÿ". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45
- Ò/c. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/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, 16.50 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55, 17.50, 21.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 13.20, 14.20 Kids Time.
13.25 Ì/ñ "Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà".
14.00 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.45, 15.45 Teen Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50, 23.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð". 19.30, 01.20 Ñïîðòðå-
ïîðòåð. 19.35 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 22.00 Áëèæ÷å äî
ò³ëà. 00.05 Ò/ñ "Çâàáëèâ³ ³ â³ëüí³".
01.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.35
Ò/ñ "Îäíà í³÷ êîõàííÿ". 02.25 Ò/ñ
"Îñòàíí³é àêîðä". 03.10, 04.10 Çîíà
íî÷³. 03.15 Óêðà¿íö³ Ëþáîâ.

×ÅÒÂÅÐ, 25 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.25 Ãëàñ íàðîäó. 07.30 Åðà á³çíå-
ñó. 07.50 Ô³íàíñîâ³ ïîðàäè. 08.20
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.25 Çäîðîâ'ÿ.
10.05 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ Áóäóëàÿ".
15.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.05 Õ/ô "Áàëò³éñüêå íåáî". 17.50

ïðåêðàñíà íÿíÿ". 15.35 Ó ÒÅÒà
òàòî!. 16.15, 01.20 Äîñâ³äîñ. 16.40,
00.55 Âàéôàéòåðè. 19.15, 00.25
ÁàðÄàê. 19.55 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
20.20 Ò/ñ "Çàéöåâ +1" (2). 20.55 Ò/ñ
"Ä³ôô÷àòêà" (2). 21.20 Êà$òà. 22.00
Õ/ô "Àìåðèêàíñüêèé ïèð³ã" (2). 00.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 -  Ò/c.
11:50 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ" .
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð).
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/c.
15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ"
. 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñ. 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -
Ò/c. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà . 20.00 -  "Òåñò æèòòÿ"
(ïðÿìèé åô³ð). 20.45 - Ò/c. 21.30 -
Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/c. 22.50 - Ò/
c. 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

09.00, 16.50 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55, 17.50, 21.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 13.20, 14.20 Kids Time.
13.25 Ì/ñ "Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà".
14.45, 15.45 Teen Time. 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.50, 23.00 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 19.30, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.35 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 22.00 Âåñ³ëëÿ áóäå ïî-ìîº-
ìó! 00.10 Ò/ñ "Çâàáëèâ³ ³ â³ëüí³".
01.30 Ò/ñ "Îäíà í³÷ êîõàííÿ". 02.20
Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä". 03.05, 04.00
Çîíà íî÷³.

ÑÅÐÅÄÀ, 24 ÆÎÂÒÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.20 Êðà¿íà on line. 07.25 Ãëàñ íà-
ðîäó. 07.30 Åðà á³çíåñó. 07.50
Ô³íàíñîâ³ ïîðàäè. 08.20 Ïîì³æ ðÿä-
êàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 09.25 Ïîãîäà. .09.30 Óðÿä íà
çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè 10.20 ßðîñ-
ëàâ Ãíàòþê. "Ñï³âàþ òîá³, Óêðà¿íî".
10.50 Îäèí íà îäèí. 11.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 12.20 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ
Áóäóëàÿ". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 15.10 Euronews. 15.15
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.25 Ä/
ô "Íàçàä ó ìàéáóòíº. Óêðà¿íà".
16.20 Õ/ô "Â íåá³ í³÷í³ â³äüìè".
17.40 Êðà¿íó - íàðîäîâ³!. 18.00 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 18.15 Âèáîðè-2012. Ïå-
ðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Êîìóí³ñòè÷íà
ïàðò³ÿ Óêðà¿íè. 18.30 Ôåñòèâàëü
ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëåâî. 20.40
Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òà-
ö³ÿ. Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè.
20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Îäèí íà îäèí.
Ñ.Ò³ã³ïêî-Ñ.Øóñòåð. 22.50 Ñóïåð-
ëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10 Ñïîðò.
23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî
ñïîðòó. 23.20 Ïîãîäà. 23.25 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 23.50 Õóä. ô³ëüì "×î-
ëîâ³÷à ðîáîòà". 6 ñ.. 00.40 Ïîì³æ
ðÿäêàìè.

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 10.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷-
íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 12.30

"Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.35 "Ïîâíå
ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 2".
14.35 "Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.40
"Ñ³ìåéí³ äðàìè". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.15 "Íà íîæàõ". 21.40 Ôóò-
áîë. Ë³ãà ÷åìï³îí³â. "Ïîðòó" (Ïîð-
òóãàë³ÿ) - "Äèíàìî" Êè¿â (Óêðà¿íà).
00.05 Õ/ô "Ñ³ð³ âîâêè" (2). 02.15 Õ/
ô "Ïåðåìîæíèé â³òåð, ÿñíèé äåíü"
(2).

IÍÒÅÐ
07.30, 20.40, 03.45 "Ñïîðò ó Ïîä-
ðîáèöÿõ". 09.10 "Çíàê ÿêîñò³". 09.55
Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà". 12.15
Ïðîãðàìà "Äî ñóäó". 13.20 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 14.40 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2".
15.45 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
11". 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 19.05
Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00, 03.05
"Ïîäðîáèö³". 20.30, 03.35 "Ïîäðî-
áèö³. Íåôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Çåìñü-
êèé ë³êàð. Ïðîäîâæåííÿ". 01.10
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07.20 Êðà¿íà on line. 07.25 Ãëàñ íà-
ðîäó. 07.30 Åðà á³çíåñó. 07.50
Ô³íàíñîâ³ ïîðàäè. 08.20 Òâ³é ãîëîñ.
08.40 Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóì-
êè òèæíÿ. 09.15 Ïðî ãîëîâíå. 09.40
Ñïåöïðîåêò ïðî ä³ÿëüí³ñòü ÌÂÑ
Óêðà¿íè. 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.15 Ïðàâî íà çàõèñò. 12.35 Òåì-
íèé ñèëóåò. 12.45 Àðì³ÿ. 13.00 Õ/ô
"Îâ³ä". 14.35 Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00
Euronews. 15.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.10 Áëèæ÷å äî íàðîäó.
15.35 Õ/ô "Êîëè äåðåâà áóëè âå-
ëèê³". 17.05 Õ/ô "Êð³çü âîãîíü". 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.30
Àãðî-News. 18.45 Âèáîðè-2012.
Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Êîìóí³ñòè÷-
íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè. 18.55 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâè-
áîðíà àã³òàö³ÿ. Òðåòüÿêîâ. 19.45 Ïðî
ãîëîâíå. 20.15 Âèáîðè-2012. Ïåðå-
äâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ëÿøêî. 20.45
Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òà-
ö³ÿ. Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.30 Êðà¿íó - íàðîäîâ³! 21.50 Îñ-
òàííº ïîïåðåäæåííÿ. Ï³äñóìêè.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00, 01.00 Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10
Ñïîðò. 23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íà-
âêîëî ñïîðòó. 23.20 Ïîãîäà. 23.25
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.45 Õóä. ô³ëüì
"×îëîâ³÷à ðîáîòà". 4 ñ.. 00.40 Ïîì³æ
ðÿäêàìè.

Êàíàë «1+1»
10.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà". 12.30 "Çí³ì³òü öå íå-
ãàéíî". 13.35 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåí-
íÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 2". 14.35, 04.05
"Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.40, 04.55
"Ñ³ìåéí³ äðàìè". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.15 "Áàãàò³ òåæ ïëà÷óòü".
21.30 Õ/ô "Ãîëà ïðàâäà" (2). 00.10
Õ/ô "Ïðèðå÷åíèé íà ñìåðòü" (2).
02.05 Õ/ô "Îñòàíí³é ê³íîñåàíñ" (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,
20.40, 03.15 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10, 04.45 "Çíàê ÿêîñò³". 09.55 Ò/ñ
"Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà". 12.15 Ïðî-
ãðàìà "Äî ñóäó". 13.20 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 15.10 Ïðîãðàìà "Ïðàâî
íà çóñòð³÷". 16.10 "Æäè ìåíÿ". 18.10
Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 19.05 Ïðîãðàìà
"Ïðî æèòòÿ". 20.00, 02.35 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30, 03.05 "Ïîäðîáèö³. Íå-
ôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Çåìñüêèé ë³êàð.
Ïðîäîâæåííÿ". 23.05 Ò/ñ "Çîâí³øíº
ñïîñòåðåæåííÿ". 01.10 Õ/ô "Çàêîõà-
íèé ³ áåççáðîéíèé".

 ICTV
06.25, 07.30 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.35,
09.30, 12.55, 19.25, 01.35 Ñïîðò.
06.40 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ôàêòè
òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê09.35,
19.30, 01.45 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.05 Ò/ñ "Îïåðè". 12.30, 13.00 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 12.45
Ôàêòè. Äåíü. 15.25, 20.15 Ò/ñ "Íàä-
çâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ". 16.25 Ò/ñ
"Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 21.40 Âèáîðè-2012.
22.45 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 23.00



 11 11 11 11 11ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 18 æîâòíÿ  2012 ð.

42 (942)42 (942)42 (942)42 (942)42 (942)

ñò.

    (íà  22.10.2012 - 28.10.2012 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè
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07.00 Åðà çäîðîâ'ÿ. 07.25 Êîðèñí³
ïîðàäè. 07.40 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê.
08.00 Õ/ô "Âèçâîëåííÿ" 1,2ñ.. 10.50
Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà. 11.05
ÊÂÊ. Êóáîê Ïðåçèäåíòà. Ïåðøèé

ï³âô³íàë. 13.15 ÊÂÊ. Êóáîê Ïðåçè-
äåíòà. Äðóãèé ï³âô³íàë. 15.30 Çî-
ëîòèé ãóñàê. 15.55 Ïîãîäà. 16.00
Ñâ³ò àòîìà. 16.25 Ôóòáîë. ×åìï³î-
íàò Óêðà¿íè. Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Òàâð³ÿ"
(Ñ³ìôåðîïîëü) - "Øàõòàð" (Äîíåöüê).
17.15 Â ÏÅÐÅÐÂ²: Çåëåíèé êîðèäîð.
18.20 ÊÂÊ. Êóáîê Ïðåçèäåíòà.
Ô³íàë. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Ï³äñóì-
êè äíÿ. 21.30 Êîíöåðò Â³òàñà "Ìàìà
³ ñèí". 23.00 Äîê. ô³ëüì "10 ðîê³â
ï³ä "Ïîêðîâîì". 23.30 Ïîãîäà. 23.35
Åðà çäîðîâ'ÿ. 23.55 Îñîáëèâèé
ïîãëÿä. 00.15 Åêñêëþçèâíå ³íòåð-
â'þ. 01.20 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
01.25 Ï³äñóìêè äíÿ.

Êàíàë «1+1»
07.20 "Ñïðàâæí³ ë³êàð³ - 2". 08.20
"Êóë³íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöü-
êà". 09.00 "Õòî òàì?" 10.10, 10.35
Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.00, 12.05,
05.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ".
13.35 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 14.35 Ì/ô
"²ñòîð³ÿ ³ãðàøîê" (1). 16.20 "Âå÷³ðí³é
êâàðòàë". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà".
19.30, 03.05 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæ-
áà íîâèí". 20.15 "Îïåðàö³ÿ êðàñà -
2". 21.55, 05.55 Õ/ô "À ìàìà êðà-
ùà!" (2). 23.40 Õ/ô "Ðåêåòèð" (1).
01.05 Õ/ô "¯¿ çâàëè Íiêiòà" (2).

IÍÒÅÐ
08.00 "Ïîçàî÷³". 09.00 "Îðåë ³ Ðåø-
êà". 10.00 "Óêðà¿íî, âñòàâàé!". 10.50
Ïðîãðàìà "Ñ³ìåéíèé ïåñ". 11.50
"Íàéðîçóìí³øèé". 13.50 Õ/ô "Çîâñ³ì
³íøå æèòòÿ". 17.55 "Áåíåô³ñ "Êðî-
ëèê³â" 30 ðîê³â ãóìîðó". 20.00, 01.20
"Ïîäðîáèö³". 20.25 "Þâ³ëåéíà "Ïðå-
ì³ÿ ÌÓÇ-ÒÂ-2012"". 00.30, 03.10 Õ/ô
"Óëþáëåíà äî÷êà òàòà Êàðëî". 01.45
Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü".

ICTV
07.30 Îñòàíí³é ãåðîé-2. 08.50 Ç³ðêà
YouTube. 10.00 Äà÷à. 10.30 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 11.20 Åêñòðåíèé
âèêëèê. 12.20 Íåñåêðåòí³ ôàéëè.
13.20 Ñïîðò. 13.25 Äèâèòèñÿ âñ³ì!.
15.30 Õ/ô "Ñêåëåëàçêà ³ îñòàíí³é ç
7-¿ êîëèñêè". 17.45 Ìàêñèìóì â Óê-
ðà¿í³. 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô
"Ïðî ùî ðîçìîâëÿþòü ÷îëîâ³êè?"
21.00 Õ/ô "Ïðî ùî ÙÅ ðîçìîâëÿ-
þòü ÷îëîâ³êè?". 23.00 Íàøà Russia.
00.00 Õ/ô "×èñòèëüíèê" (2). 01.50 Õ/
ô "Äåùî ïðî Ãåíð³" (2). 02.30 Õ/ô
"Êàï³òàí Àìåðèêà" (2).

ÎÐÒ
07.50 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
08.35 "Ñì³øàðèêè". Íîâ³ ïðèãîäè.
08.50 "Ðîçóìíèö³ é ðîçóìíèêè".
09.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 10.10
"Ñìàê". 10.55 "Âàñèëü Àðõèïîâ.
Ëþäèíà, ÿêà âðÿòóâàëà ñâ³ò". 12.15
"Àáðàêàäàáðà". 14.15 "Òàê äîáðå!".
15.15 "Íàðîäíà ìåäèöèíà". 16.25
"×åêàé íà ìåíå".  17.50 "Ëþäèíà ³

çàêîí". 19.00 "Õâèëèíà ñëàâè" êðî-
êóº êðà¿íîþ". 21.00 "×àñ". 21.20
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 23.05 "Ùî? Äå?
Êîëè?" 00.25 "×åðâîíà ç³ðêà" 01.45
Õ/ô "Ñâàòîâñòâî ãóñàðà".

ÑÒÁ
07.50 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 08.50
"Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöüêîþ".

09.00 "¯ìî âäîìà". 10.05 "Çâàæåí³
òà ùàñëèâ³-2". 15.05 "Íàö³îíàëüíå
òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5". 19.00
"Õ-Ôàêòîð-3". 22.15 "Ìîÿ ïðàâäà.
Òàºìíèö³ "Çâàæåíèõ òà ùàñëèâèõ".
Ñìàê êîõàííÿ". 23.40 "Õ-Ôàêòîð-3.
Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ". 00.50 "Äå-
òåêòîð áðåõí³-2". 01.45 Õ/ô "Äåíü
íàðîäæåííÿ Áóðæóÿ-2" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.00 Ùè-
ðîñåðäå ç³çíàííÿ. Ñîô³ÿ Ðîòàðó.
10.00 Äîäîìó íà ñâÿòà. 11.00,
14.00, 17.00 Ò/ñ "Âàðåíüêà. ² â ãîð³,
³ â ðàäîñò³" (1). 19.00, 03.25 Ïîä³¿.
19.20 Ò/ñ "Ðîçëó÷åííÿ" (1). 21.30 Õ/
ô "Êðóòèé" (1). 23.25 Õ/ô "Ôàðòî-
âèé" (2). 01.25 Õ/ô "Ê³ëüêà ãàðíèõ
õëîïö³â" (2). 02.40 Ä/ô "Ï³ä íîæåì:
Ïëàñòè÷í³ îïåðàö³¿ ç³ðîê".

Ò Å Ò
06.45 Ì/ñ "Ïåðåðâà" (1). 07.10 Ì/ñ
"Ëóíò³ê" (1). 07.35 Ìàëÿòà-òâ³éíÿ-
òà. 07.55 Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäè-
ê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.40 Ì/ñ "×îðíèé ïëàù" (1). 10.40
Äèê³ òà ñì³øí³. 11.05 Ò/ñ "Õòî ó äîì³
ãîñïîäàð?" (1). 11.45, 13.30 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 12.50 ÒÅÒ.
14.35 Ì³ñòåð Òðîëîëî. 15.25 Õ/ô
"Åðàãîí" (1). 17.35 Ì/ô "Ïðèíöåñà ³
æàáà" (1). 19.35 Õ/ô "Ï'ÿòèé åëå-
ìåíò" (2). 22.20 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
22.45 Ñëàâà ç³ Ñëàâºêîì Ñëàâ³íèì.
22.50 Õ/ô "Ëåïðåêîí 2" (2). 00.35
Comedy Woman.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - ä/ñ "Âîäà-ë³í³ÿ æèòòÿ". 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:05 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:10 - Ì/ô. 10:30 -  Íî-
âèíè "×àñ". 11:05 - "Òî÷êà çîðó".
12:00 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàð-
ïàòòÿ. 13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 14:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/
ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîê/ñ. 18:00 - Êîíöåðò. 19:00 - Íî-
âèíè "×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:05 -  Ò/c. 21:30 - Íîâèíè "×àñ".
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35
- Õóäîæí³é ô³ëüì . 01:20 - Í³÷ ç Ì-
ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
07.20 Çðîáè ìåí³ ñì³øíî. 09.00 Ì/ñ
"Êóíã-ôó Ïàíäà: Äèâîâèæí³ ëåãåí-
äè". 09.35 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñ-
êàðó". 10.00 Ãîòóé. 11.00 Íàø³ â
Ðàø³. 12.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
15.55 ØîóìàSòãîóîí. 19.00 Ì/ô
"Ãíîìåî ³ Äæóëüºòòà". 20.40 Õ/ô
"Ñóò³íêè". 23.05 Õ/ô "Øòàò ñàìîò-
íüî¿ ç³ðêè" (2). 01.15 Ñïîðòðåïîð-
òåð. 01.20 Õ/ô "Âåëèêà í³÷". 03.20
Ò/ñ "Îäíà í³÷ êîõàííÿ". 04.05 Çîíà
íî÷³. 04.10 ²âàí Ìàçåïà.
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06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà. 06.05,
07.10, 08.20 Ïîãîäà. 06.10
Ìóëüòô³ëüì. 06.30 Êðîê äî ç³ðîê.
07.15 Ìîÿ çåìëÿ - ìîÿ âëàñí³ñòü.
07.30 Ñ³ëüñüêèé ÷àñ. 08.00 Óêðàâ-
òîêîíòèíåíò. 08.25 Êîðèñí³ ïîðàäè.
08.40 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 09.00
Ñïåöïðîåêò "Âèáîðè-2012". 19.30
Íîâèíè. 19.50 Ñïåöïðîåêò "Í³÷
âèáîð³â". 01.20 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 01.25 Ñïåöïðîåêò "Í³÷ âè-
áîð³â" (ïðîäîâæåííÿ). 03.05 Ò/ô
"Äîì³âêà" 7ñ..

 Êàíàë «1+1»
08.10, 03.50 "Ðåìîíò +". 09.00 "Ëîòî-
çàáàâà". 10.10, 10.35 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë"
(1). 11.00 "Êóë³íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ
Âèñîöüêà". 11.25 "Íà íîæàõ". 12.30
"×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2". 14.00 "Ðîçñì-

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/
ñ "Ðîçëó÷åííÿ" (1). 11.10 Ò/ñ "Êàð-
ïîâ" (1). 12.10, 04.25 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 15.35 Ùèðîñåðäå
ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò.
17.00, 19.00, 03.25 Ïîä³¿. 17.10,
19.15, 03.40 Ïîä³¿ Ñïîðò. 17.15 Êðè-

òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà"
(1). 19.20, 03.45 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü
Óêðà¿íà". 21.10 Ò/ñ "²íòåðíè" (1).
23.00 Õ/ô "×îðòîâå êîëåñî" (2).
00.45 Õ/ô "Ôðîñò ïðîòè Í³êñîíà" (1).

Ò Å Ò
06.00 Ì/ñ "Ïåð÷èíêà Åíí" (1). 07.20
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.40 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.00 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷"
(1). 08.35 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàí-
òè" . (1). 09.40 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 10.40 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1). 11.40,
18.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.20, 17.05
Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 12.45 Ò/ñ "Õòî ó
äîì³ ãîñïîäàð?" (1). 13.25, 17.45,
21.00 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
14.30 Ðàé, ãóäáàé. 15.00 Êà$òà.
15.35, 01.35 Ó ÒÅÒà òàòî!. 16.00,
02.00 Äîñâ³äîñ. 16.40, 22.50 Âàé-
ôàéòåðè. 19.15 ÁÀãèíÿ øîï³íãó. Áåç
öåíçóðè. 19.55, 01.10 ÁàðÄàê.
22.05 Äàéîø ìîëîäüîæ! 22.30 Ñëà-
âà ç³ Ñëàâºêîì Ñëàâ³íèì. 23.15
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.50 Ò/
ñ "Çàãóáëåíà" (2). 00.45 Äóðíºâ +
1.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 11.05 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 12:25
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê
çäîðîâ'ÿ" (ïîâòîð). 13.45 -  " Ê³íî-
ìàã³ÿ ". 14:10 -  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/c. 15:40 - Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ. 17.50 - Ì/ô. 18:10 - Ò/c. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 20.00 -"Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé
åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ".
21.05 - "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/c . 22:55 - Ò/
c. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.35, 07.05, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 01.20 Ïîãîäà.
09.00, 16.50 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55, 17.50, 21.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 13.15, 14.20 Kids Time.
13.20 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.45, 15.40 Teen Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45, 23.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð". 19.30, 01.15 Ñïîðòðå-
ïîðòåð. 19.35 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 22.00 Óêðà¿íà ÷ó-
äåñ 2. 00.00 Ò/ñ "Çâàáëèâ³ ³ â³ëüí³".
01.25 Ò/ñ "Îäíà í³÷ êîõàííÿ". 02.15
Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä".

Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.00 Âèáîðè-2012.
Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Çåëåíà ïëà-
íåòà. 18.30 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâè-
áîðíà àã³òàö³ÿ. Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ
Óêðà¿íè. 18.45 Ãóìîðèñòè÷íà ïðî-
ãðàììà. 20.35 Âèáîðè-2012. Ïåðå-
äâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Êîìóí³ñòè÷íà
ïàðò³ÿ Óêðà¿íè. 20.45 Âèáîðè-2012.
Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïàðò³ÿ
"Ñâîáîäà". 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Âèáîðè-
2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ.
Ïàðò³ÿ Êëè÷êà "Óäàð". 22.00 ÊÂÊ.
Êóáîê Ïðåçèäåíòà. Ô³íàë. 23.00,
01.00 Ï³äñóìêè. 23.15, 01.15 Çà 80
äí³â íàâêîëî ñïîðòó.

     Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 10.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷-
íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà". 12.30
"Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.35, 03.15
"Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæ-
äåíü - 2". 14.35, 04.00 "Íå áðåøè
ìåí³ - 3". 15.40, 04.50 "Ñ³ìåéí³ ìå-
ëîäðàìè - 2". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëè-
âå". 20.15 "×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2". 21.50
"Äàâàé, äî ïîáà÷åííÿ". 23.20 Õ/ô
"Áëîêïîñò" (2). 01.30 Õ/ô "Ñ³ð³ âîâ-
êè".

IÍÒÅÐ
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 "Ðàíîê ç
²ÍÒÅÐîì". 07.30, 20.40, 03.20
"Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 09.10, 05.00
"Çíàê ÿêîñò³". 09.55 Ò/ñ "Ïîâåðíåí-
íÿ Ìóõòàðà". 12.15 Ïðîãðàìà "Äî
ñóäó". 13.20 "Ñóäîâ³ ñïðàâè".
14.40 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì 2". 15.45 Ò/ñ "Âó-
ëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 11". 18.10 Ò/
ñ "Êðîâèíóøêà". 19.05 Ïðîãðàìà
"Ïðî æèòòÿ". 20.00, 02.40 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30, 03.10 "Ïîäðîáèö³. Íå-
ôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Çåìñüêèé ë³êàð.
Ïðîäîâæåííÿ". 01.10 Õ/ô "×óæà
ãðà" (3).

 ICTV
06.45, 07.30 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55,
09.30, 12.55, 19.25, 01.25 Ñïîðò.
07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ìàê-
ñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.35, 19.30, 01.30 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 09.55, 16.25 Ò/ñ "Àãåíò íà-
ö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.30, 13.00 Ò/
ñ "Ñèëüí³øå çà âîãîíü". 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.50, 22.50 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 15.05, 20.15 Ò/
ñ "Íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ". 18.45
Ôàêòû. Âå÷³ð. 21.40 Âèáîðè-2012.
00.05 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 00.20
Ò/ñ "Êîäåêñ ÷åñò³-4".

ÎÐÒ
07.00 "Êóðáàí-áàéðàì". 09.15 "Æèòè
çäîðîâî!" 10.25 "Êîíòðîëüíà çàêó-
ï³âëÿ". 10.55, 04.05 "Ìîäíèé âèðîê".
12.15 "×àñ îá³äàòè!". 13.00 "Äåøå-
âî ³ ñåðäèòî". 14.00 ²íø³ íîâèíè.
14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.10
"Ôàçåíäà". 15.45 Ò/ñ "Óáèâ÷à ñèëà".
17.00, 02.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá".
18.40, 03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.45, 01.15 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Ðîçëó÷åííÿ". 23.50
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.25 Í³÷í³ íîâè-
íè.

ÑÒÁ
06.55, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 08.35 "Âàã³òíà ó 16". 09.35
"Äîíüêè-ìàòåð³". 10.40 Õ/ô "Ïàâó-
òèíêà áàáèíîãî ë³òà" (1). 12.45 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â. ×îðí³ òà á³ë³".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³-2". 01.30
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 02.15 Ò/ñ "Êî-
ì³ñàð Ðåêñ" (1). 03.10 Õ/ô "Äåíü
íàðîäæåííÿ Áóðæóÿ-2" (2).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.25,
13.10, 22.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ðîçëó÷åííÿ" (1). 11.10,
21.10 Ò/ñ "Êàðïîâ" (1). 12.10, 04.10
Òîê-øîó "Íåõàé . ãîâîðÿòü". 15.35
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî
íà çàõèñò. 17.00, 19.00, 03.50 Ïîä³¿.
17.10, 19.15, 04.05 Ïîä³¿ Ñïîðò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). 19.20 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 23.10 "Òðèäöÿ-
òèð³÷í³". 00.10 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
01.10 Ò/ñ "Æèòòÿ ÿê âèðîê. Äðóãèé
ñåçîí" (2).

Ò Å Ò
07.20 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.40 Ìóëü-
òèê ç Ëóíò³êîì. 08.00 Ì/ñ "Ë³ëî ³
Ñò³÷" (1). 08.35 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (1). 09.40 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 10.40 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç
90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1). 11.40,
18.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.20, 17.05
Ìàøà òà ìîäåë³ 2. 12.45 Ò/ñ "Õòî ó
äîì³ ãîñïîäàð?" (1). 13.25, 17.45 Ò/
ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.30,
22.05 Ðàé, ãóäáàé. 15.00, 21.40 Êà$-
òà. 15.35, 01.35 Ó ÒÅÒà òàòî!. 16.00,
02.00 Äîñâ³äîñ. 16.40, 22.50 Âàé-
ôàéòåðè. 19.30, 00.45 ÁàðÄàê.
20.35 Äàéîø ìîëîäüîæ!. 23.15 Íàä-
òî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.50 Ò/ñ "Çà-
ãóáëåíà" (2).

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè

"×ÀÑ". 11.05 - Ò/c. 11:50 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -
"Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïîâòîð). 13:45
-  "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 14:00 - Ì/
ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 14:45 -  Ò/
c. 15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â.. 17:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50 - Ì/
ô. 18:15 - Ò/c. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ"
. 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.. 20.00 -
Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòóä³î". 21:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/c. 22:50 - Ò/
c. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

09.00, 16.50 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîä-
ëèâà". 09.55, 17.50, 21.00 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 13.15, 14.20 Kids Time.
13.20 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.45, 15.40 Teen Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45, 23.00 Ò/ñ
"Ñâ³òëîôîð". 19.30, 01.20 Ñïîðòðå-
ïîðòåð. 19.35 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". .22.00 Ïàðàä ïî-
ðàä 00.05 Ò/ñ "Çâàáëèâ³ ³ â³ëüí³".
01.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.35
Ò/ñ "Îäíà í³÷ êîõàííÿ". 02.25 Ò/ñ
"Îñòàíí³é àêîðä". 03.10, 04.00 Çîíà
íî÷³.
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07.35 Åðà á³çíåñó. 07.40 Ãëàñ íàðî-
äó. 07.50 Ô³íàíñîâ³ ïîðàäè. 08.20
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.15
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.30 Îäèí íà
îäèí. 10.50 Ïðî ãîëîâíå. 11.10 Ïî-
ãîäà. 11.15 Êðîê äî ç³ðîê. 11.55 Îô-
³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. .12.15 Ïîãîäà 12.20
"Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 12.55
"Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöü". Êîíöåðò-
íà ïðîãðàììà. 14.35 Øëÿõàìè Óê-
ðà¿íè. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.05 Euronews. 15.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15
Ïîãîäà. 15.20 Áåíåô³ñ Þ.Ãàëüöåâà
òà Î.Âîðîáåé. 17.50 Âèáîðè-2012.
Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Êîìóí³ñòè÷-
íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè. 18.00 Êîíöåðò
Ïàðò³¿ Ðåã³îí³â. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.15 Øóñòåð-
Live. 00.30, 01.00 Ï³äñóìêè. 00.45,
01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó.
00.50 Ïîãîäà.

   Êàíàë «1+1»
10.00, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà". 12.30, 03.35 "Çí³ì³òü öå
íåãàéíî". 13.35, 02.50 "Ïîâíå ïå-
ðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 2".
14.35, 04.25 "Íå áðåøè ìåí³ - 3".
15.40, 05.15 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè -
2". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 22.20 Õ/ô "²ñòî-
ð³ÿ ëèöàðÿ" (1). 01.15 Õ/ô "Áëîêïîñò"
(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
"Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 09.10, 12.35
Ò/ñ "Çàõèñíèöÿ". 18.10 Ò/ñ "Êðîâè-
íóøêà". 19.05 Ïðîãðàìà "Ïðî æèò-
òÿ". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30 "Ïîä-
ðîáèö³. Íåôîðìàò". 20.40 Ñïîðò ó
Ïîäðîáèöÿõ. 21.00 "Âåëèêà ïîë³òè-
êà ç ªâãåí³ºì Êèñåëüîâèì". 00.00
Õ/ô "Àäâîêàò äèÿâîëà" (2). 02.25 Õ/
ô "Õâ³ñò âèëÿº ñîáàêîþ" (2).

 ICTV
06.45, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55,
09.30, 12.55, 19.25, 01.25 Ñïîðò.
07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ñòîï-
10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.35,
19.30, 01.30 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
09.55, 16.25 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè". 12.30, 13.00 Ò/ñ "Ñèëü-
í³øå çà âîãîíü". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.50, 22.45 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 15.00, . 20.15 Ò/ñ "Íàä-
çâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 21.40 Âèáîðè-2012. 00.05
Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 00.20 Ò/ñ "Êî-
äåêñ ÷åñò³-4".

ÎÐÒ
09.15 "Æèòè çäîðîâî!" 10.25 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!" 13.00
"Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 14.00 ²íø³ íî-
âèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷è-
òè". 15.10 "Ôàçåíäà". 15.45 Ò/ñ
"Óáèâ÷à ñèëà". 17.00 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 18.40 "Ïîëå ÷óäåñ". 19.45
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30
"Àí³ õâèëèíè ñïîêîþ..." Êîíöåðò
Â'ÿ÷åñëàâà Äîáðèí³íà. 23.55
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.55 Ñóïåðíî-
âèé Øåðëîê Õîëìñ. "Åëåìåíòàðíî".
01.50 "Áåç ñâ³äê³â".

ÑÒÁ
05.45 Õ/ô "×àñ áàæàíü" (1). 07.20 Õ/
ô "Ìîëîäà äðóæèíà" (1). 09.25 Õ/ô
"Îñîáèñòå æèòòÿ ë³êàðÿ Ñåë³âàíî-
âî¿" (1). 17.45, 22.00 "Âiêíà-Íîâè-
íè". 17.55 Õ/ô "Â á³é ³äóòü ëèøå
"ñòàð³" (1). 20.00, 22.40 "Íàö³îíàëü-
íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5".
00.20 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 01.25 Õ/ô
"Ïàâóòèíêà áàáèíîãî ë³òà" (1).

³øè êîì³êà". 15.00 Õ/ô "²ñòîð³ÿ ëèöà-
ðÿ" (1). 17.20 Õ/ô "×îëîâ³ê íà ãîäè-
íó" (1). 19.25, 20.00, 00.15 "Âèáîðè
2012". 19.30 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæ-
áà íîâèí". 23.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
00.00 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí".

IÍÒÅÐ
07.00 Ì/ñ "Â³íêñ". 08.30 "Ãëÿíåöü".
09.30 "Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñü-
êîãî". 10.05 "ÍÅÄ²Ëß Ç "ÊÂÀÐÒÀ-
ËÎÌ"". 11.05 "Ñâàòè á³ëÿ ïëèòè".
11.30 Õ/ô "Ëþáîâ ³ ãîëóáè". 13.55 Ò/
ñ "Äîÿðêà ç Õàöàïåò³âêè". 17.50 Õ/ô
"Íàðå÷åíèé çà îãîëîøåííÿì". 20.00
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 21.00 "Í³÷ âè-
áîð³â". 02.00 "Þâ³ëåéíà "Ïðåì³ÿ
ÌÓÇ-2Â-2012"".

 ICTV
07.20 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 08.05
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.40
Äà÷à. 09.30 Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 10.30
Íàøà Russia. 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ.
12.00 ²íøèé ôóòáîë. 12.25 Ñïîðò.
12.30 Õ/ô "Ñêåëåëàçêà ³ îñòàíí³é ç
7-¿ êîëèñêè". 14.45 Õ/ô "Ïðî ùî ðîç-
ìîâëÿþòü ÷îëîâ³êè?". 16.45 Õ/ô
"Ïðî ùî ÙÅ ðîçìîâëÿþòü ÷îëîâ³-
êè?". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ. 19.45 Ôàê-
òè. Ñïåöâèïóñê. Âèáîðè-2012.
20.45 Îñòàíí³é ãåðîé-2. 22.00 Õ/ô
"Òðîÿ". 01.15 Õ/ô "×èñòèëüíèê" (2).

ÎÐÒ
 07.30 "Ñìàê". 08.05 "Ñëóæó
Â³ò÷èçí³!". 08.40 "Ñì³øàðèêè. Ï²Í-
êîä". 08.50 "Çäîðîâ'ÿ". 10.10 "Íå-
ïóòí³ íîòàòêè". 10.30 "Äîêè âñ³ âäî-
ìà". 11.30 "Ôàçåíäà". 12.15 Ñåðå-
äîâèùå ïðîæèâàííÿ. "Ì³ôè ïðî ïðî-
äóêòè". 13.15 Ò/ñ "Ä³ëüíèöÿ". 17.00
"Âåëèê³ ïåðåãîíè. Áðàòåðñòâî
ê³ëåöü". 18.35 "Êëóá Âåñåëèõ òà
Êì³òëèâèõ". Âèùà ë³ãà. 21.00 "×àñ".
22.00 "Íàñòÿ". Âå÷³ðíº øîó. 23.05
"Ïîçíåð". 00.10 Õ/ô "Ïåðåõðåñòÿ".

ÑÒÁ
08.05 "Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöü-
êîþ". 08.15 "¯ìî âäîìà". 09.40 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 10.40 "Ìàñòåð-
Øåô-2". 14.30 "Õ-Ôàêòîð-3". 19.00
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ".
21.35 Õ/ô "Ñîíöåâîðîò" (1). 23.50
Õ/ô "Ìîëîäà äðóæèíà" (1). 01.50 Õ/
ô "Äåíü íàðîäæåííÿ Áóðæóÿ-2" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

07.00, 08.10 Õ/ô "Êðóòèé" (1). 08.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00 Ïîä³¿. Ñïåöâèïóñê. 09.00
Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00 Ãåðî¿ åê-
ðàí³â. 11.00 Íàéêðàùèé êóõàð íà
ñåë³. 12.15, 04.30 Ò/ñ "Äîðîæí³é
ïàòðóëü - 11" (1). 13.20, 14.15, 15.15
Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 16.00, 17.10, 18.05
Ò/ñ "Ïîêè öâ³òå ïàïîðîòü" (1). 19.00,
03.45 Ïîä³¿ òèæíÿ. 19.45 Âèáîðè-
2012. 00.15 Õ/ô "Æåðñòü" (2).

Ò Å Ò
07.10 Ì/ñ "Ëóíò³ê" (1). 07.35 Ìàëÿ-
òà-òâ³éíÿòà. 07.55 Òåëåïóçèêè. 08.35
Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò-
³êîì. 09.40 Ì/ñ "×îðíèé ïëàù" (1).
10.05 Ì/ô "Íåçíàéêà íà Ì³ñÿö³" (1).
10.35 Ì/ô "×àð³âíà êàðóñåëü" (1).
12.25 Õ/ô "Åðàãîí" (1). 14.35 Ì³ñòåð
Òðîëîëî. 15.25, 19.00 Àëüî, äèðåê-
òîð?! 16.15 Õ/ô "Ï'ÿòèé åëåìåíò" (1).
20.00 Ðàé, ãóäáàé. 22.30 Ñëàâà ç³
Ñëàâºêîì Ñëàâ³íèì. 22.50 Õ/ô
"Õëîïö³ ç æ³íî÷îãî ãóðòîæèòêó" (2).
00.45 Comedy Woman. 01.45 Äî
ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - ä/ñ "Âîäà-ë³í³ÿ æèòòÿ". 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:05 - "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11:00 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 12:25 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 13:00 - "Äóõîâíå äæåðå-
ëî" (ïîâòîð). 13:45 - Ì/ô. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ì/ô.
18:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé
âèïóñê "7 äí³â". 21:10 - Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î". 22:35 - Õóäîæí³é ô³ëüì .
00.20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà. 08.00 Çà-
ïèòàéòå â ë³êàðÿ .09.15 Ì/ñ "Êóíã-
ôó Ïàíäà: Äèâîâèæí³ ëåãåíäè".
09.55 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêà-
ðó". .10.15 Øîó Øàðà 11.20 Íå-
ä³ëüíèé îô³ñ. 12.25 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 15.30 Ì/ô "Ãíîìåî ³ Äæóëü-
ºòòà". 17.20 Õ/ô "Ñóò³íêè". 20.00
ØîóìàSòãîóîí. 22.05 Õ/ô "Êîõàí-
íÿ ç ïîâ³äîìëåííÿì". 00.10 Ñïîðò-
ðåïîðòåð. 00.15 Õ/ô "Ãðîøèêè" (2).
02.05 Ò/ñ "Îäíà í³÷ êîõàííÿ".
02.50, 03.40 Çîíà íî÷³. 02.55 Áîã-
äàí Õìåëüíèöüêèé.
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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.
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Тираж 5 000          Зам. №

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 23
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 10
     äiâ÷àòîê – 13
     îäðóæèëîñÿ –

16 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 17 îñ³á.

Â. ÏÅÒÊÀÍÈ×,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî

ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

☺ ☺ ☺

ОВЕН. Ви зараз не
дуже схильні до діло�
вого спілкування.
Зате  будете здатні

гідно оцінити затишок свого
будинку. Варто поринути в
службову рутину, бажано � по
вуха. Постарайтеся відпочи�
ти від суєти та шуму.

ТЕЛЕЦЬ . У позитив�
ний бік будуть міняти�
ся відносини з друзя�
ми  і колегами по ро�

боті. Ви зможете чітко усвідо�
мити, що заважає вашому
духовному росту і розвитку,
це дозволить почати корек�
цію негативних рис  характе�
ру.

БЛИЗНЮКИ . Фор�
туна посміхнеться
вам у найнесподіва�
ніший момент, а це
обіцяє виконання

давніх, вже майже забутих
бажань. Завершуйте старі,
дрібні справи, що нагрома�
дилися.

РАК . Якщо ви не бу�
дете говорити зайве,
то ваше життя значно
покращиться. Цікаві

зустрічі відкриють для вас
нові перспективи. Бажано
дотримуватися розумної
обережності.

ЛЕВ. Цей тиждень
варто присвятити
інтенсивній роботі.
Будьте  обережні з

документацією. Ваша робо�
та може бути пов'язана з
відрядженнями,  це гарний
період, щоб просунутися і в
особистих справах, і на ро�

боті.
ДІВА. Тиждень обіцяє
бути аж ніяк не нуд�
ним, і зовсім не про�
стим. Будьте обе�

режні при спілкуванні з коле�
гами і начальством, не всі
ваші висловлення знайдуть
їхнє схвалення.

ТЕРЕЗИ. У вас проки�
неться спрага пригод
і розваг, але начисто
пропаде тяга до робо�

ти. Наберіться терпіння,
тому що колеги по роботі і
родичі можуть почати смика�
ти вас зі всяких дрібниць. До
вихідних терпіння  вже не до�
поможе – прийдеться пояс�
нювати, що входить у ваші
обов'язки, а що  від вас вима�
гати безглуздо.

СКОРПІОН. Вам про�
сто необхідно твердо
стояти на землі, не
витати в хмарах і уни�

кати невиразних ситуацій.
Скористайтеся допомогою
друзів, близьких, колег по
роботі. Може відбутися важ�
лива подія, що  позитивно
вплине на вашу подальшу
долю.

СТРІЛЕЦЬ. Ініціа�
тивність і зібраність
вам необхідні, щоб
уміти керувати ситуа�
цією. Бажано не шу�

кати лазівок, а випливати
законними  шляхами. Вам
доведеться вчитися володіти
собою.

КОЗЕРІГ. Ви можете
стати помітною фігу�
рою в себе на роботі.
Ваші навички і досвід
виявляться корисни�

ми для ваших співробітників,
ви  легко завоюєте їх визнан�
ня.

ВОДОЛІЙ.  Ви може�
те відчути, що робота
не приносить належ�
ного  задоволення в
плані винагороди.

Ваші мети будуть здаватися
навколишнім  недосяжними,
але ви одержите приголом�
шливі результати.

РИБИ. Висока пра�
цездатність, гарне са�
мопочуття і відмінний
настрій стане гаран�
тією успіху. Не самий

удалий час, щоб нагадати
начальству про свої досяг�
нення, ваші наміри можуть
неправильно витлумачити.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

НАДІЙШЛА У ПРОДАЖ
нова  поетична збірка мукачі�
вського журналіста і поета
Віктора Дворниченка «Ухо�
дя, – оставьте свет». Прид�
бати її можна у газетних кіос�
ках і книжкових магазинах
міста.

Стративим годинку у Чинадьові.
Файно ся оддячу.

Тел. 050 644 92 59 (Борисович).
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– Äîðîãàÿ, òû ìåíÿ ëþ-
áèøü?

– Äà, äîðîãîé.
– À èçìåíó  ïðîñòèøü?
– Êîíå÷íî, ìèëûé, ÿ ìåð-

òâîìó  âñå ïðîùó.

Îäíî ñëîâî â çàãñå – è
òû æåíàò. Îäíî ñëîâî âî
ñíå – è òû ðàçâåäåí.

– Çèíà, äàâàé âûõîäè çà
ìåíÿ çàìóæ!

– Âîò òàê âñåãäà: "Çèíà,
âûõîäè çà ìåíÿ çàìóæ", à
íàóòðî, êàê âñåãäà, ïðî-
òðåçâååøü è ïåðåäóìà-
åøü.

– Íåò, Çèíà!
– Íåóæåëè íå ïåðåäóìà-

åøü?
– Íåò, íå ïðîòðåçâåþ.

Èäóò äâà àëêàøà ïî óëè-
öå, à íàâñòðå÷ó èì äâà
ìèëèöèîíåðà. Îäèí àëêàø
ãîâîðèò äðóãîìó:

– Î, ãîëóáûå èäóò!
– Ïî÷åìó?
– Âîêðóã ñòîëüêî êðàñè-

âûõ áàá, à ïðèñòàíóò ê
íàì!

Çíàåòå ïî÷åìó ó íàøåé
ïðåññå  íå ïóáëèêóþò
ñíèìêè ñ ïîâåðõíîñòè
Ìàðñà?  À ÷òîáû íàñåëå-
íèå íå óâèäåëî , ÷òî  ýòà
ïîâåðõíîñòü ëó÷øå, ÷åì
íàøè äîðîãè.

Æåíà – ìóæó:
– Äîðîãîé, ìû ñ òîáîé

ñîâñåì íèãäå íå áûâàåì.
– Õîðîøî, çàâòðà, êîãäà

ÿ ïîéäó  ìóñîð âûáðàñû-
âàòü, è òåáÿ  âîçüìó ñ
ñîáîé.

 Ñóäüÿ:
– Ïîäñóäèìûé, çà÷åì âû

ðàçáèëè î ãîëîâó òåùè
áóòûëêó øàìïàíñêîãî?

– Íà ñ÷àñòüå.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

У МУКАЧІВСЬКОМУ ДРАМТЕАТРІ
21.10.2012 â 12.00

â³äáóäåòüñÿ âèñòàâà äëÿ ä³òåé Ä.Óðáàíà
«Âñ³ ìèø³ ëþáëÿòü ñèð»

Äîáðî ïîæàëîâàòü!

Ìèíóëî¿ ñóáîòè ó ùåäð³é äîì³âö³

ïîäðóææÿ Êëèì³â  áóëî óðî÷èñòî,

ñâÿòêîâî. Ñóñ³äè é ð³äí³ æàðòóâà-

ëè: «Õîäÿòü ëþäè âåñåë³, áóäå

ñâàëüáà íà ñåë³». Íå â ñåë³, à â

Ìóêà÷åâ³. ² íå ïðîñòà, à – çîëîòà.

Áî 50 îñåíåé òîìó, ó ×åðí³âåöüê³é

îáëàñò³ ïîºäíàëè äîë³, ñòàëè íà

ðóøíè÷îê ùàñòÿ, ñïîâíåí³ ïàëêî-

ãî, íåçðàäëèâîãî êîõàííÿ, âçàº-

ìíî¿ äîâ³ðè, ïðàöüîâèò³ ³ ãàðí³

Ãàííà òà Ñòåïàí Êëèìè.

 À 13 æîâòíÿ, ïðîéøîâøè ï³ââ³êó

ïî ðóøíè÷êó äîë³, ïðîæèâøè ³ ïå-

ðåæèâøè ðàäîù³ é íåãàðàçäè,

çëåòè ³ òâåðäå ïðèçåìëåííÿ, íå-

äóõè ³ ùàñëèâå îäóæàííÿ – ò³ëåñ-

íîãî ³ äóõîâíîãî – äîðîã³ «ìîëî-

äÿòà» ó ñóïðîâîä³ ä³òåé, îíóê³â,

ð³äíèõ, ñóñ³ä³â çàâ³òàëè äî â³ää³ëó

Äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Àêò³â öèâ-

³ëüíîãî ñòàíó ïî Ìóêà÷åâó. ² êîëè

ïðîâ³äíèé ñïåö³àë³ñò ö³º¿ óñòàíî-

âè Îëüãà Øåëåëüî çàïðîñèëà íà-

ðå÷åíèõ äî  çàëó óðî÷èñòèõ ïîä³é,

îíóêè ïðîñòåëèëè ï³ä íîãè ëþáèì

áàáóñ³ é ä³äóñåâ³ íàéêðàùèé, âè-

øèòèé Ãàííîþ Ãðèãîð³âíîþ, ðóø-

íè÷îê. ßê ãîäèòüñÿ, ï³ä ÷àñ óðî-

Áàæàºìî ùàñòÿ

ÍÀ ÐÓØÍÈ×ÎÊ  ÑÒÀËÈ ÇÎËÎÒ² ÌÎËÎÄßÒÀ…
÷èñòî¿ öåðåìîí³¿ ìîëîä³ îáì³íÿëè-

ñÿ îáðó÷êàìè, ðîçïèñàëèñÿ ó ñâÿò-

êîâ³é êíèç³.

À ï³ñëÿ óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿ «çî-

ëîòîãî îäðóæåííÿ» ä³òè ï³äíåñëè

äîðîãèì áàòüêàì ïèøíèé êîðîâàé.

Íà çàïèòàííÿ òåëåæóðíàë³ñò³â, ÿê³

íå ïðîìèíóëè íàãîäè çàäîêóìåí-

òóâàòè öþ âðî÷èñòó ïîä³þ, ³ âçÿòè

Цитрусові —
від забрудненого повітря
Раціон, багатий на вітамін С, знижує нега�

тивний вплив забрудненого повітря на респі�
раторну систему людей. Такого висновку
дійшли канадські вчені.

Спостерігаючи за групою хворих, які мали аст�
му або хронічну обструктивну хворобу легенів,
учені встановили, що пацієнти з низьким рівнем
вітаміну С найбільш схильні до розвитку захво�
рювань респіраторної системи, якщо вони часто
перебувають у загазованому середовищі.

У разі потрапляння забрудненого повітря в ле�
гені утворюються вільні радикали, які пошкоджу�
ють клітини тканин організму. А антиоксиданти,
до яких належить вітамін С, мають властивість

зв’язувати вільні ра�
дикали і запобігати
шкоді, якої вони

завдають, поясню�
ють автори дослід�
ження.

³íòåðâ’þ, ÿê ¿ì âäàëîñÿ çáåðåãòè

ïðîòÿãîì ï³ââ³êó ïàëê³ ñ³ìåéí³ ïî-

÷óòòÿ, çîëîò³ þâ³ëÿðè â³äïîâ³ëè, ùî

íàâ÷èëèñÿ ïîñòóïàòèñü îäèí îäíî-

ìó, äîïîìàãàòè  ó âñüîìó, ñï³ëüíî

äîëàòè íåãàðàçäè, íàâï³ë ä³ëèòè

ðàäîù³ ³ óñï³õè. À ùå âñåíüêå

ñï³ëüíå ïîäðóæíº æèòòÿ ïðàãíóëè

íå ï³äâèùóâàòè ãîëîñ, áóòè ïðèêëà-

äîì äëÿ ä³òåé òà îíóê³â…

ßê ïðîêîìåíòóâàëà öþ,

ð³äê³ñíó äëÿ íàøî¿ äåðæàâè

ïîä³þ, íà÷àëüíèê â³ää³ëó Äåð-

æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ Àêò³â öèâ³ëüíî-

ãî ñòàíó ïî Ìóêà÷åâó Àíòîí³íà

Àíãåë, ñàìå íà òàêèõ ïðèêëàäàõ

ñë³ä âèõîâóâàòè íàøó ìîëîäü,

â³äêðèâàòè ïåðåä íèí³øí³ìè ìî-

ëîäÿòàìè ñåêðåòè ùàñëèâîãî

ïîäðóæíüîãî äîâãîë³òòÿ. ² òîä³ íå

áóäå òàê áàãàòî ðîçëó÷åíü, ðîç-

áèòèõ äîëü, ä³òåé-íàï³âñèð³ò…

Çîëîò³ ñëîâà, ÿê ³ çîëîòå âåñ-

³ëëÿ, ÿêå çàïàì’ÿòàºòüñÿ äóæå

áàãàòüîì íà âñå æèòòÿ.

Àðòóð ÊÎÂÀ×,
ñòóäåíò ôàêóëüòåòó æóðíàë³ñòè-

êè Ëüâ³ñüêîãî íàö³îíàëüíîãî

óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà


