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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).

ВЧЕНI працюють над тим, щоб добувати i постачати
на землю рiдкiсний iзотоп з Мiсяця. В такий спосiб,
стверджують вони,  можна на 5 тисяч рокiв позбавити
Землю  вiд енергетичної проблеми.

У МОСКВI сподiваються  вирiшити проблему  пробок
на вулицях з допомогою  нового виду  громадського
транспорту – швидкiсного трамваю. Такi трамваї будуть
виготовляти на росiйських пiдприємствах за французь�
кими кресленнями.

У IТАЛIЇ суд засудив групу  сейсмологiв до 6 рокiв
ув’язнення за те, що  вони  не сповiстили  населення про
очiкуваний землетрус  у мiстi Аквiла у 2009 роцi
внаслiдок чого загинуло 309 осiб.

НАЙБАГАТШИМ росiянином став 55�рiчний  уродже�
нець Дрогобича  бiзнесмен Вiктор Вексельберг. Його
статок  налiчує 18 млрд. доларiв.

ЧЛЕН британського уряду Ендрю Мiтчелл  змушений
був подати у вiдставку пiсля того, як пiд час  сварки
нецензурно  висловився на адресу полiцейського.

НА ВСI  автiвки  ЗАЗ  збiльшено  гарантiю i
мiжсервiсний iнтервал. Тепер економiя  на
техобслуговуваннi  досягає 40%.

У КАБМIНI розглядається можливiсть впровадження
системи продажу  залiзничних квиткiв через мобiльнi
телефони пасажирiв.

МIНIМАЛЬНИЙ  розмiр пенсiї в нашiй областi на
сьогоднi  складає 856 грн. , а середня пенсiя в Закарпаттi
– 1186 грн.

ВЧЕНI�МЕДИКИ, якi впродовж 14 рокiв  спостерiгали
за алкоголіками, дiйшли висновку, що алкоголiки жи�
вуть на 20 рокiв менше.

У НЬЮ�ЙОРКУ  заарештовано  полiцейського, який
намагався умертвити сотню жiнок, пiдсмажувати їх i їсти.
Збочинцевi загрожує пожиттєве ув’язнення.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на газету «ÌÓÊÀ×ÅÂÎ»
на 2013�й рік.

У передплатних умовах нічого не змінюється
Передплатна вар�тість  1�го номера газети

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

Оформити підписку вам допоможуть у будь�яко�
му поштовому відділенні міста і району або  безпо�
середньо у редакції газети за адресою м. Мукаче�
во, вул. Яр. Мудрого, 5�а  (2�й поверх).

Партія      % ЗА        Голосів ЗА

політична партія
Всеукраїнське об’єднання
“Батьківщина” 27.54 19 213

Партія регіонів 27.22 18 992

Політична партія “УДАР
(Український Демократич�
ний Альянс за Реформи)
Віталія Кличка” 20.68 14 428

політична партія Всеукра�
їнське об’єднання
“Свобода” 8.71 6 083

Комуністична партія
України 6.39 4 463

політична партія
 “Наша Україна” 2.00 1 400

Партія Наталії Королев�
ської “Україна – Вперед!” 1.84 1 286

Партія Пенсіонерів України 0.96 676

Соціалістична партія
 України 0.86 602

Радикальна Партія
Олега Ляшка 0.80 561

Українська партія
“Зелена планета”     0.44    313

Партія Зелених України     0.41    289

партія Політичне об’єд�
нання “Рідна Вітчизна”     0.30    213

Партія “Руський блок”     0.28    202

Політична партія “Зелені”     0.28    201

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
“УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО”     0.27                189

політична партія Українська
Національна Асамблея      0.21      147
Політична партія
“Народно�трудовий союз
України”      0.18      132

Політична партія Всеукра�
їнське об’єднання
“Громада”       0.18     130

Політична партія
“НОВА ПОЛІТИКА”       0.18     127

Ліберальна партія України       0.16     114

Партія   % ЗА        Голосів ЗА

МАЖОРИТАРНИКИ

БАЛОГА Віктор Іванович,
політична партія Єдиний
Центр 49.92 34 403
ШУТКО Вячеслав Ласлович,
Партія регіонів 13.73   9 468
ПЕРЕСТА
Олександр Михайлович,
політична партія Всеукраїнське
об’єднання “Батьківщина” 10.97 7 563
ГУЛАЧІ Гейза Людвигович,
“КМКС” Партія угорців України 10.53 7 258
ЛАНЬО

Олександр Олександрович,
Політична партія “УДАР (Україн�
ський Демократичний Альянс
за Реформи) Віталія Кличка”    5.91   4 073
ЛЕНД’ЄЛ Золтан Золтанович,
самовисування    4.65   3 211
ШЕВЧЕНКО Віктор Федорович,
Комуністична партія України     2.49   1 718
ІЛЬТЬО Сергій Васильович,
Соціалістична партія України      1.20      827
ФЕДАКА Павло Павлович,
Українська партія       0.57      395

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÂÅÐÕÎÂÍÓ ÐÀÄÓ ÇÀÂÅÐØÈËÀÑß
ÂÏÅÂÍÅÍÎÞ ÏÅÐÅÌÎÃÎÞ «ÐÅÃ²ÎÍÀË²Â»

Друкуємо попередні (станом на 30.10.2012 р.)

 результати  голосування   в день виборів 28 жовтня 2012 р.
по Одномандатному  виборчому округу  № 69 в м. Мукачеві

Кандидат % ЗА      Голосів ЗА Кандидат  % ЗА      Голосів ЗА
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ÙÈÐÎ Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
Â öþ ÷àð³âíó, áàãàòó îñ³íü ñâÿòêóº ñâ³é þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ  ìèëà, ÷àð³âíà,

ãàðíà äóøåþ, îáîâ’ÿçêîâ³ñòþ äî îòî÷óþ÷èõ, êîõàíà äðóæèíà, òóðáîòëèâà ìàòè, í³æíà,
ëàñêàâà áàáóñÿ, çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Ìóêà÷åâà, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ñï³ëêè
æ³íîê Óêðà¿íè

Ãàííà Âàñèë³âíà ²ÂÀÍÈÖÜÊÀ.
²ç þâ³ëåºì ãàðíåíüêèì, íàøà êîëåãèíå, Âàñ â³ä óñ³º¿ äóø³ â³òàºìî ³ ç ö³º¿

íàãîäè íàñòðîþ âåñåëåíüêîãî, áåçõìàðíî¿ ïîãîäè íà ðîáîò³ é  â ðîäèí³
áàæàºìî íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà. Íåõàé Âñåâèøí³é Âàñ êîæåí äåíü îáåð³-
ãàº, ì³öíå çäîðîâ’ÿ, ëþáîâ, äîñòàòêè ³ ïðèõèëüíó äîëþ ïîñèëàº. Ùîá
â³ä÷óâàëè Âè, Ãàííî Âàñèë³âíî, ó äí³ çàâòðàøíüîìó òâåðäó âïåâíåí³ñòü
é àáè çàâæäè ñóïðîâîäæóâàëè Âàñ ïî æèòòºâ³é äîðîç³ ëèøå ãàðÿ÷à ëþ-

áîâ, äîáðîòà ³ â³ðí³ñòü ëþäåé ð³äíèõ òà ïîäðóã íàä³éíèõ. Çîñòàâàéòåñü ùå é íàäàë³ òàêîþ åíåð-
ã³éíîþ, êì³òëèâîþ, ïðàöüîâèòîþ ³ çàâæäè âåñåëîþ ïðè ì³öíîìó çäîðîâ’¿ é ùàñëèâ³é Äîë³.

Âàø³ ïîäðóãè ïî Ñï³ëö³ æ³íîê

Символічно, що день виз�
волення Мукачева завжди
передує одній із найзнамен�
ніших дат в історії України –
28 жовтня. У цей день у 1944
році було завершено Карпа�
то�Ужгородську наступальну
операцію, Червона Армія
повністю очистила священ�
ну українську землю від
гітлерівсько�фашистських
окупантів і вийшла до кор�
донів, у яких наша країна
існує й сьогодні.

У 68–й раз центральна
площа Мукачева, що носить
назву Миру, у п’ятницю, 26
жовтня була заповнена вете�
ранами війни і праці, пред�
ставниками трудових колек�
тивів, навчальних закладів і
просто мукачівцями, які
прийшли вклонитися нез�
гасному подвигу воїнів�виз�
волитмелів.

Керівники міста, ветерани
Великої Вітчизняної війни
разом з представниками
громадських організацій ще
до початку традиційного
мітингу  відвідали вдома, у
військовому шпиталі, Цент�
ральній районній лікарні  тих
ветеранів, серед них і учас�
ників визволення Закарпат�
тя, чиї сили та здоров’я не
дозволили вийти на мітинг
з нагоди визволення Мука�
чева. Вони ж поклали вінки
й квіти нашої незгасної пам�
’яті на могили славних воїнів�
визволителів  на Централь�
ному, Росвигівському кладо�
вищах, до Стели  і вічного
вогню у Парку Перемоги…

Одинадцята година дня.
Над площею   у виконанні
Ірини Калій звучать слова:
«Чудова осінь фарбувала
доли, й веселкою перелива�

ДЕНЬ,  ЩО  ДАВ  ПРАВО  ЖИТИ

лися ліси. Коли у жовтні, в ту
далеку пору нам визволителі
свободу принесли…». І як
вдячність за подвиг визво�
лителів  до Обеліска Слави,
могил визволителів�черво�
ноармійців, партизанів і
підпільників  Мукачівський
міський голова Золтан
Ленд’єл, секретар виконко�
му Іван Маняк,  ветерани
Великої Вітчизняної війни,
депутати міської ради,  по�
сланці громадських органі�
зацій,  представники зак�
ладів освіти, культури, меди�
цини, промислових підпри�
ємств, учнівська молодь під
звуки шуманівських «Грьоз»
покладають вінки і квіти
нашої незгасної вдячності.

По закінченню покладання
лунають дзвони і викладач
дитячої музичної школи № 2
Олексій Тулюк дуже проник�
ливо виконав пісню «Жу�
равлі». І як тільки зазвучали
її перші слова, над залюд�
неною площею Миру, над
Мукачівською міською Рату�

шею пролітає урочисто, без
поспіху журавлиний ключ.

Мітинг з нагоди 68�х ро�
ковин визволення Мукачева
відкрив заступник міського
голови Михайло Лабош. Ве�
лично звучить Гімн України.
До учасників зібрання звер�
нувся міський голова Золтан
Ленд’єл. Він щиро подякував
учасникам Великої Вітчиз�
няної війни за подвиг в роки
найжорстокішої битви з во�
рогом, закликав молоде по�
коління мукачівців свято бе�
регти пам’ять про визволи�
телів, продовжити справу
розпочату ними у повоєнні
роки…Голова міського Това�
риства інвалідів війни та
армії України Олександр
Мішин щиро подякував
міському голові Золтану
Ленд’єлу за незабутню пам�
’ять про визволителів, за
турботу, яку міська влада ви�
являє до ветеранів війни і
праці та звернувся до вете�
ранів із власним віршем
«Фронтовики, наденьте ор�
дена».

Від імені сьогоднішніх за�
хисників Вітчизни до при�
сутніх, і, найперше, ветеранів
війни і праці звернувся зас�
тупник командира 128 гвар�
дійської окремої механізова�
ної Туркестансько�Закар�
патської двічі Червонопра�
порної бригади  – гвардії
майор Олексій Думбрава. З
великою увагою було вислу�
хано виступ ветерана Вели�
кої Вітчизняної війни, голо�
ви спілки радянських офі�
церів, гвардії генерал�май�
ора Івана Дьоміна, який
розповів про безприкладний
подвиг Червоної Армії, всьо�
го радянського народу  у бо�
ротьбі з фашистськими ко�
купантами, їх величезний
вклад у розгром гітлерівців
та їх сателітів. Від імені учн�
івської молоді Мукачева го�
лова міської ради старшок�
ласників, учениця випускно�
го класу ВНК «Гармонія»
Юлія Малеш запевнила при�
сутніх, що молодь міста над
Латорицею буде свято бе�
регти пам’ять про подвиг
визволителів Мукачева й
краю.

На закінчення урочистос�
тей, карбуючи крок повз свя�
щенні могили, урочистим
маршем  під бойовими зна�
менами пройшли нинішні
воїни. Заступник міського
голови Михайло Лабош
щиро подякував усім при�
сутнім за незгасну пам’ять
про визволителів, за те, що
знайшли час аби прийти і
віддати шану тим, хто виз�
воляв  у жовтні 1944 року
нашу священну українську
землю.

Михайло БЕЙРЕШ
фото з сайту “Панорама

Мукачево”

Верховною Радою України 18 вересня 2012 року прийня�
то Закон України «Про внесення змін до деяких законодав�
чих актів України з питань удосконалення діяльності проку�
ратури».

Положеннями наведеного законодавчого акту в частині
внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» вста�
новлено нові порядок, підстави та умови реалізації органа�
ми прокуратури покладених на неї завдань у сфері нагляду
за додержанням та застосуванням законів, зокрема:

� визначено повноваження прокурора, у тому числі щодо:
безперешкодного входу до приміщень органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, військових
частин, підприємств, установ та організацій незалежно від
форм власності; витребування розпоряджень, інструкцій,
наказів та інших актів і документів; одержання інформації
про стан законності та заходи щодо її забезпечення; вимо�
ги проведення перевірок та ревізій, виділення спеціалістів
для проведення перевірок, відомчих та позавідомчих екс�
пертиз; доступу до документів та матеріалів, необхідних для
проведення перевірки; отримання від посадових та служ�
бових осіб і громадян усних або письмових пояснень. Од�
ночасно передбачено повноваження прокурора, які він може
реалізувати виключно у ході проведення перевірки;

�   встановлено  підстави  та  порядок  проведення  пере�
вірки.

Зокрема, перевірка проводиться виключно на підставі
мотивованої постанови керівника прокуратури, копія якої
надається відповідному представнику підприємства, уста�
нови, організації, фізичній особі�підприємцю. Встановле�
но можливість оскарження зазначеної постанови прокуро�
ру вищого рівня або до суду. Передбачено обов’язок проку�
рора щодо повернення оригіналів документів після закін�
чення перевірки;

� заборонено проведення прокурорської перевірки за
заявами і зверненнями фізичних та юридичних осіб (крім
тих, які містять повідомлення про злочин) до їх попереднь�
ого розгляду компетентними органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування або ж неприйняття
ними у встановлені строки рішень з цих питань;

� у разі, якщо захист прав і свобод людини і громадян та
інтересів держави згідно із законом є компетенцією відпо�
відних органів державного нагляду (контролю), перевірки
проводяться з обов’язковим наданням оцінки щодо закон�
ності  їх  діяльності;

� скасовано повноваження прокурора щодо видання обо�
в’язкових для виконання актів прокурорського реагування
�  протесту  та  припису;

� при виявленні порушень прокурору надано право вно�
сити подання, ініціювати притягнення особи до дисциплі�
нарної, адміністративної, відповідальності, складати про�

токол про адміністративне правопорушення та починати
досудове розслідування. При цьому внесення подання не
тягне за собою зупинення дії нормативно�правових актів,
припинення певної діяльності, необхідності вчинення дій
або безумовного усунення порушень, які, на думку прокуро�
ра, мали місце. Передбачено судовий порядок оскарження
відхилення подання прокурора або ж у разі неповідомлення
про результати його розгляду;

� встановлено передбачену законом відповідальність за
ухилення від виконання законних вимог прокурора;

� визначено поняття «прокурора» щодо реалізації повно�
важень при здійсненні нагляду за додержанням та засто�
суванням законів.

Водночас зазначеним законом внесено зміни до Кодексу
України про адміністративні правопорушення в частині по�
силення відповідальності за невиконання вимог прокурора
на даному напрямі прокурорської діяльності.

Практична реалізація наведених норм законодавства зу�
мовлює необхідність негайного вжиття комплексу заходів
щодо перегляду та перебудови основних засад і принципів
організації роботи органів прокуратури з питань здійснен�
ня нагляду за додержанням та застосуванням законів.

Р. БІЛОВАР,
 прокурор м. Мукачево

старший радник юстиції

СЛУШНІ ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ

Ìåöåíàòñüêèé äàðóíîê
²ñòîðè÷íîìó ìóçåþ

Ìóêà÷³âñüêîãî çàìêó «Ïàëàíîê»

«Маємо  чудову нагоду зустрітися, щоб стати учасниками
непересічної події, яка в черговий раз засвідчує – меце�
натство у нашому місті стало вже доброю традицією, воно
постійно розвивається, приносячи неабияку користь не
тільки нашій  громаді, але й  краянам, збагачуючи нашу
духовну, мистецьку та наукову  спадщину» – мовив заступ�
ник міського голови Михайло Лабош, відкриваючи  урочи�
сту подію, яка відбулася, 17 жовтня 2012 року в Мукачів�
ському замку.

Зберігач фондів Історичного музею Ольга Томащук дала
вичерпну характеристику  і самим дарункам, і епосі, до якої
вони належали. А цими дарунками стали придбані для
рідного міста та краю на аукціоні «Сотбіс» стародавня кар�
та Угорщини, Трансільванії, з Хорватією і Словенією, також
Молдовою і Валахією Семюеля Данна (Samuel Dunn), опуб�
лікована для Роберта Сойєра (Robert Sayer) (1774 р.), з ори�
гінальним кольоровим планом.

  «Монгатс або Мункач», на тлі краєвиду на скелястій горі
фортеця. Під горою оточене ровом з водою і стіною сели�
ще. У лівому верхньому куті 12 рядків тексту німецькою мо�
вою: про повстання фортеці Мункач (сучасне місто Мукаче�
во) проти австрійців під керівництвом дружини князя Фе�
ренца І Ракоці (листопад 1685�січень 1688 року). Праворуч
угорі назва. Під зображенням праворуч підпис гравера.

Автори твору Боденeр, Габріель (батько), Bodenehr 1673�
1765 Німеччина або Боденeр, Габріель (син) 1705�близько
1779 Німеччина.

План фортеці Монгаст (Сучасне місто Мукачево). 1705. У
лівому верхньому куті назва французькою мовою і текст у 5
рядків (Нарисований на місцевості Н. імператорським інже�
нером, опублікований Н. де  Фером. З королівськими при�
вілеями) і дата. У правому нижньому куті – 9 рядків: «La
Palanque… Fontaine”.  Унизу справа текст з розшифруван�
ням плану.

Автор твору французький картограф і видавець карт Ніко�
ла де Фер, який з 1690 року мав титул «Картограф великого
Дофіна». Час створення 1646�1720, Франція. Експертний
висновок цих документів здійснено музеєм мистецтв ім.
Б.І. та В.Н.Ханенків.

Мукачівський міський голова Золтан Ленд’єл, передаю�
чи дарунок директору Історичного музею Михайлу Белека�
ничу, підкреслив, що вищезазначені меценатські дарунки
значно підвищують роль Історичного музею не тільки в плані
залучення туристів, але й повинні стати об’єктом вивчення
з боку науковців та студентів, у тому числі і Мукачівського
державного університету. Також міський голова  висловив
оптимістичне припущення, що на цьому  меценатська
діяльність наших земляків не завершується і буде, безпе�
речно, продовжена. На що і ми сподіваємося.

P.S. Що стосується імені особи, яка передала цінні да�
рунки музею та мукачівській громаді, то ім’я йому – Меце�
нат.

Іван ЛЕНДЬЄЛ,
для газети «Мукачево»

Ôîòî ². Äàíèëþêà
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Ëó÷øèé ïðîðîê äëÿ áóäóùåãî – ïðîøëîå. (Ä. Áàéðîí).

ÍÀØÀ ÀÍÊÅÒÀ

"ÑÂ²Ò ÒÐÈÌÀªÒÜÑß ÍÀ ËÞÁÎÂ²…"

– ßê Âè ñàì³ ïðåäñòàâèëè-
ñÿ á íàøèì ÷èòà÷àì?

– ß, Ìó÷è÷êà Îëüãà Ôåäîð³-
âíà, â÷èòåëüêà ³ñòîð³¿, äîñë³ä-
íèöÿ òàºìíèöü ìèíóâøèíè
ð³äíîãî êðàþ, àâòîð äåñÿòê³â
ïóáë³êàö³é ó ãàçåòàõ, æóðíàë³
"²ñòîð³ÿ â øêîëàõ Óêðà¿íè"…

– Âàø óëþáëåíèé êîë³ð,
çàïàõ, ïðîäóêò, íàï³é?

Сьогодні на запитання нашої анкети відпов�
ідає чарівна жінка, вдумливий вчитель�мето�
дист історичних дисциплін, добра і життєра�
дісна людина Ольга Федорівна МУЧИЧКА.

– Ëþáëþ í³æí³, êîðàëîâ³,  ç
á³ðþçîâèì â³äò³íêîì, êîëüîðè,
ãîòîâà ùîìèò³ íàñîëîäæóâàòè-
ñÿ çàïàõîì ñâ³æîñïå÷åíîãî äî-
ìàøíüîãî õë³áà, óëþáëåí³ ñòðà-
âè – ç êàðòîïë³, à ñâ³æó, äæå-
ðåëüíó âîäó, ùî âèáèâàºòüñÿ ç
ç-ï³ä ãîðè, íå çàì³íèòü í³ÿêèé
íàï³é…

– ×èì äëÿ Âàñ ïàõíå äèòèí-
ñòâî?

– Êâ³òó÷èì  ñàäîì, âáðàíèì,
ÿê íàðå÷åíà ó ôàòó, ³ çàïàøíîþ
â³ä ð³çíîòðàâ'ÿ ëóêîþ, ÿêî¿ ùå
íå òîðêàëàñÿ êîñà… Çàïàõîì
ãðèá³â ³ í³æíèì àðîìàòîì æîâ-
òî-âîñêîâèõ ãðóø…

– Ùàñòÿ – öå ... ùî? Âè
ùàñëèâà ëþäèíà?

– Ùàñòÿ – öå çäîðîâ³ ä³òè, íå
âàæëèâî – ð³äí³, ÷è òâî¿ ó÷í³.
Ùàñòÿ – öå ìèð íà çåìë³, ÷èñòå
íåáî íàä íàøèìè ãîëîâàìè…
ß ùàñëèâà ëþäèíà. Êîëè íà-
â÷èëà ³ âèïóñòèëà ç àòåñòàòîì
çð³ëîñò³ ñâî¿õ ó÷í³â, êîëè áà÷ó,
ÿê çðîñòàþòü ìî¿ îíóêè. Îäíà ç
íèõ, Ìàð³éêà, çäîáóâøè ôàõ
³ñòîðèêà,  çàì³íèëà ìåíå â
øêîë³. À õ³áà, ÿê æ³íêà, íå
â³ä÷óâàþ ùàñòÿ, êîëè áà÷ó ÿê
í³æíî êîõàº ìåíå ÷îëîâ³ê?

– Ó ÷îìó Âè áà÷èòå ñåíñ
æèòòÿ?

–Æèòè ïî-ïðàâä³, ðîáèòè
³íøèì äîáðî, çàëèøèòè ïðî
ñåáå äîáðèé ñïîãàä â³ä òîãî, ùî
äîïîì³ã òèì, õòî ïîòðåáóâàâ
ïîìî÷³…

– Ùî òàêå, íà Âàøó äóìêó,
ëþáîâ?

– Óñ³ ìè ïðàãíåìî ëþáîâ³. ²
ñâ³ò òðèìàºòüñÿ íà ëþáîâ³. Àëå
ðîçóì³ºìî òó ëþáîâ íå îäíàêî-
âî. Ëþáîâ ³ êîõàííÿ ñóïðîâî-
äÿòü ëþäèíó âïðîäîâæ óñüîãî
æèòòÿ. Ùîéíî íàðîäæåíå äèòÿ
ëþáèòü ìàìó, òàòà, áàáóñþ,
îäíå ñëîâî âñ³õ, õòî ïðî íüîãî
äáàº. Ó ïîðó çîëîòî¿ þíîñò³ äî
íàñ ïðèõîäèòü ïî÷óòòÿ íåçäî-
ëàííîãî êîõàííÿ, ÿê Âñåâèøíÿ
ñèëà, ùî ãàðàíòóº íàì æèòòÿ
â³÷íå, ÷åðåç ä³òåé, îíóê³â, ïðàâ-
íóê³â… Ìåíå äèâóº, ùî ò³ëüêè
ìè, óêðà¿íö³ ÷³òêî ðîçä³ëÿºìî ö³
äâà ïîíÿòòÿ - ëþáîâ ³ êîõàííÿ.
Ïåðåêëàñòè ò³, äîðîã³ äëÿ íàñ
ñëîâà "ëþáèòè" ³ "êîõàòè" íà
³íø³, íàéïîøèðåí³ø³ ó ñâ³ò³
ìîâè – íå ïðîñòî. Ñêàæ³ìî, ó
ðîñ³ÿí – ìîæíà "ëþáèòü Ðîäè-
íó" ³ "ëþáèòü æåíùèíó", à íàøå
ìèëîçâó÷íå "êîõàòè" ó íèõ çâó-
÷àòèìå äåùî âóëüãàðíî - "çàíè-

ìàòüñÿ ëþáîâ'þ". Â àíãë³éñüê³é
öå çâó÷èòü ïðîñòî çîâñ³ì îãî-
ëåíî – "såõ".

 Ó ìîãî óëþáëåíîãî ïîåòà
Âîëîäèìèðà Ñîñþðè º ÷óäîâèé
â³ðø, ÿêèé ÿ çðîáèëà á íàøèì
Íàö³îíàëüíèì Ã³ìíîì "Ëþá³òü
Óêðà¿íó ³ â äåíü, ³ â íî÷³…". Ó
ðîçìîâ³ ç ìîëîääþ ñòîñîâíî
âíóòð³øíüî¿ ñèëè öüîãî â³ðøà,

àâòîð ïîåç³¿ â³äêðèâ  ÷èòà÷àì
éîãî íåçáàãíåííèé ñâ³ò: "Êîõà-
òè â í³ì – îçíàêà â³÷íî æèòè,
ëþáèòè â í³ì - òî ìàìó é ð³äíèé
êðàé, õòî âì³â â æèòò³ êîõàòè ³
ëþáèòè íå ìàðíî æèâ, ì³é äðó-
æå, ïàì'ÿòàé".

Íà ìîþ äóìêó,  ñïðàâæíº êî-
õàííÿ, íàâ³òü íåâäàëå êîõàííÿ -
öå ñòàí äóø³, â ÿê³é ëþäèíà
ï³çíàº âëàñí³ ãëèáèíè é ïðîíî-
ñèòü éîãî ÷åðåç óñåíüêå çåìíå
æèòòÿ, ÿê çîðþ íåäîñÿæíîñò³,
íàâ³òü òîä³, êîëè ïðåäìåò ¿¿ çà-
õîïëåííÿ áåçíàä³éíî ïîñòàð³â…

– Âè äîáðå ïàì’ÿòàºòå íàé-
ùàñëèâ³øèé äåíü ñâîãî æèò-
òÿ? À íàéíåïðèºìí³øèé?

–Íàéùàñëèâ³øèì äíåì ó ìîº-
ìó æèòò³ áóëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî
òå, ùî ÿ ñòàëà ñòóäåíòêîþ ³ñòî-
ðè÷íîãî ôàêóëüòåòó Óæãî-
ðîäñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåð-
ñèòåòó, à â³äòàê – äåíü óñï³ø-
íîãî çàõèñòó äèïëîìíî¿ ðîáî-
òè ³ âðó÷åííÿ ìåí³ äèïëîìà íà
ïðàâî âèêëàäàòè ³ñòîð³þ â
øêîë³. Íàéòðàã³÷í³øèì äíåì
ñòàâ òîé, êîëè â³ä³éøëà çà ìåæó
Â³÷íîñò³ ìîÿ Ìàò³íêà, æ³íêà
äîáðà, ðîáîòÿùà, ùèðà äóøåþ,
â³ääàíà íàì, òðüîì ñâî¿ì ä³òÿì
³ Áîãîâ³, Ãîñïîäó íàøîìó ²ñóñó
Õðèñòó, Éîãî Ïðåáëàãîñëî-
âåíí³é Ìàòåð³ – Ä³â³ Ìàð³¿. Íå
ìåíø òðàã³÷íîþ äëÿ ìåíå, ³ âñ³º¿
íàøî¿ ðîäèíè áóëà ñìåðòü îíó-
êà Ìèõàéëà, ñòóäåíòà-òðåòüî-
êóðñíèêà Ìóêà÷³âñüêîãî àãðàð-
íîãî êîëåäæó. Ñìåðòü ó þíàöüê³
ðîêè – òî çàâæäè íàéá³ëüøà òðà-
ãåä³ÿ.

– ×îãî Âè í³ çà ùî íå çìî-
æåòå ïðîáà÷èòè ³íøèì ëþ-
äÿì?

–Çðàäó. Ëèöåì³ðñòâî ïàí³â
ëóêàâèõ, ùî íå ðîçóì³þòü, áî
íå õî÷óòü, ïðîñòèõ ëþäåé.

– ßê Âè ñïðèéìàºòå õðèñ-

òèÿíñüêó çàïîâ³äü: «Âîçëþ-
áè âîðîã³â ñâî¿õ»?

– ßê ëþäèíà â³ðóþ÷à, íàáîæ-
íà ÿ ìîëþñÿ çà âîðîã³â ñâî¿õ,
ùîá Ãîñïîäü äàâ ¿ì âîëþ íå
÷èíèòè çëî.

– Ùîñü ìîæå äîâåñòè Âàñ
äî ñë³ç?

– Ñìåðòü áëèçüêèõ ÷è çíàéî-
ìèõ ëþäåé, îñîáëèâî, â äèòÿ-

÷îìó ÷è þíàöüêîìó â³ö³. À
ñëüîçè ðàäîñò³, ðîç÷óëåííÿ  âè-
ñòóïàþòü êîëè ñëóõàþ íàðîäí³
ï³ñí³…

– ßêèìè ÿêîñòÿìè òðåáà
âîëîä³òè, ùîá äîñÿãòè óñï³-
õó?

– Íàñàìïåðåä â³ðèòè â òå, ùî
ðîáèø. À ðîáèòè òðåáà òå, ùî
ïðèíîñèòü êîðèñòü ëþäÿì. À
êîëè óâ³ðóâàâ ó òå, ùî ðîáèø
- òðóäèñü, íå êèäàé ðîçïî÷àòå
òîáîþ. ² ìîëè Áîãà, ùîá äî-
ïîì³ã òîá³ çâåðøèòè çàäóìàíå.
Äî ðå÷³, öüîìó â÷èòü íàñ ìî-
ëèòâà ñâÿòîãî Àâãóñòèíà:
"Áîæå, äàé ìåí³ ñèëó çâåðøèòè
òå, ùî ÿ ìîæó çâåðøèòè, äàé
ñïîê³é ïðîéòè ïîâç òå, ÷îãî ÿ
çâåðøèòè íå ìîæó, ³ äàé
ìóäð³ñòü â³äð³çíèòè ïåðøå â³ä
äðóãîãî".

– ×è º ó Âàñ îñîáèñòà ôîð-
ìóëà óñï³õó?

– Çà áàãàòîð³÷íó ïåäàãîã³÷íó
ïðàêòèêó ïåðåêîíàëàñÿ, ùî êðà-
ùîãî ñòèìóëó äî ïðàö³, à, çíà-
÷èòü, ³ äî óñï³õó, àí³æ äîáðå
ñëîâî ïîõâàëè – íå ³ñíóº. Ïî-
õâàëè äèòèíó, ó÷íÿ, ñâîãî ÷î-
ëîâ³êà, çà çðîáëåíå, ³ âîíè áó-
äóòü ãîòîâ³ äî òâîðåííÿ íîâèõ,
äîáðèõ ñïðàâ. Çðåøòîþ, öå óâ-
³éäå ó çâè÷êó.

– ßêó ðîëü ó Âàøîìó æèòò³
â³ä³ãðàþòü ãðîø³?

– Çâè÷àéíî, áåç ãðîøåé ïðî-
æèòè âàæêî. Ó Êîçüìè Ïðóòêî-
âà º âèñëâ: "Ëó÷øå áûòü áîãà-
òûì è ñ÷àñòëèâûì, ÷åì áåäíûì
è áîëüíûì". Òà ÿêèì áè òè íå
áóâ áàãàòèì, çäîðîâ'ÿ íå êóïèø
³ â³ä ñìåðò³ íå â³äêóïèøñÿ. Ãðî-
øåé òðåáà ñò³ëüêè, ùîá òè ì³ã
æèòè.

– Ùî äëÿ Âàñ îçíà÷àº áóòè
â³ëüíèì?

– Ìàòè çìîãó  ³ ÷àñ ðîáèòè
òå, ùî áàæàº äóøà. Áî îáîâ'ÿç-
êîâ³ ñïðàâè, íàäòî ó æ³íîê, çà-
áèðàþòü,  îé ÿê áàãàòî ÷àñó!

– ×è â³ä÷óâàºòå Âè ñòðàõ
ïåðåä ñìåðòþ?

– Ñòðàõ ïîìåðòè â³ä÷óâàþòü
áàãàò³¿ ³ ò³, õòî äîðâàâñÿ äî âëà-
äè. À á³äí³é ëþäèí³ â³äõîäèòè
ó â³÷í³ñòü – íå ñòðàøíî. ²
á³ëüøå, àí³æ òîá³ Áîã ñóäèâ, íå

ïðîæèâåø. Ïðîòå ïîñòàòè ïå-
ðåä ñóäîì Áîæèì, ìàºø áóòè
ãîòîâèì çàâæäè.

– Âè í³êîëè íå çàìèñëþâà-
ëèñü íàä òèì, ÷è º æèòòÿ
ï³ñëÿ ñìåðò³?

– Ïðî öå â³äàº ëèøå íàøà
äóøà. Òà êîëè âîíà ïîêèíå ò³ëî,
òî çâ'ÿçîê ç íåþ îáðèâàºòüñÿ.
Âò³ì, öå ëèøå â õðèñòèÿíñòâ³.

Áî º ðåë³ã³¿, ÿê³ â÷àòü ïðî ïåðå-
âò³ëåííÿ. Îñîáèñòî ÿ â öå íå
â³ðþ.

– Ùî Âè âêëàäàºòå ó ïî-
íÿòòÿ äîáðà ³ çëà?

– Âåëèêèé Ãåòå ïèñàâ: "Ïåðåä
ðîçóìíèì òðåáà ñõèëèòè ãîëî-
âó, à ïåðåä äîáðèì ñåðöåì –
ñòàòè íà êîë³íà". Ùå ç äèòÿ÷èõ
ë³ò ìè çâèêëè, ³ç ìàìèíèõ, áà-
áóñèíèõ êàçîê, ðîáèòè âèñíî-
âîê, ùî äîáðî çàâæäè ïåðåìà-
ãàº çëî. Öüîìó íàñ íàâ÷àëà ðà-
äÿíñüêà øêîëà: ëþäèíà ëþäèí³
äðóã, òîâàðèø ³ áðàò. Òîìó ñüî-
ãîäí³øíº çëå  êðåäî êîíêóðåí-
òíî¿ áîðîòüáè: "Ëþäèíà ëþäèí³
âîâê", ñïðèéìàþ ÿê òèì÷àñî-
âå íåïîðîçóì³ííÿ. Àäæå äîá-
ðî çàâæäè ïåðåìàãàº çëî.

– Âàñ ÷àñòî  çðàäæóâàëè?
– Áóâàëî. Àëå òî äð³áíèö³,

ïðî ÿê³ é çãàäóâàòè íå õî÷ó, ÿê
³ ïðî çðàäíèê³â. Áîã ¿ì ñóääÿ.

– Ùî Âàì äîïîìàãàëî äî-
ëàòè ïåð³îäè ïîâíîãî
â³ä÷àþ?

– Õî÷ ïåð³îä³â ïîâíîãî
â³ä÷àþ áóëî íåáàãàòî, àëå çàïà-
ì'ÿòàëèñÿ âîíè òèì, ùî â  öåé
÷àñ ÿ ìîëèëàñÿ é ï³ä ÷àñ íàïî-
ëåãëèâî¿ ðîáîòè. ² âñå ê³í÷àëî-
ñÿ äîáðå. Áîã ïðèõîäèâ ìåí³ íà
äîïîìîãó. ² â ðîáîò³ áóâ óñï³õ.
Âèäíî â òàêèé ÷àñ ëþäèíà ìîá-
³ë³çóº óñ³ ñâî¿ âíóòð³øí³ ñèëè.
² âèõ³ä ³ç êðèçîâîãî ñòàíó çíà-
õîäèòü.

– À âçàãàë³, ÷è ³ñíóº Áîã?
– Áîã, Òâîðåöü, Âñåâèøí³é,

Âñåäåðæèòåëü… ßê áè ìè íå
íàçèâàëè Éîãî, Â³í ³ñíóº äëÿ
êîæíî¿ â³ðóþ÷î¿ ëþäèíè. Íåäàð-
ìà ó íàøîãî íàðîäó º ÷óäîâà
ïðèïîâ³äêà: áåç Áîãà àí³ äî ïî-
ðîãà. ² â³ðèìî, ùî Áîã íàì äî-
ïîìîæå âèæèòè, â³äðîäèòèñÿ…

– ×è òðàïëÿëèñÿ ó Âàøî-
ìó æèòò³ ÷óäåñà?

– ßâíèõ ÷óäåñ íå ñïîñòåð³ãà-
ëà. Àëå âèïàäîê, êîëè ìîãëà çà-
ãèíóòè, áóâ. Òîä³ âðÿòóâàëà
ìåíå ìàìà ñâîºþ ùèðîþ ìî-
ëèòâîþ äî Ïðåñâÿòî¿ Ä³âè
Ìàð³¿, ïåðåä ¿¿ Îáðàçîì, ÿêèé
ïîñò³éíî áóâ ó íàø³é õàò³. ² ñüî-
ãîäí³ â³í îáåð³ãàº íàøó ñ³ì'þ,
ðîäèíó…

– Ñê³ëüêè ÷àñó Âè çìîãëè
á ïðîæèòè íà áåçëþäíîìó îñ-
òðîâ³ ³ ùî âçÿëè á ç ñîáîþ?

– Ðîáîòè íå áîþñÿ. Âçÿâøè
íà áåçëþäíèé îñòð³â äåÿêå çíà-
ðÿääÿ, íàñ³ííÿ ðîñëèí,  ÿ ðîñ-
òèëà áè íà ãðÿäêàõ âðîæàé, ëî-
âèëà áè ðèáó. ² ÷èòàëà á êíèãè.
Íàéïåðøå –  Á³áë³þ. Ñê³ëüêè á
ïðîæèëà, íå â³äàþ. Àëå ëþäè-

íà äî âñüîãî çâèêàº. Ìîíàõè-
ïóñòåëüíèêè ðîêàìè æèâóòü
òàê, âäîñêîíàëþþ÷èñü ó â³ð³.

– Ó ÿêó åïîõó Âàì õîò³ëî-
ñÿ á æèòè ³ ç êèì ç ïðåäñòàâ-
íèê³â òî¿ åïîõè ñï³ëêóâàòè-
ñÿ?

– Êîæíà ³ñòîðè÷íà åïîõà
ìàëà ñâî¿ ïëþñè é ì³íóñè. À
ùå é êîæåí àâòîð ìàº íà íå¿
ñâ³é îñîáèñòèé ïîãëÿä. Íà ìîþ
äóìêó, íàéêðàùå ìè æèëè âîç-
ç'ºäíàâøèñü ç ñâîºþ ìàò³ð'þ -
Óêðà¿íîþ. ßê æ³íêà õîò³ëà á
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç Êíÿãèíåþ
Îëüãîþ, Ëåñåþ Óêðà¿íêîþ,
Îëüãîþ Êîáèëÿíñüêîþ, ²ëî-
íîþ Çð³í³…

–  ßê Âè ââàæàºòå, êðàñà
ñïðàâä³ ìîæå âðÿòóâàòè
ñâ³ò?

– Âíóòð³øíÿ êðàñà ëþäèíè
çäàòíà âðÿòóâàòè ñâ³ò. Áî âíóò-
ð³øíÿ êðàñà – öå äîáðîòà
ëþäñüêà. Ñüîãîäí³øíÿ çîâí³ø-
íÿ êðàñà ä³â÷àò, óñ³ëÿêèõ ì³ñ,
êîðîëåâ – òî ìèíó÷å. Îö³íþ-
þòüñÿ íå òâîð÷³ ÷è ðîçóìîâ³
çä³áíîñò³, à ïàðàìåòðè ò³ëà. ßêà
æ òî êðàñà? Ìèíå ê³ëüêà ðîê³â
³ â³ä òî¿, äî ðå÷³,  Áîãîì äàíî¿
êðàñè, íå çàëèøèòüñÿ é ñë³äó.
À ðóêîòâîðíà êðàñà  – êàðòè-
íè, ñïîðóäæåí³ áóäèíêè, õó-
äîæí³ òâîðè, â³äêðèòòÿ  –
ñïðàâä³ ìîæóòü âðÿòóâàòè ñâ³ò.

– Íà çàâåðøåííÿ: íà ÿêå
çàïèòàííÿ Âàì õîò³ëîñÿ á
â³äïîâ³ñòè?

– Ñâîãî ÷àñó Óêðà¿íà áóëà
æèòíèöåþ âñüîãî ÑÐÑÐ.
Ñòàá³ëüí³ âèñîê³ ïîêàçíèêè â
ðîñëèííèöòâ³ é òâàðèííèöòâ³,
ñàä³âíèöòâ³ é âèíîãðàäàðñòâ³
çàáåçïå÷óâàëè äåñÿòêè òèñÿ÷
ïåðåäîâèê³â ³ íîâàòîð³â
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà. Íà æàëü, ïðî òèõ ,
â³äîìèõ ³ íåâ³äîìèõ ãîäóâàëü-
íèê³â äåðæàâè, ñüîãîäí³ íà÷è-
ñòî çàáóëè. ² äîæèâàþòü âîíè
â çàáóòò³, íå òàÿ÷è îáðàçè íà
äåðæàâó, ÿêà áåçæàëüíî âèêè-
íóëà ¿õ íà çàäâ³ðêè ³ñòîð³¿. Ùîá
ìè íå ãîâîðèëè, ÿêèõ áè âèñî-
êîïàðíèõ ñë³â íå ïðîìîâëÿëè,
àëå ïîêè íå ïîâåðíåìî ïîâàãó
õë³áîðîáó, òâàðèííèêó, íàì
í³êîëè íå â³äðîäèòè ìîãóòíüî¿,
åêîíîì³÷íî ñèëüíî¿ äåðæàâè..
Ìè ìàºìî â÷èòè ä³òåé, îíóê³â ³
ïðàâíóê³â íà ïîâàç³ äî ëþäè-
íè-òðóä³âíèêà, ëþäèíè-òâîðöÿ,
ëþäèíè-ïàòð³îòà. Îñü òå, ïðî
ùî ìåí³ õîò³ëîñü áè  ðîçïîâ³-
ñòè, òå, ÷îìó õîò³ëîñü áè íà-
â÷èòè ìîëîäü.
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За 2011 рік в Україні на об’єктах енерге�
тичних компаній від ураження електричним
струмом загинуло 25 сторонніх осіб, з них
троє дітей. У 2010 році було зареєстровано
32 таких випадки, з них також троє дітей.

Загалом, за останні 4 роки кількість ви�
падків смертельного травматизму серед
населення внаслідок ураження електричним
струмом на обладнанні електричних мереж
енергетичних компаній практично зали�
шається незмінною – у середньому гине 31
людина щорічно.

На жаль і в нашій області від ураження
електричним струмом травмується десятки
жителів, в тому числі і дітей.

Більшість випадків пов’язані із само�
вільним проникненням в розподільчі при�
строї трансформаторних підстанцій та до�
торканням до струмопровідних частин елек�
троустановок. З настанням літнього періоду
почастішали випадки електротравмування
населення під час ловлі риби в озерах, річках
та водоймищах в заборонених для цього
охоронних зонах проходження ліній елект�
ропередач.

З огляду на вищесказане та з метою запо�
бігання випадків травмування населення
області на енергетичному обладнанні ПАТ
«Закарпаттяобленерго» та в побуті слід па�
м’ятати наступне.

Правилами охорони електричних мереж
(повітряні і кабельні мережі до і вище 1000
В. трансформаторні підстанції (ТП)) визна�
чені охоронні зони у вигляді земельної ділян�
ки і повітряного простору, обмежених вер�
тикальними площинами, що віддалені по
обидві сторони лінії від крайніх проводів на
відстань:

а) для повітряних ліній напругою:
2 метрів – до 1 кВ
10 ментрів – до 20 кВ
15 метрів – 35 кВ
20 метрів – 110 кВ
25 метрів – 220 кВ
30 мет рів – 400 кВ
40 метрів – 750 кВ

БУДЬТЕ УВАЖНИМИ І ОБАЧНИМИ
ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ

б)  уздовж підземних    кабельних ліній
електропередачі � у вигляді земельної
ділянки, обмеженої вертикальними площи�
нами, що віддалені по обидві сторони лінії
від крайніх кабелів на відстань 1 метра;

в) уздовж підземних кабельних ліній
електропередачі до   1   кВ, прокладених у
містах під тротуарами, у вигляді земельної
ділянки, обмеженої вертикальними площи�
нами від крайніх кабелів на відстань 0,6 мет�
ра у напрямку будинків і споруд та на відстань
1 метра у напрямку проїжджої частини ву�
лиці;

г)  за периметром від огорожі або спо7
руди трансформаторних підстанцій � на
відстані 3 метра.

З метою уникнення ураження електричним
струмом забороняється в охоронних зонах
повітряних і кабельних ліній, трансформа�
торних підстанцій виконувати будь�які дії,
що можуть порушити нормальну роботу
електричних мереж, спричинити їх пошкод�
ження або призвести до нещасних випадків,
а саме:

� перебувати стороннім особам на тери�
торії і в приміщеннях трансформаторних
підстанцій, відчиняти двері і люки цих спо�
руд, здійснювати самовільне переключен�
ня електричних апаратів, замінювати за�
побіжники до і вище 1000 В та здійснювати
підключення до електричних мереж;

�   будувати житлові будинки, громадські
та дачні будинки, споруди;

�   влаштовувати будь�які звалища;
�   складати добрива, корми, солому, дро�

ва, інші матеріали;
�   розпалювати вогнища;
�    розташовувати   автозаправні   станції

або   інші   сховища   пально�мастильних
матеріалів;

�   робити накиди на струмоведучі части�
ни об'єктів електричних мереж і наближати
до  них  сторонні   предмети,  підніматися  на
опори  повітряних  ліній  електропередачі,
електрообладнання  трансформаторних

підстанцій,  розподільчих   пунктів  і   при�
строїв, демонтувати їх елементи;

�   саджати дерева та інші багаторічні на�
садження;

�    влаштовувати   спортивні   майданчики
для   ігор,   стадіони,   ринки,   зупинки
громадського транспорту, проводити будь�
які заходи, пов'язані з великим скупченням
людей, не зайнятих виконанням дозволених
у встановленому порядку робіт;

� запускати спортивні моделі літальних
апаратів, повітряних зміїв;

�  виконувати роботи із застосуванням
ударних механізмів, скидати вантажі масою
понад 5 тонн, скидати їдкі і ті, що спричиня�
ють корозію, речовини, пально�мастильні
матеріали, прокладати водо, газо, теплопро�
води в охоронних зонах кабельних ліній;

�  вирубувати дерева в охоронній зоні або
на її межі;

�   монтувати  радіо  і  телевізійні  антени
вище   10  м.  димові  металеві   і  цегляні
димоходи.

Основними причинами більшості нещас�
них випадків с порушення вимог «Правил
охорони електричних мереж». Особливість
небезпеки полягає в тому, що органи відчут�
тя людини не можуть визначати наявність
електричної напруги на тих чи інших пред�
метах.

З метою недопущення травмування від дії
електричного струму необхідно:

�  не торкатись до оголених і не підходити
до провисаючих або лежачих на землі про�
водів  електроліній  на  відстань  ближче  8
м.   Виявивши  такі  проводи,  необхідно
забезпечити охорону з метою недопущення
до проводів сторонніх осіб та повідомити
чергового диспетчера району електроме�
реж або власника електролінії;

�  в охоронних зонах не монтувати шпале�
ри під виноградники, садити високорослі
дерева, а існуючі потрібно обрізати, не до�
пускаючи приближення гілок ближче 2 м до
проводів;

�  без дозволу електропостачальної орган�
ізації не виконувати земляні роботи на гли�
бині більше 0.3 м з метою недопущення по�
шкодження електрокабелів.

�   проїзд високогабаритного автотранс�
порту висотою більше 4 м під проводами
ІІЛ�0.4 кВ і більше без супроводу електро�
постачальної організації забороняється.

З настанням шкільних канікул діти свій
вільний час будуть проводити на ігрових
майданчиках, таборах відпочинку, на річках
та озерах. Статистика показує, що біля тре�
тини всіх електротравм серед населення на
вулиці стається з дітьми.

Як батькам вдома, так і вчителям в учбо�
вих закладах, для запобігання дитячого
травматизму, необхідно постійно роз'ясню�
вати дітям про небезпеку електричного стру�
му, порядок поведінки поблизу електроус�
тановок, не допускати ігор, які можуть при�
звести до трагічних наслідків поблизу дію�
чих електроліній та трансформаторних
підстанцій. Особливо необхідно звернути
увагу на заборону дітям:

� самовільно проникати в будівлі де зна�
ходиться електрообладнання;

� залізати   на  дахи   будинків,   будівель
трансформаторних   пунктів   та   інших

� будівель,  на опори ліній електропере�
дач, де поблизу проходять електричні про�
води;

� гратися та розводити багаття під по�
вітряними лініями електропередач;

� розбивати лампи вуличного освітлення
та ізолятори на опорах;

� робити на проводи накиди з дроту та
інших предметів;

� ловити    рибу    у    водоймах    в    межах
охоронної   зони    повітряних    ліній елект�
ропередач.

АДМІНІСТРАЦІЯ
 ПАТ “ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО”

Ви не можете не знати цієї
людини, якщо ви мукачівсь�
кий школяр. То нічого, що
вам уже далеко за ..., скажі�
мо, 50 років, та ви все одно у
неї навчаєтесь. Бо вона � по�
важного віку, і вчить уже не
за вчительським столом.
Візьме вас за руку в центрі
гамірного міста чи в кори�
дорі офіційної Ратуші і з
своєю неповторною усміш�
кою на ретельно підведених
устах подивиться вам у очі.
Так, ніби в душу загляне своїм
розуміючим поглядом, а тоді
скаже щось доречне лише
для вас і потрібне саме вам.

Це – Галина Юріївна Пла�
хотнік�Головко. Правда,
впізнали? Сьогодні вона всіх
нас учить не лукавити. Ні на
роботі, ні вдома, ні, боронь
боже, із собою. Все, що хо�
четься зробити – робіть,
все, що необхідно сказати –
кажіть. Так, як чинить це вона.
У свої 80 «з хвостиком» очо�
лює громадську організа�
цію, допомагає своїм літнім
друзям. А ще для тинейд�
жерів організовує подію,
варту уваги сучасних дітей.
Звертається до сучасників з
повнозвучним хвилюючим
словом , і завжди знаходить
місце, де це можна якнайк�
раще зробити.

Ми поважаємо героїчне
минуле держави і хочемо,
щоб так робили й наші діти.
Гучно вшановуємо монумен�
тальні історичні події. Кла�

Важкі ордени в пакеті

демо вінки на могили учас�
ників Великої Вітчизняної
війни, живим даруємо квіти.
А свідок тих подій, Галина
Юріївна Плахотнік�Головко,
чемно відбувши свій час на
мітингові чи на врочистій
програмі, сідає у таксі і ра�
зом з друзями, яких вмовляє
кинути їхні справи, спішить
на зустріч з дітьми. Найчас�
тіше – в школу. Рідше – ку�
дись до скромних поховань
часів Великої Вітчизняної.
Щоразу приносить з собою
шоколадні цукерки. «Вони ж
діти!» – каже, не дивуючись
із їхніх запитань: «А вам було
страшно воювати?».

Вона розповідає дітям про
роль підпільників у Великій
Вітчизняній війні. Спогади
партизанки, що всю війну
провела в лісах Вінничини,
допомагала вислідити став�

ку Гітлера, цікаві й повчальні.
Без участі партизанів, ма�
буть, радянська влада не
змогла б звільнити свою те�
риторію від фашистських
окупантів. Гітлерівский «Вер�
вольф» шукали найкращі
розвідники. «А ми, переваж�
но, відволікали німців, щоб
їм легше було шукати», –
сміється пані Галина. Парти�
зани відволікали німців
вогнем і нападали на місце�
вих поліцаїв. Забирали не�
обхідні документи, зброю, а
полонених відпускали на
волю. «Чому?» – спантели�
чено питають діти. «Тому що
за кожного вбитого фашис�
та розплачувалося потім
мирне населення», – пояс�
нює вона. Не приховує
правди про знущання
гітлерівців з полонених
партизан, про важкі воєнні

випробування. Галина Юрі�
ївна згадує себе – юну й
тендітну, як пішла у парти�
зани, як виконувала бойові
завдання, як виживала в
тяжких умовах разом з то�
варишами в лісі і як плака�
ла за втраченими друзями.
Показує пожовклі аркушики
із записами з тих далеких
часів. Діти вчитуються у на�
півстерті німецькі літери, і
їхня багата уява домальовує
описані жінкою картини її
життя...  Просять дозволу
торкнутися до військових на�
город. Дуже люблять фото�
графуватися в її піджаку. Га�
лина Юріївна носить його з
собою в пакеті. Важкий для
плечей, каже. Ще б пак, адже
орденів і медалей на ньому �
одразу й не роздивишся.

Першого вересня на вро�
чистій шкільній лінійці вона,
відмінник освіти, теж має що
сказати дітям. «Мої дорогі
правнучки! – звертається з
трибуни до святково налаш�
тованої шкільної спільноти.
Будьте веселі і здорові, ви –
наше найбільше щастя!» Діти
усміхаються їй у відповідь.
Юнак�ведучий застережли�
во пропонує «бабусі» свій
лікоть, а вона йому шепоче,
що зможе сама.

Здоров’я Вам, Галино Юр�
іївно! Такі, як Ви, все зможуть
самі. Пробачте нас. І вчіть
нас своїм прикладом і далі.

Оксана ТОМИЩ

ДОРОГІ  ВИБОРЦІ!
Прийміть мою щиру

вдячність за виявлену до�
віру до нашої партії, до мене
особисто, як вашого канди�
дата. У ході передвиборних
баталій, самих виборів до
Верховної Ради України, я
переконався у тому, на�
скільки ви, дорогі виборці,
набули мудрості, збагати�
лися рішучістю. Вас уже не
проведеш ніякими пустопо�
рожніми обіцянками. Я вам
дякую за  чуйне реагування
на подих часу, на бажання
жити по�новому, щасливі�
ше, багатше.

 Переконався, що з часу минулих виборів наша партія
не розпорошила своїх прихильників, а, навпаки, здо�
була їх значно більше число, що й дало мені змогу ви�
передити деяких інших кандидатів, у тому числі й від
правлячої партії. Це завдяки тому, що ви, шановні ви�
борці живете правдою, сподіваєтеся на її перемогу. І
це буде неодмінно! Ваша віра надихає нашу партію,
мене особисто, але й зобов’язує не легковажити сло�
вом, не розмінюватися на дешевизну. А тому ми й на�
далі збережемо суверенність мислення, бо служимо Її
величності  – Святій Правді, маємо тверду, не підвладну
кон’юктурним вітрам, позицію. Як і обіцяв вам, дорогі
виборці, я робитиму все можливе, аби допомогти вам
долати негаразди, укріпити вас у думці, що перемога
в наших руках.

 Я – не попереду, я не позаду, не над вами, я разом з
вами, дорогі виборці. Разом у щасті й труді, в нега�
раздах, у життєйських драмах. Разом у боротьбі за
справедливість і краще життя. Отак і буду разом з
вами творити добро людині і нашій рідній Україні.

Я від душі щиросердно вітаю з переконливою пере�
могою Віктора Івановича Балогу. Сподіваюся, що ми
об’єднаємо наші зусилля в інтересах трудящих Закар�
паття.

Ще раз доземно вклоняюся вам і дякую за підтрим�
ку на виборах до Верховної Ради України.

Щиро ваш – Олександр ПЕРЕСТА,
 голова мукачівської міської організації партії

ВО «Батьківщина»
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ПЕНСІОНЕРКА ЗГОРІЛА
У ВЛАСНІЙ ОСЕЛІ

Ще тільки починало темніти, коли у селі Дубино Мука�
чівського району одну з вулиць освітила заграва — го�
ріла оселя місцевої 75�річної пенсіонерки. Люди кину�
лися гасити полум’я. Доки прибули вогнеборці, стихію
вдалося локалізувати підручними засобами. Але в оселі
виявили обгоріле тіло господині. Під час огляду покійної
слідів насильства не виявлено. Причини загорання та
смерті жінки наразі встановлюються. За попередньою
версією, пожежа могла статися від недогарка свічки.

У Мукачівський міськвід�
діл міліції звернувся жи�
тель району із проханням
розшукати його матір, яка
7 жовтня 2012 року пішла
з дому і не повернулась.
Чоловік також зауважив,
що 60�річна жінка не пла�
нувала далекі поїздки чи
зустрічі, тож він уявлення
не має, куди вона могла
податися. Оперативники
сектора карного розшуку
склали детальний опис
пенсіонерки і обговорили
усі можливі версії. Не�
вдовзі після кількаденної
копіткої праці стражів по�
рядку таки вдалося не
лише з’ясувати, де пере�
буває «згуба», а й доста�
вити її додому. Як поясни�
ла сама 60�річна пані,

ПІШЛИ 3 ДОМУ І... ЗАБУЛИ ПОВЕРНУТИСЯ
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вона зі знайомими виріши�
ла по-їхати на Воловеччи�
ну по гриби. А мобільний
телефон забула вдома,
тому й не могла попере�
дити родичів.

З подібною заявою до
мукачівських працівників
міліції звернулися також
днями і родичі 38�річної
громадянки Росії. Жінка
приїхала погостювати ра�
зом зі своїми трьома
дітьми до свекрухи.
Близько місяця вона меш�
кала в одному із сіл на
Мукачівщині. Оскільки
зловживала спиртним, то
при першій�ліпшій нагоді
виривалася з хати до
міста. Але цього разу вона
поїхала у Мукачево і тиж�
день не поверталася у

село, де проживала у ро�
дичів. Люди забили на
сполох, адже знали: жінка
майже не орієнтується в
райцентрі. Пізніше стало
відомо, що погане орієн�
тування аж ніяк не зава�
дило їй знайти у місті за�

лицяльника і сім днів за�
гуляти у нього. Му�
качівські оперативники
знайшли розшукувану та
повернули її родичам.

Наталія МАШІКО,
Мукачівський

МВ УМВС

Цими днями за багаторічну сумлінну та плідну  працю
видатних закарпатців було відзначено державними на�
городами.  Вручав їх краянам голова облдержадмініст�
рації Олександр Ледида.

Під час церемонії нагородження він  наголосив, що
почесні звання та нагороди, присвоєні Президентом Ук�
раїни, вручаються лише найдостойнішим представни�
кам різних професій. Тому відрадно, що на Закарпатті
відзначили ще вісьмох громадян, котрі своєю працею
заслужили високі звання.

Так, відповідно до указів Президента, орденом «За
заслуги» ІІІ ступеня нагороджено Карла Резеша, дирек�
тора товариства з обмеженою відповідальністю «РЕТ�
РО-плюс» та Івана Качура, голову Мукачівської районної
ради організації ветеранів України.

Почесне звання «Заслужений вчитель України» при�
своєно Катерині Бізілі, завідувачу кафедри іноземних
мов лінгвістичної гімназії імені Т.Г. Шевченка та Юрію
Головачку, вчителю географії Лохівської ЗОШ І—ІІІ сту�
пенів.

Заслуженим журналістом України став Володимир
Кривошапко, головний редактор газети «Європа-�
Центр», заслуженим працівником культури України —
Михайло Петрушевський, викладач Ужгородського ко�
леджу культури і мистецтв. Почесне звання «Заслуже�
ний природоохоронець України» присвоєно Миколі Дер�
баку, директору Національного природного парку «Си�
невир», а заслуженим працівником соціальної сфери
України став Олексій Варцаба, заступник керівника апа�
рату облдержадміністрації.

НАГОРОДИ
ЗАКАРПАТЦЯМ

http://www.nz.uz.ua

МУКАЧІВСЬКА
АКОРДЕОНІСТКА

ПІДКОРИЛА ІТАЛІЙЦІВ
Випускниця Мукачівської дитя�

чої школи мистецтв №1 імені С.
Мартона Анастасія Симчера
третій рік поспіль бере участь у
Міжнародному конкурсі акорде�
оністів, який проходить в італійсь�
кому місті Ланчіано, і щоразу її
відзначають як одну з найкращих.

Цьогоріч вона виборола
«Срібний кубок» у номінації «кла�
сика», виконавши твори Й.�С. Баха
та А. Вівальді.

Віталій ПУМПИНЕЦЬ.
 м. Муканево.

Ñîðîêîâó îñ³íü çóñòð³÷àº ëþäèíà âåëèêî¿ äóø³ é
ùåäðîãî ñåðöÿ, ³ñòèííîãî áëàãîðîäñòâà é ïîðÿäíîñò³,
òàëàíîâèòèé ôàõ³âåöü ó ãåîäåç³¿, äèðåêòîð ÄÏ «Çà-
êàðïàòãåîäåçöåíòð»

²âàí ²âàíîâè÷ ÏÐÎÄÀÍÅÖÜ.
Áàæàºìî íàøîìó äîðîãîìó þâ³ëÿðó  ì³öíîãî çäî-

ðîâ’ÿ, ðÿñíîãî ùàñòÿ, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó, æèòòºâî¿
ìóäðîñò³, âèñîêîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó, â³ðíèõ äðóç³â,
äîáðîçè÷ëèâîñò³ â³ä óñ³õ, õòî Âàñ îòî÷óº, Áîæîãî ³
ëþäñüêîãî áëàãîñëîâåííÿ â óñ³õ äîáðèõ ä³ëàõ. Íå-
õàé òåïëî  ³ çàòèøîê ð³äíî¿ îñåë³ íàä³éíî çà-
õèùàº Âàñ â³ä íåãàðàçä³â, à â ìàéáóòíüî-
ìó íà Âàñ ÷åêàº ùå áàãàòî íàïîâíåíèõ
êîðèñíèìè ñïðàâàìè ³ çåìíèìè ðàäî-
ùàìè ðîê³â. Æèâ³òü äîâãî, â ùàñò³, áëà-
ãîïîëó÷÷³ òà ïðè ì³öíîìó çäîðîâ’¿.

Äóæå  øàíóþ÷³ Âàñ – äðóæèíà,
äîíüêà  Êðèñò³íà, ñèí ²âàí, êîëåêòèâ

ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð», ð³äí³, äðóç³…

ÙÎÁ ÊÎÆÅÍ ÄÅÍÜ
ÙÀÑËÈÂÈÌ ÁÓÂ!

Ïîçäîðîâëÿºìî ç 30-ð³÷÷ÿì
íàøó äîðîãó þâ³ëÿðêó

 ÇÀßÖÜ
Íàòàë³þ Ïåòð³âíó
Âåëèêó ðàä³ñòü,
   ùî â äóø³ áðèíèòü,
Ñëîâàìè  äóæå âàæêî
        ïåðåäàòè.
Ñüîãîäí³,
        â öþ ïðåêðàñíó ìèòü,
Â³ä âñüîãî ñåðöÿ
         õî÷åì ïîáàæàòè,

Ùîá êîæåí äåíü çäàâàâñÿ äèâíèì ñíîì,
ßêèé ðîáèâ Òåáå ùå ñëàâí³øîþ,
Ùîá Òè áóëà îòî÷åíà òåïëîì
Íàéäîðîæ÷èõ, íàéáëèæ÷èõ, íàéð³äí³øèõ!

Ç  ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ  â³ä  ìàìè, ÷îëîâ³êà
Âîëîäèìèðà, ëþáèìèõ äî÷îê Çëàòêè ³ Ì³ëàäêè.

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÄÎËÃÎËÅÒÈß!
Ëþáèìîìó ìóæó è îòöó, çàìå÷à-

òåëüíîìó äåäóøêå
 ÁÅËÎÓÑÎÂÓ

Ñòàíèñëàâó
Ìèõàéëîâè÷ó

– 70 ëåò!
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà
     ïðîñòûìè ñëîâàìè
Ïîçâîëü  ñ þáèëååì
         ïîçäðàâèòü Òåáÿ.
Çà òî, ÷òî Òû åñòü,
Çà òî, ÷òî Òû ñ íàìè,
               Îáíÿòü Òåáÿ êðåï÷å, ëþáÿ,
                 Çà äîáðîå ñåðäöå,
                 Çà ëàñêó è íåæíîñòü,
                ×òî Òû íàì âñåãäà îòäàåøü.
Çà òî, ÷òî çàáîòó è ðàäîñòü
Ñ íàìè  ïî æèçíè íåñåøü.

Òâîÿ ñåìüÿ — ñóïðóãà Ëèäèÿ, äî÷åðè Îëüãà
 è Ñâåòëàíà, çÿòüÿ Âÿ÷åñëàâ , Àíäðåé è âíóêè

Ñòàíèñëàâ, Ìàêñèì è Þëèÿ.

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
Öèìè îñ³íí³ìè äíÿìè â³äñâÿòêóâàâ ñâ³é þâ³ëåé,

50- ð³÷÷ÿ ç Äíÿ íàðîäæåííÿ, ÷óäîâèé ë³êàð  çàâ³äóþ÷èé
õ³ðóðã³÷íèì  â³ää³ëåííÿì  ¹2 –

 ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊ
Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷

Àäì³í³ñòðàö³ÿ òà ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò Ìóêà÷³âñüêî¿
ÖÐË øëþòü Âàì íàéùèð³ø³ â³òàííÿ, áàæàþòü ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, çàâçÿòî¿ âäà÷³, ùàñòÿ ³ áëàãîäàò³, ñ³ìåéíîãî çà-
òèøêó ³ çëàãîäè, íàòõíåííÿ, äîáðîáóòó.

Îïòèì³çìó, ñèë, ñòàðàííÿ!
Âò³ëèòè â æèòòÿ óñ³ áàæàííÿ!
Ìàòè óñï³õ é ïðîöâ³òàòè,
Ñëàâè äîáðî¿ çàçíàòè!

Â. ÂÀÑÞÒÀ, ãîëîâíèé ë³êàð,
Î. ÐÅØÅÒÀÐ, ãîëîâà ïðîôêîìó.

Ç ÏÎËÓÄÍÅÌ Â²ÊÓ!

Äîðîãîãî áàòüêà, ä³äóñÿ, ïðàä³äóñÿ
 ËÅÂ×ÅÍÊÀ Ôåäîðà Ïèëèïîâè÷à

â³òàºìî ³ç 75-ð³÷÷ÿì
Íàø ñëàâíèé ³ ð³äíèé, íàéêðàùèé ó ñâ³ò³,
Ç Òîáîþ íàì çàâæäè çàòèøíî ³ ñâ³òëî!
Òè ãàðíèé ãîñïîäàð ³ áàòüêî ÷óäîâèé,
Äàðóºø òóðáîòó òà ìîðå ëþáîâ³!
Ñïàñèá³ çà ëàñêó, çà ðóêè óì³ë³,
Ùî âì³ºø ï³äòðèìàòè ñëîâîì ³ ä³ëîì,
Õàé Áîã ïîñèëàº çäîðîâ’ÿ òà ñèëè –
Çîçóëÿ õàé ùåäðî êóº Òîá³ ùîë³òà
Íà ìíîã³¿, ìíîã³¿, áëàã³¿ ë³òà!

Ç ïîâàãîþ äî÷êà Íàä³ÿ, çÿòü ²âàí, îíó÷êà Ìàð’ÿíêà, ¿¿ ÷îëîâ³ê
Â³òàë³é , ïðàâíó÷êè Åâåë³íêà, Âàëåíòèíêà.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

ÄÀÐÓªÌÎ ÂÀÌ ÊÂ²ÒÈ ² ÒÅÏËÎ
ÍÀØÈÕ ÑÅÐÄÅÖÜ!

Öèìè ïðåêðàñíèìè îñ³íí³ìè äíÿìè â³äçíà÷èëà ñâ³é þâ-
³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ øàíîâíà êîëåãà, ÿñêðàâà, òâîð-
÷à, ÷àð³âíà æ³íêà – ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ïåäàãîã³-
êè ìóçè÷íî¿ îñâ³òè ³ âèêîíàâñüêîãî ìèñòåöòâà

ÒÎÂÒÈÍ Íàä³ÿ ²âàí³âíà.
Â³òàþ÷è Âàñ ³ç ñëàâíèì þâ³ëåºì, äîðîãà ³ìåíèííèöå,

âèñëîâëþºìî Âàì âåëèêó ïîøàíó òà ëþáîâ çà â³ääàíó
Âàìè ïðàöþ, äîáðîòó òà ëþäÿí³ñòü, òåðï³ííÿ ³ ìóäð³ñòü,
çà âàø³ äîáð³ ñïðàâè. Ïðèéì³òü íàø³ ùèð³ ïîáàæàííÿ
ðàäîñò³, ùàñòÿ, çäîðîâ’ÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿.

Íåõàé êîæåí íîâèé äåíü áóäå ùåäðèì íà óñï³õè
òà ïåðåìîãè, áàãàòèì íà ðàä³ñí³ çâ³ñòêè, ïðèºìí³
ïîä³¿, îñîáèñò³ äîñÿãíåííÿ ³ áëàãîðîäí³ ñïðà-
âè! Áîæî¿ áëàãîäàò³ òà âñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â
Âàì ³ Âàø³é ðîäèí³ íà ìíîã³¿ ðîêè!

Ðåêòîðàò, ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò,
êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî

äåðæàâíîãî  óí³âåðñèòåòó.

Çíàþ÷îãî, âèñîêîïðîôåñ³éíîãî ãîëîâíîãî áóõãàë-
òåðà, ãàðíó, ìèëó, ÷àð³âíó æ³íêó, íàä³éíîãî ³ áåç-
â³äìîâíîãî íàñòàâíèêà ìîëîä³

Ãàëèíó ²âàí³âíó ØÏÀÊ
ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ.
Õàé äîëÿ ùåäðî çà÷àðóº ñâ³ò çäîðîâ’ÿì,
ùàñòÿì, ìèðîì ³ íàòõíåííÿì, ùîá Âè
ïðîæèëè ñîòíþ ë³ò ï³ä Áîæèì, ï³ä
ñâÿòèì áëàãîñëîâåííÿì. Õàé áóäå
ð³âíèì Âàø æèòòºâèé øëÿõ, ïðåêðàñ-
íèì, ùåäðèì, íà÷å õë³áíà íèâà, ÷àð-
³âíèì, ÿê ìåëîä³ÿ â ï³ñíÿõ, õàé
á’ºòüñÿ äæåðåëî äîáðà áóðõëèâî!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ –
 êîëåêòèâ ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð»
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×ÈÑÒÈÌÎ,  ÌÈªÌÎ,  ÂÀÐÈÌÎ
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У ці осінні дні господині беруться квасити ка�
пусту. У міру достигання пізніх сортів цього ово�
ча процес триває всю осінь. Узимку капуста зго�
диться не лише для смачних та поживних са�
латів, а й буде першим помічником у боротьбі із
застудами та грипом.

Êâàñèìî êàïóñòó

Для квашення використовують го�
ловки пізніх сортів, які містять вели�
ку кількість цукру. Капустини мають
бути свіжими, чистими, з білими і
не грубими листками. Зелені, брудні,
пошкоджені, зів’ялі листки треба
знімати, качанець зрізати. Після цьо�
го головку розділяють на чотири ча�
стини, качан видаляють, а капусту
шаткують. А рецепт до смаку оби�
райте самі!

КАПУСТА “ТРИДЕННА”
Розсіл: на 1 л води — 1 ст. ложка

солі, 1 ст. ложка цукру,.
Капусту пошаткувати, перемішати з тер�

тою на великій тертці морквою, без солі.
Щільно укласти в трилітрову банку і зали�
ти гарячим розсолом. Прикривши банку,
поставити її у миску, тому що під час шу�
мування розсіл витікатиме. Капусту пе�
ріодично протикати шпичкою, щоб вий�
шов газ. Через три дні капуста буде гото�
ва. Зберігати, в холодному місці.

КВАШЕНА У БАНКАХ
На 10 кг капусти:

300 г моркви, 250 г солі.
Шатковану капусту і нарізану моркву

поділити на чотири частини. Порцію ка�

  Ïëÿìè â³ä ïðèãîð³ëèõ ñòðàâ íà àëþì-
³í³ºâîìó ïîñóä³ ìîæíà øâèäêî âèäàëèòè,
ÿêùî ïðîòåðòè ¿õ ò³ëüêè-íî ðîçð³çàíèì ÿá-
ëóêîì àáî ñêèï’ÿòèòè ó êàñòðóë³ âîäó ç öè-
áóëåþ. Ï³ñëÿ öüîãî ¿¿ ñë³ä âèìèòè âîäîþ ç
ìèëîì.

  Ìåòàëåâ³ ëèñòè ³ ôîðìè ëåãøå ìèòè,
ÿêùî ó âîäó äîäàòè òðîõè ïèòíî¿ ñîäè.

  Æèðíèé ïîñóä ÷èñòÿòü, ïðîòèðàþ÷è
ì’ÿêîþ ãàí÷³ðêîþ ³ç ñ³ëëþ áåç äîäàâàííÿ
âîäè.

  Ïîñóä, ó ÿêîìó áóëè ò³ñòî ³ ñóì³ø ç
ÿéöÿìè, ñïåðøó ñïîë³ñêóþòü õîëîäíîþ âî-
äîþ, à ïîò³ì ìèþòü ãàðÿ÷îþ.

  Îâî÷³, ÿê³ âòðàòèëè ñâ³æ³ñòü, ëåãêî çðî-
áèòè ïðèäàòíèìè äî âæèâàííÿ, çàíóðèâøè
íà 1—2 ãîäèíè ó õîëîäíó âîäó ³ç äåê³ëü-
êîìà ñòîëîâèìè ëîæêàìè îöòó.

  Ùîá ïòèöÿ øâèäøå çâàðèëàñÿ, íàòð³òü
¿¿ ççîâí³ ³ çñåðåäèíè ëèìîíîì àáî 2—3 ãî-
äèíè ïîòðèìàéòå ó ñóì³ø³, ùî ñêëàäàºòü-
ñÿ ³ç ð³âíèõ ÷àñòèí îöòó òà âîäè.

  Çàï³êàþ÷è ôàðøèðîâàíó ïòèöþ àáî
äè-÷èíó, íå âèòðà÷àéòå ÷àñó íà ¿¿ çàøèâàí-
íÿ. Ïî îáèäâà áîêè ðîçòèíó âñòðîì³òü
ñ³ðíèêè (çðîçóì³ëî, áåç ñ³ðêè) ³ ïåðåïëåò³òü
¿õ öóïêîþ íèòêîþ àáî òîíêèì øïàãàòîì.
Ê³ëî÷êè ëåãêî âèäàëèòè ï³ñëÿ çàï³êàííÿ.

   Існує понад 40 видів калини. Посадіть
її на своєму обійсті. Вона щедро віддя�
чить вам — і красою, і користю.

   Темно�червоні соковиті ягоди кали�
ни багаті на вітамін С. Вони дуже цінні при
застудних захворюваннях як жарознижу�
вальний засіб.

   Настій ягід калини добре випити
перед сном — заспокоює нервову систе�
му, а тим, хто потерпає від безсоння, чай з
калиною — найперші ліки.

   А сирі ягоди перетирають з цукром,
як малину, і вживають з чаєм при сухому
кашлі.

    Рекомендується вона також при зах�
ворюваннях нирок, виразці шлунка, при
гіпертонії (ягоди з цукром мають перебро�
дити).

   Добре також ягоди калини залити
медом і додавати в чай — він буде бага�
тий на вітаміни.

ÊÀËÈÍÀ Â²ÄÄß×ÈÒÜ
² ÊÐÀÑÎÞ, ² ÊÎÐÈÑÒÞ

пусти й моркви змішати із сіллю, укласти
в банку і за допомогою дерев’яної планки
утрамбування обережно ущільнити. Те
саме робити із рештою порцій. Заповню�
вати банку треба на 10 см нижче горла.
Поверх капусти покласти чисту марлю,
потім прилаштувати дерев’яну планку й
гніт — вимиту пляшку, наповнену водою.

Процес шумування капусти починаєть�
ся відразу ж після її укладання. Оптимальна
температура для цього 18�200С. Через 14�
20 днів капуста буде готова до споживан�
ня.

ГОСТРА  КВАШЕНА
КАПУСТА

Обібрані качани розрізати на 4 части�
ни. Окремо приготувати мисочки із сіллю,
червоним меленим перцем та дрібно на�
різаним часником. Брати по одній четвер�
тинці качана, розсувати листки, посипати
сіллю, перцем, часником, а потім сильно
стиснути, поки не виступить сік. На бажан�
ня можна фарширувати капусту морквою,
натертою на тертці.

Фаршировані качани щільно укласти в
емальовану каструлю, не залишаючи ве�
ликих порожнеч. Зверху покласти гніт.
Якщо капуста не дуже соковита і сік, який
виступив, не покриває качани, їх потрібно
залити слабким розсолом — на 10 л води

— 200 г солі.

КВАШЕНА ГОЛОВКАМИ
Капуста – 12,3 кг, сіль – 170�200 г.
Капусту обібрати від верхніх листків,

промити. Качани діаметром понад 18�30
см розрізати на дві чи чотири частини.
На дно бочки укласти промиті листки ка�
пусти, а потім качани, кожен шар яких по�
крити шаткованою капустою чи листками,
щільно заповнюючи порожнини між ними.
Наповнену бочку залити розсолом (на 10 л
води — 170�200 г солі), накрити марлею
чи полотном, зверху покласти круг та гніт.

КАПУСТА З ЯБЛУКАМИ
10 кг капусти, 500 г яблук, 25 г на�

сіння кмину чи кропу, 200�250 г солі.

Зрілі здорові кислі яблука (найкраще

антонівку) обібрати, нарізати скибками і

змішати з нашаткованою капустою. Далі

готувати, як звичайно.

Можна класти цілі яблука — але тільки

після того, як уся капуста утрамбована і

пустила сік.

КАПУСТА З БУРЯКОМ
8 кг капусти, 100 г часнику, 100 г хро�

ну, 50�100 г зелені петрушки, 300 г бу�
ряку, 3�4 стручки перцю.

Для розсолу: 4 л води, по 200 г солі й
цукру.

У капусти вирізати качани, розрізати
головки на шматки по 200�300 г. Посікти
часник і петрушку, натерти на тертці хрін,
буряк нарізати великими пластинами.
Щільно скласти продукти шарами в ема�
льовану каструлю, зварити розсіл, дати
трохи охолонути і ще теплим залити капу�
сту, покласти гніт. Через тиждень капуста
буде готова. Зберігати у прохолодному
місці.

• Дно посудини, в якій
квасять капусту, встеляють
цілими листками капусти.
Сіль має бути чиста і
дрібна.

•  Моркву шаткують ра�
зом з капустою або ж труть
на грубу тертку.

•  Шатковану капусту од�
разу ж вимішують із сіллю і
морквою та викладають в
посудину. При шумуванні
капуста осідає, тому на�
кладати її можна поверх
країв.

• У капусту можна додати
лавровий лист, насіння
кмину й анісу (20�30 грамів
на 100 кілограмів капусти).
Прянощі розподіляють у
міру заповнення посудини
(емальованого відра, плас�
тикового  контейнера тощо)

• Кожен шар капусти ре�

тельно утрамбовують дере�
в’яним товкачиком або ру�
ками. При цьому виходить
повітря і краще виділяєть�
ся сік.

•  Потім її покривають
цілими листками, зверху
кладуть два шари чистої
марлі, поверх якої — дере�
в’яне коло та ретельно ви�
митий та обшпарений гніт,
вага якого має становити
приблизно 10 відсотків від
ваги капусти (наприклад, 10
кілограмів на 100 кілограмів
капусти). Найкращий
гігієнічний гніт у домашніх
умовах — скляні банки, на�
повнені водою. Під дією
гніту капуста поступово ос�
ідає і через кілька годин
покривається розсолом.
Якщо цього не сталося, гніт
потрібно збільшити, тому

що без розсолу капуста
зіпсується.

• Шумування капусти по�
чинається на другий чи
третій день. Найбільш спри�
ятлива температура для
цього — плюс 18�20 гра�
дусів. За такої температу�
ри шумування триває 9�12
діб, а за температури +25�
30°С — 7�8 діб, Однак занад�
то швидке або занадто по�
вільне шумування погіршує
смакові якості капусти. У
першому випадку в ній з’яв�
ляється слиз, а в другому,
за температури нижче як
+15"С, — капуста робиться
гіркою.

• Під час шумування у ній
утворюються гази з не�
приємним запахом. Щоб
уникнути цього, капусту по�
трібно через три�чотити  дні

протикати до дна бочки в
кіль кох місцях загостреним
де рев’яним кілком. Піну з
поверхні треба знімати,
тому що в ній є мікроорган�
ізми, які псують капусту.

• До кінця шумування
розсіл, стає світлим, втра�
чає гіркоту і ма приємний
солонокислий смак. Го това
капуста має бути сокови�
ток хрумкою, кислувато�
солонувато» на смак, з при�
ємним запахом.

• Стежте, щоб розсіл
постійн покривав капусту.
Цвіль, яка з’яв ляється на
поверхні, теж потрібн вида�
ляти, а коло й гніт повтори
ошпарювати,

• Посудини з капустою
тримають у підвалах, льохах
за температури від 0 до
+60С.

ÍÀ ÇÀÌ²ÒÊÓ

ПОРАДА ПІД РУКУ
Шкіряні куртки,

плащі, особливо у
дощову погоду,
треба часто змащу�
вати вазеліном чи
гліцерином. Коли
шкіра всотає жир, слід потерти її шма�
точком вовняної матерії. Шкіряні речі та
взуття не можна вішати чи ставити по�
близу батарей опалення або печі.

Ïðèðîäà ïîêîðÿåòñÿ ëèøü òîìó, êòî ñàì ïîä÷èíÿåòñÿ åé. (Ô. Áýêîí).Ïðèðîäà ïîêîðÿåòñÿ ëèøü òîìó, êòî ñàì ïîä÷èíÿåòñÿ åé. (Ô. Áýêîí).Ïðèðîäà ïîêîðÿåòñÿ ëèøü òîìó, êòî ñàì ïîä÷èíÿåòñÿ åé. (Ô. Áýêîí).Ïðèðîäà ïîêîðÿåòñÿ ëèøü òîìó, êòî ñàì ïîä÷èíÿåòñÿ åé. (Ô. Áýêîí).Ïðèðîäà ïîêîðÿåòñÿ ëèøü òîìó, êòî ñàì ïîä÷èíÿåòñÿ åé. (Ô. Áýêîí). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà66666 1 ëèñòîïàäà 2012 ð.
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Â ñâåòëîé êîìíàòå è íà äóøå ñâåòëî. (Ý. Ôåéõòåðñëåáåí).

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

Медики кажуть, що
найоптимальніший час
для зачаття дитини –
осінь. Адже майбутні бать�
ки відпочили упродовж
літа, отримали позитивні
емоції, наситили організм
вітамінами та сонцем.

– Крім того, зачаття восе�
ни є більш фізіологічним, —
каже Юлія Сидорова, сімей�
ний лікар, перинатальний
психолог, керівник центру
для майбутніх батьків “Мама
Профі”. — Адже зиму дити�
на переживає у лоні матері,
з’являючись на світ знову
“на сонечко”. А сонячне
світло дуже важливе для но�
вонароджених —  це при�
родна профілактика рахіту.
Майбутня мама, своєю чер�
гою, восени є найбільш го�
товою для зачаття, бо поза�
ду —  кілька “вітамінних” та
сонячних місяців, коли
організм накопичував усе
необхідне, мікроелементи
тощо. Бо, скажімо, навесні
організм чи не кожної люди�

Набралися сил і починайте
Лікарі кажуть, що осінь — найкращий час для зачаття дитини

ÑÏÎÐÒ. ØÀÕÈ

ни страждає від авітаміно�
зу.

— Якщо пара планує зачат�
тя дитини, чи треба якось
готуватися — здавати анал�
ізи, проходити обстеження?

—  Звісно. Щоб стати бать�
ками та народити здорову
дитину, парі слід пройти низ�
ку обстежень. Зокрема, на
групу крові та резус�фактор
(аби виключити резус�не�
сумісність). А ще майбутні

мама і тато мають відмови�
тися від шкідливих звичок —
куріння, вживання спиртно�
го. Причому не  пізніш як за
три місяці до запланованої
вагітності. Адже спермато�
зоїди дозрівають саме про�
тягом цього часу, тобто в за�
чатті братимуть участь ті, які
виробилися три місяці тому.
Якщо в той час батько зло�
вживав алкоголем чи нікоти�
ном, мав справи з токсични�

ХТО В МУКАЧЕВІ
НАЙСИЛЬНІШИЙ?

Відбулася фінальна стадія чемпіонату міста над Ла�
терицею, яку провели за коловою системою за участі
двох майстрів ФІДЕ, семи кандидатів в майстри та трьох
першорозрядників. Власне, боротьба за чемпіонство,
як і очікувалося, звелася до протистояння трьох явних
фаворитів – екс�чемпіонів області Олександра Федіва,
Роберта Ороса та Василя Гуйвана. Довгу турнірну дис�
танцію в 11 турів без поразок зміг подолати лише Ро�
берт Орос. Завершивши унічию поєдинки з головними
конкурентами, він майже повністю, як кажуть спортсме�
ни, “вичистив хвіст”, набравши з іншими дев’ятьма учас�
никами 8,5 очка. Це дозволило Роберту впевнено по�
сісти перше місце і стати цьогорічним чемпіоном Мука�
чева. Одним очком поступився переможцю майстер
ФІДЕ Олександр Федів. Турнірну “бронзу” виборов Ва�
силь Гуйван.

Серед результатів інших учасників варто відзначити
високе четверте місце перспективного юного мукачів�
ця Андрія Вачилі, а також шосте місце нестаріючого
шахового ветерана Василя Паука. 79�річний шаховий
аксакал не тільки випередив шістьох,  значно молод�
ших конкурентів, а й зіграв кілька змістовних і красивих
партій.

ШАХОВІ ФІГЛІ
Заходить кум Василь в хату до кума Петра, а той

грає із бараном в шахи.
� Ну, як успіхи? — питає Василь.
� Ну що вам казати, куме, баран – він і є баран.
�  А який рахунок?
�  Та два�два.

          Аркадій ВОРОВИЧ.

ми речовинами, це може
позначитися на здоров’ї ди�
тини.

Обом треба максимально
обмежити вплив побутової
хімії, вживання ліків (особ�
ливо антибіотиків), шкідли�
вих умов праці тощо. Бо на�
шкодити май-бутній дитині
дуже легко.

— Чи правда, що найкра�
щий час доби для зачаття —
ранок?

—  Річ у тім, що саме зран�
ку досягає піку рівень тесто�
стерону у чоловіків та естро�
гену в жінок. Проте треба
зважати і на біологічні рит�
ми кожного з подружжя.
Якщо це “жайворонки”, то
зранку вони є справді найак�
тивнішими, а якщо “сови”, то
краще перенести процес на
вечір. Якщо ж у родині є різні
за біоритмами люди, найк�
ращим часом буде той, який
зручний обом. Адже зачат�
тя — це таїнство, воно не
може відбутися, “коли тре�
ба”...

Марина МОРОЗ

31 æîâòíÿ ñâÿòêóº ñâ³é ïðåêðàñíèé þâ³ëåéíèé
 Äåíü íàðîäæåííÿ òàëàíîâèòèé êåð³âíèê

 ³ îðãàí³çàòîð –  çàâ³äóâà÷ êàôåäðîþ
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ

ÃÀÂÐÈØÊÎ
Ñåðã³é Ãàâðèëîâè÷.

Øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Ïðèéì³òü íàø³ â³òàííÿ é íàéêðàù³ ïîáàæàííÿ ç ö³º¿

íàãîäè. Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³
äîñòàòêó. Óäà÷³ Âàì òà óñï³õ³â ó çä³éñíåíí³ çàäóì³â, íåâè-
÷åðïíî¿ åíåðã³¿ òà íàòõíåííÿ â ïîâñÿêäåíí³é ïðàö³. Íåõàé
ùàñëèâîþ áóäå Âàøà äîëÿ ï³ä Áîæèì ³ ëþäñüêèì áëàãî-
ñëîâåííÿì!

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

Ç ÏÐÅÊÐÀÑÍÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!
4  ëèñòîïàäà â³äçíà÷àº 70-ð³÷íèé

þâ³ëåé  ãîëîâà ïåðâèííîãî  îñåðåä-
êó ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Óê-
ðà¿íè

ÑÅÍÄÐÅÉ
ÌÀÐÒÀ  ÑÒÅÏÀÍ²ÂÍÀ
 Øàíîâíà þâ³ëÿðêî, áàæàºìî

Âàì ³ íàäàë³  ùåäðî íåñòè äîáðî
ëþäÿì, òâîðèòè íàâêîëî ñåáå ãàð-
ìîí³éíèé ñâ³ò.

Ì³öíîãî Âàì çäîðîâ’ÿ, äîâãèõ ³
ùàñëèâèõ ðîê³â æèòòÿ. Õàé Áîã áëà-
ãîñëîâëÿº Âàøó äîëþ.

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿
ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

âåòåðàí³â Óêðà¿íè.

Äiÿëüíiñòü, ñïðÿìîâàíà íà íàäàííÿ áåç-
ïîâîðîòíî¿ ìàòåðiàëüíî¿ àáî ôiíàíñîâî¿
äîïîìîãè ³íøèì, íàçèâàºòüñÿ áëàãî-
ä³éí³ñòþ. Ïî÷óòòÿ áëàãîäiéíîñòi º, ïî ñóò³,
ãîòîâí³ñòþ â³ääàâàòè ÷àñòèíó ñâîº¿
âëàñíîñòi ëþäÿì, êîòði ïîòðåáóþòü
ìàòåðiàëüíî¿ ïiäòðèìêè. Îñíîâíèì ìîòè-
âîì, ùî ñïîíóêàº äî áëàãîäiéíîñòi, º ìè-
ëîñåðäÿ, óñâiäîìëåííÿ âàæëèâîñòi ÷è êðàé-
íüî¿ íåîáõiäíîñòi äîïîìîãòè, çíà÷íî ðiäøå
– íàäëèøîê ìàòåðiàëüíèõ áëàã. Âåëèêà
êiëüê³ñòü öåðêîâ òà ðåëiãiéíèõ îðãàíiçàöié
çàîõî÷óþòü äî äîáðèõ ñïðàâ ñâî¿õ
âiðóþ÷èõ, ìîòèâóþ÷è òèì, ùî áëà-
ãîä³éí³ñòü âèíàãîðîäæóåòüñÿ Ïðîâèäií-
íÿì. ßâèùå äîáðî÷èííîñò³ ìàéæå íå
äîñëiäæóâàëîñÿ iñòîðè÷íîþ íàóêîþ, îäíàê
iñòîðiÿ äîíåñëà äî ñüîãîäåííÿ ³ìåíà âåëè-
êèõ áëàãîäiéíèêiâ ìèíóëîãî. Îäíèì ³ç íèõ,
áóâ ñâÿòèé Ìàðòèí, ÿêîìó áóëè ïðèòà-
ìàíí³ ð³äê³ñíà äîáðîòà ³ äáàéëèâ³ñòü. Öåé
ñâÿòèé ïîñò³éíî ï³êëóâàâñÿ ïðî õâîðèõ,
æåáðàê³â, ãîëîäíèõ, çà ùî ïðîçâàëè éîãî
Ìèëîñòèâèì. Çà ëåãåíäîþ, áóäó÷è âîºíà-
÷àëüíèêîì, îäíîãî ðàçó âçèìêó â³í ðîç³ð-
âàâ ñâ³é ïëàù ³ â³ääàâ éîãî ïîëîâèíó
çîâñ³ì ðîçäÿãíóò³é ëþäèí³. Òåïëèé îô³-

Створюємо добро разом!
Благодійна допомога дітям Мукачева в рамках

проведення заходу до Дня святого Мартина.

öåðñüêèé ïëàù âðÿòóâàâ íåùàñíîãî â³ä çà-
ãèáåë³. Îñü òàêèìè â÷èíêàìè ââ³éøîâ â
³ñòîð³þ íàøîãî ì³ñòà ñâÿòèé Ìàðòèí.

Íà ÷åñòü ïîêðîâèòåëÿ ì³ñòà, 11 ëèñòîïà-
äà ìåøêàíö³ òà ãîñò³ Ìóêà÷åâà ñâÿòêóâà-
òèìóòü Äåíü ñâÿòîãî Ìàðòèíà, â ðàìêàõ
ÿêîãî á³ëÿ âõîäó äî Ìóêà÷³âñüêî¿ õóäîæ-
íüî¿ øêîëè ç 11:00 äî 17:00 ãîä. (çà ê.÷.), ç
³í³ö³àòèâè  óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ì³ñüêâèêîí-
êîìó ïðàöþâàòèìå áëàãîä³éíà ïàëàòêà
«Ïîä³ëèñü óëþáëåíîþ ³ãðàøêîþ». Ìè
ïðîñèìî ä³òåé ïîä³ëèòèñÿ ñâîºþ ³ãðàøêîþ,
êíèãîþ àáî  ôðóêòàìè ç òèìè, õòî öüîãî
ïîòðåáóº ³ òàêèì ÷èíîì  ï³äòâåðäèòè, ùî â
ì³ñò³, ÿêå çíàõîäèòüñÿ ï³ä ïîêðîâèòåëü-
ñòâîì Ñâÿòîãî Ìàðòèíà æèâóòü äîáðî-
÷èíí³ òðàäèö³¿. Ìè õî÷åìî, ùîá áëàãî-
ä³éíèöòâî ñòàëî òðàäèö³ºþ äëÿ êîæíîãî
æèòåëÿ ì³ñòà.

Îòæå, øàíîâí³ ìóêà÷³âö³ ³ ãîñò³ íàøîãî
ì³ñòà! ßêùî â âàøèõ äîì³âêàõ òåïëî òà çà-
òèøíî, âàø³ ä³òè ìàþòü âäîñòàëü ³ãðàøîê,
êíèæîê òà ôðóêò³â – çãàäàéòå ïðî òèõ, êîìó
âñå öå äîâîäèòüñÿ ìàòè âêðàé ð³äêî. Ïðè-
õîäüòå äî íàøî¿ ïàëàòêè, ùîá ïîä³ëèòèñÿ
òåïëîì âàøèõ îñåëü, ïðèíîñüòå ³ãðàøêè,
äèòÿ÷³ êíèæå÷êè òà ôðóêòè! Äîëó÷³òüñÿ äî
äîáðî¿ ñïðàâè!

ÁÎÆÎ¯ ÂÀÌ ÁËÀÃÎÄÀÒ²,
 ØÀÍÎÂÍ² ÞÂ²ËßÐÈ!
Ó ö³ äí³  âîäíî÷àñ â³äçíà÷àþòü ñâ³é 60-ð³÷íèé

þâ³ëåé  áðàòè-áëèçíþêè
 Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ Ï²ÒÜÎÂÊÀ

ç Íåãðîâà ²ðøàâñüêîãî ðàéîíó  ³ íàñòîÿòåëü
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè

â ñ. ßáëóíîâî íà Ìóêà÷³âùèí³
Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷ Ï²ÒÜÎÂÊÀ.

Ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâëÿºìî íàøèõ äîðîãèõ þâ³-
ëÿð³â ç òàêèì õâèëþþ÷èì ñâÿòîì, áàæàºìî îáîì

íàéâàæëèâ³øîãî é íàéäîðîæ÷îãî – ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, îïòèì³ñòè÷íîãî íàñòðîþ, äóøåâíî¿

ùèðîñò³, ÿêîþ âè çàâæäè ðàäî ä³ëèòåñÿ ç
îòî÷óþ÷èìè âàñ ëþäüìè, ðîäèííî¿ âàì

çëàãîäè, øàíè â³ä  ð³äíèõ òà îäíî-
ñåëüö³â, Áîæî¿ áëàãîäàò³ ùå íà ìíî-
ãàÿ – ìíîãàÿ ë³ò!

Â³ä ñ³ìåé Õèìèíö³â ³
Ñîêà÷³â ç Ìóêà÷åâà,

      äðóç³â ç Ëàëîâà òà â³ä ðåäàêö³¿
ãàçåòè «Ìóêà÷åâî»

ЛЮДИНА
БЕЗ СЕРЦЯ

У Чехії мешкає єдина
людина на планеті, яка не
має серця. Чотири місяці
тому місцеві лікарі вида�
лили йому цей орган че�
рез тяжку форму раку.

Врятувати життя паці�
єнту можна було лише ра�
дикальним способом.
Замість справжнього
серця медики вживили
людині штучний апарат,
зроблений у Сполучених
Штатах Америки.

Працює таке механічне
серце на батарейках.
Вони кріпляться в зов�
нішній блок, який із
внутрішнім механізмом
з’єднаний дротами.

37�річний Якуб Халік
переніс операцію добре.
Чоловік зі штучним сер�
цем пересувається на
інвалідному візку.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ² ÏË²ÄÍÎÃÎ
ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!

3 ëèñòîïàäà  ñâÿòêóâàòèìå
ñâ³é 75-ð³÷íèé  þâ³ëåé

ËÅÂ×ÅÍÊÎ
Ôåä³ð Ïèëèïîâè÷ –

ëþäèíà íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿,
âèñîêîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó òà
áåçìåæíî¿ ïîðÿäíîñò³.

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî
ÌÐÅÌ, âñ³, êîìó  ïðîòÿãîì ìè-
íóëèõ ðîê³â äîâîäèëîñÿ  ïðà-
öþâàòè ïë³÷-î-ïë³÷ ç Âàìè,
ñåðäå÷íî â³òàº Âàñ, øàíîâíèé Ôåä³ð Ïèëèïîâè÷, ç
ïðåêðàñíèì þâ³ëåºì.

Áàæàºìî  ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ ³ ñ³ìåéíîãî áëà-
ãîïîëó÷÷ÿ íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò.

Íàñíàãà ³ ùåäð³ñòü  ó ñåðö³ õàé êâ³òíóòü,
Ïîêè þâ³ëåé íå íàñòàíå ñòîë³òí³é.
Áàæàºìî ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà,
Äðóç³â çà ñâÿòêîâèì ñòîëîì,
Íåõàé æèòòÿ áóäå ç³ãð³òå
Ãàðàçäîì, ðàä³ñòþ é òåïëîì.

Ç ïîâàãîþ êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêîãî ÌÐÅÌ



     Земельна  дiлянка  в м. Пiстрялово
38 сотин пiд забудову (всi вiдповiднi
приватизацiйнi документи).

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

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

Тел.: 095 200 97 09.
      Продам земельну ділянку 7,6 со�

тин 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 забу�
дову в районі  вул. Великогірної  (неда�
леко від дороги та комунікацій).  Зверт.
095�8610797.
     продається приватизована зе�

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

 Тел. 095�3283911, 0502739597

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

господарськими прибудовами і зе�
мельна ділянка 46 сотин. Сад, виног�
радник.Ціна за домовленістю.
Звертатися 4�25�67, 099�63�69�812.
     Продається добротний будинок

з гаражем та прибудовами в с.
Нижній Коропець по вул. Горького. 25
сотин землі, всі комунікації.

 Тел..: 095 337 64 50.
     Продається добротний будинок з

гаражем та господарськими прибудо�
вами в  Нижньому Коропці по вул. Горь�
кого, 25 сотин землі, всі комунікації.
Зверт. 095�3376450 (Оксана).
     Продається  2"поверх.  будинок в

смт. Чинадієво по вул. Духновича.
15 сот землі, всі комунікації, виног"
радник, фруктові дерева. Ціна 35
000 у.о. (торг).    Тел.: 099 771 94 55.
     Продається цегляний  2�поверхо�

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

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

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

диночок і 11,5 сотини  приватизованої
землі. Є сад , вода, рибник, газ поряд.
Вул. Абрикосова, 1. Тел. 0999610308.
     Продається двохкімнатний буди�

нок  з присадибною ділянкою в с. Коль�
чино. Тел.: 7�10�32.
     Продається недобудований  2�по�

верховий будинок (156 кв. м) у смт.
Кольчино по вул. Шелестівській. Із зе�
мельною ділянкою 20 сотин, виноград�
ник, сад. Стартова ціна 30 тис у.о.
Звертатися по тел. 066�00�46�326.

     На 777�му кілометрі Міжнарод�
ної траси Київ�Ужгород, в 3�х км.від
Мукачева, 500 метрів від траси, у
Старому Давидкові�на сонячній сто�
роні за 300 метрів від р. Латориці
продається  дворогосподарство на
20�ти сотках  землі. Для ведення
селянського господарства  поряд є
ще 30 сотин землі. В будівлях, при�
датних для проживання є три окремі
кімнати, 2 кухні, кладовка, ванна,
веранда. Є всі комунальні зручності,
а  також є погреб, добротна піч на
дровах, повноводний колодязь, га�
раж, хлів, виноградник (ловгош), ве�
ликий  сад, город. Ціна �25 тис.у.о.
Можливий розмін на пристойну 1 �
або 2�кімнатну квартиру  в Мукачеві.
Зверт. 050�1717572.

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

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

  Т.: 050"6714841.
     Продається приватизована  зе�

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

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

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

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

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

забудову в с. Лавки по вул. Лісова.
Звертатися: 095 151 03 74.

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

Тел. 066�3550477.

Сдается в оренду гараж в ко�
оперативе “Жигули” по ул. Пав�
лика Морозова.

Тел.: 050 671 40 56 (Олег).

     Продаються автомобіль "Шкода�
Октавія" у доброму технічному стані та
бджоло пасіка у селі  Вишкове, Хустсь�
кого району.  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 “Бе�

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

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

Зверт. 0955621600 ( Славик).
     Продается "Волга" ГАЗ�24 (1979

р.в.) требует мелкого ремонта. Об�
ращ. По тел. 4�95�13. 0992251611.
     Продається автомобіль «ЗАЗ  СЛА�

ВУТА» —2003 р.в. Ціна 1800  у. о.  Звер�
татися : 050�8027116
     Продаються: автомобіль «Волга»

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

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

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

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

ямою в кооперативі  "Північний". Тел.
5�45�92 (після 18.00). Ціна договірна.
     Куплю “Таврію” в хорошому стані.

Тел.: 050 553 02 18 (Тетяна).
     Продам САК з  новим «волговсь"

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

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

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

ÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍßÏÐÈÂÀÒÍ² òà ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍ²  ÎÃÎËÎØÅÍÍß
  Ïðîäàæ

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

  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 1�кімн. квартира  на 2�
му поверсі 5�поверх. Будинку (38 кв.
м.), недалеко від центрк  в затишному
районі міста. Стан хороший.  Ціна до�
говірна. Зверт по тел.0964745780
     Продається 1�кімн. квартира на 1�

му поверсі по вул.. Індустріальній, 31.
Автономне опалення, металопласти�
кові вікна, балкон. Тел.: 050 265 95 71
(Сергій).
     Продається 1�кімн. квартира (38

кв. м.)на 2�му поверсі 5 �пов. Цегляно�
го будинку недалеко від центру, в за�
тишному районі. Стан хороший. Ціна
договірна. Тел.: 096 474 57 80

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

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

Тел. 050�9847337.
     Продається 2�кімн . квартира  (58

кв. м.) на другому поверсі  цегляного
будинку  у  центрі міста  на вул.Яр.Муд�
рого. Ціна договірна. Зверт. 095�
4604332, 0954751346.
     Продається 2�кімнатна квартира

на 3�му поверсі. Нова пласировка 5�
поверхового будинку на вул. Руській
(район вул. Індустріальної).Ціна дого�
вірна.

Тел. 0505118458.
     Продається або розмінюється  2�

кімн. квартира  з усіма зручностями  у
закритій дворовій системі в цент�
ральній частині міста. Є город, квітник
– на 1�кімнатну квартиру  з усіма зруч�
ностями з доплатою по домовленості.

Тел.0509141031.

     Продається 2"кімнатна квартира
умебльована (65 кв. м.) на першому
поверсі 3"поверхового чеського бу"
динку  на вул. Парканія.

Тел 0505816433.
     Продається 2�кімн. квартира на вул.

Закарпатській в середньому стані. Є
втономне опалення

 Зверт. 066 800 36 74.

     Продається або розмінюєть"
ся на 2"х кімнатну квартиру  бу"
динок у с.Дiлок на вул.
Гагарiна,98, плюс земельна
дiлянка площею 1 га,
господарськi будiвлi, сад.
Зверт. по тел. 096 442 17 35.

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

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

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

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

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

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

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

Тел. 050�0630296.

     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.

     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.

     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.
     Продаються два кольорові те�

левізори ,б�к. «Електрон»  і «Вес�
на» у робочому стані. Тел. 3�50�84.
     продається  польська спальня .

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

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ТЕРМІНОВО:
Набираємо будівельників,
зварювальників, працівників
на фабрики та заводи, шва�
чок, столярів, робітників на
ферми. Допомога в отри�
манні польських шенген та
робочих віз, реєстрації в кон�
сульстві. Ліцензія МПСП №
АВ 389098.
м.Мукачево вул.Недецеи 2

Тел. 0975500127,
0501357373

      Продаються меблі — м’яка части�
на ( диван і два крісла — «ракушка»)  б�
у, у хорошому стані. Недорого.  Зверт.
099�059�1884.
      Продається  ліжко з матрацем 200

на 80 см з двома висувними шухляда�
ми. У відмінному стані.

 Тел. 050�3722104.
      Продам дубові бочки для вина: одна

180 літрів, друга 120 літрів, б/к у доб�
рому стані. Ціна договірна. Зверт. 4�
10�09 з 8.30 до 11.00, вечером з 18.00
до 22.00.
      Металева плита «Алма�Ата» на

рідкому паливі, та плита «Перемога».
Тел. 4�10�09.

     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.

     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.

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

Дзвонити 050"5198678.

РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО
в м. Мукачево пропонує

погодинну роботу молодим
людям від 16 років. (розда"
ча рекламного матеріалу).

Тел.: 5"42"63, 066 024 47 59

Молода сім’я догляне
самотню літню людину в

обмін на житло.
Тел. 050"372"5432.

Продається шлакбаум
вуличний фірми

“А"МОТОРС”.
тел.: 050 694 59 86

СРОЧНО И НЕДОРОГО!
ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ Б/У В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ (ШКАФЫ, ДИВАНЫ, МЯГ�
КИЕ КРЕСЛА, ДВУСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ,
КНИЖНЫЙ ШКАФ, ТРЮМО, ПРИХО�
ЖАЯ)
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 0501727544

     Продам телевізор "ФІЛІПС" діаго�
наль  37 см з дистанційним управлін�
ням в ідеальному стані. Ціна 550  грн,
велосипед дитячий (8�14років) у
відміному стані . Ціна�550 грн.
Дрова 4 куб м. (самовивіз) Ціна 200 грн.
Дзвонити 0506605022

Здається в оренду торгова
площа (14 кв. м.)  в магазині

«ТЕЛЕСВІТ» на вул.
 Яр.Мудрого,5�а

Тел. 050�9134424

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ЭЛИТНЫЕ
СИАМСКИЕ КОТЯТА.

Обращаться
по тел. 063�3574578.

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

Деталі за тел.: 066�535�86�41

     Продається “Таврія Нова” мо�
дель 110247, 2004 р.в., карбюра�
тор, зелений металік, титанові дис�
ки, сигналізація, центр. замок, нова
резина, магнітола, один власник.
Ціна 22000 грн. Можливий торг.
Тело.: 050 548 71 72.



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 999991 ëèñòîïàäà 2012 ð.

¹ 44 (944)¹ 44 (944)¹ 44 (944)¹ 44 (944)¹ 44 (944)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

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

з 22.10.2012 р.  по  28.10.2012 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1. Саньі Єлізавета  Йосипівна  – 1933 р.н.
2. Петрик Єлізавета Михайлівна – 1935 р.н.
3. Копачинський Леонід Йосипович – 1947 р.н.
4. Мучичка Іван Іванович –1959 р.н.
5. Туряниця Агнеса Степанівна – 1951 р.н.
6. Шипіцина Галина Миколаївна – 1952 р.н.
7. Меденці Василь Васильович – 1933 р.н.
8. 3аводяк Олександр Вячеславович – 1997 р.н,
 9. Ялч Бернадетта Михайлівна – 1938 р.н.
10.Філіпов Анатолій Семенович – 1949 р.н.
11. Кайнц Марія Іржіївна – 1930 р.н.
12. Попович Василь Михайлович – 1955 р.н.
13. Віраг Варвара Миколаївна – 1937 р.н.
14. Макшай Степан Степанович – 1971 р.н.
15. Винокурова Лідія Василівна – 1930 р.н.
16. Петров Юрій Вікторович – 1981 р.н.
17. Човбан Марія Андріївна – 1936 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
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ÄÎÂ²ÄÊÈ ÏÐÎ ÄÎÑÒÀÂÊÓ ÒÅËÅÃÐÀÌ ……....….....1066
Ì²ÆÌ²ÑÜÊ² ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÈ..…...........................8-1-91
ÖÐË ………..................................................5-50-28
ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë…........................…….2-14-05
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ÄÈÒß×À ÏÎË²ÊË²Í²ÊÀ………….........................2-34-26
Â²ÉÑÜÊÎÂÈÉ ØÏÈÒÀËÜ.....….2-21-86, 2-34-57, 2-13-72
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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
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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.

К У П Л Ю
Куплю задвижки, насосы, электродвигатели, электро�
приводы на задвижки, тельферы, редукторы, компрес�
соры, газодувки, погрузчики, зубчатые муфты, сальни�
ковые компенсаторы, затворы, фланцы, отводы, подшиб�

никовые шарики. Тел.  0676384875

АНСАМБЛЬ  «РЕТРО�ЕКСПРЕС»
НАДАЄ  ПОСЛУГИ

по обслуговуванню «живою» музикою на Днях народ�
ження, банкетах, весіллях, урочистостях та інших

корпоративних святах.
Тел. 050�9587697 (Валерій)

НЕРУХОМІСТЬ
1. 1�х кімн. квартира на 2�му поверсі в р�ні Росвигово, є лод�

жія, зроблений ремонт. Ціна 19000у.о. Тел. 050�763�31�66
2. 1�х кімн. квартира вул. Маргітича (Московська) поверх 5/

5 з незавершеним ремонтом. Ціна 13000у.о. Тел. 095�421�63�
65

3. 2�х кімн. квартира на 2�му поверсі по вул. Фурманова. Ціна
17000 у.о. Тел.050�763�31�66

4. 2�х кімн квартира в Росвигово на 7�му поверсі, роздільні
кімнати, автон. опалення, нормальний стан. Ціна 25000. Т. 095�
421�63�65

5. 3�х кімн. кварт. вул. Г. Петрова на 3�му поверсі, з електр.
опаленням, паркет. Ціна 32000у.о. Тел. 095�421�63�65

6. Будинок в р�н Росвигово в тихій вулиці, заг. пл. 85кв.м, 4
сот землі, гараж. Ціна 58000у.о. Тел. 095�421�63�65

7. Комерційна будівля 870 кв.м по вул. Берегівська�бічна є
стоянка 0,3 Га землі, поруч діюча автомийка, кафе, таможня,
завод Флекстронікс є держ. Акт, 40 сот під комерцію, можливе
оформлення кредиту, можливий обмін Ціна 170000у.о. Тел.
063�407�47�97

8. Терміново!!! Продається комерційне приміщення пл. 70
кв.м. по вул. Берегівська�бічна. Можливо під магазин, шино�
монтаж, та ін. є місце для паркування. Ціна 35 000 у.о. Тел: 063
407 47 97

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачену довідку Форми 4�ОПП № 1104, видану

27.06.2003 р. Мукачівською ОДПІ первинній профспілковій
організації працівників державного підприємства “За�
карпатгеодезцентр”, вважати недійсною.



“ÎÑ²ÍÍ²É”

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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

44 (944)44 (944)44 (944)44 (944)44 (944)
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Ñâîáîäà åñòü èñïûòàíèå Ñèëû. (Í. Áåðäÿåâ).Ñâîáîäà åñòü èñïûòàíèå Ñèëû. (Í. Áåðäÿåâ).Ñâîáîäà åñòü èñïûòàíèå Ñèëû. (Í. Áåðäÿåâ).Ñâîáîäà åñòü èñïûòàíèå Ñèëû. (Í. Áåðäÿåâ).Ñâîáîäà åñòü èñïûòàíèå Ñèëû. (Í. Áåðäÿåâ).

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

18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
09.00 Õ/ô "Âåñíà íà Çàð³÷í³é âóëèö³"
(1). 11.05 Õ/ô "Êîõàþ, òîìó ùî êî-
õàþ" (1). 13.10 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
Àïîêàë³ïñèñ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.10 "Êóá - 3". 22.20 "Äå-
òåêòîð áðåõí³ - 2". 23.20 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ" (1). 00.20 Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ"
(1). 01.20 "Âiêíà-Ñïîðò". 01.30 Õ/ô
"Ðèìóºòüñÿ ç êîõàííÿì" (1). 03.20
"Íàéêðàùå íà ÒÁ".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
 15.35, 01.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
16.00 Ïðàâî íà çàõèñò. 17.00, 19.00
Ïîä³¿. 17.10 Ïîä³¿ Ñïîðò. 17.15 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/c "Äæàìàéêà"
(1). 19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿-
íà". 21.00 Ò/c "Êàðïîâ" (1). 22.00 Õ/
ô "Ôîðñàæ" (2). 00.10 Ò/c "Æèòòÿ ÿê
âèðîê. Äðóãèé ñåçîí" (2). Ïðîô³ëàê-
òèêà ïåðåäàâàëüíîãî óñòàòêóâàí-
íÿ!!!

Ò Å Ò
10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
11.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå
ïîêîë³ííÿ" (1). 11.55, 17.05 Ìàøà òà
ìîäåë³ 2. 13.35, 17.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40, 19.50 Îäíà
çà âñ³õ. 15.05, 20.15 Äàéîø ìîëî-
äüîæ!. 15.40, 02.05 Ó ÒÅÒà òàòî!.
16.05, 02.30 Äîñâ³äîñ. 16.40, 00.20
Âàéôàéòåðè. 18.50 Áîãèíÿ øîï³íãó.
19.15, 00.45 ÁàðÄàê. 21.15 Â³òàëü-
êà. 21.55, 01.10 Êà$òà. 22.20, 01.35
Ðàé, ãóäáàé. 23.00 Äóðíºâ + 1. 23.25
Ò/ñ "Çàãóáëåíà" (2). 02.55 Äî ñâ³òàí-
êó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 14.30  - ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ. 14:30
- "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Ä/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/ñ. 19:00 - Íî-
âèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà .
19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
20.00 - "Äóõîâíå äæåðåëî". Ïðÿìèé
åô³ð. 20.45-  Ä/ñ. 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50
- Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
 13.25 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.45, 15.45 Teen Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 19.30, 01.15 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.10
ÔÁÐ :). 01.25 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 01.30 Ò/ñ "Îäíà í³÷ ëþáîâ³".
02.20 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä". . 03.05
Çîíà íî÷³03.10 Óêðà¿íö³ Â³ðà. 04.00,
04.55 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.05
Ìèêîëà Ëèñåíêî

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 6 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 11.00 Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 11.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Õàé ùàñ-
òèòü. 12.55 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Íà-
òàëåþ Ãîðîäåíñüêîþ. 13.25 Õ/ô "Ïî-
ðîõ". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30 Ïîãîäà.
15.40 Ò/ñ "Êëåéìî" 2ñ. 16.30 Ò/ñ
"Àãåíò îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ" 3,
4ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 221.
Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü. 19.50
Ç³ðêè ãóìîðó. Áðàòè Ïîíîìàðåíêè,
Â.Ìî¿ñåºíêî, Â.Äàíèëåöü. 20.45

"Ôåðìåð øóêàº äðóæèíó - 2". 22.20
"Âàã³òíà ó 16". 23.20 "Äîíüêè-ìà-
òåð³". 00.20 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1).
01.20 Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ" (1). 02.15
"Âiêíà-Ñïîðò". 02.25 Õ/ô "Ñïîêóñà"
(1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
11.00, 21.00 Ò/c "Êàðïîâ" (1). 12.00
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35,
03.10 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Ïðàâî íà çàõèñò. 17.00, 19.00,
03.35 Ïîä³¿. 17.10, 03.50 Ïîä³¿
Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/c "Äæàìàéêà" (1). 19.20, 03.55 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 23.00 Ò/c
"Ïîäðóææÿ" (1). 01.00 Ò/c "Æèòòÿ
ÿê âèðîê. Äðóãèé ñåçîí" (2). 01.45
Õ/ô "Ôîðñàæ" (2). 04.35 Ò/c "Äî-
ðîæí³é ïàòðóëü - 11" (1).

Ò Å Ò
09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
11.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå
ïîêîë³ííÿ" (1). 11.55, 18.50 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 12.30, 17.05 Ìàøà òà ìî-
äåë³ 2. 13.35, 17.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40, 19.50 Îäíà
çà âñ³õ. 15.05, 20.15 Äàéîø ìîëî-
äüîæ! 15.40, 02.05 Ó ÒÅÒà òàòî!
16.05, 02.30 Äîñâ³äîñ. 16.40, 00.20
Âàéôàéòåðè. 19.15, 00.45 ÁàðÄàê.
21.15 Â³òàëüêà. 21.55, 01.10 Êà$òà.
22.20, 01.35 Ðàé, ãóäáàé. 23.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.25 Ò/ñ
"Çàãóáëåíà" (2). 02.55 Äî ñâ³òàíêó.

  «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/ñ  . 11:50 - Ä/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  ïðî-
ãðàìà "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð). 14:30 -
"×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ. 16:30
- Íîâíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". .17:05 - Ä/ñ   17.50 -
Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 -  Âå÷³ðíÿ êàçêà    .
20.00 -  "Òåñò æèòòÿ" (ïðÿìèé åô³ð).
20.45 - Ò/ñ. 21.30 - Íîâèíè "×àñ".
22.00 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40 - Í³÷
ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

05.45, 06.40 Î÷åâèäåöü. Ñì³øíî äî
áîëþ. 06.35, 07.05, 07.40, 08.45
Ï³äéîì. 07.30, 08.30, 19.00, 01.05
Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35, 19.35,
01.30 Ïîãîäà. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå
ðîäèñü âðîäëèâà". 09.55, 17.55,
21.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.15, 14.25
Kids Time. 13.20 Ì/ñ "Áàðáîñê³íè".
13.25 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.45, 15.45 Teen Time.
14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Ñâ³òëî-
ôîð". 19.30, 01.25 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà
øêîëà" (2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.10
Âåñ³ëëÿ áóäå ïî-ìîºìó!. 01.35 Ò/ñ
"Îäíà í³÷ ëþáîâ³". 02.25 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é àêîðä". 03.10, 04.10 Çîíà
íî÷³.

ÑÅÐÅÄÀ, 7 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
10.00 Òîê-øîó "Ëåãêî áóòè æ³íêîþ".
11.00 Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 11.55

Ä³ëîâèé ñâ³ò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí-
³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.05 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-2". 5 ñåð³ÿ. 00.40
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45 ÒåëåÀêà-
äåì³ÿ. 02.45 Ò/ñ "Äîì³âêà" 16ñ.

Êàíàë «1+1»
 10.00 "Ø³ñòü êàäð³â". 10.25, 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà"
(1). 12.45 "Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.45
"Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæ-
äåíü". 14.45 "Íå áðåøè ìåí³ - 3".
15.45 "Ñ³ìåéí³ äðàìè". 16.45, 04.30
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 6". 21.40 Ôóòáîë. Ë³ãà ÷åì-
ï³îí³â. "Äèíàìî" Êè¿â (Óêðà¿íà) -
"Ïîðòó" (Ïîðòóãàë³ÿ). 00.05 Ò/ñ
"Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â" (2). 01.45 Õ/ô
"Â³ä÷èí³òü, öå ÿ!".

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
Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà". 10.55
Ïðîãðàìà "Äî ñóäó". 12.30, 04.40
"Çíàê ÿêîñò³". 13.00 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 13.55 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2". 15.50 Ò/
ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-10".
16.55 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
11". 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 19.05
Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00, 03.50
"Ïîäðîáèö³". 20.30, 04.25 "Ïîäðî-
áèö³. Íåôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Ïîëþ-
âàííÿ íà Ãàóëÿéòåðà". 01.00 Ò/ñ "
Ëþäåé-Àìô³á³ÿ". 04.35 "Ñïîðò ó
Ïîäðîáèöÿõ". 04.35 "Òåëåâ³ç³éíà
ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".

 ICTV
06.50, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.00,
09.25, 12.55, 19.25, 00.55 Ñïîðò.
07.10 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Åêñò-
ðåíèé âèêëèê. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.30, 19.30, 01.50 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.30, 16.30 Ò/ñ "Àãåíò íà-
ö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.20 Àíåêäî-
òè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.00, 22.30 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.15, 20.15 Ò/
ñ "Øåô". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.40
Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 23.55 Ò/ñ "Ðîç-
ïëàòà". 02.00 Ò/ñ "Ê³ñòêè-5". 03.15
×óäî-ëþäè.

ÎÐÒ
09.15 "Æèòè çäîðîâî!" 10.25 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55, 04.05
"Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äà-
òè!". 13.00 "Äåøåâî òà ñåðäèòî".
14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 Õ/ô "Äîðîñë³
ä³òè". 16.55, 01.45 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 18.40 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Êðó¿ç". 23.45
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.25 Í³÷í³ íî-
âèíè. "Ì³ñüê³ ï³æîíè". 00.40 "Îáè-
òåëü áðåõí³". 01.15 "Êàë³ôðåí³ÿ".
Íîâ³ ñåð³¿. 02.40 Õ/ô "Àìí³ñò³ÿ".

ÑÒÁ
06.05, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!"
07.50, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.40 "Êóá - 3". 11.10 Õ/
ô "ßêùî òè ìåíå ÷óºø" (1). 13.15
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ×îðí³ òà á³ë³.
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00

«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/ñ.
11:50 - Ä/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Òåñò æèòòÿ" (ïîâòîð)
. 14:00 -  Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
.14.45 - Ò/ñ 15:40 - Ä/ñ. 16:30 - Íî-
âèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ . 17.50 -
Ì/ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà   .
20.00 - "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïðÿ-
ìèé åô³ð). 20.45 - "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 21.00 - "Ãðà â 10-êó" (ïðÿìèé
åô³ð). 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05
- Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
04.55 Ò/ñ "Ñòðîéáàòÿ". 05.45, 06.40
Î÷åâèäåöü. Ñì³øíî äî áîëþ. 06.35,
07.05, 07.40, 08.45 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.00, 01.25 Ðåïîðòåð. 07.35,
08.35, 19.35, 01.45 Ïîãîäà. 09.00,
16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëèâà".
09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.15, 14.25 Kids Time. 13.20 Ì/ñ
"Áàðáîñê³íè". 13.25 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð
³ Òâ³òò³ - äåòåêòèâè". 14.50, 15.50
Teen Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.30, 01.40
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿.
20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2). 22.05
Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.10 Áëèæ÷å äî ò³ëà.
01.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.55
Ò/ñ "Îäíà í³÷ ëþáîâ³". 02.45 Ò/ñ
"Îñòàíí³é àêîðä". 03.30 Çîíà íî÷³.
03.35 Òðåòÿ âëàäà. 04.25, 04.55
Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.30 Íåâãà-
ìîâíèé Ïàíòåëåéìîí.

×ÅÒÂÅÐ, 8 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

10.40 Ä/ô "Ïàðàë³ìï³àäà: ç ïåðøèõ
âóñò". 11.10 Çäîðîâ'ÿ. 11.55 Îô³ö-
³éíà õðîí³êà.  12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15 Ïîãîäà. 12.25
Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß. 12.50
Êðîê äî ç³ðîê. 13.30 Õ/ô "Çèìîâèé
ðàíîê". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30
Ïîãîäà. 15.40 Ò/ñ "Êëåéìî" 4ñ.. 16.30
Ò/ñ "Àãåíò îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ" 7, 8ñ.. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäî-
ïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.00 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà "Ìåëî-
ä³ÿ äâîõ ñåðäåöü". 20.55 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.25
Ñâ³ò ñïîðòó. 21.30 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.40 Äîñâ³ä. 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 Ïî-
ãîäà. 23.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.50
Õóä. ô³ëüì "×îëîâ³÷à ðîáîòà-2". 7
ñåð³ÿ. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
ÒåëåÀêàäåì³ÿ. 02.45 Ò/ñ "Äîì³âêà"
18ñ.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.00, 01.45 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæ-
áà íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 10.35, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1). 12.45
"Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.45 "Ïîâíå
ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü".
14.45, 02.00 "Íå áðåøè ìåí³ - 3".
15.45, 02.50 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè -
2". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15
"×îòèðè âåñ³ëëÿ - 2". 21.45 "Äàâàé,
äî ïîáà÷åííÿ". 23.15, 03.35 Ò/ñ
"Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â" (2). 00.55 "Ãðîø³".
05.00 Ò/ñ "Ñë³äàêè" (1).

IÍÒÅÐ
 09.10 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà".
11.00 Ïðîãðàìà "Äî ñóäó". 12.30,
05.00 "Çíàê ÿêîñò³". 12.55 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 13.55 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2".
15.50 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â
11". 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 19.05
Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00, 03.25
"Ïîäðîáèö³". 20.30, 03.55 "Ïîäðî-
áèö³. Íåôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Ïîëþ-
âàííÿ íà Ãàóëÿéòåðà". 01.55 Õ/ô
"Òèõèé âèð". 04.10 "Òåëåâ³ç³éíà
ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé". 04.15 Ä/ñ
"Æàä³áí³ñòü I".

 ICTV
05.40, 04.20 Ñâ³òàíîê. 06.45, 07.35
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55, 09.25, 12.55,
19.25, 00.55 Ñïîðò. 07.05 Ò/ñ "Ëå-
ñÿ+Ðîìà". 07.45 Ìàêñèìóì â Óê-
ðà¿í³. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30,
19.30, 01.50 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.30, 16.30 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.05, 22.30 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.15, 20.15 Ò/ñ "Øåô".
18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.40 Ôàêòè.
Ï³äñóìêè äíÿ. 23.55 Ò/ñ "Ðîçïëà-
òà". 02.00 Ò/ñ "Ê³ñòêè-5". 03.15 ×óäî-
ëþäè.

Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15 Óêðà¿íñü-
êà ï³ñíÿ. 12.50 Õ/ô "×åðâîíåíüêà
êâ³òî÷êà". 14.00 Ôóòçàë. ×åìï³îíàò
ñâ³òó. Êîñòà-Ðèêà - Óêðà¿íà. Â ÏÅ-
ÐÅÐÂ²:  14.40 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì) . 14.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.40 Ò/ñ "Êëåéìî" 3ñ..
16.30 Ò/ñ "Àãåíò îñîáëèâîãî ïðè-
çíà÷åííÿ" 5, 6ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.00 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãó-
ìîðó â Êîáëåâî. 20.20 "×àñ ð³êîþ
ïëèâå". Äî 60-ð³÷÷ÿ Í.à. Óêðà¿íè
Ì.Ãíàòþêà. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.25 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.30 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.40 Æàðò ç Þ.Ãàëüöå-
âèì òà Ñ.Äðîáîòåíêîì. 22.45 Ïî-
ãîäà. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
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. 23.50 Õóä. ô³ëüì
"×îëîâ³÷à ðîáîòà-2". 6 ñåð³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.00 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 10.00 "Ø³ñòü
êàäð³â". 10.25, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå
ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà" (1). 12.45
"Çí³ì³òü öå íåãàéíî". 13.45 "Ïîâíå
ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü".
14.45, 01.50 "Íå áðåøè ìåí³ - 3".
15.45, 01.55 "Ñ³ìåéí³ äðàìè". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15 "Äæåíòëü-
ìåíñüêèé íàá³ð". 23.00 "Ãðîø³".
00.15, 03.30 Ò/ñ "Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â" (2).
04.55 Ò/ñ "Ñë³äàêè" (1).

IÍÒÅÐ
 11.00 Ïðîãðàìà "Äî ñóäó". 12.30
"Çíàê ÿêîñò³". 12.55 "Ñóäîâ³ ñïðà-
âè". 13.55 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç
Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2". 15.50 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â 11". 18.10
Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 19.05 Ïðîãðàìà
" Ïðî æèòòÿ". 20.00, 03.00 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30, 03.30 "Ïîäðîáèö³. Íå-
ôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Ïîëþâàííÿ íà
Ãàóëÿéòåðà". 01.05 "Ïàðê àâòîìîá-
³ëüíîãî ïåð³îäó". 01.30 Õ/ô "Ðèòà".
03.45 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé". 03.50 Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü I".

 ICTV
06.45, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55,
09.25, 12.55, 19.25, 00.55 Ñïîðò.
07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Íå-
ñåêðåòí³ ôàéëè. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê. 09.30, 19.30, 01.50 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.30, 16.30 Ò/ñ "Àãåíò íà-
ö³îíàëüíî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.05, 22.30 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.15, 20.15 Ò/ñ
"Øåô". 18.45 Ôàêòû. Âå÷³ð. 23.40
Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ. 23.55 Ò/ñ "Ðîç-
ïëàòà". 02.00 Ò/ñ "Ê³ñòêè-5". 03.15
×óäî-ëþäè.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
04.00 Íîâèíè. 05.05 "Äîáðîãî ðàí-
êó". 09.15 "Æèòè çäîðîâî!" 10.25
"Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55,
04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ
îá³äàòè!" 13.00 "Äåøåâî é ñåðäè-
òî". 14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Ôåäå-
ðàëüíèé ñóääÿ". 16.10 "Ìàëàõîâ+".
17.00, 02.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá".
18.40, 03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Êðó¿ç". 23.50
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.25 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.40 Õ/ô "Ìàëåíüêèé ã³ãàíò âå-
ëèêîãî ñåêñó".

ÑÒÁ
05.40 "×óæ³ ïîìèëêè. Êàðíàâàëüíà
í³÷". 06.25, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!"
08.10, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.50 "Ôåðìåð øóêàºä-
ðóæèíó - 2". 11.40 Õ/ô "Äîíå÷êî ìîÿ"
(1). 13.40 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ×îðí³
òà á³ë³". 18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâè-
íè". 20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô - 2".
00.35 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.25
Ò/ñ "Êîì³ñàð Ðåêñ" (1). 02.15 "Âiêíà-
Ñïîðò". 02.25 Õ/ô "Ñîáà÷å ñåðöå"
(1).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
12.00, 04.25 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
16.00 Ïðàâî íà çàõèñò. 17.00,
19.00, 03.25 Ïîä³¿. 17.10, 03.40 Ïîä³¿
Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/c "Äæàìàéêà" (1). 19.20, 03.45 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 21.00 Ò/c
"²íòåðíè" (1). 21.30 Ôóòáîë. Ë³ãà
×åìï³îí³â ÓªÔÀ. "×åëñ³" (Àíãë³ÿ) -
"Øàõòàð" (Óêðà¿íà). 23.50 Ò/c "Ïîä-
ðóææÿ" (1). 00.50 Ò/c "Æèòòÿ ÿê
âèðîê. Äðóãèé ñåçîí" (2). 01.35 Õ/ô
"Ìîðñüê³ ï³õîòèíö³" (2). 05.15 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò
 09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè"
(1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 11.00 Ò/ñ "Áåâåðë³ Ã³ëç 90210.
Íîâå ïîêîë³ííÿ" (1). 11.55, 18.50
Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.30, 17.05 Ìàøà
òà ìîäåë³ 2. 13.35, 17.45 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40, 19.50
Îäíà çà âñ³õ. 15.05, 20.15 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 15.40, 02.05 Ó ÒÅÒà
òàòî! 16.05, 02.30 Äîñâ³äîñ. 16.40,
00.20 Âàéôàéòåðè. 19.15, 00.45
ÁàðÄàê. 21.15 Â³òàëüêà. 21.55,
01.10 Êà$òà. 22.20, 01.35 Ðàé, ãóä-
áàé. 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òó-
á'à. 23.25 Ò/ñ "Çàãóáëåíà" (2). 02.55
Äî ñâ³òàíêó.

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 5 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
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 12.25 Ïðàâî íà çàõèñò. 12.45 Òåì-
íèé ñèëóåò. 12.55 Àðì³ÿ. 13.05 Ïî-
ãîäà. 13.15 Õ/ô "Îñòð³â Áåç³ìåííèé".
14.30 Ïîãîäà. 14.35 Â³êíî â Àìåðè-
êó. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëà-
äîì). 15.15 Euronews. 15.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30 Ïîãî-
äà. 15.40 Ò/ñ "Êëåéìî" 1ñ.. 16.30 Ò/
ñ "Àãåíò îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ"
1, 2ñ.. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.45 Àãðî-News. 19.00
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.20 "Õâèëþéòåñü,
áóäü ëàñêà". Òàðàïóíüêà ³ Øòåï-
ñåëü. 20.35 Ñ³ëüðàäà. 20.55 Îô³ö-
³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.25 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.30 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.40 Ñì³øíèé òà ùå
ñì³øí³øèé. 22.05 Ãóìîðîáà÷åííÿ.
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. 23.50 Õóä. ô³ëüì
"×îëîâ³÷à ðîáîòà-2". 4 ñåð³ÿ. 00.40
Ïîì³æ ðÿäêàìè.

Êàíàë «1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.00
ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí".
10.00 "Ø³ñòü êàäð³â". 10.25, 17.10
Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà"
(1). 12.45 Õ/ô "Äæåíòëüìåíè óäà÷³"
(1). 14.40 "Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.45,
04.15 "Ñ³ìåéí³ äðàìè". 16.45, 03.50
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15 Õ/ô
"Â³ä÷èí³òü, öå ÿ!". 00.15 Õ/ô "Â³ä
ñìåðêàííÿ äî ñâ³òàííÿ" (3). 02.10
Õ/ô "Ìåæà ðèçèêó" (2). 05.00 Ò/ñ
"Ñë³äàêè" (1).

IÍÒÅÐ
13.20 Õ/ô "Ëþáîâ³ ö³ëþùà ñèëà".
15.15 Ïðîãðàìà "Ïðàâî íà çóñòð³÷".
16.15 "Æäè ìåíÿ". 18.10 Ò/ñ "Êðî-
âèíóøêà". 19.05 Ïðîãðàìà "Ïðî
æèòòÿ". 20.00, 03.30 "Ïîäðîáèö³".
20.30, 04.00 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò".
21.00 Ïðåì'ºðà. Ò/ñ "Ïîëþâàííÿ íà
Ãàóëÿéòåðà". 00.15 Ò/ñ "Çîâí³øíº
ñïîñòåðåæåííÿ". 01.55 Õ/ô "Â³òåð
ï³âí³÷íèé". 04.15 Ä/ñ "Ê³íîâ³éíè ïî-
ðàäÿíñüêè". 05.00 "Çíàê ÿêîñò³".

 ICTV
07.45 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðà-
íîê .09.30, 19.30, 01.00 Íàäçâè÷àéí³
íîâèíè. 10.30 Õ/ô "Ìîðòàë Êîìáàò.
Âèíèùåííÿ". 12.20 Àíåêäîòè ïî-óê-
ðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
14.10, 20.15 Ò/ñ "Øåô". 16.10 Õ/ô
"Ì³ñòåð ³ ì³ñ³ñ Ñì³ò". 18.45 Ôàêòû.
Âå÷³ð. 22.30 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ.
22.45, 02.40 Ñâîáîäà ñëîâà. 02.00
ÏðîÖ³êàâå. 02.10 Ôàêòè.

ÎÐÒ
12.15 Ñåðåäîâèùå ïðîæèâàííÿ.
"Ïðî ùî ìîâ÷èòü ðèáà". 13.15 Êîí-
öåðò "Ç³ðêè ïðîòè ï³ðàòñòâà". 15.55
Õ/ô "Ñòàð³-ðîçá³éíèêè". 17.50 "Ìàâ-
çîëåé". 18.55 Õ/ô "Ä³àìàíòîâà
ðóêà". 21.00 "×àñ". 21.20 Ò/ñ "Êðó¿ç".
23.40 Õ/ô "Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà". 01.40
Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá". 02.40 Õ/ô "Äå-
â'ÿòü äí³â îäíîãî ðîêó".

ÑÒÁ
05.55, 15.55 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.25,
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    (íà  05.11.2012 - 11.11.2012 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

00.15 Ñâ³òîâèé ðåêîðä óêðà¿íñüêî¿
ï³ñí³. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.35
Ñâ³ò àòîìà. 01.55 "Íàùàäêè" ç
Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì.
02.55 ÒåëåÀêàäåì³ÿ.

Êàíàë «1+1»
06.00 Ì/ô "Ñìóðôè" (1). 06.35
"Ñïðàâæí³ ë³êàð³ - 2". 07.35 "Êóë³-
íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöüêà".
08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî
òàì?". 10.10, 10.35 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë"

(1). 11.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 2: ²íä³ÿ".
12.50 Ì/ô "²ñòîð³ÿ ³ãðàøîê - 3" (1).
14.50 Õ/ô "×àêëóíêà" (1). 17.00 "Êè¿â
âå÷³ðí³é". 18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà".
19.30, 05.20 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæ-
áà íîâèí". 20.15 "Îïåðàö³ÿ êðàñà -
2". 22.00 Õ/ô "Íîêàóò" (2). 23.50 Õ/ô
"¯¿ çâàëè Íiêiòà" (2). 01.55 Õ/ô "Òðè
äí³ íà âòå÷ó" (2). 03.55 Õ/ô "Ñüî-
ãîäí³ òè ïîìðåø" (2).

IÍÒÅÐ
04.50 "Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³î-
äó". 05.15 "Âåëèêà ïîë³òèêà ç
ªâãåí³ºì Êèñåëüîâèì". 08.00 "Ïî-
çàî÷³". 09.00 "Îðåë ³ Ðåøêà". 10.00
"Óêðà¿íî, âñòàâàé!". 10.50 Ïðîãðà-
ìà "Ñ³ìåéíèé ïåñ". 12.05 "Âåëèêà
ð³çíèöÿ". 14.05 Ò/ñ "Äðóæèíà Ñòàë-
³íà". 17.55 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 20.00,
03.40 "Ïîäðîáèö³". 20.25 "×åðâîíå
àáî ÷îðíå". 22.10 Âåëèêèé áîêñ.
Âîëîäèìèð Êëè÷êî vs. Ìàð³óø Âàõ.
02.00 Õ/ô "Âîãíåííà ñò³íà" (2). 04.05
Ä/ô "Ì³ô ïðî Ðàñïóò³íà àáî ×èñòî
àíãë³éñüêå âáèâñòâî".

ICTV
06.25 ²íøèé ôóòáîë. 06.55 Êîçèðíå
æèòòÿ. 07.35 Îñòàíí³é ãåðîé-2. 08.50
Ç³ðêà YouTube. 10.00 Äà÷à. 10.30
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.25 Åêñòðå-
íèé âèêëèê. 12.25 Íåñåêðåòí³ ôàé-
ëè. 13.40 Ñïîðò. 13.45 Äèâèòèñÿ
âñ³ì!. 15.55 Õ/ô "Îáëàäóíêè". 17.45
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Òðèíàäöÿòèé ðàé-
îí". 20.45 Õ/ô "Òðèíàäöÿòèé ðàéîí-
2: Óëüòèìàòóì". 22.50 Íàøà Russia.
23.10 Õ/ô "Ðîêê³-2" (2). 01.45 Õ/ô
"Ìåæà òåìðÿâè" (2). 03.35 Õ/ô "Ñà-
ìèöÿ" (2).

ÎÐÒ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45
Íîâèíè. 06.15 Õ/ô "Ñêðèíüêà Ìàð³¿
Ìåäè÷³". 07.50 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþá-
ëåíà!" 08.35 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðè-
ãîäè". 08.50 "Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíè-
êè". 09.45 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 10.10
"Ñìàê". 10.55 "Æèòòÿ ÿê ê³íî". 12.15
"Àáðàêàäàáðà". 14.15 "Íó é íåõàé!".
15.15 "Íàðîäíà ìåäèöèíà". 16.30
"×åêàé íà ìåíå". 17.55 "Ëþäèíà ³
çàêîí". 19.00 "Õâèëèíà ñëàâè" êðî-
êóº êðà¿íîþ". 21.00 "×àñ". 21.20
"Ñüîãîäí³ ââå÷åð³". 23.05 Õ/ô
"Äåñü". 01.00 Õ/ô "Ïîäîðîæ ìñüº
Ïåðð³øîíà". 02.20 Õ/ô "Ïîðòðåò äðó-
æèíè õóäîæíèêà". 03.45 Õ/ô "Ñòî-
ÿíêà ïîòÿãó - äâ³ õâèëèíè". 04.55
"Ïîëå ÷óäåñ".

ÑÒÁ
05.25 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè"
(1). 06.30 Õ/ô "Âèïàäîê â êâàäðàò³
36-80" (1). 07.50 "Êàðàîêå íà Ìàé-
äàí³". 08.50 "Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âè-
ñîöüêîþ". 09.00 "¯ìî âäîìà". 10.05
"Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 14.15 "Íà-
ö³îíàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü
âñ³!-5". 19.00 "Õ-Ôàêòîð - 3". 22.50
"Ìîÿ ïðàâäà. "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³".
Æ³íî÷å ùàñòÿ". 23.55 "Õ-Ôàêòîð.
Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ". 01.00 "Äå-
òåêòîð áðåõí³ - 2". 01.55 Õ/ô "Âîê-
çàë äëÿ äâîõ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ". 09.00 Êðà-
ùèé êóõàð íà ñåë³. 10.00 Äîäîìó
íà ñâÿòà. 11.00 Ò/c "Äîðîæí³é ïàò-
ðóëü - 11" (1). 12.00 Ò/c "Çëî÷èí
áóäå ðîçêðèòî" (1). 14.00 Õ/ô "Ïîä-
çâîíè â ìî¿ äâåð³" (1). 18.00, 19.20
Ò/c "Êðàñóíÿ" (1). 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
22.30 Ò/c "ß - îõîðîíåöü. Ïîìèëêà
â ïðîãðàì³" (1). 02.00 Õ/ô "Íàâ³ùî
òè ï³øîâ" (1). 03.50 Õ/ô "Ñòþàðò
Ë³òòë - 2" (1).

Ò Å Ò
06.00 ¯æ òà õóäíè. 06.50, 11.40 Ò/ñ
"Õòî ó äîì³ ãîñïîäàð?" (1). 07.25 Ì/
ñ "Ëóíò³ê" (1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿ-
òà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäè-
ê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.25 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 09.45 Ì/ñ "×îð-
íèé ïëàù" (1). 10.45 ªðàëàø. 11.05
Ïðèêîëè íà ïåðåðâ³. 13.05 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.50 Õ/ô "Âãà-
äàé õòî" (1). 16.55 Ì/ô "Ïðàâäèâà
³ñòîð³ÿ ×åðâîíî¿ Øàïêè" (1). 18.20
Õ/ô "Äîêòîð Äóë³òòë 2" (1). 20.05
Â³òàëüêà. 21.15 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
22.40 Ñëàâà ç³ Ñëàâºêîì Ñëàâ³íèì.
23.00 Õ/ô "Ëåïðåêîí 3: Ïðèãîäè ó
Ëàñ-Âåãàñ³" (2). 00.50 Comedy
Woman. 01.40 Äî ñâ³òàíêó.

«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 - Ä/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè Çàêàðïàò-
òÿ. 13:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 14:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Ä/ñ.
16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ.
18:00 - Êîíöåðò. 19:00 - Íîâèíè
"×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -
Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×àñ". 22:05 -
Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì . 01:20 - Í³÷ ç Ì-ñòó-
ä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.25 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä". 07.00
²íòó¿ö³ÿ. 08.05 Óäîìà ìàæîð³â. 09.00
Ì/ñ "Êóíã-ôó Ïàíäà: Äèâîâèæí³
ëåãåíäè". 09.35 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìà-
äàãàñêàðó". 10.00 Ãîòóé. 11.00 Íàø³
â Ðàø³. 12.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 16.10
ØîóìàSòãîóîí. 19.00 Ì/ô "Ãóô³".
20.40 Õ/ô "Ñóò³íêè. Ñàãà. Çàòüìà-
ðåííÿ". 23.00 Õ/ô "²ñòâèêñüê³
â³äüìè" (2). 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð.
01.25 Õ/ô "Çíàìåííÿ" (2). 03.30 Ò/ñ
"Îäíà í³÷ ëþáîâ³". 04.20, 05.15 Çîíà
íî÷³. 04.25 Çàãóáëåíèé ðàé. 05.20
Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Ïàñòêà.
05.35, 06.10 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
05.40 Ìàéñòåð ìóçè. 05.55 Ñîíÿ÷-
íà ëþäèíà.

ÍÅÄ²Ëß,11 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
 07.30 Ñ³ëüñüêèé ÷àñ. 08.00 Óêðàâ-
òîêîíòèíåíò. 08.25 Êîðèñí³ ïîðàäè.
08.40 Ñàìáî Óêðà¿íè. 09.05 Ñì³øíèé
òà ùå ñì³øí³øèé. 09.30 Çîëîòèé ãó-
ñàê. 09.55 Êðîê äî ç³ðîê. 10.40 Õòî
â äîì³ õàçÿ¿í?. 11.00 Ïîãîäà. 11.05
ßê öå? 11.30 Ïîãîäà. 11.35 Ìàþ
÷åñòü çàïðîñèòè. 12.20 Øåô-êóõàð
êðà¿íè. 13.15 Êàðàîêå äëÿ äîðîñ-
ëèõ. 14.05 Ò/ñ "Àãåíò îñîáëèâîãî
ïðèçíà÷åííÿ" 9,10ñ. 15.45 Ïîãîäà.
15.55 Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè.
Ïðåì'ºð-ë³ãà. "Ìåòàëóðã" (Äîíåöüê)
- "Øàõòàð" (Äîíåöüê). 16.45 Â ÏÅ-
ÐÅÐÂ²: Ïîãîäà. 17.55 Ïîãîäà. 18.05
Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 18.40 Ïîãî-
äà. 18.50 Áåíåô³ñ Î.Âîðîáåé. 20.40
Ãîëîâíèé àðãóìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
21.40 Òî÷êà çîðó. 22.00 Ôîëüê-music
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00
Åðà á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.30 Ïîãî-
äà. 23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê.
23.50 Ñàìáî Óêðà¿íè. 00.15 Öå áóëî
íåäàâíî, öå áóëî äàâíî.... Ã.Õàçà-
íîâó, äî çàïèòàííÿ. 01.20 Ï³äñóì-
êè òèæíÿ. 02.00 Ò/ñ "Äîì³âêà" 20ñ.
03.35 Ä/ô "Æàí Ïîëü Ãîòüº. Íàïå-
ðåäîäí³".

 Êàíàë «1+1»
06.05 Õ/ô "Ïîö³ëóíîê â³äüìè" (1).
07.50 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10, 05.15
"Ðåìîíò +". 09.00 "Ëîòî-çàáàâà".
10.10, 10.35 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1).
11.00 "Êóë³íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ
Âèñîöüêà". 11.25 "×îòèðè âåñ³ëëÿ -
2". 12.55 "Äæåíòëüìåíñüêèé íàá³ð".
15.30 Õ/ô "Ìàáóòü, áîãè ç"¿õàëè ç
ãëóçäó-2" (1). 17.30 Õ/ô "Âèá³ð ìîº¿
ìàòóñ³" (1). 19.30, 23.35 "ÒÑÍ-òèæ-
äåíü". 20.15 "Ãîëîñ. Ä³òè". 22.25
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 00.20 Õ/ô "Áîðàò"
(3). 02.00 Õ/ô "Íîêàóò" (2). 03.25 Õ/
ô "¯¿ çâàëè Íiêiòà" (2).

IÍÒÅÐ
 05.15 Ì/ñ "Ìàøà ³ Âåäì³äü". 05.30
Âåëèêèé áîêñ. Âîëîäèìèð Êëè÷êî
vs. Ìàð³óø Âàõ. 09.20 "Øêîëà äîê-
òîðà Êîìàðîâñüêîãî". 09.55 "ÍÅ-
Ä²Ëß Ç "ÊÂÀÐÒÀËÎÌ"". 10.55 "Ñâà-
òè á³ëÿ ïëèòè". 11.20 Õ/ô "Êàðíàâàëü-
íà í³÷". 13.05 Õ/ô "Íå õîä³òü, ä³âêè,
çàì³æ". 14.20 Ò/ñ "Êëþ÷³ â³ä ùàñòÿ".
18.05, 20.55 Ò/ñ "Îäåñà-Ìàìà".
20.00 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 22.55 "Ùî?
Äå? Êîëè? ". 00.10 Õ/ô "Ñëüîçè ñîí-

"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 10.00
Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.55
Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.30, 17.05 Ìàøà
òà ìîäåë³ 2. 13.35, 17.45 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40 Îäíà çà
âñ³õ. 15.05, 21.55 Äàéîø ìîëîäü-
îæ! 15.40, 02.05 Ó ÒÅÒà òàòî!.
16.05, 02.30 Äîñâ³äîñ. 16.40, 00.20
Âàéôàéòåðè. 19.25, 01.10 ÁàðÄàê.
20.25 Øóðè-Ìóðè. 21.15 Â³òàëüêà.
22.40 Ñëàâà ç³ Ñëàâºêîì Ñëàâ³-

íèì. 23.00 Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òó-
á'à. 23.25 Ò/ñ "Çàãóáëåíà" (2). 00.45
Äóðíºâ + 1. 02.55 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î". .
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11.05 - Õó-
äîæí³é ô³ëüì. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ"
(ïîâòîð). 14.00 -  Ïðîãðàìà " Ê³íî-
ìàã³ÿ ". 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45
-  Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ. 16:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ. 17.50 - Ì/ô.
18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðî-
ãðàìà "Òî÷êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð).
20:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
- "Ê³áåð ïðîñò³ð". 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ . 22:55 - Ò/ñ.
23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
04.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.00
Ò/ñ "Ñòðîéáàòÿ". 05.45, 06.40 Î÷å-
âèäåöü. Ñì³øíî äî áîëþ. 06.35,
07.05, 07.40, 08.45 Ï³äéîì. 07.30,
08.30, 19.00, 01.05 Ðåïîðòåð. 07.35,
08.35, 19.35, 01.30 Ïîãîäà. 09.00,
16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü âðîäëèâà".
09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.15, 14.25 Kids Time. 13.20 Ì/ñ
"Áàðáîñê³íè". 13.25 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð
³ Òâ³òò³ - äåòåêòèâè". 14.50, 15.50
Teen Time. 14.55 Ò/ñ "Äðóç³". 15.55
Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð". 19.30, 01.25
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿.
20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà" (2). 22.05
Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.10 Óêðà¿íà ÷óäåñ 2.
01.35 Ò/ñ "Îäíà í³÷ ëþáîâ³". 02.25
Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä". 03.10, 03.44
Çîíà íî÷³. 03.15 Ñê³ôè (ñâ³ä÷åííÿ ³
âåðñ³¿). 03.30 Ñê³ôè. 03.40 Ïåðåòâî-
ðåííÿ. 04.00 Áëàãîñëîâëÿþ ³ ìîëþ-
ñÿ. 04.30 Òà¿íñòâà Êèºâî-Ïå÷åðñü-
êî¿ Ëàâðè. 04.45, 05.25 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 04.50 Óñì³øíèê. 05.15
Îñòàíí³é ëîöìàí.

ÑÓÁÎÒÀ, 10 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ
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07.40 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 08.00
Øóñòåð-Live. 09.30 Øêîëà þíîãî
ñóïåðàãåíòà. 09.50 Øóñòåð-Live.
11.30 Ïîãîäà .11.35 Çåëåíèé êîðè-
äîð. 11.50 Ò/ñ "Àãåíò îñîáëèâîãî
ïðèçíà÷åííÿ" 2-8 ñ. .17.25 Çîëîòèé
ãóñàê. 17.50 Ñâ³ò àòîìà. 18.15 Áå-
íåô³ñ Þ.Ãàëüöåâà òà Î.Âîðîáåé.
20.40 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 20.50
Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 21.50 Ç³ðêè ãóìî-
ðó. Ê.Íîâèêîâà, ª.Ïåòðîñÿí, Î.Âî-
ðîáåé. 22.45 Ïîãîäà. 22.50 Ñóïåð-
ëîòî, Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Òâ³é ãî-
ëîñ. 23.30 Ïîãîäà. 23.35 Åðà çäî-
ðîâ'ÿ. 23.55 Îñîáëèâèé ïîãëÿä.

ÎÐÒ
10.55, 04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15
"×àñ îá³äàòè!" 13.00 "Äåøåâî òà ñåð-
äèòî". 14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.20 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Ôåäå-
ðàëüíèé ñóääÿ". 16.10 "Ìàëàõîâ+".
17.00, 02.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá".
18.40, 03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Êðó¿ç". 23.50
"Âå÷³ðí³é Óðãàíò". 00.30 Í³÷í³ íîâè-
íè. 00.45 Õ/ô "Ïðîùàëüíà ãàñòðîëü
"Àðòèñòà".

ÑÒÁ
05.30 "×óæ³ ïîìèëêè. Ç ìåíå äî-
ñèòü!" 06.10, 15.55 "Âñå áóäå äîá-
ðå!" 07.55, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.35 "Âàã³òíà ó 16".
10.35 "Äîíüêè-ìàòåð³". 11.40 Õ/ô
"Ùàñëèâî¿ äîðîãè!" (1). 13.50 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â. ×îðí³ òà á³ë³".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 00.45
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (1). 01.35 Ò/ñ "Êî-
ì³ñàð Ðåêñ" (1). 02.25 "Âiêíà-Ñïîðò".
02.35 Õ/ô "Ñîáà÷å ñåðöå" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
10.00, 20.00 Ò/c "Âðÿòóâàòè áîñà"
(1). 11.00, 21.00 Ò/c "Êàðïîâ" (1).
12.00, 03.55 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.
16.00 Ïðàâî íà çàõèñò. 17.00,
19.00, 03.35 Ïîä³¿. 17.10, 03.50 Ïîä³¿
Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/c "Äæàìàéêà" (1). 19.20 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00 ÄÍÊ-ïîð-
òðåò íàö³é. 23.10 Òîê-øîó "ÄÍÊ.
Ñåíñàö³ÿ ñòîë³òòÿ". 00.15 Ò/c "Ïîä-
ðóææÿ" (1). 01.15 Ò/c "Æèòòÿ ÿê
âèðîê. Äðóãèé ñåçîí" (2). 02.00 Õ/ô
"Ñêëÿíèé áóäèíî÷îê" (3). 04.45
Ñð³áíèé àïåëüñèí.

Ò Å Ò
06.00, 12.55 Ò/ñ "Õòî ó äîì³ ãîñïî-
äàð?" (1). 06.50 Òåëåïóçèêè. 07.25
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.15 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1).
08.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 09.00 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/
ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ
"Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³í-
íÿ" (1). 11.55, 18.50 Áîãèíÿ øîï³íãó.
12.30, 17.05 Ìàøà òà ìîäåë³ 2
.13.35, 17.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 14.40, 19.50 Îäíà çà âñ³õ.
15.05, 20.15 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
15.40, 02.05 Ó ÒÅÒà òàòî!. 16.05,
02.30 Äîñâ³äîñ. 16.40, 00.20 Âàé-
ôàéòåðè. 19.15, 00.45 ÁàðÄàê.
21.15 Â³òàëüêà. 21.55, 01.10 Êà$òà.
22.20, 01.35 Ðàé, ãóäáàé. 23.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.25 Ò/ñ
"Çàãóáëåíà" (2). 02.55 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î" .
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 11.05 - Ò/ñ.
11:50 - Ä/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà"
(ïîâòîð). 13:45 - "Àêòóàëüíå ³íòåð-
â'þ". 14:00 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Ä/ñ.
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ñ.
17:50 - Ì/ô. 18:15 - Ò/ñ. 19:00 -
Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàç-
êà. 19.50 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â.. 20.00 - Ê³íoâå÷³ð ç "Ì- ñòó-
ä³î". 21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 -
Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.35, 07.05, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.35, 01.50 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.55 Ò/ñ "Íå ðîäèñü
âðîäëèâà". 09.55, 17.55, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.15, 14.25 Kids Time.
13.20 Ì/ñ "Áàðáîñê³íè". 13.25 Ì/ñ
"Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äåòåêòèâè".
14.45, 15.45 Teen Time. 14.50 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.50 Ò/ñ "Ñâ³òëîôîð".
19.30, 01.45 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40
Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Çàêðèòà øêîëà"
(2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.10 Ïàðàä
ïîðàä-2. 01.55 Ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé. 02.00 Ò/ñ "Îäíà í³÷ ëþáîâ³".
02.50 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä". 03.35
Çîíà íî÷³. 03.40 Ðàéñüê³ ñàäè ãåòü-
ìàíà Ñàãàéäà÷íîãî. 04.00 Äðàìà íà
äâ³ ä³¿. 04.40, 04.55 Çîíà íî÷³ Êóëü-
òóðà. 04.45 Ëåãåíäàðíå ïàð³.

Ï’ßÒÍÈÖß, 9 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
07.35 Åðà á³çíåñó. 07.50 Ô³íàíñîâ³
ïîðàäè. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.25 Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Â³äêðèòòÿ
íåáà. Âòðà÷åí³ ìîæëèâîñò³". 10.15
221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü.
11.05 Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ".
12.00 Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.15 Ïîãîäà. 12.25 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç
Ò. Ùåðáàòþê. 12.55 Îêîëèöÿ. 13.25
Ïîãîäà. 13.30 Õ/ô "Òîâàðèø ãåíå-

ðàë". 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.15 Euronews. 15.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.30 Ïîãî-
äà. 15.40 Ò/ñ "Êëåéìî" 5ñ. 16.30 Ò/ñ
"Àãåíò îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ" 9,
10ñ. 18.15 Ïîãîäà. 18.20 Øëÿõàìè
Óêðà¿íè. 18.40 Áåíåô³ñ Ã.Õàçàíîâà.
20.40 After Live (Çà ëàøòóíêàìè
Øóñòåð-Live). 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.15 Øóñòåð-
Live. 22.45 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 22.50 Øóñòåð-Live. 00.30,
01.00 Ï³äñóìêè. 00.45, 01.15 Çà 80
äí³â íàâêîëî ñïîðòó. 00.50 Ïîãî-
äà. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.30 After
Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live).
01.50 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà äâàä-
öÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.00
Ò/ñ "Äîì³âêà" 19ñ.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà íîâèí".
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 10.00 "Ø³ñòü êàäð³â".
10.35, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà" (1). 12.45 "Çí³ì³òü öå
íåãàéíî". 13.45 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåí-
íÿ. Ä³ì çà òèæäåíü". 14.45, 02.05
"Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.45, 02.55
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15 "Êè¿â âå÷³ðí³é".
21.40 Õ/ô "Òðè äí³ íà âòå÷ó" (2).
00.25 Õ/ô "Ñüîãîäí³ òè ïîìðåø" (2).
03.40 Ò/ñ "Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â" (2). 05.05
Ò/ñ "Ñë³äàêè" (1).

IÍÒÅÐ
05.35 Ò/ñ "Çîâí³øíº ñïîñòåðåæåí-
íÿ". 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
12.35, 18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35,
08.10, 08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì".
07.30, 03.25 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10, 12.50 Ò/ñ "Íà êðàé ñâ³òó".
18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà". 19.05 Ïðî-
ãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00, 02.45 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.30, 03.15 "Ïîäðîáèö³.
Íåôîðìàò". 20.40 Ñïîðò ó Ïîäðî-
áèöÿõ. 21.00 "Âåëèêà ð³çíèöÿ ïî -
óêðà¿íñüêè". 23.00 "Âåëèêà ïîë³òè-
êà ç ªâãåí³ºì Êèñåëüîâèì". 02.00
Ò/ñ "Äðóæèíà Ñòàë³íà". 03.30 Ä/ô
"Ñâåðäëîâñüêèé êîøìàð. Ñìåðòü ³ç
ïðîá³ðêè". 04.15 Çíàê ÿêîñò³.

 ICTV
06.45, 07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55,
09.25, 12.55, 19.25, 00.55 Ñïîðò.
07.05 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ñòîï-
10. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30,
19.30, 01.50 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.30, 16.30 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëü-
íî¿ áåçïåêè". 12.45 Ôàêòè. Äåíü.
13.05, 22.30 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïå-
ðåâ³ðêà". 14.15, 20.15 Ò/ñ "Øåô".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.40 Ôàêòè.
Ï³äñóìêè äíÿ. 23.55 Ò/ñ "Ðîçïëà-
òà". 02.00 Ò/ñ "Ê³ñòêè-5". 03.15 ×óäî-
ëþäè.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâèíè. 05.05 "Äîáðîãî ðàíêó".
09.15 "Æèòè çäîðîâî!" 10.25 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.55 "Ìîäíèé
âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!" 13.00
"Äåøåâî òà ñåðäèòî". 14.00 ²íø³
íîâèíè. 14.20 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.15 "Ôåäåðàëüíèé ñóääÿ" .
16.10 "Ìàëàõîâ+". 17.00 Ò/ñ "Íå-
ð³âíèé øëþá". 18.40 "Ïîëå ÷óäåñ".
19.45 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 "Áîæå, êàêîé ïóñòÿê!"
Êîíöåðò Îëåêñàíäðà ²âàíîâà ³ ãðó-
ïè "Ðîíäî". 23.40 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
00.40 "Ì³ñüê³ ï³æîíè". Ñóïåðíîâèé
Øåðëîê Õîëìñ. "Åëåìåíòàðíî".
01.25 Õ/ô "Òðîº íà øîñå".  02.55 Õ/ô
"Íå ãîðþé!". 04.25 Õ/ô "Ïëÿæíèé
ðîçá³éíèê".

ÑÒÁ
05.15 "×óæ³ ïîìèëêè. Ñïàäîê ïàòà-
ëîãîàíàòîìà". 05.55 Õ/ô "Çì³ºëîâ"
(1). 07.40 Õ/ô "Äîíå÷êî ìîÿ" (1).
09.45 Õ/ô "Æ³íêà áàæàº çíàòè".
17.40, 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 17.50
Õ/ô "Âîðîøèëîâñüêèé ñòð³ëåöü".
20.00, 23.40 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-
øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5" . 22.40 "Íà-
ö³îíàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü
âñ³!-5". Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ".
00.55 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 01.55 Õ/ô
"Ùàñëèâî¿ äîðîãè!" (1). 03.35 "Âiêíà-
Ñïîðò". 03.45 Õ/ô "×àêëóí ³ Ðóìáà"
(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ò/c "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00 Ðàíîê ç "Óêðà¿íîþ".
09.25, 13.00 Ò/c "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/c "Âðÿòóâàòè áîñà" (1).
11.00, 21.00 Ò/c "Êàðïîâ" (1). 12.00,
04.20 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00
Ïðàâî íà çàõèñò. 17.00, 19.00,
04.00 Ïîä³¿. 17.10, 19.15, 04.15 Ïîä³¿
Ñïîðò. 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00
Ò/c "Äæàìàéêà" (1). 19.20 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00 Ò/c "ß -
îõîðîíåöü. Ñòàð³ ðàõóíêè" (1). 01.45
Õ/ô "Îáëîãà ïðèáóëüö³â" (2). 03.15
Ëàñêàâî ïðîñèìî. 05.10 Ñð³áíèé
àïåëüñèí.

Ò Å Ò

06.00, 12.55 Ò/ñ "Õòî ó äîì³ ãîñïî-
äàð?" (1). 06.50 Òåëåïóçèêè. 07.25
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 07.45 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.15 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷"
(1). 08.40 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 09.00 Ò/ñ

öÿ" (2). 02.15 Ïîäðîáèö³ òèæíÿ.
03.00 Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü I".

 ICTV
06.00 Ôàêòè. 06.20, 04.35 Ñâ³òàíîê.
07.10 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 08.05
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.40
Äà÷à. 09.25 Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 10.25
Îë³ìï³Ëÿïè. 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ.
12.00 ²íøèé ôóòáîë. 12.35 Ñïîðò.
12.45 Íàøà Russia. 13.05 Õ/ô "Îá-
ëàäóíêè". 14.55 Õ/ô "Òðèíàäöÿòèé
ðàéîí". 16.45 Õ/ô "Òðèíàäöÿòèé ðàé-
îí-2: Óëüòèìàòóì". 18.45 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 19.45 Îñòàíí³é ãåðîé-2. 20.55
Õ/ô "Ïî÷àòîê". 00.05 Õ/ô "Îñòð³â
ïðîêëÿòèõ" (2). 02.35 ²íòåðàêòèâ.
Òèæíåâèê. 02.50 Õ/ô "Êîíâî¿ðè" (2).

ÎÐÒ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâèíè. 06.10
Õ/ô "Ëþäèíà í³çâ³äêè". 07.30 "Ñìàê".
08.05 "Ñëóæó Â³ò÷èçí³!". 08.40
"Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä". 08.50 "Çäîðî-
â'ÿ". 10.10 "Íåïóòí³ íîòàòêè". 10.30
"Äîêè âñ³ âäîìà". 11.30 "Ôàçåíäà".
12.15 Ñåðåäîâèùå ïðîæèâàííÿ.
"Øàõðà¿". 13.20 Õ/ô "Æîðñòîêèé
ðîìàíñ". 17.00 "Âåëèê³ ïåðåãîíè.
Áðàòåðñòâî ê³ëåöü". 18.40 "Íàäáàí-
íÿ Ðåñïóáë³êè: ²ãîð Òàëüêîâ". 21.00
Íåä³ëüíèé "×àñ". 22.00 "Ìóëüò îñî-
áèñòîñò³". 22.40 "Yesterday live".
23.45 "Ïîçíåð". 00.55 Õ/ô "Ðîìàí
"alla Russa". 02.20 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá". 03.05 Õ/ô "Òðè äí³ ïîçà çàêî-
íîì".

ÑÒÁ
04.50 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè"
(1). 06.05 Õ/ô "Ñàìîòíº ïëàâàííÿ"
(1). 07.35 "Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöü-
êîþ". 07.45 "¯ìî âäîìà". 09.05 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 10.05 "Ìàñòåð-
Øåô - 2". 14.00 "Õ-Ôàêòîð - 3". 19.00
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ".
21.45 Õ/ô "Ï'ÿòü ðîê³â òà îäèí äåíü"
(1). 23.50 Õ/ô "Äðóæèíà çà êîíòðàê-
òîì" (1). 01.45 Õ/ô "Êîõàíèé Ðàäæà"
(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

06.00, 05.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.50 Ïîä³¿. 07.10 Õ/ô "Âåëèêèé òàòî"
(1). 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî. 10.00
Òàºìíèö³ ç³ðîê .11.00 Õ/ô "Íàâ³ùî
òè ï³øîâ" (1). 13.00 Ò/c "Çëî÷èí áóäå
ðîçêðèòî" (1). 15.00, 21.10 Ò/c
"²íòåðíè" (1). 16.00, 20.00 Ò/c
"ÑÎÁÐ" (1). 19.00, 03.30 Ïîä³¿ òèæ-
íÿ. 22.15 Òîê-øîó "Âåëèêèé ôóòáîë".
00.15 Ò/c "Âåäìåæèé êóò" (1). 04.15
Ò/c "Äîðîæí³é ïàòðóëü - 11" (1).

Ò Å Ò
06.00 ¯æ òà õóäíè. 06.50 Ò/ñ "Õòî ó
äîì³ ãîñïîäàð?" (1). 07.25 Ì/ñ
"Ëóíò³ê" (1). 07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿ-
òà. 08.00 Òåëåïóçèêè. 08.35 Áàéäè-
ê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
09.25 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 09.45 Ì/ñ "×îð-
íèé ïëàù" (1). 10.45 Ì/ô "Ìóëàí 2"
(1). 11.55 Õ/ô "Äîêòîð Äóë³òòë 5"
(1). 13.40, 18.30 Àëüî, äèðåêòîð?!.
14.45 Îäíà çà âñ³õ. 15.10 Ì/ô
"Ïðàâäèâà ³ñòîð³ÿ ×åðâîíî¿ Øàï-
êè" (1). 16.45 Õ/ô "Äîêòîð Äóë³òòë
2" (1). 19.35 Â³òàëüêà. 21.25, 00.40
Äàéîø ìîëîäüîæ!. 22.15 Ñëàâà ç³
Ñëàâºêîì Ñëàâ³íèì. 22.50 Õ/ô "Ïî-
ìñòà ïðèäóðê³â" (1). 01.00 Ïðîô-
³ëàêòèêà.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - ä/ñ "Âîäà-ë³í³ÿ æèòòÿ" . 8:30 -
Íîâèíè "×àñ". 9:00 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 9:05 - ìóçè÷íà ïðîãðà-
ìà "Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ"
. 11:00 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 - Íî-
âèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - "Äóõîâíå
äæåðåëî" (ïîâòîð). 13:45 - Ì/ô.
14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -
Ä/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Ì/ô. 18:30 - Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêî-
âèé âèïóñê "7 äí³â". 21:10 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 22:35 - Õóäîæí³é
ô³ëüì . 00.20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë

09.15 Ì/ñ "Êóíã-ôó Ïàíäà: Äèâî-
âèæí³ ëåãåíäè". 09.50 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè
ç Ìàäàãàñêàðó". 10.15 Øîó Øàðà.
11.15 Íåä³ëüíèé îô³ñ. 12.15 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 15.50 Ì/ô "Ãóôè".
17.30 Õ/ô "Ñóò³íêè. Ñàãà. Çàòüìà-
ðåííÿ". 20.00 ØîóìàSòãîóîí.
22.25 Ïðîêèíóòèñÿ ñëàâåòíèì.
23.25 Õ/ô "Ñïèñîê êë³ºíò³â" (2).
01.20 Ñïîðòðåïîðòåð. 01.25 Ò/ñ
"Îäíà í³÷ ëþáîâ³". 02.25, 02.55
Çîíà íî÷³. 02.30 Ëåîïîëüä, àáî
âòå÷à â³ä ñâîáîäè. 03.00 Áîãäàí
Õìåëüíèöüêèé. 04.00, 04.30 Çîíà
íî÷³ Êóëüòóðà. 04.05 Ñóìíèé
Ï'ºðî.
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Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî

òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 26
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 11
     äiâ÷àòîê – 15
     îäðóæèëîñÿ –

18 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 1 ïàðà;
ïîìåðëî – 17 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî

ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

☺ ☺ ☺

ОВЕН.  Берiть вiд
життя все найкра�
ще. Вiдчуття свята,
успiх в справах сер�

дечних, приток нових мож�
ливостей дозволять легко
впоратися з будь�якими
ускладненнями. Хороший
час для оформлення нових
союзiв i договорiв.

ТIЛЕЦЬ. У поне�
дiлок щось може
вас сильно стурбу�
вати, але не пос�

пiшаєте активно впливати
на хiд подiй. З вiвторка ви
вiдчуєте себе упевненiше,
а обставини будуть
сприятливiшi для
реалiзацiї планiв i бажань.

БЛИЗНЮКИ. Вам
доведеться iз зав�
зятiстю i наполег�
ливiстю рухатися
до своїх цiлей. Не

дивлячись на затримки в
справах i фiнансовi уск�
ладнення, становище ва�
ше з кожним днем вирiв�
нюється.

РАК. На вас чекає
багато  зустрiчей,
частина з яких по�
кажуться випадко�

вими, але нагадають вам
про минулi подiї. Можли�
ве повернення старого по�
чуття, вiдновлення вiдно�
син.

ЛЕВ. Цього тижня
не перенапружуй�
теся. Попереду у
вас насичений пе�

рiод, а поки набирайтеся
сил, вiдпочивайте i до�
водьте до завершення
нагальнi справи.

ДIВА. Цього тижня
ви одержите iн�
формацiю, яка мо�
же змiнити вашi

плани або примусить про
щось серйозно замисли�
тися. Особливо будьте
уважнi до тем, якi вже ви�
никали у минулому.

ТЕРЕЗИ. Понедiлок
буде не кращим
днем для реалiзацiї
важливих планiв. I

краще не вступати в супе�
речки i дискусiї з партне�
рами, особливо, якщо
вiдчуваєте, що вас прово�
кують на конфлiкт.

СКОРПIОН. Зро�
бiть акцент на спра�
ви, якi вимагають
грунтовних витрат

сил. Це iдеальний час, щоб
довести до кiнця якусь
тему або окремий її етап.

СТРIЛЕЦЬ. Ваша
активнiсть день вiд
дня зростає. Цей
тиждень принесе
змiни у областi

почуттiв, але вашу увагу
буде зосереджено не
тiльки на особистих спра�
вах.

КОЗЕРIГ. Най�
бiльш важливi захо�
ди плануйте на пер�
шу половину тижня.

Ви можете повернутися
до проектiв, якi давно че�
кали вашої уваги.

ВОДОЛIЙ.На вас
чекає багато робо�
ти. Але прагнiть
врегулювати своє

навантаження i не споку�
шайтеся новими пропо�
зицiями. Незабаром ваше
життя стане ще iнтен�
сивнiшим.

РИБИ. Любов може
стати для вас дже�
релом самих супе�
речливих вражень i

вiдчуттiв. Не тiльки
вiдчуття, але й слова на�
бувають особливого зна�
чення.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Êàê ëþáîâíèê ïðèõî-
äèë – òàê âèäåëè âñå!!!

À êàê âîðû â äîì ëåç-
ëè, òàê âñå ñïàëè!!!!

Ðàíüøå ÿ äóìàëà, ÷òî
ñ óìà  ìåíÿ ñâåäóò ìóæ-
÷èíû. Òåïåðü  ÿ òî÷íî
çíàþ, ÷òî ñïðàâëþñü
ñàìà.

– Êóäà ðåøèëè  âî âðå-
ìÿ îòïóñêà ñúåçäèòü
îòäîõíóòü?

– Ìû ñ æåíîé ïîäñ÷è-
òàëè íàø áþäæåò è
ðåøèëè, ÷òî ìû íå óñ-
òàëè.

Ðàçãîâàðèâàþò äâà
øêîëüíèêà:

– Ó íàñ  óðîêà ìóçûêè
íå áóäåò.

– À ïî÷åìó?
– Ó÷èëêà â äåêðåò

óøëà.
– Äîèãðàëàñü.

Åñëè æåíùèíà óñïåø-
íà, íåîòðàçèìà è äî-
âîëüíà æèçíüþ, çíà÷èò
îíà êîìó-òî  ìñòèò.

Ïàïà ñ  ìàëåíüêèì ñû-
íîì èäóò,  ñûíîê  êàíþ-
÷èò âñå âðåìÿ:

– Ïàï! Õî÷ó ýñêèìî!
Õî÷ó ýñêèìî!..

Ïàïà îñòàíàâëèâà-
åòñÿ è ãîâîðèò:

– Ñûíîê, è ÿ õî÷ó  ýñ-
êèìî! Íî äåíåã ó íàñ ñ
òîáîé òîëüêî íà âîä-
êó.

– Âàñèëèé Èâàíîâè÷,
âîò ñêàæè: ïî÷åìó Óêðàè-
íà ñ íàñåëåíèåì 46 ìèë-
ëèîíîâ ÷åëîâåê ïðîèãðû-
âàåò  â ôóòáîë Ñëîâåíèè
ñ íàñåëåíèåì  2 ìèëëèîíà
÷åëîâåê?

– Ïîòîìó, Ïåòüêà,  ÷òî
íàéòè õîðîøåãî ôóòáî-
ëèñòà ñðåäè 46 ìèëëè-
îíîâ  â 23 ðàçà òðóäíåå,
÷åì ñðåäè 2 ìèëëèîíîâ!

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

ВСІМ  МУЖИКАМ
ПРИКЛАД

Індієць Харьяна Рамджит
Рахгав став батьком в 96
років.

Це найстаріший  молодий
батько на планеті. До речі,
донедавна пенсії в Індії існу�
вали тільки для слонів  і
євнухів.

ІТАЛІЙКА ЗАПОВІЛА
ДВА  МІЛЬЙОНИ

ЄВРО СВОЇЙ СОБАЦІ
Мешканка Італії заповіла

своєму собаці майно, що
оцінюється приблизно в
два мільйони євро, по�
відомляють місцеві ЗМІ.
Про рішення 84�річної
мешканки міста Казерта

повідомила її адво�
кат Лучія Еспозіто.
Згідно із заповітом,
собаці Кикко діста�
нуться дві кварти�
ри, кілька земель�
них ділянок, а також
банківські рахунки її
літньої господині.
Еспозіто зазначи�
ла, що таке рішення
господиня тварини
прийняла після
смерті чоловіка.

Відповідно до

італійського законодавства,
прямий заповіт майна до�
машнім тваринам не має
юридичної чинності. Тому
охочі залишити спадщину
улюбленій кішці або собаці
обов'язково повинні при�
значити виконавця своєї
волі — фізичну особу або
якусь громадську організа�
цію. Зазначається, що ви�
конавцем волі 84�річної іта�
лійки буде її адвокат.

У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
МОРСЬКА СВИНКА

ВИЖИЛА ПІСЛЯ
ЧОТИРЬОХ ГОДИН

У СУШАРЦІ

У Новій Зеландії морська
свинка Чіка провела в су�
шарці чотири години і при
цьому вижила. За інфор�
мацією ЗМІ, свинка потра�

ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
бригади лісорубів. Оплата праці потижне�

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

0674715558, 0990550917.

Почему водку закусывают
огурцами?

Почему водку принято закусывать солеными
огурцами? Так сложилось или в этом есть глу�
бинный (к примеру, химический) смысл?

И. Симонко

Отвечает Владимир НУЖНЫЙ, нарколог, док�
тор медицинских наук:

– Водку принято закусывать не только солеными
огурцами,   но   и   селедкой, квашеной капустой и т. д.
Водка изначально  имеет  неприятный вкус. Поэтому
смысл острых закусок как раз в том, чтобы забить
неприятные ощущения,  так  сказать,  получить    иной
«вкусовой удар». Однако если человек пьет много,
регулярно и долго, то начинает получать удовольствие
от вкуса водки. Плюс к этому соленые огурцы содер�
жат вещества, облегчающие последствия алкоголь�
ного похмелья. Правда, подпитка ими не столь акту�
альна в сам момент питья, сколько после него. Вот
почему наутро после употребления алкоголя многих
тянет на солененькое. Огуречный рассол, квашеная
капуста имеют сбалансированный состав микроэле�
ментов (калий, магний, натрий, органические кисло�
ты, например, молочная, и др.), снижающих мучения
от выраженного похмелья.

У МУКАЧІВСЬКОМУ ДРАМТЕАТРІ
4.11.2012 â 12.00

â³äáóäåòüñÿ âèñòàâà äëÿ ä³òåé ª. Òèùóêà
«Ïðèíö òà ÷óäîâèñüêî»

î 17.00 – âèñòàâà äëÿ äîðîñëèõ À. Ãàë³íà
«Êîíêóðñ»

Ëàñêàâî ïðîñèìî!

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

пила в сушарку, залізши в
приготовлені для сушіння
простирадла.

Господиня свинки Ме�
рилін Джонс не помітила
свою вихованку в купі
білизни і поклала його су�
шитися. Джонс встанови�
ла таймер сушіння   на   30
хвилин, але через якийсь
час відключила прилад, бо
їй не сподобався запах, що
виходив від нього. Як на�
голошується, гарячі про�
стирадла залишалися в
сушильному апараті протя�
гом чотирьох годин, перш
ніж брат господині забрав
їх і почав застеляти ліжко.
Під час цього процесу Чіка
випала з висушеної пост�
ільної білизни.

СВІТЛА І ВДЯЧНА ПАМ’ЯТЬ
Несподівано, у розквіті

творчих сил пішла із життя
дорога і глибоко шанована
нами людина –

ШИПІЦИНА
Галина Миколаївна –

ветеран педагогічної справи,
яка багато років свого життя,
щедру на добро душу, мате�
ринську любов віддала вихо�

ванню дітей – вчителем молодших класів, а
останнім часом вихователем групи продов�
женого дня ЗОШ № 8 і № 10. Глибоко сумує�
мо і розділяємо гіркоту тяжкої втрати з рідни�
ми і близькими покійної. Світла і вдячна па�
м’ять про Вас, дорога Галино Миколаївно,
завжди житиме у наших серцях.

 Адмінстрація, педколектив ЗОШ № 10,
діти і їх батьки.


