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

       (Ò.:  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¿
ä³ÿëüíîñò³ áóäü-ÿêèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ïðà-
âîâå çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàííÿ
á³çíåñ-ïëàí³â ³ ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü.

     Îôîðìëåííÿ àïîñòèëþ íà äîêóìåíòàõ
äëÿ ä³¿ çà êîðäîíîì.

     Îö³íêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

     Áåçïëàòí³ êîíñóëüòàö³¿ ïî ñïàäêîâîìó
ïðàâó.

     Ïåðåêëàäè ç óãîðñüêî¿  ìîâè.

У всі дні, крім суботи й неділі
з 8.30  до 17.30 год. і в інші дні
        та час за домовленістю
                            з клієнтом.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ
багатоквартирних житлових будинків !!!

Згідно рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради
"Про затвердження наслідків конкурсу з визначення виконавців поB
слуг з управління будинками" від 23 жовтня 2012 р. № 261 та рішення
Мукачівської міської ради від 25 жовтня 2012 р.  – ТОВ "І.Т.В Сервіс"
визнано виконавцями послуг з утримання будинків та прибудинкових
територій, які перебували на утриманні ММКП "ЖРЕПB3" та ММКП
"ЖРЕПB5" м.Мукачево.

В зв'язку з цим, з 1 грудня 2012 року надання послуг з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій в зазначених мікрораB
йонах м. Мукачево буде здійснюватися управляючою компанією
"І.Т.В. Сервіс"

На виконання вимог п. 1, ч. 3, ст. 20 Закону України "Про житловоB
комунальні послуги" з метою належного, своєчасного, та якісного
надання послуг, переконливо просимо мешканців багатоквартирних
будинків, які перебували на утриманні ММКП "ЖРЕПB3" та ММКП
"ЖРЕПB5" м.Мукачево, звернутися в найкоротший термін до ТОВ
"І.Т.В. Сервіс" для укладання договору з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій за адресою: м. Мукачево вул. Горького,
9 (приміщення колишнього ЖРЕПB3 або м. Мукачево, Ужгородська,
17 (приміщення колишнього  ЖРЕПB1).  Для укладання договору при
собі необхідно мати документ, що посвідчує особу  та документ, що
посвідчує власність на квартиру.

Споживачам, що згідно із законодавства користуються пільгою по
оплаті житловоBкомунальних послуг (квартплата) необхідно надати
копію документа, що підтверджує наявність пільги (копію посвідченB
ня)

Просимо звернути увагу, що пільга буде надаватися з моменту
пред'явлення пільговиком відповідного посвідчення.

Телефон для довідок (03131) 3B21B21
www.itvservice.com.ua

ПРЕЗИДЕНТ Мексики Фелiпе Кальдорон внiс у конг�
рес пропозицiю перейменувати країну — замiсть
нинiшнiх Сполучених Штатiв Мексики повернути їй ста�
ру назву — просто Мексика.

У ЦI днi в Парижi  збираються вiдкрити першу у Європi
мечеть для людей з нетрадицiйною сексуальною
орiєнтацiєю. В iнших країнах  уже дiють понад 20 мече�
тей для геїв.

ЕКОНОМIЧНА криза не щадить нiкого. Польща i Пор�
тугалія вiдмовилися у цьому роцi  вiд участi у
мiжнародному пiсенному конкурсi “Євробачення”, щоб
зберегти бюджетнi кошти.

У БОСНIЙСЬКОМУ мiстi Зенiца вiдбувся незвичай�
ний  футбольний матч — мiж командами iмамiв�му�
сульман i католицьких священикiв. Перемогли католи�
ки з рахунком 5:3. Зiбранi вiд глядачiв кошти переказа�
но на будiвництво нового дитсадка.

НАЙВИЩУ у свiтi споруду за 90 днiв взялася звести
одна китайська будiвельна компанiя. Цей хмарочос
матиме 220 поверхiв загальною висотою 838 м i мати�
ме  загалом 1 мiльйон квадратних метрiв корисної
площi.

ЛИШЕ 4% молодих українцiв, якi мають вищу освiту
не хочуть виїжджати з рiдної країни. 48 вiдсоткiв готовi
виїхати за  кордон хоч вiдразу.

ЛIВЕРПУЛЕЦЬ Грегем Х’юз став першою людиною
планети, яка вiдвiдала 201 країну без використання
авiатранспорту. Мандрiвник  подолав 160 тисяч
кiлометрiв, на це йому пiшло 1426 днiв.

ДЕСЯТИРІЧНА українська спiвачка Анастасiя Петрик
вперше принесла Українi перемогу на дитячому
“Євробаченнi” у Амстердамi.

НА ВIДМIНУ вiд України, де цей законопроект затю�
кали опозицiонери, закон, що передбачає кримiнальну
вiдповiдальнiсть за брехню i наклеп у засобах масової
iнформацiї прийнято в Iталiї.

У МУКАЧІВСЬКОМУ ДРАМТЕАТРІ
9.12.2012 î 12.00 – âèñòàâà äëÿ ä³òåé

"Âåñåëà êâàìïàí³ÿ".
Â öåé æå äåíü î 17.00 – ïðåì’ºðíà

âèñòàâà Ì.Ãîðüêîãî
"Ìàòü" ("Âàññà Æåëåçíîâà”)



Ëþäè èùóò ñåáÿ âåçäå, òîëüêî íå â ñåáå ñàìèõ. (Â. Êëþ÷åâñêèé).Ëþäè èùóò ñåáÿ âåçäå, òîëüêî íå â ñåáå ñàìèõ. (Â. Êëþ÷åâñêèé).Ëþäè èùóò ñåáÿ âåçäå, òîëüêî íå â ñåáå ñàìèõ. (Â. Êëþ÷åâñêèé).Ëþäè èùóò ñåáÿ âåçäå, òîëüêî íå â ñåáå ñàìèõ. (Â. Êëþ÷åâñêèé).Ëþäè èùóò ñåáÿ âåçäå, òîëüêî íå â ñåáå ñàìèõ. (Â. Êëþ÷åâñêèé). ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà22222 6 ãðóäíÿ  2012 ð.

¹ 49 (949)¹ 49 (949)¹ 49 (949)¹ 49 (949)¹ 49 (949)

ñò .ñò .ñò .ñò .ñò .

«Ðåôîðìè»
â³ä Àðáóçîâà:
êîìó âèã³äíî?

Законопроект щодо 15% податку до Пенсійного
фонду з обміну іноземних валют для фізичних осіб
прогримів на всю країну, наче неочікувана, підступ�
на та жорстока блискавка з темних й суворих не�
бес. Попри те, що 20 листопада даний законопро�
ект було відкликано з парламенту, ризики ухвален�
ня антинародної законодавчої норми існують і сьо�
годні.

Головним ідейним натхненником та лобістом вве�
дення 15% податкового збору на обмін валют для
населення України є керівник НБУ Сергій Арбузов.
Мало того, пан Арбузов пропонує запровадити ще
й кримінальну відповідальність для так званих ва�
лютників. При цьому Сергій Геннадійович запев�
няє, що введення збору з продажу іноземної валю�
ти за готівкову гривню не спричинить проблем для
громадян, а навпаки захистить їхні інтереси. Щоп�
равда,  добродій Арбузов не пояснює, яким саме
чином це відбуватиметься. Зрозуміло лишень одне
– якщо вступить у дію «закон Арбузова», то при
обміні, скажімо, 500 євро, 75 потрібно буде відда�
ти державі. А на руки отримати гривні на суму, ана�
логічну 425 євро! Ось така «гуманна та економічно
зважена» політика від Сергія Арбузова. Ось такі ге�
ніальні ідеї відвідують мудру голову керівника На�
ціонального банку.

За словами експертів та аналітиків, запропоно�
вані зміни – це фактичне повернення у роки Радянсь�
кого Союзу. На думку письменника та своєрідного
бізнес�філософа Геннадія Балашова, у разі прий�
няття «валютного законопроекту» потрібно, вза�
галі, забороняти громадянам тримати валюту у
власних кишенях і повертатися до часів Михайла
Булгакова, коли тільки�но народжувався СРСР. Зга�
дуючи 90�і роки, пан Балашов нагадав ЗМІ, що у ті
часи за наявність валюти на руках можна було по�
трапити за грати на 10 років.

За прогнозами експерта, вступ у дію силового
методу Нацбанку спричинить «появу потужного
руху мафіозних груп, що виникатимуть на основі
перепродажу валюти. І чим вищим буде прибуток,
тим більше цим будуть займатися».

На жаль, Сергій Арбузов не вчить уроки історії.
Якщо не власної, то хоча б чужої. Візьмемо, на�
приклад, «сухий закон» у США. Чим все закінчило�
ся? Розквітом мафії, стріляниною, кров’ю та пияц�
твом американців.

Якщо ж говорити про сьогодення, то можна ска�
зати, що заборонні заходи призведуть до того, що
буде знищено увесь бізнес, а Україна стане сиро�
винним придатком навіть не Європи, а Китаю. Таку
сумну дійсність обіцяють нам пропозиції Сергія Ар�
бузова.

Варто сказати, що законопроект про запровад�
ження15% податку на обмін валюти для простих
громадян викликав незадоволення не тільки серед
населення, але й серед представників діючої вла�
ди. Наприклад, одноголосно і рішуче проти такої
законотворчої норми виступили депутати�мажо�
ритарники від правлячої партії. Їхня реакція цілком
зрозуміла, адже після ухвалення «закону Арбузо�
ва», цим людям можна взагалі не з’являтися на їхніх
виборчих округах.

Відомий економіст Олександр Пасхавер порадив
пану Арбузову змінювати усю економічну систему,
а не хапатися за екстравагантні методи, що діють
від сили один�два місяці.

«Сергій Арбузов стверджує, що це зніме долари�
зацію економіки, але моє розуміння доларизації �
це потреба в іноземній валюті через недовіру до
національної. Тому насильницька «дедоларизація»
� це насильство над суспільством. Для того, щоб
не було недовіри, потрібно було забезпечити дов�
іру до влади, до держави і до гривні. Насильством
нічого не вирішиш з тієї причини, що соціальні про�
цеси значно сильніше будь�яких адміністративних
методів. У підсумку виходять потворні форми того
ж самого», � сказав експерт журналістам.

Політичні  аналітики прийшли до висновку, що
Сергій Арбузов зробив медвежу послугу Президен�
ту України. Відтепер, під сумніви ставляться не
тільки прем’єрські амбіції керівника НБУ, але й вза�
галі подальша доцільність його перебування в си�
стемі влади. Адже ініційовані Арбузовим авантюри
не сумісні з проголошеним курсом на стабільність
у державних справах.

Галина СЛОВ’ЯНЕЦЬ, журналіст.

Повір у себе!
Коли, здається, жити неспромога,
Коли, здається, більше сил нема,
Повір у себе, і твоя тривога
Розвіється, як марево, сама.

Зустрічаючи на вулиці людину на візку, хтось ховає по�
гляд і похапцем прямує далі, інший пропонує допомогу аби
здолати пандус чи перейти дорогу. Однак, про те, чи зруч�
но людині пересуватися у візку, зазвичай думати не прий�
нято, принаймні серед тих, чий рух не обмежують фізичні
проблеми.

Щороку до Міжнародного дня людей з особливими по�
требами у Мукачівській ЗОШ І�ІІІ ступенів №10 проводить�
ся спортивно�культурний захід «Повір у себе». Цього року
такий захід відбувся 2 грудня у спортивному залі школи
для людей з обмеженими можливостями з усієї області.

Традицією стало те, що до цього заходу готується вся
школа. Учні  підготували виставку малюнків та стіннівок «Поч�
німо вчитись доброті!». Психологом школи було проведено
анкетування серед учнів з метою формування толерантного
ставлення до людей з особливими потребами.

Урочисту частину заходу відкрила директор ЗОШ №10
Жабко Н.В., яка привітала гостей та зауважила присутнім,
що пам’ятати про людей з особливими потребами та допо�
магати їм треба щодня, а не тільки один день на рік.

Цікавою була концертна програма, яку підготували учні
школи під керівництвом заступника директора школи з ви�
ховної роботи Гелетей Е.М. Запам’яталась  присутнім ав�
торська пісня «Давай, давай!» у виконанні одного з гостей
Базька Віктора.

Усі присутні були задоволені можливістю поспілкувати�
ся,позмагатися, а переможці змагань з настільного тенісу
та шашок були нагороджені медалями та кубками.  На згадку
про зустріч всі учасники отримали  квіти та чудовий настрій.

Тимчасовий порядок визначення оц�
іночної вартості нерухомості та об’єктів
незавершеного будівництва, затверд�
жений Постановою Кабінету Міністрів
України від 26.10.2011 року за №1103,
передбачає процедуру визначення
вартості нерухомості у разі її відчуження
(крім спадкування та дарування).

Пунктом 172.8 статті 172 Податково�
го кодексу України  передбачено, що
для цілей цієї статті під продажем ро�
зуміється будь�який перехід права
власності на об’єкт нерухомості, крім їх
успадкування та дарування, що для но�
таріуса означатиме можливість засто�
сування оціночної вартості нерухомості
не лише при посвідченні договору
купівлі�продажу (міни), але й у інших
випадках, коли укладений договір щодо
нерухомості має наслідком перехід
права власності на неї.

Згідно з п.172.3 статті 172 Податко�
вого кодексу України дохід від прода�
жу об’єкта нерухомості визначається
виходячи із ціни зазначеної в договорі
купівлі�продажу, але не нижче оціноч�
ної вартості такого об’єкта, розрахова�
ної органом, уповноваженим здійсню�
вати таку оцінку відповідно до закону.

Крім того Податковий кодекс Украї�
ни  передбачає оподаткування вартості
майна успадкованого та отриманого у
дарунок. Статтею 174 Податкового ко�
дексу України  визначено порядок опо�
даткування успадкованого та отрима�
ного в подарунок майна. Хоча особа�
ми, відповідальними за сплату подат�
ку до бюджету є спадкоємці або обда�
ровані, однак нотаріус перевіряє спла�
ту податку спадкоємцем�нерезиден�
том, обдарованим�нерезидентом, а
також подає щокварталу до органу дер�
жавної податкової служби за місцем

ВИСНОВОК ОЦІНОЧНОЇ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ
ПРИ ОФОРМЛЕННІ НОТАРІАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

Залізниця вже продає
квитки на Новорічні свята

“Укрзалізниця” вже призначила сім потягів на Новорічні свята, –
з яких шість — у західному напрямку.

Два додаткові поїзди курсуватимуть між Києвом та Ужгородом, два —
між Києвом та Івано�Франківськом, по одному – між Львовом та Сімферо�
полем, Львовом і Дніпропетровськом, Сімферополем та Києвом. Заплано�
вано, що ці додаткові потяги за свята мають здійсни�
ти 129 рейсів. Це лише перша “партія” додаткових
поїздів на Новорічні та Різдвяні свята. В “Укрзаліз�
ниці” кажуть, що вивчатимуть попит на квитки (вони
уже продаються в залізничних касах) і за потреби при�
значатимуть додаткові потяги та дочіплятимуть до�
даткові вагони тих, які курсують постійно.

розташування нотаріальної контори або
робочого місця приватного нотаріуса,
інформацію в порядку, встановленому
Податковим кодексом. А це означає, що
вартість майна повинна бути визначе�
на для обчислення доходу незалежно
від того, оподатковується цей дохід чи
за наявності певних ознак не оподатко�
вується. Необхідно визначити принцип
конституційної рівності всіх громадян
перед законом, адже не може бути
різниці у підходах визначення оціноч�
ної вартості для обчислення доходу.
Більше того, процедура, порядок та
перелік документів, які надаються для
посвідчення договорів відчуження не�
рухомого майна, не можуть відрізня�
тися за принципом оподаткування чи
не оподаткування доходів.

Тому напрошується висновок, що виз�
начення оціночної вартості для обчис�
лення доходу при посвідченні дого�
ворів відчуження (купівлі�продажу,

міни, дарування), отриманні свідоцтва
про право на спадщину, необхідне у
кожному випадку отримання доходу.  Це
по�перше.

По�друге, з 01 січня 2013 року наби�
рають чинності Закон України «Про
внесення змін до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обмежень» та
інших законодавчих актів України»,
яким скасовуються повноваження бюро
технічної інвентаризації щодо реєст�
рації речових прав на нерухоме майно,
тобто у витягу з реєстру прав власності
не буде вказуватись інвентарна ціна
нерухомості, що само собою, на мою
думку, зніме питання витребовувати чи
не витребовувати висновок оціночної
вартості майна.

  В. ГЕРЦУСКІ5ТОРЖАШ,
приватний нотаріус

Мукачівського міського нотарі5
ального округу
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ÍÀØÀ ÀÍÊÅÒÀ

«ß ÏÐÈÉØËÀ ÍÀ ÖÞ ÇÅÌËÞ,
ÙÎÁ ÐÎÑÒÈÒÈ ÂÈÍÎÃÐÀÄ…»

– Як Ви самі представилися б
нашим читачам?

– Я, Марія Михайлівна Русинко,
з діда�прадіда селянка, люблю
землю, нелегку працю на ній. Все
життя трудилася заради людей,
загального успіху колективу. І сьо�
годні не зраджую матінці�году�
вальниці – святій земельці, на якій

Життєрадісна, красива і душею молода. Із серйозним, відповідальним ставленням
до життя і свого місця в ньому. З твердим переконанням, що кожна людина приходить
у цей світ з власною місією, з упевненістю, що мрії здійснюються (а всі наші успіхи – то
здійснення мрій), проблеми вирішуються – якщо того прагнути по'справжньому, з
умінням та бажанням бачити все красиве навколо себе. Бо й сама вона, знаний на всю
Україну майстер'виноградар, Герой Соціалістичної Праці, колишнього бригадира
Мукачывського радгоспу'заводу з’явилася у цьому світі, аби зробити його добрі'
шим, теплішим, світлішим, аби прикрасити його своїми трудовими здобутками, хо'
рошими думками, вчинками, аби спонукати до того інших. Такою постає перед чита'
чами міськрайонки «Мукачево»  Марія Михайлівна РУСИНКО з її відповідями на
редакційну анкету.

– Що таке, на Вашу думку,
любов?

– На мою думку, любов – це ек�
замен на людську гідність. Це пе�
ревірка самого себе, це перевірка
дівчиною юнака: який він – щед�
рий чи скупий, злий чи добрий, як
працює, як ставиться до батьків,
до старших людей, до дітей… Лю�

ростила сад�виноград…
– Ваш улюблений колір, за'

пах, продукт, напій?
– Червоний. В усіх відтінках � від

ніжно�рожевого (так цвіте яблуня,
персик, абрикос) до темно�бордо�
вого (бархатні троянди). Найрідн�
іший березневий запах поля.
Улюблена страва – тісто з до�
машнім сиром та сметаною… Скля�
ночка сухого вина – найкраще га�
сить спрагу і сил у роботі додає…

– Чим для Вас пахне дитин'
ство?

–  Парним молоком і свіжим
житнім хлібом.

– Щастя – це ... що? Ви щас'
лива людина?

– Сьогодні з висоти своїх літ
бачу, що найбільше щастя – це здо�
ров'я. Тільки час від часу до нас
навідується думка: от якби всі
люди стали щасливими. Думка ця
дещо утопічна. Та хочеться вірити
у її можливість. Хоч і заважає сьо�
годнішня складна і жорстока
дійсність. А чарівників, які могли б
помахом палички, чи магічним
словом те здійснити, життя нам не
дало. Щодо мене, то я щаслива
людина. Ще в молодості помітила,
що життя людей, єдина мета яких
– егоїстичне щастя, дуже швидко
втрачає будь�яку колективну мету.
Я ж всеньке життя трудилася за�
ради нашого трудового колективу,
підприємства. Жила ними. І в цьо�
му бачила своє щастя. І дітей своїх
учила трудитися заради загально�
го успіху. Так торувала свою стежку
до щастя, дякувати Богові, мені це
вдавалося.

– У чому Ви бачите сенс жит'
тя?

–Хотіла сказати, що в умінні
працювати так, щоб з тебе брали
приклад. Але цього замало. Бо за
своє життя зустрічала багатьох
чесних, працьовитих, старанних
трудівників, які вміли добре ро�
бити, але їм було важко вислови�
ти свою думку, особливо тоді, коли
вона розходилася з думкою на�
чальства. Таким, загалом дуже
порядним людям, важко відстоя�
ти свою точку зору або від чогось
відмовитися – не вистачає впев�
неності, або ж не знаємо як пра�
вильно це зробити, щоб нікого не
образити. Ось і прагнула все тру�
дове життя вчити моїх роботящих
товаришів поводитися так, щоб і
свою впевненість показати, і до
образи гідності й честі не дійти.
Божі заповіді, моральний Кодекс
надавали нам усі правила гідної
поведінки, а от бракувало дрібниці
– уміння гідно ними користувати�
ся.

бов � це не просто слова, це ще й
високі почуття. Перша юнацька
любов відрізняється від любові
подружньої. З юнацької починаєть�
ся все: здивування, краса, благо�
родство, доброта, сім'я, діти. Ма�
теринська любов – то вже інше,
чоловік відступає на другий план,
батько, мати – на третій… Любов,
у вузькому значенні, це те, що суп�
роводить життя двох, що робить
його щасливим або ні. Я обрала в
чоловіки свого Михайла за те, що
був чесний, порядний, працьови�
тий, мене слухав і дуже любив
свою сім'ю…

– Ви добре пам’ятаєте най'
щасливіший день свого життя?
А найнеприємніший?

–Найщасливішими днями для
мене були – листопад 1949 року,
коли мені вручили "Золоту медаль"
Героя Соціалістичної Праці й ор�
ден Леніна за високі показники у
вирощуванні врожаю винограду.
Друга радість прийшла, коли мене
обрали депутатом Верховної Ради
України. Вистачало й сумних і не�
простих днів. Та всі вони меркли
перед тим, що пережила коли хо�
вала  батьків, відтак свого 37�річно�
го чоловіка… Йому б жити й жити,
радіти дітям, але на все воля
Божа…

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

– Зраду не прощаю. А от наклеп,
брехню можу пробачити, тому, що
вони до мене не пристають. Люди
мене знають. А те, що в житті, на
жаль, частенько зустрічаються ті,
хто готовий підставити ніжку, аби
ви впали й якнайболячіше вдари�
лися. А скільки є тих,  що носять в
душі своїй сокиру, якою готові
підрубати коріння дерева чужої
радості, допекти, образити… Я
істинна християнка, І судити їх не
хочу. Бог їм суддя.

– Як Ви сприймаєте христи'
янську заповідь: «Возлюби во'
рогів своїх»?

– Слава Богу, ворогів не маю. То
й любити їх не мушу.

– Щось може довести Вас до
сліз?

–  Хоч я  і сильна особистість,
але жінка. І все жіноче мені при�
таманне. В тому числі й ніжне,
емоційне серце. Розчулити мене
може багато що. А тоді сліз не втри�
маєш.

– Якими якостями треба во'
лодіти, щоб досягти успіху?

–Всяка справа, мала чи велика,
потребує від людини продума�
ності, зосередженості, наполегли�
вості, вміння… А для великого діла

треба мати невтомну наполег�
ливість. Тоді й успіх не забарить�
ся. Коли була малою, то дивувала�
ся, чого це батько мій, у перший
весняний вихід у поле старанно
голився, одягав свіжу сорочку і
дуже прохально молився? У Госпо�
да він просив допомоги, щоб дав
йому змогу виростити врожай.

Земля для нього була живою істо�
тою, до якої не годилося іти нео�
хайним. Уже пізніше, у школі голів
колгоспу, я знайшла відповідь на
те, бачене мною в дитинстві. Ви�
являється, що вчені�психологи до�
вели, що все те, що бачимо вдома,
на вулиці, на роботі – тісно пов'я�
зане з нашим настроєм, самопо�
чуттям, працездатністю. Людина,
як частина середовища також
своїм виглядом впливає на психо�
логічний стан оточуючих. Ось і при�
щеплював нам, дітям батько святу
повагу до землі. І я завжди дбала,
роблю це і сьогодні, щоб мій
зовнішній вигляд не дратував око
оточуючих.

– Чи є у Вас особиста форму'
ла успіху?

– Вимагаючи від інших виконан�
ня тої чи іншої вказівки, не забу�
ваймо сказати один одному: дякую,
спасибі. Дякувати – значить дава�
ти добро, творити благо. У слові
"дякую", що стало формулою
людських взаємин, відносин з не�
запам'ятних часів, виражається
наше ставлення до зробленого
добра, наше побажання, щоб доб�
ру для людей, людину завжди суп�
роводжувала вдача і добро. Річ не
втім, щоб уміти промовити ці сло�
ва в потрібний момент, а в сер�
дечній чуйності, в умінні відпові�
сти на добро. "Дякую" – то дуже
магічне слово, що веде до успіху.

– Яку роль у Вашому житті
відіграють гроші?

– Мільйонеркою не буду, та й не
бажаю нею бути. А людині треба
стільки грошей, аби вистачало на
прожиток. У розумних потребах.
Ще жодного мільярдера гроші від
смерті не врятували. І ніхто на той
світ багатства,  награбованого на
цьому світі, з собою у могилу не
забрав. Якось показували докумен�
тальний фільм про єгипетських
фараонів. Чого тільки в могилу�
піраміду не клали їм. І сьогодні
трапляється, такі пишні похорони
влаштовують. А для чого? У Бога
всі однакові. І бідний, який страж�
дав має перед над тим, хто жив у
розкошах, жирував, обманював,
крав…

– Що для Вас означає бути
вільним?

– Не один десяток раз чула: ось
вийду на пенсію і заживу вільно,
для свого задоволення. А потім
людина не знає, що їй з тою сво�
бодою чинити. Щоб старість була
в радість, треба відмовитись від
хибної теорії про те, що літні люди
у віці 60 років мають вести інший
спосіб життя, ніж молодші за них.
Не треба вважати, що з виходом

на пенсію "людина має полишити
все, чим була заклопотана раніше".
Літні люди маючи життєвий досвід
і певну мудрість, відчувають себе
душею молодими. Але їм треба
докласти більше зусиль, ніж у по�
передні роки, щоб привести тілес�
не самопочуття у відповідність з
усвідомленням своєї молодості.

– Чи відчуваєте Ви страх пе'
ред смертю?

– Ніхто вічним на цім світі не
буде. Помруть усі. Боятися смерті
не треба. А ось подбати, щоб піти
з цього світу з чистою совістю,
легким серцем треба кожній лю�
дині. Якби мені сказали, що через
тиждень помру, я би садила дере�
ва, виноградну лозу…

– Ви ніколи не замислювались
над тим, чи є життя після
смерті?

– Я про таке не думаю. Тіло �
смертне, душа людська вічна. І
ніхто ще з того світу не написав
листа чи подзвонив по побілці, як
там.

– Що Ви вкладаєте у поняття
добра і зла?

– Добро і зло. Про добрі вчинки
не треба говорити: це має бути
природною потребою для кожної
людини. Та почувши про якусь доб�
ру справу, ловиш себе на мислі: не
всі ж так роблять. У нашому житті,
на жаль, щасливих і позитивних
моментів менше, аніж ми хочемо. І
цілком зрозуміло, що коли з'яв�
ляється привід порадіти за себе
прагнемо поділитися цією хоро�
шою новиною мало не зі всім
світом. Найперше з рідними, дру�
зями та людьми, думку яких пова�
жаємо і цінуємо. Та найчастіше їх
реакція на нашу радісну подію, не
завжди окрилює на дальші звер�
шення. Я не звертала уваги на те, і
робила людям добро. Як і добро,
зло безадресним не буває. Та я
його не творила.

– Вас часто  зраджували?
– Траплялися на моєму шляху

зрадники. І кому вони не трапля�
ються? Але я давно всім простила.
Зла не таю.  А ось тим, хто в угоду
Михайлу Горбачову пішов у наступ,
із сокирами й бульдозерами на
виноградники, прощення не буде
ні від Бога, ні від людей. Зустріла
недавно одного з тих, хто найбіль�
ше виявляв рішучості "покінчити з
пияцтвом". Сьогодні очі облудливі
ховає від мене. Я цьому зраднику
нашої великої справи, ростити ви�
ноград, нічого не сказала. Моє пре�
зирство більш красномовне.

– Що Вам допомагало долати
періоди повного відчаю?

– Робота. Вона лікує будь який
настрій. Вона окрилює. І людина
сповнена відчаю воскресає в ро�
боті.

– А взагалі, чи існує Бог?
– Усе, чого досягла в житті, це

дарунок Всевишнього. Задумуюсь:
видно для того Бог і створив пус�
телі на Землі, щоб люди радува�
лися, коли бачать усе зелене – тра�

ву, квіти, сади, дерева, виноградні
кущі, стиглі грона напоєні соком і
зігріті сонячним промінням, щоб
перетворитись у вино, свого роду
сонячне проміння розчинене у бо�
калі з іскристим напоєм. Для мене
Бог існував завжди. Він вічний,
Всемогутній, Добрий, Справедли�
вий, Милостивий…

– Чи траплялися у Вашому
житті чудеса?

– Чудеса � то витвір рук людсь�
ких, працьовитих, умілих, невтом�
них. Сподіватися на чудо, значить
самому нічого не робити.  Я чудес
не чекала. Робила чесно. І всього
чого досягла, то справа рук моїх
мозолястих.

– Скільки часу Ви змогли б
прожити на безлюдному ост'
рові і що взяли б з собою?

– Не відаю. Бо без людей, без
пісні на винограднику, без спілку�
вання, без церковної відправи жит�
тя не уявляю. Це ледар може десь
на безлюдному острові почувати�
ся добре. А я – ні.

– У яку епоху Вам хотілося б
жити і з ким з представників тої
епохи спілкуватися?

– Жила при чехах, мадярах, в
Закарпатській Україні, підписува�
ла Маніфест про возз'єднання За�
карпатської України з Радянською
Україною, живу в Незалежній Ук�
раїні… Такого бурхливого зростан�
ня добробуту для моїх краян, як у
часи СРСР, ні при якій іншій владі,
не пригадую. А поспілкуватися хо�
тіла б тими передовиками, майст�
рами високих врожаїв виноград�
них плантацій, з якими зустріча�
лася в столиці України, в Москві, в
Криму…

–  Як Ви вважаєте, краса
справді може врятувати світ?

– Так. Коли це Божа краса, при�
рода, коли це творіння рук людсь�
ких, коли це духовна і душевна
краса людини�творця,  коли це
облагороджена земля, до якої
люди ставляться як до святині. А
людська краса � це тимчасове.
Подивишся телепередачі з відо�
мими акторками кіно,  і,  трап�
ляється, не пізнаєш їх. Так
відрізняються сьогодні від тих
кіно героїнь, яких блискуче зігра�
ли в роки своєї молодості.

– На завершення: на яке за'
питання Вам хотілося б відпові'
сти?

– Відомо, що виноград – візитна
картка Закарпаття. З величезним
ентузіазмом тисячі моїх краян  са�
доводів і виноградарів взялися
перетворювати нашу землю в край
садів і виноградників. У вирощу�
ванні, пещенні виноградної лози �
все моє життя. Хоча з ентузіазмом
займалася і садівництвом. Бо
наша комплексна бригада, очолю�
вана мною, називалася садово�
виноградарською. Раділа, що не
тільки унікальні вина, але й чудо�
вий столових сортів виноград ми
відправляли в багато точок колиш�
ньої нашої країни – СРСР.

Як ніж у власне серце сприйня�
ли ми, виноградарі, не тільки За�
карпаття, але й інших регіонів краї�
ни, Криму, Молдавії горезвісний
указ Горбачова про винищення, в
рамках вседержавної боротьби з
пияцтвом, дорідних плантацій ви�
ноградників, викоханих, виплека�
них нашими дбайливими руками.
Ось про відродження виногра�
дарської галузі й хотіла би погово�
рити. І не тільки. Залюбки й сама
взяла б у тій благородній справі
участь.
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Людей останніми тиж�
нями тільки і лякають про�
роцтвом якогось “оракула
Шамбали”. Лама з мона�
стиря Гяндрек передрін,
що 21 грудня о 8�й ранку
за київським часом поч�
неться проходження
Землі через галактичну
“нульову смугу”, де жод�
на енергія не існуватиме.

Тобто настануть повна й
непроглядна темрява та аб�
солютна тиша, у якій не по�
нурюватимуться звуки. І так
триватиме аж до 7 лютого
2013 року, а повне відновлен�
ня цивілізації настане на�
прикінці березня!

Деякі дуже вразливі та за�
можні люди навіть стали об�
лаштовувати під землею
справжні бункери, аби пере�
жити ці місяці.

Однак це ще не всі неприє�
мності, про які нас, землян,
попереджають.

Нагадаємо: кінець світу
свого часу планувався на
2009�й. Один — за пророцт�
вом Нострадамуса, інший —
за книгою Пітера Лорі “Про�
роцтва про прийдешнього
Месію та Армагеддон”. Та
його перенесли на 21 верес�
ня цього року. Ще один при�
клад — легенда про плане�
ту�привид Нібіру. Перша
дата наближення космічної
примари до Землі, оприлюд�
нена американським астро�
номом та філософом За�
харієм Сітчіним, передбача�
лась на 2085 рік. Згодом її
перенесли на 2012�й, який
часто поєднують із закінчен�
ням календаря племені
майя...

Щоб дізнатися, які
космічні загрози насправді
нас чекають, ми говоримо з
Богданом Новосядлим, док�
тором фізико�математичних
наук, директором астроном�
ічної обсерваторії націо�
нального університету ім.
Івана Франка.

—  Богдане Степанови�
чу, чимало пророцтв про

Буде не буде...
Астрономи пояснили, що землянам слід боятися не пророцтв

оракулів, а зовсім іншого
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кінець світу, як це не див�
но, оприлюднені астро�
фізиками — скажімо, про
планету�привид Нібіру,
яка ось�ось зіткнеться з
Землею, чи про астероїд
Апофіс. Де тут правда?

—  Апофіс – астероїд діа�
метром 300 метрів та масою
20 мільйонів мегатонн. Кож�
ного року 13 квітня він збли�
жається із Землею, але жод�
ної шкоди таке зближення
нашій планеті не завдає.

Проте орбіта Апофіса по�
стійно змінюється. Через те
найтісніше зближення з ним
прогнозують 2029 року на
відстань 36 тисяч кілометрів,
а це – віддаль штучних гео�
стаціонарних супутників
Землі. Так, залежно від зміни
орбіти цього астероїда, уже
наступне зближення з ним
2036�го може призвести яо
зіткнення.

—  І якщо це станеться,
то що буде з нами через
якихось 24 роки?!

—  Якшо воно станеться, в
атмосферу вивільниться
надзвичайно багато енергії
— приблизно в 20 — 50 разів
більше, ніж тоді, коли впав
Тунгуський метеорит. Звісно,
катастрофа буде локальна,
хоча зараз невідомо, яка
саме частина Землі потра�
пить у зону ураження. Відтак,
якщо в епіцентрі опиниться

місто, шансів у нього не за�
лишиться...

— За яких обставин
можна очікувати глобаль�
ної катастрофи?

— Вона можлива лише при
падінні на Землю астероїда
діаметром понад кілометр.
Його падіння в Атлантику
спричинить цунамі, хвилі
якого тричі обійдуть навко�
ло Землі. Відбудеться викид
в атмосферу величезної
кількості газу та пилу, які ізо�
люють доступ сонячного
проміння до нашої планети.
Після чого настануть швидкі
зміни складу атмосфери та
кліматичних умов на Землі.
Значна частина живих
організмів вимре. Саме це
сталось 65 мільйонів років
тому внаслідок падіння асте�
роїда, що утворив кратер
Чіксхулуб і стер з лиця Землі
динозаврів.

—  А славнозвісний па�
рад планет — як впливає
він на людство?

— Парад планет — це коли
по один бік від Сонця у вузь�
кому секторі (10 – 30 гра�
дусів) збираються кілька
планет. Розрізняють малий
(до чотирьох планет) та ве�
ликий (від шести і більше)
парад.

Останній відбувається
лише раз на 20 років. А от
малий парад матимемо

можливість спостерігати 23
грудня цього року. В одну
лінію на небі вишикуються
Юпітер, Нептун, Марс та
Місяць. Відстань між край�
німи планетами на небосхилі
становитиме 127 градусів,
тому назвати його парадом
планет можна хіба шо дуже
умовно. Звечора Юпітер
буде на сході, а Марс на за�
ході, але через годину остан�
ньої планети на небі вже не
побачиш. Нептун охочі змо�
жуть споглядати лише за до�
помогою телескопа. Відтак,
що менше число планет у так
званому параді, то частіше
його можна спостерігати, і
навпаки.

Жодної загрози чи фізич�
ного впливу на Землю та лю�
дей це явище не матиме.

— Чи не може все це оз�
начати наближення кінця
світу?

— До сьогодні жодне з
віщувань не збулося. Як фа�
хівець можу впевнено сказа�
ти, що немає жодних астро�
номічних даних про Апокалі�
псис в осяжному для
більшості сучасників май�
бутньому. Відтак найближчі
чотири мільярди років нічо�
го такого не прогнозують.
Можливі, однак, катастрофи
локального характеру, зумов�
лені космічними факторами,
такими, як зіткнення Землі з
астероїдами. Історичні фак�
ти падіння астероїдів на Зем�
лю свідчать про ве�ликомас�
штабну   руйнівну силу.

Наприклад, космічний ве�
летень, десять кілометрів у
діаметрі, який впав у Мекси�
канській затоці 65 мільйонів
років тому, утворив на місці
падіння Чіксхулубський кра�
тер діаметром 180 кіло�
метрів. Таких глибоких “ран”
від зіткнень у різних части�
нах Землі є близько сотні. Є
вони й в Україні — Іллі�
нецький у Вінницькій об�
ласті, Бовтиський у Кіровог�
радській, Оболонський у
Полтавській та інші.

Юлія ВІЛЬХОВСЬКА

Як не дивно, та велосипед і до сьогодні
залишається одним із найпопулярніших
видів транспорту. Адже крадіжки двоколіс�
них коней хоч не настільки поширені як за
радянські часи,  та все ж таки зустрічають�
ся у міліцейській статистиці.

Так, нещодавно до чергової частини Му�
качівського міськвідділу міліції звернулась
45�літня мешканка с.Павшино Мукачівського
району, що з подвір‘я її приватного будинку
вночі викрали 4 велосипеди. Внаслідок чого
жінці, яка мешкала разом зі своєю матір‘ю,
було завдано збитків на суму близько півто�
ри тисячі гривень. Певна річ,  матеріали
про вчинення крадіжки були одразу вне�
сені до єдиного реєстру досудових розслі�
дувань і вжиті всі заходи, спрямовані на
встановлення осіб зловмисників.

Наступного дня оперативники Мукачівсь�
кого міськвідділу (по обслуговуванню м.Му�
качева та Мукачівського району) капітан
міліції Юрій Граб та ст.лейтенанти Юрій
Шемшей та Михайло Обіцкі вийшли на слід
зловмисників. Ними виявились 23�літній
Віталій та 19�літній Василь – односельча�

Мукачівські правоохоронці
затримали велосипедних злодіїв

ни потерпілої жінки. Обидва хлопці офіційно
ніде не працювали. Час від часу перебива�
лись тимчасовими заробітками. Того дня у
Віталія,  який до речі притягувався до крим�
інальної відповідальності, визрів план про�
никнути до двору жінки  і винести всі чотири
велосипеди, адже це такий товар, на який
завжди знайдеться покупець. Та хлопець ро�
зумів, один він не впорається, тому запропо�
нував товаришеві, який не відмовився. Обох
молодиків притягнуто до відповідальності за
частиною 3 статті 185 Кримінального кодек�
су України «Крадіжка».

А досвідчені правоохоронці радять влас�
никам купувати для велосипедів надійні зам�
ки, з якими злодіям важко буде впоратись.
Адже, як свідчить практика,  велосипедні
крадії працюють двоє: один злодій переку�
шує замок і тікає, інший підходить, сідає і
спокійно мчить на велотранспорті. У випад�
ку,  якщо велосипед вкрали, потерпілим вар�
то одразу звернутись в міліцію, доки крадій
не перепродав чи надійно не сховав крадену
річ.

Н. МАШІКО, Мукачівський МВ УМВС

ДОЗВОЛЕНО  ПОЛЮВАННЯ
Розпорядженням Закарпатського обласного управління лісового і мисливсь�

кого господарства  з 2 грудня 2012 р.  у Лалівському мисливському колективі
ТзОВ «Майорня» відкрито мисливське полювання на територіях  сільських рад
Мукачівського району – В. Коропецькій, Лалівській, Зубівській, Яблунівській,
Станівській, Бабичівській.

Директор  ТзОВ «Майорня» В.Бабинець.

Нещодавно уряд встановив своєрідні
“тарифи на браконьєрство “, прийняв�
ши постанову “Про стягнення компен�
сації за незаконне добування, знищен�
ня або пошкодження видів тваринного і
рослинного світу, занесених до Черво�
ної книги України”.

У додатку до цього документа подано дов�
гий список рослин, комах, плазунів, риб,
птахів та ссавців. Навпроти кожної назви
зазначена конкретна сума штрафу, яку до�
ведеться платити браконьєрам у разі пору�
шення.

“Нині в області близько двох десятків
мисливських видів тварин і птахів, вписа�
них у Червону книгу, — каже начальник сек�
тора мисливського господарства обласно�
го лісоуправління Роман Логвінчук. — Дея�

Браконьєрство б’є по кишені
Істотно  зросли  штрафи  за  добування  червонокнижних  тварин

ких із цих тварин налічується вкрай мало, а
отже, потрібно їх захищати, у тому числі й
великими штрафами за браконьєрство”.

Суми штрафів зросли у десятки разів,
отож горе�мисливцям слід замислитися: а
чи варто йти на полювання? Приміром, за
вбиту степову гадюку доведеться заплати�
ти 4000 гривень, за ховраха європейського
— 9000, чорного лелеку — 14 540 гривень.

Вбивство рисі “потягне” на 20 тисяч,
дрохви — на 25 тисяч. Найдорожче браконь�
єрам можуть обійтися впольовані стерв’ят�
ники, рудий шуліка, степовий орел (по 120
тисяч), а також бурий ведмідь та зубр (по
130 тисяч гривень). Між іншим, суми двох
останніх штрафів зросли більш ніж у 40
разів!”

Сергій БОВКУН

На презентацію його нової збірки віршів «Уходя, –
оставьте свет!» в актовому залі школи зібралось бага�
то дітей, вчителів, батьків.

Зустріч пройшла в надзвичайно теплій обстановці.
Своїми враженнями про прочитану книгу поділилась

вчитель української мови та літератури Калинич М.Т.
Вона звернула увагу на те, що в книзі йде мова про
найважливіші речі в житті кожної людини: про справж�
ню дружбу, про глибоке кохання, про вірність, про лю�
бов до рідного краю, про  людей, які своєю працею
прикрашають наше життя.

У дітей виникло багато запитань до автора. Корес�
пондент нашої школи, учениця 9�А класу Матола Рус�
лана взяла інтерв’ю у поета. Віктор Васильович з за�
доволенням відповідав на запитання. Цікаво розпові�
дав історії із свого дитинства, ставлення до книг, до
поезії.

Учні 4�А класу читали вірші В.Дворниченка із дитя�
чого розділу книги «До�ре�ми�ре�до». Присутні жваво
реагували на дотепні вірші, їх виконання, уважно пе�
реглядали картини, намальовані поетом, слухали ви�
ступ автора. Із своєї  збірки  автор прочитав декілька
улюблених віршів.

На суд поета були представлені вірші юних талантів.
Свої перші спроби показали улюблена онука Анна та
учні молодших класів: Яцура Даніелла  і  Біба Ніколет�
та з 3�А класу, п’ятикласник Кузнєцов Микола.

На завершення зустрічі ще довго не хотілось розхо�
дитись нікому: ні автору, ні шанувальникам його та�
ланту.

А головне, що книга В.Дворниченка обов’язково знай�
де свого читача.

Уляна ЯЦИШИНА,
студентка фак. журналiстики Уж НУ.

Ïðåçåíòàö³ÿ ïîåòè÷íî¿ çá³ðêè
Â. Äâîðíè÷åíêà

«Óõîäÿ, – îñòàâüòå ñâåò».
Голос душі і серця

28 листопада 2012 року
в ЗОШ №10 відбулась
зустріч з поетом, худож�
ником, редактором газе�
ти «Мукачево» В.Дворни�
ченка.
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×ðåçìåðíàÿ íåáðåæíîñòü óáèâàåò êðàñîòó. (Ì. Ñåâèíüå).

Êàê áûñòðî ëåòèò âðåìÿ. Êàçà-
ëîñü áû, ñîâñåì íåäàâíî âî âñå-
óêðàèíñêîé ãàçåòå «Ëàäüÿ» ïîÿâè-
ëèñü ìîè ñòàòüè «Çàêàðïàòüå ðàñ-
êðó÷èâàåòñÿ» è «Ïåðâûé è …
ïîñëåäíèé?», êîãäà óäàëîñü ïðî-
âåñòè ïåðâûå â Çàêàðïàòüå ìåæ-
äóíàðîäíûå ìàñòåðñêèå òóðíè-
ðû.

Òîãäà, â 2006-2007 ãîäàõ ðåçêî àê-
òèâèçèðîâàëàñü àðìÿíñêàÿ äèàñ-
ïîðà â Óæãîðîäå, à â Ìóêà÷åâî
øàõìàòèñòû ÷óòü íå ïîòåðÿëè
óþòíûé êëóá. Çàòåì óæãîðîäöû,
ê ñîæàëåíèþ, ñáàâèëè îáîðîòû,
îãðàíè÷èâøèñü äåòñêèìè òóðíè-
ðàìè, à âîò ìóêà÷åâöû ñîâìåñò-

Мукачевцы – молодцы!
íûìè óñèëèÿìè îòñòîÿëè, îòðå-
ìîíòèðîâàëè è ìîäåðíèçèðîâà-
ëè êëóá. Ýñòàôåòó ìíîãîëåòíåãî
äèðåêòîðà êëóáà Èîñèôà Ñîòìà-
ðè äîñòîéíî ïîíåñ ìîùíûé òàí-
äåì Éîçåô Ðåø – Àëåêñàíäð Ôå-
äèâ. Òåõíè÷åñêîìó îñíàùåíèþ
ìóêà÷åâñêîãî øàõìàòíîãî êëóáà
ìîæåò ïîçàâèäîâàòü ëþáîé, ãî-
ðàçäî áîëåå êðóïíûé ãîðîä, â òîì
÷èñëå Ëüâîâ, îáùåïðèçíàííûé
øàõìàòíûé öåíòð, ñäàþùèé ñâîè
ïîçèöèè.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû â Ìóêà÷åâî
ïðîâåäåíî öåëûé ðÿä áîëüøèõ
èíòåðåñíûõ øàõìàòíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé, â òîì ÷èñëå øèðîêî ðåêëà-
ìèðîâàâøèåñÿ ãðîññìåéñòåðñ-
êèå ìàò÷è Âàñèëèÿ Èâàí÷óêà
(Ëüâîâ) ñ Ïåòåðîì Ëåêî (Âåíã-
ðèÿ), Çàõàðà Åôèìåíêî (Ìóêà÷å-
âî) ñ Íàéäæåëîì Øîðòîì (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ) è Àðêàäèåì Íàéäè-

÷åì (Ãåðìàíèÿ).
È âîò, íàêîíåö, äîëãîæäàííûé

ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ñ ìàñ-
òåðñêîé íîðìîé, ïðè÷åì åãî
ïàðòèè äåìîíñòðèðîâàëèñü â ðå-
æèìå îíëàéí ïî èíòåðíåòó, ÷åì
ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ äàëåêî íå
êàæäûé êëóá.

Ñîáðàëèñü â äâóõ ãðóïïàõ 21
øàõìàòèñò èç Àðìåíèè, Áåëàðó-
ñè, Êàçàõñòàíà, Ìîëäîâû, Ðîññèè
è Óêðàèíû. Â ïåðâîé ãðóïïå èç-
çà ðîâíîãî ñîñòàâà ÿâíîãî ëèäå-
ðà ñðàçó íå âûäåëèëîñü, à âîò âî
âòîðîé ãðóïïå ñî ñòàðòà âûðâàë-
ñÿ âïåðåä Äìèòðèé Áåðëèí èç áå-
ëîðóññêîãî Áðåñòà, à çà íèì Âëà-
äèìèð Àíäðååâ èç Þæíîãî Îäåñ-
ñêîé îáëàñòè, êîòîðûõ ïðåñëåäî-
âàë êâàðòåò ìåñòíûõ çàêàðïàòñêèõ
øàõìàòèñòîâ. Â êîíöå êîíöîâ
ïåðâîå ìåñòî ñ ðåçóëüòàòîì 7 î÷-
êîâ èç 9 âîçìîæíûõ çàíÿë óæãî-

ðîäñêèé êàíäèäàò â ìàñòåðà Âà-
ñèëèé Ãðàáàð, âòîðûì îñòàëñÿ
Äìèòðèé Áåðëèí – 6,5 î÷êà è òðå-
òüèì – óæãîðîäñêèé âåòåðàí Âëà-
äèìèð Ðûæîíêîâ – 6 î÷êîâ.

À â ãëàâíîì òóðíèðå íà ñòàðòå
âïåðåä âûøåë ìàñòåð Ïàâåë Ñå-
âîñòüÿíîâ (Ðîññèÿ), çàòåì ìàéêó
ëèäåðà äîëãî óäåðæèâàëà ãðîñ-
ñìåéñòåð Åâãåíèÿ Äîëóõàíîâà
(Àðìåíèÿ), à çà íèìè ïîñëå âÿëî-
ãî ñòàðòà óñòðåìèëèñü ãðîññìåé-
ñòåð ßêîâ Íåñòåðîâ (Êàçàõñòàí) è
ìàñòåð ÔÈÄÅ Àíòîí Âîëîâèêîâ
(Äîíåöê), ïðè÷åì íèêòî èç ó÷àñ-
òíèêîâ íå ñìîã èçáåæàòü ïîðàæå-
íèÿ. Ïåðåä ïîñëåäíèì òóðîì òðîå
– Äîëóõàíîâà, Íåñòåðîâ è Âîëî-
âèêîâ – èìåëè ïî 6,5 î÷êà è ïðå-
òåíäîâàëè íà ïåðâîå ìåñòî, ïðè-
÷åì äîíåò÷àíèí â ñëó÷àå ïîáåäû
ìîã âûïîëíèòü çàâåòíóþ íîðìó
ìåæäóíàðîäíîãî ìàñòåðà. Â äðà-

ìàòè÷åñêîì 11 òóðå äîíåò÷àíèí
äîáèëñÿ ñâîåãî è çàíÿë ïåðâîå
ìåñòî, Äîëóõàíîâà ñûãðàëà âíè-
÷üþ, à Íåñòåðîâ äàæå ïðîèãðàë
ìîëäàâñêîìó ìàñòåðó Àíàòîëèþ
Çàÿðíîìó. Â èòîãå : Âîëîâèêîâ –
7,5 î÷êà, Äîëóõàíîâà – 7 î÷êîâ,
Íåñòåðîâ è Äàíèèë Øêóðàí (Èâà-
íî-Ôðàíêîâñê) – ïî 6,5 î÷êà.

È â çàêëþ÷åíèå, íåñêîëüêî ñëîâ
êðèòèêè. Â Ìóêà÷åâî ïðîâîäèò-
ñÿ ìàññà õîðîøèõ è ïðåñòèæíûõ
øàõìàòíûõ ñîðåâíîâàíèé, íî
ñòàðûé øàõìàòíûé êëóá óæå íå
âìåùàåò âñåõ æåëàþùèõ : òåñíî,
äóøíî, íèçêèå ïîòîëêè. Ïîðà ïî-
äóìàòü î íîâîì ïðîñòîðíîì ïî-
ìåùåíèè, ñîîòâåòñòâóþùåì ñòà-
òóñó ìóêà÷åâñêèõ òóðíèðîâ.

Ðóäîëüô ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ
(Ëüâîâ)

Ãëàâíûé ñóäüÿ òóðíèðà,
ìåæäóíàðîäíûé àðáèòð

ВЕСНЯНИЙ  ЦВІТ
 У  СЕРЦІ

Наступний понеділок Олена Іванівна
Толкунова оголосила вихідним. Тільки
не для себе. Бо він принесе їй, збага�
ченій життєвим досвідом, спогади і
роздуми. Все життя її – на виду, не
поряд з людьми, а в їх гущі. У неї ніко�

ли не опускаються руки, і ніяка ро�
бота не видається Лені Юнгвірт�
Толкуновій марною чи зайвою.
Вона красива, мудра жінка, над�
ійна опора не тільки своїм дітям
чи онукам, але й усім, кому може
допомогти. Глянеш на неї – щас�
лива сучасна жінка в ювілейному

інтер’єрі. З щирою душею, добрим
серцем, завидною порядністю. Вона

вірний друг і порадник для своїх ровесників, турботлива
матінка для  доньок Галини і Оксани, сина Євгена, ніжна,
ласкава і вимоглива бабуся для п’ятьох онуків і правнучки
Катрусі.

Порадити має що. Бо життя не готувало їй суцільного
щастя, не стелило пухової перини, щоб не вдарилася. Било
нещадно. Але не скалічило. Бо зуміла втримати душу «на
замку», рятуватися від розпачу напруженою роботою. То
вже пізніше ми, однокласники Лени, взнали, що її батьки,
по чиємусь чорному доносу,  були несправедливо репресо�
вані. Першим забрали батька Івана Федоровича, а її мату�
сю з маленькими дітьми під зиму вигнали з рідної хати.
Отоді вперше побачила маленька Лена, що є люди, котрі
дивляться – й не бачать, слухають – і не чують чужої біди,
розпуки серця. Рятували щирі материнські молитви. Бо
послав Господь на поміч скривдженим добрих, милосерд�
них людей. І вони допомогли.

У школі вчилася добре. Була уважною і завжди готова
допомогти. З неї вийшла б чудова, вдумлива, талановита
вчителька або лікар. А почала, як і всі дівчата з нашого
класу,  трудову діяльність на Мукачівському меблевому ком�
бінаті оздоблювальницею полірованих деталей до корпус�
них меблів. Відтак, після закінчення хіміко�технологічних
курсів,  трудилася контролером по якості на маслосирза�
воді, кілька років була вихователькою в дитячому садку. Сім
років поспіль обіймала посаду  провізора  в  аптеці. Після
демобілізації чоловіка повернулися в Мукачево. І тут знай�
шла себе, працювала в бригаді вишивальниць на трико�
тажному об’єднанні «Мрія». І всюди за натхненну, порядну
працю, чесність Олену Іванівну, кваліфікованого фахівця
відзначали, ставили у приклад,бо всюди вона залишала
після себе добрий слід на землі, вдячне слово. Своїх вер�
шин вона досягла завдяки цілеспрямованості, внутрішній
організованості, великій працьовитості, душевній щедрості,
умінню працювати і дивовижно ладити з людьми. А тому
всюди, куди лише не закидала її доля, користувалася, і сьо�
годні користується неабияким авторитетом своїх колег,
сусідів…

 Дорога ювілярко, наша найкраща, наймиліша у світі под�
руго,  Лено! Ми знаємо Тебе по школі, нашій незрадливій
дружбі, як талановитого організатора, людину масштабно�
го мислення і конкретних справ.  Від щирого серця бажає�
мо Тобі подальших успіхів у житті, всіляких гараздів. Нехай
Твоє щире, добре, лагідне серце, яке здатне і зимою вик�
ликати весняне цвітіння,  завжди повниться радістю і лю�
бов’ю. А Господь Бог оберігає від негараздів, і дасть Тобі
ще многая і благая літ, при міцному здоров’ї, вдячних рідних
та вірних друзях!

Від імені всіх однокласників, випускників Мукачівсь$
кої середньої школи № 2 імені Т.Г.Шевченка 1961 року
– Маргарита ШЕЛЕСТАЙ,  Тиберій СТАНКОВИЧ.

ÑÏÎÐÒ. ØÀÕÈ

З попередньою iнфор�
мацiєю, про цей авторитет�
ний  мiжнародний  конкурс я
ознайомилася в iнтернетi ще
минулого року, тому звiстка
про виставку його кращих
робiт в нашому мiстi  не мог�
ла не зацiкавити. Тим
бiльше, що  за участю Украї�
ни  цей захiд  з березня 2012
року проводиться вперше,
хоча у свiтi має трьохрiчну
традицiю.

Iз задоволеннмя i вдяч�
нiстю дiзнаюся, що з
iнiцiативи  народного депу�
тата України нашого земля�
ка В.I.Балоги фондом його
iменi  в цьому роцi  в рамках
даного мiжнародного кон�
курсу започатковано спiль�
ний проект “Пишемо про
Закарпаття разом”, мета
якого — пiдготовка друкова�

КРАЩI РОБОТИ МIЖНАРОДНОГО ФОТОКОНКУРСУ
Wiki Loves Monuments в МУКАЧЕВI

них та фотоматерiалiв  про
iсторiю, культурну  спадщи�
ну та видатних дiячiв Срiбної
землi для української  час�
тини Вiкiпедiї.

У мукачiвському  ТРЦ
“Щодня”  минулої пятницi
проект  для мешканцiв i гос�
тей нашого краю  презенту�
вав  один з його керiвникiв ,
виконавчий директор  гло�
бальної енциклопедiї “Вiкi�
педiя Україна” п. Юрiй Пе�
роганич. На суд вiдвi�
дувачiв представленi вiдiб�
ранi  авторитетним  жюрi
кращi  роботи iз рiзних країн
свiту.

Зокрема, майстернiстю
виконання та  фiлософiєю
смислового навантаження
iсторичної пам’ятi i геог�
рафiчної належностi  вража�
ють  свiтлини Пресвятої

Богородицi в Монреалi (Ка�
нада  авт.Lazmin),Садиби
“Марфiно” в Пiдмосковї
(Росiя, автор Савiн), пам’ят�
ника  затопленим кораблям
у Севастополi (авт. Бурдзя�
неу), Херсонесу  Таврiйсько�
го (авт. Тарасенко), Троїць�
кого монастиря (Чернiгiв,
авт. Сорокiн),  Одеського
оперного театру (Ол. Ле�
вицький).

Глядачiв вразила  висока
професiйнiсть  фоточа�
сописцiв рiзних куточкiв
свiту, хоча, зрозумiло,
хотiлося б бачити бiльше
робiт, вiд фiксованих
майстрiв нашого краю. А
представлення його  лише
фотопанорамою  замку гр.
Шенборна вважаємо  лише
початком, пробою. Адже
важко не погодитися з дум�

кою однiєї з, на жаль, неба�
гаточисельних  вiдвiдувачок
Терезiї Юрiївни  про те, що
коли попереднi поколiння
вiками  створювали  i зали�
шили  для нас реальну
iсторичну спадщину, то ми
просто  зобов’язанi  гiдно
показати,   пропагувати i по�
пуляризувати її у свiтi.

Очевидно, що крайова
складова  мiжнародного фо�
токонкурсу потребує  реаль�
ної  наповнюваностi, масо�
востi, бiльш предметної
пiдготовки, представлення.
Особливо серед молодi,
зацiкавленостi  як для
учасникiв, так  i для масових
вiдвiдувачiв таких виставок.
Адже, не хлiбом єдиним...

Уляна ЯЦИШИНА,
студентка фак.

журналiстики Уж НУ.

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  Â²ÒÀªÌÎ
Ç Äíåì íàðîäæåííÿ çíàíó é øàíîâàíó ìóêà÷³âöÿìè ÷óäîâó ëþäèíó —

Âàñèëÿ Ñòàí³ñëàâîâè÷à ÖÈÃÀÊÀ — ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà ì. Ìóêà÷åâà.
Âàì äîëÿ äàðóâàëà ö³êàâå æèòòÿ, ïðèòàìîâàíèé  òàëàíò îðãàí³çàòîðà, ïîìíîæåíèé  íà âèñîêèé ïðî-

ôåñ³îíàë³çì, òâîð÷å ³ íåâïèííå áàæàííÿ ðîáèòè ëþäÿì äîáðî.  Áàæàºìî  Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íåâòîì-
íîñò³, íàòõíåííÿ é ñèë  ³ íàäàë³ ïðèìíîæóâàòè äîáðèìè ñïðàâàìè ñüîãîäí³øí³é ³ çàâòðàøí³é äåíü
ð³äíîãî ì³ñòà. Ùàñòÿ Âàì , øàíîâíèé ³ìåíèííèêó!

Ç ïîâàãîþ ª.ÔÅÄ²Â â³ä ³ìåí³ ì³ñüêî¿ ðàäè Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí ì. Ìóêà÷åâà

З 28 листопада по 2 груд�
ня цього року підсумував рік,
що минає, обласний дер�
жавний російський драма�
тичний театр, відмітивши
своє 65�річчя з театральною
програмою «Зірковий лис�
топад у Закарпатті». Протя�
гом п’яти днів шанувальни�
ки театрального мистецтва
мали можливість перегляну�
ти вистави провідних те�
атрів України, а саме:
Львівський академічний об�
ласний музично�драматич�
ний театр ім. Ю. Дрогобича,
Коломийський академічний
обласний український дра�
матичний театр ім. І. Озер�
кевича, Національний Ака�
демічний український дра�
матичний театр ім. М. Зань�
ковецької, Національний
Академічний театр російсь�

“Зірковий листопад у Закарпатті”
кої драми ім. Л. Українки, та
й сам Закарпатський облас�
ний державний російський
драматичний театр, виста�
вою якого за п’єсою М. Горь�

кого “Васса Железнова”,  за�
вершувалася ця програма.

Вже багато років не�
змінним директором і ху�
дожнім керівником театру є

заслужений діяч мистецтв
Російської Федерації Юрій
Степанович Шутюк. Під його
творчим керуванням та з го�
ловним режисером театру
Євгеном Тищуком було по�
ставлено велику кількість
вистав, які були представ�
лені на розсуд глядачів у ба�
гатьох містах України та за�
рубіжжя. Славиться театр
своїми акторами, серед яких
є народна артистка України
Лідія Пирогова та троє зас�
лужених артистів України –
Василь Фурдь, Галина Кута�
севич та  Віктор Куница.
Щиро вітаємо працівників
славного театру над Латори�
цею і бажаємо їм творчого
натхнення, добробуту та ра�
дості у кожному дні.

Ірина ПЕТРУС,
головний спеціаліст

міського відділу культури
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Îñíîâí³ íàïðÿìè ðåàë³çàö³¿
Êîíöåïö³¿ ïðîáàö³¿ â Óêðà¿í³

Державна пенітенціарна служба України як правонаступник
Державного департаменту України з питань виконання покарань
нині перебуває на новому етапі свого становлення, яка є відобра�
женням стратегічного курсу державної політики у напрямі соціаль�
ної переорієнтації процесу виконання покарань, не пов’язаних з
позбавленням волі.

На сьогодні, у підрозділах кримінально�виконавчої інспекції, яка
має стати фундаментом для створення служби пробації в Україні,
перебуває 148 тис. засуджених до покарань, не пов’язаних з поз�
бавленням волі, та адміністративних стягнень, а також звільне�
них з випробуванням.

Пробація — це доволі «молода» концепція поводження зі зло�
чинцями, історичний розвиток якої почався в XIX ст.

Можна сказати, що пробація — це англосаксонський винахід,
який отримав розповсюдження по всьому світові. Англійські та
американські заходи можуть розглядатися як перші гуманістичні
кроки щодо відвернення злочинців від в’язниці з одночасним спо�
стеріганням за ними та проведенням соціальних заходів.

Велику Британію можна вважати колискою сучасних ресоціал�
ізаційних поглядів, хоч сам термін “пробація” отримав своє роз�
повсюдження завдяки діяльності американських послідовників гу�
маністичних ідей.

Отже, пробація � це, з одного боку, система наглядових, соц�
іальних, виховних та профілактичних заходів, які застосовуються
за рішенням суду до осіб, обвинувачених або визнаних судом вин�
ними у вчиненні злочинів невеликої або середньої тяжкості, а з
іншого – правозастосовна інституція, спеціалізований орган чи
служба, які виконують цю та деякі інші альтернативні санкції.
Сутність пробації полягає у встановленні нагляду за злочинцем,
який залишається в суспільстві, але на якого судом накладені певні
зобов’язання й обмеження.

Пробація спрямована на вивчення особи правопорушника,
складання його соціально�психологічної характеристики та про�
позицій до суду щодо обрання адекватного особі правопорушни�
ка та вчиненому злочину виду покарання, яке б забезпечило мак�
симальний захист суспільства від рецидивних злочинів.

Головною метою пробації є захист суспільства, попередження
повторних злочинів, сприяння реінтеграції правопорушника у сус�
пільство.

Функціями служби пробації є:
– надання органам судової влади високоякісної інформації (до�

судові звіти й доповіді про соціальне обстеження правопоруш�
ників) та оцінок з метою сприяння суддям у призначені адекват�
ного особі правопорушника та вчиненому злочину виду покаран�
ня і виборі інших рішень;

– виконання покарань у виді позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, вип�
равних робіт;

– проведення соціальної, виховної та профілактичної роботи з
відповідними категоріями осіб, які перебувають на обліку в цій
службі;

– контроль за правопорушниками, стосовно яких застосовано
пробацію;

– виявлення й розвиток особистих рис правопорушника і соц�
іальних ресурсів, які допоможуть йому успішно повернутися в сус�
пільство і вести законослухняний спосіб життя;

– надання допомоги особам, які відбувають покарання, пов’я�
зані з ізоляцією від суспільства, у підготовці до звільнення;

– надання допомоги особам після їх звільнення від відбування
покарання;

– організація діяльності у взаємодії з органами державної вла�
ди та місцевого самоврядування.

М. СІДОР, ст.інспектор КВІ м.Мукачева
майор внутрішньої служби.

ÑÏÎÐÒ

3 грудня по закінченні
уроків, коли більшість шко�
лярів, злякавшись перших
приморозків, поспішала до
теплих квартир, у мукачівсь�
кому навчально�виховному
комплексі “Первоцвіт” про�
вели навчальні змагання зі
спортивного орієнтування.
Незважаючи на те, що ця
школа знаходиться серед
лісу в семи кілометрах від
міста на території колишнь�
ого секретного військового
містечка Шипка, що обслу�
говувало відому РЛС
“Дніпро”, на змагання при�
були й учні першої, другої,
шостої, одинадцятої шкіл та
мукачівської гімназії, сту�
денти вищого професійного
училища, кооперативного
торговельно�економічного
коледжу, професійного
ліцею. Дехто з учасників, як
от, наприклад, великолу�
чанці Ангеліна Тупчієнко та
Дмитро Гаршанін, приїхали
на змагання велосипедами,
подолавши з рідного села до
Шипки майже 20 кілометрів!

Старти зі спортивного ор�
ієнтування завжди прово�
дяться на свіжому повітрі, �
розказала одна з організа�
торів цього заходу Ніна Ра�
супкіна – тренер Мукачівсь�
кого клубу спортивного орі�
єнтування “Товариш”, – і, на�
самперед, передбачають
активний і змістовний відпо�
чинок дітей у формі зма�
гань. З метою підвищення
рівня безпеки новачкам ми
дозволяємо стартувати гру�
пами. Орієнтування, окрім
чисто спортивної складової,
є й інтелектуальними зма�
ганнями. Адже під час про�
ходження дистанції учасни�
ки вирішують логічні зав�
дання з вибору найкращого
шляху, здійснюють пошук на
місцевості, будують опти�

ØÀÍÓÂÀËÜÍÈÊÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÎÐ²ªÍÒÓÂÀÍÍß

Íàñòóïíîãî ïîíåä³ëêà ðàä³ñíèé,
ñâ³òëèé, âèâàæåíèé æ³íî÷îþ  ìóäð³-
ñòþ þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîäæåííÿ çó-
ñòð³÷àº íàøà äîáðà, ëàã³äíà, ëþáëÿ-
÷à, ùåäðà Ìàò³íêà, í³æíà, ëàñêàâà
Áàáóñÿ, íàéêðàùà ó ñâ³ò³ Ïðàáàáó-
ñÿ, ÷óéíà, äîáðîçè÷ëèâà Ñåñòðè÷êà,
â³ðíà, çàâæäè ãîòîâà ïðèéòè íà äî-
ïîìîãó øê³ëüíà Ïîäðóãà

Îëåíà  ²âàí³âíà
ÒÎËÊÓÍÎÂÀ.

Ó öåé Äåíü ïîñï³øàºìî ïðèâ³òàòè
Âàñ ³ç ñâÿòîì, ïîáàæàòè âñüîãî íàéêðàùîãî: íåõàé êðèø-
òàëåâà âàçà Âàøî¿ ìîëîäîñò³ áóäå íàïîâíåíà ÷èñòîþ, äæå-
ðåëüíîþ âîäîþ. ² â  í³é  í³êîëè íå â’ÿíóòü ÷åðâîí³ òðî-
ÿíäè íàøî¿ ùèðî¿, ïàëêî¿ ëþáîâ³, á³ë³ ðîìàøêè â³ðè òà
çäîðîâ’ÿ ³ í³æí³ êîíâàë³¿ íàä³¿. Íåõàé ³ íàäàë³ Âàøå ñåðöå
áóäå ïðåêðàñíîþ ë³ë³ºþ, ÿêà ðîçêðèâàºòüñÿ ïåðåä äîá-
ðîì ³ çàêðèâàºòüñÿ, îáåð³ãàþ÷è âñ³õ íàñ, ïåðåä çëîì. Íàé-
ïåðøå áàæàºìî Âàì çäîðîâ’ÿ, ùîá Áîã ùîäåííî äàðó-
âàâ, ùîáè ó Ñâî¿é îï³ö³ äîáð³é, ùîìèò³, ùîñåêóíäè ä î
Âàñ ìàâ. ²ùå Âàì áàæàºì öâ³ò³ííÿ ðîçìàþ, ëàã³ä-
íîãî íåáà ³ ð³âíèõ ñòåæèí. ² âñå, ÷îãî ÷åêàºòå, ³
âñå, ùî áàæàºòå, õàé Àíãåë ïðèíîñèòü ³ç óñ³õ
ñòîð³í. Õàé Âàñ ùàñòÿ, ÿê äîù îáëèâàº,
íåõàé Âàñ ðàä³ñòü çàâæäè çóñòð³÷àº, íå-
õàé Âàñ ëþáëÿòü, õòî ìèëèé äóø³. Õàé
Ìàò³íêà Áîæà, Öàðèöÿ Ñâÿòà, ïîïðîñèòü
ó Ãîñïîäà äëÿ Âàñ ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà!

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – äîíüêè, Ãàëèíà,
Îêñàíà, ñèí ªâãåí ç ñ³ì’ÿìè, ëþáëÿ÷³ çÿò³
Þð³é, Àëüáåðò, îíóêè – Â³êòîð³ÿ, ªëåíà, Âàëåð³ÿ,
Ìèêèòà, Äàí³åëü, ªãîð, ïðàâíó÷êà Êàòðóñÿ, ñåñòðè –
Ìàð³ÿ, Îðàíêà, Òåðåçà, ñâàõà Ìàð³ÿ Ö³ïòàê, òîâà-
ðèø³ ïî Ìóêà÷³âñüê³é ñåðåäí³é øêîë³ ¹ 2 ³ìåí³
Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, ð³äí³, äðóç³…

мальні маршрути пере�
міщення… Перемагають ті,
хто вирішив всі “головолом�
ки» траси швидше за інших.

Ми враховуємо рівень
розвитку цього виду спорту
в навчальному закладі і уни�
каємо зайвого ускладнення
дистанцій. Це дозволяє за�
лучити до участі значну
кількість учнів та студентів,
які регулярно не займають�
ся спортивним орієнтуван�
ням, підвищити масовість
змагань, зацікавити  мо�
лодь. А паралельно органі�
зуємо і старти на більш
складних дистанціях для
тих, хто вже серйозно зай�
мається цим видом спорту”.

На “шипкінських” трасах у
старшій віковій категорії на
трикілометровій дистанції,
що проходила через 18 кон�
трольних пунктів, до призо�
вої трійки увійшли члени
юніорської збірної команди
України Василь Морозов,
Олександр Касьянов (обид�
ва з ВПУ № 3) та Дмитро Гар�
шанін (профліцей).

Серед дівчат найпершою
із завданням справилася

Наталія Шозда (ЗОШ № 6),
слідом за нею фінішувала
студентка КТЕК Яна Бабушк�
іна (міс Талант на конкурсі
“Міс Мукачево 2012”), тре�
тьою – Олександра Золтан з
ЗОШ № 1. На дистанції для
новачків до призової трійки
увійшло аж п’ять учасниць!
Краще за інших зі своїм зав�
данням справилися дев’я�
тикласниці НВК “Первоцвіт”
Марина Джигадло, Яна Ніко�
лайчук, Марина Карловська,
Діана Погарська та Ніколет�
та Самолюк.

Серед учнів 8�9 класів на
п’єдестал пошани піднялися
Владислав Французов
(ЗОШ № 11), Олександр Чер�
нецький (НВК “Первоцвіт”)
та Артур Сватко (ЗОШ № 1).

У категорії самих юних
учасників переміг учень
ЗОШ № 2 Станіслав Шин,
срібним призером став Лю�
бомир Фаринич з мукачі�
вської гімназії, третім –
Олександр Ільницький з
НВК “Первоцвіт”. Успішно
подолав трасу і наймолод�
ший учасник цих змагань, 6�
річний вихованець ДНЗ №

19 Владислав Цепурдей,
який зайняв п’яте місце у цій
категорії.

Серед дівчат цього віку
першими свою трасу подо�
лали гімназистки Ніна та
Катерина Цепурдей, а брон�
зову нагороду вручено одра�
зу трьом спортсменкам, що
показали на фініші однако�
вий результат: Ірині Буря�
чок, Марії та Анастасії Німців
(всі з НВК “Первоцвіт”).

Змагання проводилися
Мукачівським центром ту�
ризму, краєзнавства, екс�
курсій і спорту учнівської
молоді (директор В. Шкріба)
за допомоги Закарпатсько�
го ЦТКЕСум (директор В.Че�
па) і клубу “Товариш”. Всі
дистанції ставив майстер
спорту України, один з пер�
ших членів секції спортивно�
го орієнтування, що працю�
вала у восьмидесятих роках
минулого століття у СШ № 9
(так колись називався те�
перішній НВК “Первоцвіт”)
Руслан Касьянов. Витрати

по нагородженню учасників
взяв на себе Мукачівський
ЦТКЕСум.

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

Ïîïåðåäíÿ ôîòîóñì³øêà ï³ä ãóìîð-
íîþ ðóáðèêîþ ó ãàçåò³ çà 11 æîâòíÿ
ö.ð.  âèêëèêàëà ïîæâàâëåííÿ ó òàáîð³
íàøèõ æàðò³âíèê³â, äî ÿêèõ îõî÷å ïðè-
ºäíàëèñÿ  ÷ëåíè ì³ñöåâîãî Êëóáó ãó-
ìîðèñò³â. ² ìè öüîìó äóæå ðàä³ ³ ÿê áà-
æàíèì ãîñòÿì ïîñòóïàºìîñÿ ÷åðãîþ
ó ïóáë³êàö³¿ òëóìà÷åíü ôîòîæàðòó. Îñü
ÿê êîìåíòóº ñèòóàö³þ ÷ëåí Êëóáó ²ìà
Ìèêóë³íà:

«×òîáû ìóæ áûë, êàê ó Àëêè, Çàáå-
ðóñü – êà ÿ íà ïàëêè. Ïîäòÿíóòü ñâîþ
ôèãóðó ìíå ïîìîæåò ôèçêóëüòóðà».

Îïòèì³ñòè÷íî ñïðèéìàºòüñÿ ³ êîí-
öåïö³ÿ òåìè ÷ëåíà Êëóáà Âàëåíòèíè
Êóøí³ð: «Ïðî÷èòàëà ÿ ðåöåïò, êàê
ïðîæèòü äî 200 ëåò, ñòàðîñòü â êîð-
íå  ïîáåäèòü, è ïðèíÿòü ñïîðòèâíûé
âèä». Ïë³äíî – ð³çíîìàí³òíî é ãîñòðîñ-
ë³âíî òëóìà÷èòü ôîòîæàðò çàñíîâíèê
³ êåð³âíèê  Êëóáó ãóìîðèñò³â Òåòÿíà
Ðèáàð: «Öå æ ÿêà ÿ ìîëîä÷èíà  Îõ,
âíó÷îê… Îõ, ïðîòå¿íè…  Íàïîþ  êîê-
òåéëåì é ä³äà, Ùîá íå á³ãàòü äî ñó-
ñ³äà», «Ë³êàð ïîñòàâèâ ïèòàííÿ ðåá-
ðîì: «Àáî – ñïîðòçàë, àáî – êëàäîâè-
ùå». «Ñòàðîãî êîçëà  ïîìåíÿëà íà
áðóñüÿ. È î÷åíü äîâîëüíà!»

«È ïóñòü íå õâàòèò ñèë. Íî æåëà-
íèå ïîõâàëüíî!» –  ðîáèòü âèñíîâîê
÷ëåí ãóìîðíîãî Êëóáó  Îëåêñàíäð
Äóë³øêîâè÷.  Ïîõâàëüíî çâó÷èòü çà-
äàíà òåìà  ç-ï³ä ïåðà éîãî ñîêëóáíèö³
Ìàð’ÿíè Ëèõîâèä:

«Íàòÿãàëàñÿ  ç ïåíüêà Äî êðóòîãî
òóðí³êà, Ôàéíî á³öåïñè êà÷àëà, Éîé,
øòî ôàéíó ñèëó ìàëà! Á³ðîâàëà ñÿ
îäæàòè – Ôåñò çäîðîâëÿ ìóñàé
ìàòè!»

«Ê³äü ïóä â³ñ³ìäåñÿò ë³ò, Çà çäî-
ðîâëÿì – íà òóðí³ê!» Àáî îñü òàê:

ÙÎ á Òî ÂÎíÎ ÎçíÀ×àËÎ?
«Ñèñü  «êîçåë» ïàðàííèé, àáî ³ äîñòà
âèñîêèé, Áîãà ìó èç çåìëè äîñòàâó,
àáî ê³òü ïàäàòè áóäó – êðîñîâêè ç
àìîðòèçàòîðîì. À÷åíü ñÿ ð³òüîâ ó
ïåíü íå âð³æó…» Êðóòî, ÷è íå òàê? Íå
ìåíø  ïë³äíî ïîæíèâóâàëè öüîãî ðàçó
³ âåòåðàíè íàøî¿ ãóìîðíî¿ ðóáðèêè.
Ìóêà÷³âåöü Àíòîí³é Ãóçèíåöü íà-
ä³ñëàâ îäðàçó àæ 27 âàð³àíò³â òåêñò³-
âîê. Äðóêóºìî ç òîãî ñïèñêó òðè: «Çãà-
äàëà, ùî êîëèñü  ä³âêîþ áóëà», «Íå
âäàºòüñÿ ï³äíÿòèñÿ çðàçó, òðåáà  äî-
äàòè ùå ãàçó», «Ãîñïîäè! Ïîìîæè!»…

Âàëåð³ÿ Ãîëîìá: «Ïðèã-ñêîê, áî-
ëèòü áîê… Àëå ÿ çàéìàþñÿ…Ìîæå äå
ÿêèé ä³äîê  Â ìåíå çàêîõàºòüñÿ.»

Âîëîäèìèð Ðàä-
÷åíêî: «Ïåíñèîííîå
ïÿòèáîðñòâî. Áåã ñ
îòæèìîì íà ìåñòå»,
àáî «Ðàçìèíêà ïåðåä
ïîõîäîì çà ïåíñèåé…»
Äóæå ïåðåêîíëèâî ³
äóæå îïòèì³ñòè÷íî
òëóìà÷èòü ôîòîñèòó-
àö³þ ÷èíàä³¿âåöü
Â³êòîð Êîíîâàëîâ:
«Ãëàâíîå íå ðåçóëü-
òàò, à ó÷àñòèå» ³
«Åñòü åùå ïîðîõ â ïî-
ðîõîâíèöàõ» . Ïðà-
âèëüíî! È ìè öå ÷óäî-
âî â³ä÷óâàºìî  é ùèðî
äÿêóºìî âñ³ì âàì,
äðóç³, çà âàøó  òâîð÷ó
ó÷àñòü ó íàø³é ãó-
ìîðí³é ðóáðèö³.  ² çàï-
ðîøóºìî äî íîâîãî
ôîòîæàðòó: «Ùî á òî âîíî, íà âàø ðîçñóä, îçíà÷àëî?»



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 777776 ãðóäíÿ 2012 ð.

¹ 49 (949)¹ 49 (949)¹ 49 (949)¹ 49 (949)¹ 49 (949)

ñò.

Ëó÷øå äåëàòü íîâîñòè, ÷åì ðàññêàçûâàòü î íèõ. (Ó. ×åð÷èëëü).

Відбувся творчий вечір,
присвячений 120�й річниці
з дня народження видатної
російської поетеси Марини
Іванівни Цвєтаєвої.  Вона
була однією з тих літера�
торів, якій вистачало одного
рядка для того, аби висло�
вити все те, що відбувалося
у неї в душі. ЇЇ поезія яскра�
ва, самобутня, невловима, як
і душа автора. Важко собі
уявити російську поезію без
творів Марини Цвєтаєвої.
При житті її твори не знали і
тому не читали. Вся надія
була на майбутнє, на нас. Ось
що вона писала в одному із
своїх щоденників: «И – глав�
ное – я ведь знаю, как меня
будут любить (читать  � что!)
через сто лет!». І ці слова ви�
явилися  пророчими.

 28 листопада читальний
зал бібліотеки університету
перетворився на поетичний
салон початку ХХ століття.
Вази з квітами і горобиною,
як символ народження і за�
палені свічки, як символ, не�
видимий знак любові до
творчості Марини Цвєтає�
вої.

Вечір відкрила директор

«Ìåæäó ëþáîâüþ è ëþáîâüþ»!
бібліотеки Галина Олексан�
дрівна Мерцин віршем
«Моим стихам, написанным
так рано…». Потім присутні
з великою увагою вислуха�
ли доцента кафедри суспіль�
них дисциплін кандидата
філологічних наук Тетяну Ле�
онідівну Міщур, яка торкну�
лася теми творчості Мари�
ни Цвєтаєвої в культурологі�
чному аспекті і відмітила, що
широкий діалог з минулими
епохами і культурами бага�
то в чому обумовлює особ�
ливості проблематики твор�
чості поетеси.

У виконанні студенток гу�
манітарного факультету на�
пряму підготовки «Англійсь�
ка філологія» прозвучали
вірші М. Цвєтаєвої. Камень�
кова Анастасія, Ірод Ірина,
Горзов Антоніна читали дуже
проникливо, зворушливо,
від душі.

Шквал оплесків зірвав ро�
манс «Под лаской плюшево�
го пледа» у виконанні викла�
дачів гуманітарно�педагогі�
чного коледжу Лаври Мари�
ни Михайлівни та Пашко
Руслана Михайловича.

У канву сценарію органіч�

но вплелися уривки з
кінофільмів «Ирония судь�
бы…», «Жестокий  романс»,
«О бедном гусаре замолви�
те слово», в яких звучать пісні
на вірші Марини Цвєтаєвої.
Живий відгук викликали
відеокліпи відомих вико�
навців, у репертуарі яких є
пісні на вірші поетеси.

Хочеться висловити слова
вдячності за підтримку де�
кану гуманітарного факуль�
тету Аллі Володимирівні
Моргун та старшому викла�

дачу кафедри англійської
філології та методики викла�
дання іноземних мов Ан�
желіці Міланівні  Габовді за
підтримку у підготовці захо�
ду.

Сподіваємося, що вечір
творчості Марини Цвєтаєвої
стане поштовхом до прове�
дення поетичних вечорів
інших авторів. Адже звучить
поетичне слово, а воно зав�
жди прекрасне!

М. БАБІЛЯ, бібліограф

31 грудня за законом “Про
Державний бюджет України на
2012 рік” вп’яте змінюються
соціальні стандарти, які впли'
вають на розмір пенсій, а саме:
прожитковий мінімум на одну
особу в розрахунку на місяць,
який становитиме 1095 грн., і
прожитковий мінімум для осіб,
які втратили працездатність, –
884 грн.

Отже, грудневе підвищення  цьо�
го показника буде рекордним —
відповідно на 35 і на 28 гривень.

Коментує фахівець Державного
пенсійного фонду.

— Які пенсії зростуть у грудні?
І на скільки?

—  Це підвищення стосується
тих, хто отримує мінімальні пенсії
— страхові, військові, з інвалід�

ДО СВЯТ І ПЕНСІЇ БІЛЬШІ
З 1 грудня дехто отримає і 176 гривень надбавки, а матері'героїні – 353,60

ності, через втрату годувальника,
чорнобильські. Але треба зазна�
чити, що надбавку до основно-го
розміру виплати отримають лише
непрацюючі пенсіонери. Працюю�
чим перерахунок пенсій у зв’язку з
ростом прожиткового мінімуму не
передбачений ні за основним роз�
міром, ні за додатковим стажем.

Але надбавки й підвищення до
пенсій зростуть у всіх, хто їх має,
не залежно від того, працюють
вони чи ні. І ще.треба зазначити,
що пенсії підтягуються до цього
стандарту лише за наявності по�
в-ного страхового стажу. Якщо вони
призначені до 1 жовтня минулого
року, то це 25 років чоловіки й 20
років жінки, а якщо уже поновому,
за реформою, то відповідно 35 і 30
років.

—  Чи всі, хто на “мінімалці”,

отримають на 28 гривень
більше?

—  Не всі. Як ми вже говорили,
пенсії дотягуються до прожитково�
го мінімуму. У когось вони ще да�
лекі від нього, то ці пенсіонери от�
римають доплату в повному обсязі.
Наприклад, основний розмір пенсії
становить 600 гривень. А прожит�
ковий мінімум для непрацездатних
буде 884 гривні. Отже, пенсіонеру
не вистачає 224 гривні. І держава
йому їх доплатить. У порівнянні з
тим, що доплачувала раніше, з жов�
тня, це й буде в грудні — на 28 грн.
більше. Але є й чимало пенсіо�
нерів, у яких основний розмір
пенсії максимально наближається
до мінімального. Наприклад, 860
гривень. Тоді додадуть лише 24
гривні. Якщо 870, то 14 іривень.

— Хто ще отримає в грудні

більше в зв’язку з ростом соц'
іальних стандартів?

— Прожитковий мінімум вплине
не лише на мінімальні, але й на інші
пенсії. Деякі з них, наприклад, шах�
тарські, встановлюються у відсот�
ках до цього показника. Наприк�
лад, найменша така пенсія не може
бути нижчою, ніж 300% прожитко�
вого мінімуму для непрацездатних.
Тобто, якщо тепер вона становить
2568 гривень, то в грудні буде 2652
грн., на 84 грн. більше. А ще є цілий
ряд доплат та підвищень до пенсій,
які встановлено у відсотках до про�
житкового мінімуму. Наприклад,
діти війни мають 7%, то ж якщо з
жовтня вони отримують 59,92 грн.,
то з грудня матимуть 61,88. Учас�
никам війни належать 15 або, якщо
мають нагороди, 20% від нового
розміру соціального стандарту,

тобто, відповідно, 132,6 і 176,8 грн.
Це на 4,2 й на 5,6 грн. більше, ніж
мають тепер. Надбавка за особливі
заслуги, наприклад, матері�героїні
— це 40% ПМ, підвищення сім’ям
загиблих військовослужбовців —
42%. Множимо це на 884 й мати�
мемо конкретну доплату в грошах.
До речі, перерахунок надбавки до�
норам проводиться від середньо�
го прожиткового мінімуму, тобто на
одну особу в розрахунку на місяць
і становитимевгрудні 109,50грн.
(1095,00х 10%).

—  Пенсіонерам потрібно
звертатися до вас за цим пере'
рахунком?

— Ні, він буде проведений авто�
матизованим способом. І вже у
грудні пенсіонери отримають вип�
лати у збільшеному розмірі.

Євгенія РОМАНІВ

Ä³òÿì – íîâîð³÷í³ ïîäàðóíêè
Мукачівська міська виконавча дирекція Закарпат�

ського обласного відділення Фонду соціального страху�
вання з тимчасової втрати працездатності повідомляє,
що відповідно  до “Порядку придбання та забезпечення
новорічними подарунками дітей застрахованих осіб за
рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимча�
сової втрати працездатності”, затвердженого постано�
вою правління Фонду від 25.10.2007 року № 48, забез�
печення дітей застрахованих осіб новорічними пода�
рунками у 2012 році проводиться централізовано.

Видача новорічних подарунків Мукачівською міською
виконавчою дирекцією страхувальнику буде здійсню�
ватися з 04.12.2012 року відповідно до заявки щодо
виділення новорічних подарунків, поданої станом на 1
вересня 2012 року, для дітей застрахованих осіб, яким
станом на 1 січня 2013 року не виповнилося 14 років на
підставі довіреності за накладною. Вартість новорічно�
го подарунку – 22 грн. 73 коп.

Підприємствам, установам та організаціям, а також
добровільно застрахованим особам з питань отриман�
ня подарунків необхідно звертатися в Мукачівську міську
виконавчу дирекцію за адресою: м.Мукачево, вул.Пар'
тизанська, 10, тел. 4'12'83, 2'40'78, 4'36'99.

 М. ЛАМБРУХ, Директор Мукачівської міської
виконавчої дирекції обласного відділення

Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності.

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
Ñüîãîäí³ Äåíü íàðîäæåííÿ çàâ³òàâ äî æ³íêè íàä-

çâè÷àéíî ïðàöüîâèòî¿, äîáðî¿, ùåäðî¿ äóø³, ëàã³ä-
íîãî, ëþáëÿ÷îãî ñåðöÿ, çàêîõàíî¿ ó õë³áîðîáñüêó
ïðàöþ,  ñàìîâ³ääàíî¿ òðóä³âíèö³ íà öàðèí³ ñ³ëüñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà, ïåðøî¿ âèïóñêíèö³ Ìóêà÷³âñüêîãî
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òåõí³êóìó, êîëèøíüîãî êå-
ð³âíèêà îâî÷åâî-òåïëè÷íèì ãîñïîäàðñòâîì ó Ðàêî-
øèíñüêîìó êîëãîñï³, Ãåðîÿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³

Ñîô³¿ Ìèõàéë³âíè ÌÎ×ÊÎØ.
Áàæàºìî çäîðîâ’ÿ, ÿê êðèöÿ, ì³öíîãî. Áóäüòå äó-

øåþ çàâæäè ìîëîä³. Õàé Âàøó äîëþ îñâ³òëþþòü
çîð³, à ùàñòÿ ð³êîþ âëèâàºòüñÿ â ä³ì. Áî Âè é ñüî-
ãîäí³ òàêà æ íåâòîìíà é çàâçÿòà â ðîáîò³, áî
êåðóº Âàìè ìèñëü îäíà – òðóä ùîäåí-
íèé äëÿ íàðîäó – ö³ëü ñâÿòà. Íà äîâãèé
â³ê, íà ìíîã³¿ ³ áëàã³¿ ë³òà, íà øàíó â³ä
ëþäåé, òåïëî ðîäèííå, ñòåëèñÿ äîëå,
êð³çü óñå æèòòÿ ëèøå äîáðîì äëÿ
äîáðî¿ Ëþäèíè. Íåõàé ñòàðàííÿ
Âàø³ ³ òðóäè, ïîìíîæàòü óñï³õ â ñåë³
Ðàêîøèíî, æèâ³òü â äîáð³ ³ ðàäîñò³
çàâæäè òà áóäüòå ó æèòò³ ùàñëèâ³!

Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ – Âàø³ ïîäðóãè
Ïîë³íà ØÓÔÐÈ×, Ìàð³ÿ ÐÓÑÈÍÊÎ, Ãåðîé

Ñîö³àë³ñòè÷íî¿  Ïðàö³, ð³äí³, äðóç³…

Íàäçâè÷àéíî ïðèâàáëèâó,
âèòîí÷åíó, ÷àð³âíó æ³íêó, ïî-
ðÿäíó äðóæèíó, í³æíó, ëàñêàâó
ìàò³ð, ïðèíöèïîâîãî, ìóäðîãî
ãîëîâíîãî ³íæåíåðà ÄÏ «Çà-
êàðïàòãåîäåçöåíòð»

Ìàð³þ Â³êòîð³âíó
ÆÈÃÀÍ

ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç Äíåì íà-
ðîäæåííÿ. Áàæàºìî íîâèõ çâåð-
øåíü, îïòèì³çìó, çäîðîâ’ÿ òà äîáðà íà
äîâã³ ðîêè. Íåõàé ïðèòàìàíí³ Âàì, äî-
ðîãà ³ìåíèííèöå, ³íòåë³ãåíòí³ñòü, ïðà-
öüîâèò³ñòü, ïîðÿäí³ñòü òà ïðîôåñ³î-
íàë³çì ùå äîâãî ñëóãóþòü ð³äíîìó
êîëåêòèâó, çàêàðïàòöÿì òà Óêðà¿í³.
Ð³äíà íàøà, ñïàñèá³ óêë³ííå çà ùèðó
òóðáîòó, ÷óéí³ñòü, ëàñêó, íàä³éíó ï³äòðèìêó, ðîçóì-
³ííÿ. Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
çëàãîäè, äîñòàòêó!

×îëîâ³ê, äîíüêà Ãàííà, ñåñòðà Â³êà,
 êîëåêòèâ ÄÏ «Çàêàðïàòãåîäåçöåíòð»,

ð³äí³, äðóç³…

Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß!ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ
ПОШТОВИХ ПОСЛУГ!

Закарпатська дирекція запрошує скористатися
наступними послугами УДППЗ “Укрпошта” у всіх

відділеннях поштового зв’язку та на дому:

У ВІДДІЛЕННЯХ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ:
•    пріоритетна пошта;
•    електронне повідомлення;
•    кур’єрська доставка;
•    терміновий переказ;
•    переказ з SMS�повідомленням;
•    фото послуга;
•    власна марка;
•   продаж електронних квитків на пасажирські пере�

везення залізничним та автотранспортним засобом;
•    поповнення рахунків мобільного зв’язку;
•    надання в користування абонентських скриньок;
•    реалізація страхових полісів;
•    прийом платежів по кредитам банків;
•    приймання комунальних та інших платежів.

ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ЛИСТОНОШІ
НА ДІЛЬНИЦЯХ ДОСТАВКИ:

•    реалізація товарів та газет у роздріб;
•    реалізація лотерей, карток мобільного зв’язку;
•    реалізація знаків поштової оплати, листівок;
•    ліки та товари поштою;
•    виплата пенсій та соціальних допомог;
•    передплата періодичних видань;
•    приймання комунальних платежів.

ІНШІ ПОСЛУГИ:
•  розміщення реклами у ВПЗ;
•   доставка рекламно�інформаційного матеріалу;
•   доставка рахунків;
•   перевезення вантажів до 1 т в межах району;
•   перевезення вантажів у межах Закарпатської об�

ласті автомобілями ЗІЛ, МАЗ, ГАЗ та Сітроен.

Ми завжди раді бачити Вас у відділеннях
поштового зв’язку Укрпошти !!!



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  (НЕДОРОГО!) ділянка

під забудову у селі Ракошино. Комуні�
кації поряд. Тел. 050�1010969.

Плюс�літня кухня з кімнатою, 7сотин
землі. Тел.066�4670618. 3�94�72.
     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.
     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.

     Продається  мікровавтобус “Газель”
(бензин) 2006 р.в., білого кольору, на
ходу. Ціна 2000 у.о. (Можлива розстроч�
ка).  Тел.: 050 260 84 51, 050 691 62 83.

     Продається  ВАЗ�2101, 1980 року ви�
пуску, зеленого кольору. Двигун, ходова
після капремонту.Т.066�3550477.

Сдается в оренду гараж в кооперати�
ве “Жигули” по ул. Павлика Морозова.
Тел.: 050 671 40 56 (Олег).

     Продаються автомобіль "Шкода�Окта�
вія" у доброму технічному стані та бджоло
пасіка у селі  Вишкове, Хустського 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 “Беларусь

— МТЗ�52” з переднім приводом (з доку�
ментами. Тех. Оглядом). До трактора є плуг,
диски, одноосний причеп. Звертатися
0668893368.
     Автомобіль  ВАЗ�2107, 1989 р.в., беже�

вий колір  у хорошому стані.  Старт. Ціна 1700
у.о.   Зверт. 0955621600 ( Славик).
     Продается "Волга" ГАЗ�24 (1979 р.в.)

требует мелкого ремонта. Обращ. По тел.
4�95�13. 0992251611.
     Продається автомобіль «ЗАЗ  СЛАВУ�

ТА» —2003 р.в. Ціна 1800  у. о.  Звертатися :
050�8027116
     Продаються: автомобіль «Волга» ГАЗ�

24 та добротні смерекові двері. Усе в хоро�
шому стані. Тел. для довідок: 050"537"63"
64.
     Продам причіп до легкового авто в хоро�

шому стані, виносні колеса, на ресорах, три�
кутне дишло, без документів. Ціна 300 у.о.
Тел.: 099 1798877.
     Продається металевий розбірний

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

гараж в кооперативі біля ринку "ГІД". Мож�
лива 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).
     ïðîäàì òåðìiíîâî ñòàöiîíàðíèé ãàðàæ

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

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

     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  2�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  2�кімн. квартира  у
цегляному будинку на 3�му поверсі,
космет. Ремонт. Тел. 050�7626384.
     Продається  квартира– 37 кв. м. на

другому поверсі цегляного будинку в
районі "Пентагона".  Т. 050�9847337.

     Продається 2"кімн . кварти"
ра  (58 кв. м.) на другому поверсі
цегляного будинку  у  центрі
міста  на вул.Яр.Мудрого. Ціна
договірна. Зверт. 095"
4604332, 0954751346.

     продається КВАРТИРА  160 кв. м. у
самому центрі міста . чеський будинок
з євроремонтом. Зверт. 095�3506694.
     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.
     КУПЛЮ 2�кімнатну квартиру  або

напівособняк в затишному районі
міста. Зверт. 095�3506694.

     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 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 особняк 10 м на 10 м,

3�кімнатний з усіма комунальними
зручностями по вул. Л. Шевцової,3.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
кирпич (400 шт.),уголок разной
длины и размера, трубы разной
длины и диаметра. Т: 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 äî-
ðîñëî¿ 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.

     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.

     ВЕЛОТРЕНАЖОР, скрипка ручної
роботи, жіночий лижний костюм.
Зверт. Вул.. Руська, 42 кв.20. Тел 3�54�
37. 050�8215529.
     Продаються два кольорові теле�

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

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

Тел. 050�8022274.

ÐÎÁÎÒÀ
â Ïîëüù³

ТЕРМІНОВО:
Набираємо будівельників,зва�
рювальників, працівників на
фабрики та заводи, швачок,
столярів, робітників на ферми.
Допомога в отриманні поль�
ських шенген та робочих віз,
реєстрації в консульстві. Ліцен�
зія МПСП № АВ 389098.

м.Мукачево вул.Недецеї, 2
Тел. 0975500127, 0501357373

      Здається у найм 1�кімн. квар�
тира близько до центра міста.
Звертатися 096�4745780.
      Здається у найм 2�кімнатна квар�

тира  по вул. Ватутіна, умебльована .
Тел. 0955420916.
     Здається у найм на тривалий строк

1�кімнатна квартира  у р�ні "ДОСи".
Дзвонити 0663550477, 0666683689
     Здається в оренду частково умеб�

льована 2�кімнатна квартира з авто�
номним опаленням  в Росвигові. Тел.
0502650432.
     Здається в найм 1�кімн. квартира в

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

няк  (12 0 км.м.) умебльований в  Рос�
вигові поряд з університетом. Зверт.
095�1358708.
     Винайму 1�2� кімнатну умебльова�

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

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

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  при�
міщення під магазин в Мукачеві на вул.
Матросова, 11�Д (напроти аграрного
коледжу).  Дзвонити 050�6945986.
     Здається в оренду приміщення під

комерцію (магазин, офіс тощо) на вул
Ужгородській, в районі університету.
Площа – 60 кв. м. ( можливо частина�
ми).  Тел. 095�1358708.
          ТзОВ «Тарту» здає в оренду

торгову площу у магазині «Універсам�
Тарту» на вул. Данченко,2� а у Росви�
гові.  Зверт.: 050�5530508

К У П Л Ю
голку програвача на радіолу «Лат�
вія» (1967 р.в.) для прослуховуван�
ня пластинок. Т.  050"5198678.

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: шкаф двустворчатый ,книж�
ный шкаф,сервант. Тел. 050 1727544

     Продаються металеві ворота з
хвірткою – 5 х 1,8 метра. Довідки тел.:
050�979�14�51.
      Продаються  євробатареї (алюм�

інієво�стальні) 60х80 і 60х60. Ціна 850
грн.� Нова євроялинка з іграшками і
електрогирляндами (16 позицій), ви�
сота   2,5 м. Ціна 350 у.о. (в магазині –
від 700 у.о.). � Велосипед дитячий (8�
14років) у відміному стані . Ціна – 550
грн.Тел.: 050 66 050 22
      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. Т. 050�3722104.
      Продам дубові бочки для вина:

одна 180 літрів, друга 120 літрів, б/к у
доброму 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 торгова
площа (14 кв. м.)  в магазині

«ТЕЛЕСВІТ» на вул.
 Яр.Мудрого,5�а

Тел. 050�9134424

Потрібні на роботу

ОФІЦІАНТИ,
БАРМЕНИ, ПОВАРА

Тел.: 095 609 05 58

Дипломований спеціаліст –
масажист надає послуги з

ЛІКУВАЛЬНОГО
МАСАЖУ

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

Куплю причіп до легково"
го автомобіля за помірну
ціну.  Тел. 0991798877.

Продаєтся мікроавтобус "Га"
зель"(бензин), 2006 г.в., білого
кольору на ходу. Ціна 2000 у.о.
(можна у розстрочку). Зверт.
0502608451, 0506916283.

     Продається недорого 3�дверна
шафа для одягу�полірована темно�
коричневого кольору у хорошому
стані. Звертатися 0506634516.
     Пропоную послуги  в ролі до�

машньої господарки  по домовле�
ному графіку. Звертатися  по тел.
0993755221.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099"3755221.

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ,
ПРИМІЩЕННЯ ОФІСУ

122,5 кв.м  на 2�му поверсі торго�
во�сервісного центру. Окремий
вхід, наявність санвузлу, автономне
опалення, ремонт.

Вартість оренди � 150 грн./м2 +
оплата за спожиті комунальні по�
слуги: електроенергія, опалення,
вода, телефон

Контактна особа: Олександр
Едуардрвич: 067 434 05 58

Терміново потрібен директор
Філіалу  в Закарпатській обл.
Навики ведення бізнесу  ко"

мерційно"інформаційних
послуг.  Тел. 096"0971999.

Продається діючий бізнес з
Дисконтно�рекламних послуг по
системі Франчизи.
Т. 0957595027, 096"0971999.

Здаю в оренду металеві будівельні
ліса по договорній ціні. Дзвонити 066�
4670618,  3�94�72.

П О С Л У Г И
Привозьте будівельні відходи

(бита цегла, ідходи штукатурки,
залишки будматеріалів).

 Дзвонити 050�2720415.

Потрібні на роботу
БАРМЕН та ОФІЦІАНТ(ка)

з досвідом роботи.
Тел.: 066 369 7272



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

ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß
ÍÀÄÌÎÃÈËÜÍÈÕ
ÏÀÌ’ßÒÍÈÊIÂ

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

8�050�9569242.

Ìè íå áóëè ïåðøèìè, çàòå ñòàëè êðàùèìè!

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 999996  ãðóäíÿ2012 ð.

¹ 49 (949)¹ 49 (949)¹ 49 (949)¹ 49 (949)¹ 49 (949)

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

з26.11.2012 р.  по  02.12.2012 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Гайдош Юрій Андрійович – 1932 р.н.
2.Волчанюк Любов Петрівна – 1956 р.н.
3.Чума Михайло Степанович – 1940 р.н.
4.Савчук Микола Якимович – 1942 р,н.
5.Басараб Михайло Михайлович – 1964 р.н.
6.Вижга Мар'ян Людвикович – 1941 р.н.
7.Асталош Наталія Петрівна – 1949 р.н.
8.Бочаров Олександр Васильович – 1934 р.н.
9. Лакатош Зінаїда Тимофіївна – 2012р.н.
10. Логина Валентина Петрівна – 1930 р.н.
11. Докійчук Микола Павлович – 1939 р.н.
12.Бойко Богдан Миколайович – 1952 р.н.
13.Кіреєв Анатолій Миколайович – 1954 р.н.
14.Мирончук Валентин Леонтійович – 1939 р.н.
15.Барна Гафія Пилипівна – 1928 р.н.
16.Лакатош Іда Шамуєлівна –1962 р.н.
17.Мальованець Микола Федосійович – 1928 р.н.
18.Тягур Маргарита Михайлівна – 1944 р.н.

     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.

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
     Втрачене посвідчення ветерана Збройних Сил України,

серія АА № 2034714, видане  Мукачівським військкоматом на
імя Харитонов Юрій Наумович, вважати недійсним.

ÏÐÈÉÌÅ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ØÂÀ×ÎÊ
Ï³äïðèºìñòâî ãàðàíòóº:

-îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ;
-ñòàá³ëüíó çàðîá³òíó ïëàòó;
-áåçêîøòîâíå ïåðåâåçåííÿ
 òðàíñïîðòîì ïðàö³âíèê³â;
-÷àñòêîâó îïëàòó õàð÷óâàííÿ â ¿äàëüí³;
-äîòðèìàííÿ ñîö³àëüíèõ ãàðàíò³é.

Àäðåñà ï³äïðèºìñòâà:
ì.Ìóêà÷åâî, âóë. Ìàòðîñîâà,13

Êîíòàêòíèé òåëåôîí äëÿ äåòàëüíî¿
³íôîðìàö³¿: (03131) 2-33-02.

ÏÀÒ «ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÀ
ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ

«ÌÐ²ß»



“ÎÑ²ÍÍ²É”

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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

49 (949)49 (949)49 (949)49 (949)49 (949)
 10 10 10 10 10 6 ãðóäíÿ 2012 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ñîáàêà íå ìîæåò íå ëàÿòü. (Â. Êëþ÷åâñêèé).Ñîáàêà íå ìîæåò íå ëàÿòü. (Â. Êëþ÷åâñêèé).Ñîáàêà íå ìîæåò íå ëàÿòü. (Â. Êëþ÷åâñêèé).Ñîáàêà íå ìîæåò íå ëàÿòü. (Â. Êëþ÷åâñêèé).Ñîáàêà íå ìîæåò íå ëàÿòü. (Â. Êëþ÷åâñêèé).

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

14.05 Õ/ô "Ãóäçîíñüêèé ÿñòðóá".
16.10 Õ/ô "Ïåòëÿ ÷àñó". 18.45 Ôàê-
òè. Âå÷³ð. 20.15 Ò/ñ "Áðàòñòâî äå-
ñàíòó". 22.25 Ôàêòè. Ï³äñóìêè äíÿ.
22.55, 02.45 Ñâîáîäà ñëîâà. 02.05
ÏðîÖ³êàâå. 02.15 Ôàêòè.

ÎÐÒ
05.05 Òåëåêàíàë "Äîáðîãî ðàíêó".
09.15, 01.45 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 09.40 "Æèòè çäîðîâî!" 10.55,
04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ
îá³äàòè!". 13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî".
13.55 ²íø³ íîâèíè. 14.15 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Ñìàê". 15.50
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 16.55, 02.10
Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá". 18.40, 03.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 19.45 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Â³äáèòîê". 23.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
00.30 "Âîëÿ ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü". 01.30
Í³÷í³ íîâèíè.

ÑÒÁ
06.40, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.40,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
10.05 "Òàºìíèö³ Õ-ôàêòîðà. Ñåðüîã-
³íà áàíäà". 11.05 Õ/ô "Ï³ä ïðèö³ëîì
êîõàííÿ"(1). 13.10 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.10 "Êóá - 3". 22.25
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 2". 23.25 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ"(1). 00.25 Ò/ñ "Êîì³ñàð
Ðåêñ"(1). 01.30 "Âiêíà-Ñïîðò". 01.40
Õ/ô "Òðèâîæíà íåä³ëÿ"(1). 03.05 "Íàé-
êðàùå íà ÒÁ".

ÒÐÊ Óêðà¿íà

07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25, 13.10
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Ï'ÿò-
íèöüêèé. Ãëàâà äðóãà" (1). 12.00,
04.30 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
16.00 Ïðàâî íà çàõèñò. 17.15 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà"
(1). 19.15, 03.45 Ïîä³¿ Ñïîðò. 19.20
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 22.00
Õ/ô "Ëþäèíà-âîâê" (2). 00.00 Õ/ô
"Îêðåìå äîðó÷åííÿ" (2). 02.00 Õ/ô
"Ïðîêëÿòòÿ - 2" (3). 03.50 Òîê-øîó
"Ãîâîðèòü Óêðà¿íà.

Ò Å Ò
07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷".
08.35 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ ³ìåéêà".  08.50 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè". 09.50 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè". 10.50 Ò/ñ "Òà,
ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè". 11.50,
19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.25 ÁÀãè-
íÿ øîï³íãó. Áåç öåíçóðè. 12.50 Ãà-
ðÿ÷³ ìàìóñ³. 13.30 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ". 14.35, 20.25 Äàéîø
ìîëîäüîæ!. 15.25, 00.55 Âàéôàé-
òåðè. 16.00, 19.50 Îäíà çà âñ³õ.
16.35 Ó ÒÅÒà òàòî! 17.00 Äîñâ³-
äîñ. 17.40, 20.50 Â³òàëüêà. 18.25,
00.20 ×îðòèö³ â ñï³äíèöÿõ. 18.50,
01.20 ÁàðÄàê. 21.35 Êóçíÿ ç³ðîê 3.
22.00 Âåñåë³ ìàì çåë³. 22.25, 01.45
Ðàé, ãóäáàé. 23.00 Äóðíºâ + 1.
23.25 Ò/ñ "Íàäïðèðîäíå" (2). 02.10
Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Ï³äñóì-
êîâèé âèïóñê "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.10
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.15 - Ò/ñ. 12.25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -Íîâè-
íè "×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - Êîíöåðò . 14:00
- Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 -
Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ. 16.30 - Íîâèíè
"×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êî-
ìåíòàð³â. 17.00 - ïðîãðàìà "Öåðêîâ-

Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 09.10, 21.00
Ò/ñ "Çâîðîòíèé á³ê ì³ñÿöÿ" (1).
11.35, 12.50 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2". 13.45
Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà-2" (1).
15.55 Ä/ô "Öèãàíñüêà ìàã³ÿ". 18.10
Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1). 19.00 Ïðî-
ãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00, 04.00
"Ïîäðîáèö³". 20.30, 04.35 "Ñïîðò ó
Ïîäðîáèöÿõ". 20.50, 04.40 "Ïîäðî-
áèö³. Íåôîðìàò". 23.15 Õ/ô "Äðóæ-
áà îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ" (2).
01.10 Ò/ñ "Íàêàçàíî çíèùèòè. Îïå-
ðàö³ÿ "Êèòàéñüêà ñêðèíüêà"".

 ICTV
05.25 Ôàêòè. 05.40, 04.05 Ñâ³òàíîê.
06.45, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55,
09.25, 12.55, 19.25 Ñïîðò. 07.00 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Åêñòðåíèé
âèêëèê. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30,
19.30, 02.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.30 Ò/ñ "Àãåíò íàö³îíàëüíî¿ áåç-
ïåêè". 12.30 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-
êè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00, 22.25
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
14.10, 20.15 Ò/ñ "Áðàòñòâî äåñàí-
òó". 16.40 Ò/ñ "Ä³çíàâà÷". 18.45
Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.55 Õ/ô "Áóìåð". (2).
03.10 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
09.15, 01.50 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 09.40 "Æèòè çäîðîâî!".10.55,
04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ
îá³äàòè!" 13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî".
13.55 ²íø³ íîâèíè. 14.15 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Ñìàê". 15.50
"Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 16.55, 02.15
Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá". 18.40, 03.05
"Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 19.45 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 1.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Â³äáèòîê". 23.45 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
00.30 Í³÷í³ íîâèíè. 00.45 "Çàäèðà-
êè".

ÑÒÁ
06.20, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.00,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ðîçì³ð
íå ìàº çíà÷åííÿ". 10.50 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Âñ³ ÷îëîâ³êè ñâî ...?" 11.50
Õ/ô "Íà ìîñòó"(1). 14.00 "Áèòâà åê-
ñòðàñåíñ³â. Â³éíà ñâ³ò³â". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.50 "Ìîÿ
ïðàâäà. Íîííà Ìîðäþêîâà. Íåíà-
âèäæó áóòè ñèëüíîþ!". 22.25 "Îäèí
çà âñ³õ". 00.25 "Êóá - 3". 02.00 Ò/ñ
"Äîêòîð Õàóñ"(1). 02.50 Ò/ñ "Êîì³-
ñàð Ðåêñ"(1). 03.35 "Âiêíà-Ñïîðò".

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25,
13.10, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëàâà äðó-
ãà" (1). 12.00, 04.30 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). 19.15, 03.45 Ïîä³¿
Ñïîðò. 19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 23.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
01.45 Õ/ô "Ëþäèíà-âîâê" (2). 03.50
Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà.

Ò Å Ò
07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷".
08.35 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà". 08.50 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè". 09.50 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè". 10.50 Ò/ñ "Òà,
ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè". 11.50,
19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.25 Êîñìå-
òè÷íèé ðåìîíò. 12.50 Ãàðÿ÷³ ìàìóñ³.
.13.30 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ"
14.35, 20.25, 23.00 Äàéîø ìîëîäü-

íèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50 -
Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà . 19.50
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â..
20.00 - "Äóõîâíå äæåðåëî". Ïðÿ-
ìèé åô³ð. 20.45-  Äîê/ñ. 21.15 - "Ðå-
ñòîðàííèé Ã³ä". 21:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50
- Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéøîêó-
þ÷å. 06.40, 07.05, 07.40, 08.45
Ï³äéîì. 07.30, 08.30, 19.00, 01.00
Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35, 19.20,
01.20 Ïîãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Â³î-
ëà Òàðàêàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ
ñòðàñòåé". 10.00, 17.55, 21.00 Ò/ñ
"Âîðîí³íè". 13.30, 14.30 Kids Time.
13.35 Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äå-
òåêòèâè". 14.40, 15.40 Teen Time.
14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Ìîëî-
äÿòà". 19.15, 01.15 Ñïîðòðåïîðòåð.
19.35 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Ãåéìåðè"
(2). 22.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.05 ÔÁÐ :).
01.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.30
Ò/ñ "Ó Ô³ëàäåëüô³¿ çàâæäè ñîíÿ÷-
íî". 02.35 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä".
03.20, 04.25 Çîíà íî÷³. 03.25 Ðîçêâ³ò
óêðà¿íñüêîãî ê³íî.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 11 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

10.55 Â ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà. 11.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.15 Ïîãîäà.
12.20 Êîðäîí äåðæàâè. 12.35 Õàé
ùàñòèòü. 12.55 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç
Í.Ãîðîäåíñüêîþ. 13.30 Ïîãîäà.
13.35 Õ/ô "Ôðîíò áåç ôëàíã³â" 2ñ.
15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
15.15 Euronews. 1.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
Àãðîñåêòîð. 15.40 Ïîãîäà. 15.45 Ò/
ñ "Ìàðóñÿ". 16.35 Ò/ñ "ÓÃÐÎ-2"
9,10ñ.. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00
221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü.
19.50 Ç³ðêè ãóìîðó. Þ.Ãàëüöåâ,
Ñ.Äðîáîòåíêî, Â.Ìî¿ñåºíêî. 20.50
Ñâ³ò ñïîðòó. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³-
êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.30 Ñîö³àëüíå øîó "Àä-
ðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàê-
ñèìà. 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 Âå-
ëèê³ áèòâè. Áèòâà çà Àòëàíòèêó.
00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45 Ç
ïåðøèõ âóñò. 01.50 Ïåðøèé äîïî-
ìàãàº. 01.55 Ïðî ãîëîâíå.

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25 Ì/ô "Åñê³-
ìîñêà" (1). 10.00 Ìóëüòô³ëüì (1).
10.25, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 2" (1). 12.45 "Íåé-
ìîâ³ðí³ ïåðåãîíè - 2". 13.45 "Ïîâíå
ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 3".
14.45 "Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.45
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2" .16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15 "Ì³íÿþ
æ³íêó - 6". 21.55, 01.15 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿". 23.20 Ò/ñ "Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â-
2" (2). 02.05 Õ/ô "Äæåðåëî ùàñòÿ"
(1).

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

ñÿ+Ðîìà". 07.45 Íåñåêðåòí³ ôàéëè.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30, 19.30,
02.45 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.30,
16.40 Ò/ñ "Ä³çíàâà÷". 12.35 Àíåê-
äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.00, 22.25 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.10, 20.15 Ò/ñ
"Áðàòñòâî äåñàíòó". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.50 Ä/ô "Ê³íåöü ñâ³òó".
00.40 Õ/ô "Áóìåð" (2). 03.40 Ïðî-
Ö³êàâå.

ÎÐÒ
05.05 Òåëåêàíàë "Äîáðîãî ðàíêó".
09.15, 01.45 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 09.40 "Æèòè çäîðîâî!" 10.55,
04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ
îá³äàòè!". 13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäè-
òî". 13.55 ²íø³ íîâèíè. 14.15 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Ñìàê".
15.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 16.55,
02.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá". 18.40,
03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!" 19.45
"Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30
Ò/ñ "Â³äáèòîê". 23.45 "Âå÷³ðí³é Óð-
ãàíò". 00.30 Í³÷í³ íîâèíè. 00.45 "Áî-
ãèí³ ñîö³àë³çìó".

ÑÒÁ
06.20, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 08.05,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.45 "Ìîÿ ïðàâäà. Íîííà
Ìîðäþêîâà. Íåíàâèäæó áóòè ñèëü-
íîþ!" 11.50 Õ/ô "Ìè äèâíî çóñòð³-
ëèñÿ"(1). 13.45 "Áèòâà åêñòðà-
ñåíñ³â. Â³éíà ñâ³ò³â". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 20.00, 22.40 "Ìàñ-
òåðØåô - 2". 01.20 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ"(1). 02.15 Ò/ñ "Êîì³ñàð
Ðåêñ"(1). 03.00 "Âiêíà-Ñïîðò". 03.10
Õ/ô "Ãàëàñëèâèé äåíü"(1). 04.45
Í³÷íèé åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25,
13.10, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëàâà äðó-
ãà" (1). 12.00, 04.30 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). 19.15, 03.45 Ïîä³¿
Ñïîðò. 19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 23.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
01.45 Õ/ô "Ðîçïóñíèê" (3). 03.50 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà.

Ò Å Ò
07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷".
08.35 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà". 08.50 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè". 09.50 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè . - â³äüìè". 10.50 Ò/ñ "Òà,
ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè". 11.50,
19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.25 Êîñìå-
òè÷íèé ðåìîíò. 12.50 Ãàðÿ÷³ ìàìóñ³.
13.30 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ".
14.35, 20.25, 23.00 Äàéîø ìîëîäü-
îæ!. 15.25, 00.55 Âàéôàéòåðè. 16.00,
19.50 Îäíà çà âñ³õ. 16.35 Ó ÒÅÒà
òàòî!. 17.00 Äîñâ³äîñ. 17.40, 20.50
Â³òàëüêà. 18.25, 00.20 ×îðòèö³ â
ñï³äíèöÿõ. 18.50, 01.20 ÁàðÄàê.
21.35 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 22.00 Âåñåë³
ìàì çåë³. 22.25, 01.45 Ðàé, ãóäáàé.
23.25 Ò/ñ "Íàäïðèðîäíå" (2). 02.10
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 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  Äîê/ñ . 14:00 -  Ì/ô.
. 14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" .14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. .17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð" . 17:05 - Äîê/ñ  . 17.50 -  Ì/ô.
18:15 -  Ò/ñ. 19:00 - Íîâèíè "×ÀÑ" .
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -
"Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð).
20.45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
- "Ãðà â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ. 22.50
- Ò/ñ. 23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

07.30, 08.30, 19.00, 01.30 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.20, 01.50 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Â³îëà Òàðà-
êàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñ-
òåé". 10.00, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 13.30, 14.30 Kids Time. 13.35
Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äåòåêòè-
âè". 14.40, 15.40 Teen Time. 14.45
Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Ìîëîäÿòà".
19.15, 01.45 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.35
Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Ãåéìåðè" (2).
22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.05 Áëèæ÷å äî
ò³ëà. 02.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.05 Ò/ñ "Ó Ô³ëàäåëüô³¿ çàâæäè
ñîíÿ÷íî". 02.40 Ò/ñ "Îñòàíí³é
àêîðä".
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07.35 Åðà á³çíåñó. 07.40 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.50 Ô³íàíñîâ³ ïîðàäè. 08.20
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.15
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.20 Êíèãà.ua.
09.40 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíà-
ìè. 10.05 Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 11.05 Çäî-
ðîâ'ÿ. 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20

îæ! 15.25, 00.55 Âàéôàéòåðè. 16.00,
19.50 Îäíà çà âñ³õ. 16.35 Ó ÒÅÒà
òàòî!. 17.00 Äîñâ³äîñ. 17.40, 20.50
Â³òàëüêà. 18.25, 00.20 ×îðòèö³ â
ñï³äíèöÿõ. 18.50, 01.20 ÁàðÄàê.
21.35 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 22.00 Âåñåë³
ìàì çåë³. 22.25, 01.45 Ðàé, ãóäáàé.
23.25 Ò/ñ "Íàäïðèðîäíå" (2). 02.10
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 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 12:30 -Íîâèíè "×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïîâòîð).
14:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ".
16:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð".
17:05 - Äîê/ñ  . 17.50 -  Ì/ô. 18:15 -
Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ" . 19:35 -  Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20.00 -  Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î". 21.30 - Íîâèíè "×àñ". 22.00 -
Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-
ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.00, 01.05 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.20, 01.25 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Â³îëà Òàðà-
êàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñ-
òåé". 10.00, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 13.30, 14.30 Kids Time. 13.35
Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äåòåêòè-
âè". 14.40, 15.40 Teen Time. 14.45
Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Ìîëîäÿòà".
19.15, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.35
Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Ãåéìåðè" (2).
22.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.05 Âåñ³ëëÿ
áóäå ïî-ìîºìó!. 01.30 Ò/ñ "Ó Ô³ëà-
äåëüô³¿ çàâæäè ñîíÿ÷íî". 02.30 Ò/ñ
"Îñòàíí³é àêîðä". 03.20, 04.20 Çîíà
íî÷³. 03.25 Íàðîäæåííÿ óêðà¿íñü-
êîãî ê³íî.
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07.35 Åðà á³çíåñó. 07.40 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.50 Ô³íàíñîâ³ ïîðàäè. 08.20
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40 Êîðèñí³ ïî-
ðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 09.20
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.25 Ïîãîäà. 9.30
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 09.50 Ïîãîäà. 10.00
Â³äêðèòòÿ ïåðøî¿ ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè VII .êëèêàííÿ. 11.00
Ôóòáîë. Êëóáíèé ÷åìï³îíàò ñâ³òó-
2012. 12.00 Íîâèíè. 12.20 Ïîãîäà.
12.25 Ôóòáîë. Êëóáíèé ÷åìï³îíàò
ñâ³òó-2012. 14.30 Êîíòðîëüíà ðî-
áîòà. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.15 Euronews. 15.30 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.35 Ïîãî-
äà. 15.40 Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 16.30 Ò/ñ
"ÓÃÐÎ-2" 11, 12ñ. (çàêë.). 18.20 Íî-
âèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 Ïëàâàííÿ íà
êîðîòê³é âîä³. ×åìï³îíàò ñâ³òó. 20.50
Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15 Ñâ³ò
ñïîðòó. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30
Áåíåô³ñ Ì.Ïîïëàâñüêîãî â Ìîñêâ³.
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 Âåëèê³ áèò-
âè. Âèñàäêà â Íîðìàíä³¿. 00.40
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45 Ç ïåðøèõ
âóñò. 01.50 Ïåðøèé äîïîìàãàº
.01.55 Ïðî ãîëîâíå

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25 Ì/ô "Åñê³-
ìîñêà" (1). 10.00 Ìóëüòô³ëüì (1).
10.25, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 2" (1). 12.45 "Íåé-
ìîâ³ðí³ ïåðåãîíè - 2". 13.45 "Ïîâíå
ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 3".
14.45 "Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.45,
02.55 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.45
"ÒÑÍ. Îñîáëèâå" .20.15 "Äæåíòëü-
ìåíñüêèé íàá³ð" .22.00, 02.05 "Òå-
ðèòîð³ÿ îáìàíó". 23.05 "Ãðîø³".
00.25, 03.40 Ò/ñ "Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â-2"
(2). 05.05 Ò/ñ "Ñë³äàêè".

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,
20.30, 03.15 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10, 21.00 Ò/ñ "Çâîðîòíèé á³ê ì³ñÿ-
öÿ" (1). 11.40, 12.55 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2".
13.50 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà-2"
(1). 15.55 Ä/ô "Çìîâà ñ³ðèõ êàðäè-
íàë³â". 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1).
19.00 Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00,
02.45 "Ïîäðîáèö³". 20.50, 03.20
"Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 23.15 Õ/ô
"Ñèí çà áàòüêà" (1). 01.00 "Ïàðê
àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó". 01.25 Õ/ô
"Ëîïóõè" (2). 03.30 "Òåëåâ³ç³éíà
ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé". 03.35 Ä/ñ
"Ñåêðåòí³ òåðèòîð³¿".

 ICTV
05.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.10,
06.50, 03.30, 04.05 Ïîãîäà. 05.15
Ôàêòè. 05.40, 04.10 Ñâ³òàíîê. 06.45,
07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55, 09.25,
12.55, 19.25 Ñïîðò. 07.00 Ò/ñ "Ëå-

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 10 ÃÐÓÄÍß
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07.40 Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.50 Ô³íàíñîâ³
ïîðàäè. 08.20 Òâ³é ãîëîñ. 08.40 Êî-
ðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè òèæ-
íÿ. 09.30 Òî÷êà çîðó. 09.50 Îô³ö³é-
íà õðîí³êà. 10.00 Ïîãîäà. 10.10 Ò/ñ
"Ìàðóñÿ". 11.00 Øåô-êóõàð êðà¿íè.
11.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íî-
âèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20
Ïîãîäà. 12.30 Ïðàâî íà çàõèñò.
12.50 Òåìíèé ñèëóåò. 13.00 Àðì³ÿ.
13.20 Õ/ô "Ôðîíò áåç ôëàíã³â" 1ñ.
14.40 Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.35 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.40 Ïîãîäà. 15.45 Ò/ñ
"Ìàðóñÿ". 16.30 Ò/ñ "ÓÃÐÎ-2" 7,8
ñ.. 18.10 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ.
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.45 Àãðî-News. 19.00 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.15 Ç³ðêè ãóìîðó. Ê.Íîâèêî-
âà. 20.15 Æàðò ç Î.Âîðîáåé. 20.45
Ñ³ëüðàäà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.20 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.25 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.35 Íîâîð³÷íèé æàðò ç Â.Äà-
íèëüöåì òà Â.Ìî¿ñåºíêîì.  .25 Æàðò
ç Ã.Âåòðîâèì. 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 Ê³íî â äå-
òàëÿõ. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ç ïåðøèõ âóñò. 01.50 Ïåðøèé äîïî-
ìàãàº. 01.55 Ïðî ãîëîâíå. 02.20
Óêðà¿íà ³ííîâàö³éíà.

Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.00, 08.00,
09.00, 19.30, 00.10 ÒÑÍ: "Òåëå-
â³ç³éíà ñëóæáà íîâèí". 07.25 Ì/ô
"Åñê³ìîñêà" (1). 10.00 Ìóëüòô³ëüì
(1). 10.25, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1). 12.45
"Íåéìîâ³ðí³ ïåðåãîíè -2". 13.45
"Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæ-
äåíü - 3". 14.45 "Íå áðåøè ìåí³ -
3". 15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15 Õ/ô
"Äæåðåëî ùàñòÿ" (1). 00.25 Õ/ô "Ãëÿ-
íåöü" (2). 02.35 Õ/ô "Æèòòÿ, ã³ðøå
çà çâè÷àéíå" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30,
20.30, 03.15 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10 Õ/ô "Ïîíà¿õàëè òóò". 13.15 Ä/
ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì". 15.05 Ïðîãðàìà "Ïðàâî
íà çóñòð³÷". 16.05 "Æäè ìåíÿ". 18.10
Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1). 19.00 Ïðîãðà-
ìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00, 02.45 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.50, 03.20 "Ïîäðîáèö³.
Íåôîðìàò". 21.00 Ò/ñ "Çâîðîòíèé á³ê
ì³ñÿöÿ" (1). 23.10 Õ/ô "Íàñòîÿòåëü
2" (2). 01.10 Õ/ô "Ïîäîðîæ ç³
ñâ³éñüêèìè òâàðèíàìè". 03.30 Ä/ñ
"Ñåêðåòí³ òåðèòîð³¿".

 ICTV
05.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.35,
06.50, 02.00, 02.40 Ïîãîäà. 05.40,
04.20 Ñâ³òàíîê. 06.40, 07.35 Ä³ëîâ³
ôàêòè. 05.55, 09.25, 12.55, 19.25,
00.55 Ñïîðò. 07.00 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðî-
ìà". 07.45 Ôàêòè òèæíÿ. 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.30, 19.30, 01.05 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.30 Õ/ô "Âèõ³ä
äðàêîíà". 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00
Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà".
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    (íà  10.12.2012 - 16.12.2012 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

Ïîãîäà. 12.25 Ôóòáîë. Êëóáíèé
÷åìï³îíàò ñâ³òó-2012. 14.30 Óêðà¿-
íñüêà ï³ñíÿ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóð-
äîïåðåêëàäîì). 15.10 Euronews.
15.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.20 Ïîãîäà. 15.25 Ò/ñ "Ìàðóñÿ".
16.05 Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß.
16.30 Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò
(÷îë.). 17.15 Ò/ñ "Ìîñêâà.Òðè âîê-
çàëà" 1ñ. 18.10 Îñòàííº ïîïåðåä-
æåííÿ. 18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00
Ïëàâàííÿ íà êîðîòê³é âîä³. ×åìï³î-
íàò ñâ³òó. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15 Ñâ³ò
ñïîðòó. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30
Äîñâ³ä. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñè-
ìà. 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 Âå-
ëèê³ áèòâè. Áèòâà ï³ä Ìàðñòîí-Ìó-
ðîì. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ç ïåðøèõ âóñò. 01.50 Ïåðøèé äîïî-
ìàãàº. 01.55 Ïðî ãîëîâíå. 02.20
Ïðàâîñëàâ³º â Óêðà¿í³.

     Êàíàë «1+1»
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10
"Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25 Ì/ô "Åñê³-
ìîñêà" (1). 10.00 Ìóëüòô³ëüì (1).
10.25, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ.
Ðîêñîëàíà - 2" (1). 12.45 "Íåé-
ìîâ³ðí³ ïåðåãîíè - 2". 13.45 "Ïîâíå
ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 3"
(1). 14.45 "Íå áðåøè ìåí³ - 3". 15.45
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2". 16.45 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 20.15, 21.30 "×îòèðè
âåñ³ëëÿ - 2". 23.15, 03.30 Ò/ñ "Ïîë-
³ö³ÿ Ãàâà¿â-2" (2). 01.05 "Ãðîø³". 02.10
"Äæåíòëüìåíñüêèé íàá³ð".

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,
20.30, 01.40 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10, 21.00 Ò/ñ "Çâîðîòíèé á³ê ì³ñÿ-
öÿ" (1). 11.40, 12.55 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2".
13.55 Ò/ñ "Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà-2"
(1). 16.00 Ä/ô "Ðÿòóâàëüíèé áóí-
êåð". 17.00 Ä/ô "2012 Àïîêàë³ïñèñ".
18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1). 19.00
Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00, 01.05
"Ïîäðîáèö³". 20.50, 01.40 "Ïîäðî-
áèö³. Íåôîðìàò". 23.05 Õ/ô "Ãîéäàë-
êà". 01.50 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé".

 ICTV
05.15 Ôàêòè. 05.40, 04.05 Ñâ³òàíîê.
06.45, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55,
09.25, 12.55, 19.25 Ñïîðò. 07.00 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Ìàêñèìóì â
Óêðà¿í³. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30,
19.30, 01.30 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.30, 16.35 Ò/ñ "Ä³çíàâà÷". 12.35
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00, 22.25 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.10, 20.15 Ò/
ñ "Áðàòñòâî äåñàíòó". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.50 Õ/ô "Àíòèáóìåð" (2).
02.20 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
05.05 Òåëåêàíàë "Äîáðîãî ðàíêó".
09.15, 01.45 "Êîíòðîëüíà çàêóï³â-
ëÿ". 09.40 "Æèòè çäîðîâî!". 10.55,
04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ
îá³äàòè!". 13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäè-
òî". 13.55 ²íø³ íîâèíè. 14.15 "Çðî-
çóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Ñìàê".
15.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 16.55,
02.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá". 18.00
Êóáîê Ïåðøîãî êàíàëó ç õîêåþ.
Çá³ðíà Ðîñ³¿ - Çá³ðíà Øâåö³¿. Ïðÿ-
ìèé åô³ð. 20.10 "Íåõàé ãîâîðÿòü".
21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ "Â³äáèòîê".
22.40 "²ñòîð³ÿ îäíîãî ñóäó". 23.35
Í³÷í³ íîâèíè. 23.50 Õ/ô "Õîêå¿ñòè".
03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"

ÑÒÁ
06.10, 16.00 "Âñå áóäå äîáðå!" 07.55,
18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî
ç³ðîê". 09.20 "Îäèí çà âñ³õ". 11.20
Õ/ô "Ìàìà íàïðîêàò"(1). 13.20 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â. Â³éíà ñâ³ò³â".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.00,
22.40 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 00.40
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1). 01.35 Ò/ñ "Êî-
ì³ñàð Ðåêñ"(1). 02.20 "Â³êíà-Ñïîðò".
02.30 Õ/ô "Çàñòàâà ó ãîðàõ"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00 Ïîä³¿. 07.25 Ðà-
íîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25, 13.10, 22.00
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/ñ "Ï'ÿò-
íèöüêèé. Ãëàâà äðóãà" (1). 12.00,
04.15 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
16.00 Ïðàâî íà çàõèñò. 17.15 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà"
(1). 19.15, 03.30 Ïîä³¿ Ñïîðò. 19.20,
03.35 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
23.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 01.45 Õ/ô
"Çàñí³æåí³ êåäðè" (2).

Ò Å Ò
07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷".
08.35 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà". 08.50 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè". 09.50 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè". 10.50 Ò/ñ "Òà,
ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè". 11.50,
19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.25 Êîñìå-
òè÷íèé ðåìîíò. 12.50 Ãàðÿ÷³ ìàìóñ³
13.30 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ".
14.35, 20.25, 23.00 Äàéîø ìîëîäü-

îæ! 15.25, 00.55 Âàéôàéòåðè. 16.00,
19.50 Îäíà çà âñ³õ. 16.35 Ó ÒÅÒà
òàòî! 17.00 Äîñâ³äîñ. 17.40, 20.50
Â³òàëüêà. 18.25, 00.20 ×îðòèö³ â
ñï³äíèöÿõ. 18.50, 01.20 ÁàðÄàê.
21.35 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 22.00 Âåñåë³
ìàì çåë³. 22.25, 01.45 Ðàé, ãóäáàé.
23.25 Ò/ñ "Íàäïðèðîäíå" (2). 02.10
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 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåðêîâíèé
êàëåíäàð". 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 - Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ. 17:50 - Ì/ô. 18:00 - "Ùîäåííèê
çäîðîâ'ÿ" (ïðÿìèé åô³ð). 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

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.20, 01.50 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Â³îëà Òàðà-
êàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñ-
òåé". 10.00, 17.55, 20.55 Ò/ñ "Âîðî-
í³íè". 13.30, 14.30 Kids Time. 13.35
Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äåòåêòè-
âè". 14.40, 15.40 Teen Time. 14.45
Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Ìîëîäÿòà".
19.15, 01.45 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.35
Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Ãåéìåðè" (2).
22.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.05 Ïàðàä ïî-
ðàä-2. 01.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
02.00 Ò/ñ "Ó Ô³ëàäåëüô³¿ çàâæäè
ñîíÿ÷íî". 02.40 Ò/ñ "Îñòàíí³é
àêîðä". 03.25, 04.25 Çîíà íî÷³. 03.30
Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ.
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09.25 Ïðåì'ºðà. Ä/ô "ß çàëèøàþñü.
Þ.Áîãàòèêîâ". 10.05 Þâ³ëåéíèé
êîíöåðò ìàåñòðî Â.Ãðèøêà. 11.05
Òîê-øîó "Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 11.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè.
12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.25 Íàäâå÷³-
ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáà òþê. 12.55 Îêîëèöÿ.
13.40 Õ/ô "Ôðîíò çà ë³í³ºþ ôðîíòó"
1ñ. 15.00 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåê-
ëàäîì). 15.10 Euronews. 15.15 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.25 Ò/ñ
"Ìîñêâà.Òðè âîêçàëà" 2-4ñ. 17.55
Øëÿõàìè Óêðà¿íè. 18.15 Á³àòëîí.
Êóáîê ñâ³òó. Ñïðèíò (æ³í.). 19.00
Ïëàâàííÿ íà êîðîòê³é âîä³. ×åìï³î-
íàò ñâ³òó. 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 Ï³äñóì-
êè. 00.40, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî
ñïîðòó. 00.45 Ïîãîäà. 00.50 Ï'ÿò-
íèöÿ. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.30
After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-
Live). 01.50 Ç ïåðøèõ âóñò. 01.55
Ïåðøèé äîïîìàãàº.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
04.45 ÒÑÍ: "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
íîâèí". 06.45, 07.10, 07.30, 08.05,
09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1". 07.25 Ì/ô
"Åñê³ìîñêà" (1). 10.00 Ìóëüòô³ëüì
(1). 10.25, 17.10 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1). 12.45 "Íåé-
ìîâ³ðí³ ïåðåãîíè -2". 13.45 "Ïîâíå
ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì çà òèæäåíü - 3".
14.45, 03.55 "Íå áðåøè ìåí³ - 3".
15.45, 03.10 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè -
2". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 20.15
"Êè¿â âå÷³ðí³é". 22.00 "Äîáðèé
âå÷³ð". 3.00 Õ/ô "Áîºöü" (2). 01.20
Ò/ñ "Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â-2" (2). 05.30 Ò/ñ
"Ñë³äàêè" (1).

IÍÒÅÐ
06.15 Ä/ô "Ðÿòóâàëüíèé áóíêåð".
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30
"Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 09.10, 13.10
Ò/ñ "Ñåðàôèìà Ïðåêðàñíà" (1).
18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà" (1). 19.00
Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ". 20.00 "Ïîä-
ðîáèö³".  20.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáè-
öÿõ. 20.50 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò".
21.00 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 23.00 "Âå-
ëèêà ïîë³òèêà ç ªâãåí³ºì Êèñåëüî-
âèì". 02.00 Ò/ñ "Çàáóòèé" (2).

 ICTV
05.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.10,
06.50, 02.55, 03.30 Ïîãîäà. 05.15
Ôàêòè. 05.40, 03.35 Ñâ³òàíîê. 06.45,
07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55, 09.25,
12.55, 19.25 Ñïîðò. 07.05 Ò/ñ "Ëå-
ñÿ+Ðîìà". 07.45 Ïðîâîêàòîð. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.30, 19.30, 02.10
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.30, 16.35
Ò/ñ "Ä³çíàâà÷". 12.35, 13.00 Àíåê-
äîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè.
Äåíü. 13.05, 22.25 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâ³ðêà". 14.10, 20.15 Ò/ñ

"Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!" 08.35
"Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè". 08.50
"Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè". 09.40 "Ñëî-
âî ïàñòèðÿ". 10.10 "Ñìàê". 10.50
"²ãîð Óãîëüíèêîâ. Æàðòóâàòè áà-
æàºòå?" 12.00 Êóáîê Ïåðøîãî êàíà-
ëó ç õîêåþ. Çá³ðíà Ðîñ³¿ - Çá³ðíà
×åõ³¿. Ïðÿìèé åô³ð. Ó ïåðåðâ³ -
Íîâèíè. 14.10 "Àáðàêàäàáðà". 15.55
Õ/ô "Ïîðöåëÿíîâå âåñ³ëëÿ". 18.05
"Ëþäèíà ³ çàêîí". 19.10 "Õâèëèíà
ñëàâè" êðîêóº êðà¿íîþ". 21.00
"×àñ". 21.20 "Ñüîãîäí³ ââå÷åð³".
23.05 "Ùî? Äå? Êîëè?" 00.35 Ñâåðõ-
íîâèé Øåðëîê Õîëìñ. "Åëåìåíòàð-
íî". 01.30 Êóáîê Ïåðøîãî êàíàëó ç
õîêåþ. Çá³ðíà Ô³íëÿíä³¿ - Çá³ðíà
Øâåö³¿. 03.25 Õ/ô "Òîìó ùî ëþá-
ëþ". 04.50 "Ïîëå ÷óäåñ".

ÑÒÁ
06.05 Õ/ô "Äî ìíå, Ìóõòàð!"(1).
07.35 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 08.35
"Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöüêîþ".
08.45 "¯ìî âäîìà". 09.55
"ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 10.35 Õ/ô
"Îïåðàö³ÿ "È" òà ³íø³ ïðèãîäè
Øóðèêà"(1). 12.40 "Çâàæåí³ òà
ùàñëèâ³ - 2". 16.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
ßê ïåðåæèòè çðàäó". 17.55 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ïîìñòà ïî-æ³íî÷îìó". 19.00
"Õ-Ôàêòîð - 3". 22.15 "Òàºìíèö³ Õ-
ôàêòîðà. Äîíå÷êè Êîíäðàòþêà".
23.35 "Õ-Ôàêòîð - 3. Ï³äñóìêè
ãîëîñóâàííÿ". 00.45 "Äåòåêòîð
áðåõí³ - 2". 01.40 Õ/ô "Ôîðìóëà
êîõàííÿ"(1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.30 Ïîä³¿. 07.25 Ì/ñ
"Íó, ïîñòðèâàé!". 07.35 Ò/ñ "²íòåð-
íè" (1). 08.00 Íà âàë³çàõ. 09.00
Íàéêðàùèé êóõàð íà ñåë³. 10.00
Äîäîìó íà ñâÿòà. 11.00 Ò/ñ "Ïîä-
ðóææÿ"(1). . 14.10,  22.00,  23.50 Ò/
ñ "Ñë³ä" (1). 17.00, 19.20 Ò/ñ "Â³êòî-
ð³ÿ" (1). 01.30 Õ/ô "Â³ää³ë. Ïî ïðà-
âó" (2). 03.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.

Ò Å Ò
07.00, 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì.
07.40 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëå-
ïóçèêè. 08.35 Áàéäèê³âêà. 09.25 Ì/
ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà
ñ³ìåéêà". 09.45 Ì/ñ "×îðíèé ïëàù".
11.35 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ". .
13.45 Îäíà çà âñ³õ14.45, 22.20 Âå-
ñåë³ ìàìçåë³. 15.25 Ì/ô "Íîâ³ ïðè-
ãîäè Ñò³÷à". 16.35 Ì/ô "Á³ëêà òà
Ñòð³ëêà. Çîðÿí³ ñîáàêè". 18.25 Õ/ô
"Âåñ³ëüíèé ïåðåïîëîõ". 20.30
Â³òàëüêà. 21.30 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
23.00 Õ/ô "×åòâåðòèé âèä" (2). 01.00
Àëüî, äèðåêòîð?! 01.50 Comedy
Woman. 02.40 Äî ñâ³òàíêó.

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

Íîâèé Êàíàë
09.00 Ì/ñ "Ðîãè ³ êîïèòà: Ïîâåð-
íåííÿ". 09.35 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäà-
ãàñêàðó". 10.00 Ãîòóé. 11.00 Íàø³ â
Ðàø³. 12.00 Ïðîêèíóòèñÿ çíàìåíè-
òèì. 13.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
15.35 ØîóìàSòãîóîí. 19.00 Õ/ô
"Ãàðð³ Ïîòòåð ³ òàºìíà ê³ìíàòà".
22.10 Õ/ô "²ñòîð³ÿ ëèöàðÿ". 01.00
Ñïîðòðåïîðòåð. 01.05 Õ/ô "Äîìî-
æèñÿ óñï³õó". 02.50 Ò/ñ "Ó Ô³ëà-
äåëüô³¿ çàâæäè ñîíÿ÷íî". 03.35 Ò/ñ
"Îñòàíí³é àêîðä". 04.20 Çîíà íî÷³.

04.25 ×îðíèé êîë³ð ïîðÿòóíêó.

ÍÅÄ²Ëß, 16 ÃÐÓÄÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
12.25 Ôóòáîë. Êëóáíèé ÷åìï³îíàò
ñâ³òó-2012. 14.20 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. Ìàñ-ñòàðò (÷îë.). 15.05 Øåô-
êóõàð êðà¿íè. 16.00 Á³àòëîí. Êóáîê
ñâ³òó. Ìàñ-ñòàðò (æ³í.). 16.45 Ïîãî-
äà. 16.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü.
17.15 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè. 18.05
Ç³ðêè ãóìîðó. Þ.Ãàëüöåâ, Ñ.Äðî-
áîòåíêî, Â.Ìî¿ñåºíêî, Â.Äàíèëåöü.
19.00 Ïëàâàííÿ íà êîðîòê³é âîä³.
×åìï³îíàò ñâ³òó. 20.50 Îô³ö³éíà
õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
21.30 Óêðà¿íà ³ííîâàö³éíà. 21.40
Ãîëîâíèé àðãóìåíò.  21.50 Òî÷êà
çîðó. 22.10 Ôîëüê-music. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 3.00 Åðà
á³çíåñó. Ï³äñóìêè. 23.30 Ïîãîäà.
23.35 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê. 23.50
Êîíöåðò Â.Ïàâë³êà "Îñâ³ä÷åííÿ". 2
÷àñòèíà. 01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ.
01.50 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 02.00
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ìàñ-ñòàðò
(÷îë.).

 Êàíàë «1+1»
07.50, 12.55 Ìóëüòô³ëüì (1). 08.10
"Ðåìîíò +". 09.00 Ëîòåðåÿ "Ëîòî-
çàáàâà". 10.10, 10.35 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë"
(1). 11.00 "Êóë³íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ

òóàëüíå 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
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.20, 01.20 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Â³îëà Òàðà-
êàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñ-
òåé". 10.05, 17.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.30, 14.30 Kids Time. 13.35 Ì/ñ
"Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äåòåêòèâè".
14.40, 15.40 Teen Time. 14.45 Ò/ñ
"Äðóç³". 15.45 Ò/ñ "Ìîëîäÿòà". 19.15,
01.15 Ñïîðòðåïîðòåð. 19.35

Ï³ðàíü¿. 20.00 Õ/ô "Äîìîæèñÿ óñï-
³õó". 22.00 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.00 Óêðà¿-
íà äèâ 2. 01.25 Ò/ñ "Ó Ô³ëàäåëüô³¿
çàâæäè ñîíÿ÷íî". 02.25 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é àêîðä". 03.15, 04.10 Çîíà
íî÷³. 03.20 Ïðèñòðàñò³ íàâêîëî ñèì-
âîë³êè. 03.40 Ñïðàâà ïðî âîç'ºäíàí-
íÿ.

ÑÓÁÎÒÀ, 15 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

 13.25 Çåëåíèé êîðèäîð. 13.45 Á³àò-
ëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ãîíêà ïåðåñë³äó-
âàííÿ (÷îë.). 14.40 Çîëîòèé ãóñàê.
15.10 Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. 16.00
Á³àòëîí. Êóáîê ñâ³òó. Ãîíêà ïåðå-
ñë³äóâàííÿ (æ³í.). 16.50 Ïîãîäà.
16.55 Áåíåô³ñ Þ.Ãàëüöåâà òà Ã.Âåò-
ðîâà. 18.40 Ñâ³ò àòîìà. 19.00 Ïëà-
âàííÿ íà êîðîòê³é âîä³. ×åìï³îíàò
ñâ³òó. 20.55 Ìåãàëîò. 21.00 .
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Êàáì³í: ïîä³ÿ
òèæíÿ. 21.30 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 22.00
Íîâîð³÷íèé æàðò ç Â.Âèíîêóðîì.
22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî.
23.00 Òâ³é ãîëîñ. 23.20 Ïîãîäà.
23.25 Åðà çäîðîâ'ÿ. 23.50 Êîíöåðò
Â.Ïàâë³êà "Îñâ³ä÷åííÿ". 1 ÷àñòè-
íà. 01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.40 Ñâ³ò
àòîìà. 02.00 Íîâèíè çà òèæäåíü.
02.30 "Íàùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ
òà Ê.Ãíàòåíêîì.

Êàíàë «1+1»
 10.10, 10.35 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1).
11.00, 04.55 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 3:
Òàíçàí³ÿ, Åô³îï³ÿ". 12.15 "Äèê³ òà
ñì³øí³".12.45 Ì/ô "Ïîïåëþøêà -2"
(1). 14.10 Õ/ô "Ïðèâèä Çîêêîìîí"
(1). 16.35 "Êè¿â âå÷³ðí³é".18.30 "Ðàñ-
ñìåøè êîìèêà". 19.30 ÒÑÍ: "Òåëå-
â³ç³éíà ñëóæáà íîâèí". 20.00 Õ/ô
"Àðòèñò" (1).22.10 Õ/ô "Ó äæàç³ ò³ëüêè
ä³â÷àòà" (1). 00.45 Õ/ô "Áîºöü" (2).
02.35 Õ/ô "Íå á³éñÿ òåìðÿâè" (3).

IÍÒÅÐ
08.00 "Ïîçàî÷³". 09.00 "Îðåë ³ Ðåø-
êà". 10.05 "Óêðà¿íî, âñòàâàé!". 10.55
Ïðîãðàìà "Ñ³ìåéíèé ïåñ". 12.00 Ò/
ñ "Ãîðîáèíè ãðîíà ÷åðâîí³" (1). 15.55
Õ/ô "Íà ðîçäîð³ææ³" (1). 18.00
"Âå÷³ðí³é êâàðòàë". 20.00, 00.30
"Ïîäðîáèö³". 20.25 "×åðâîíå àáî
÷îðíå". 22.35 "Âåëèêèé áîêñ. Ñåðã³é
Ôåä÷åíêî - Àçàä Àç³çîâ". 00.55 Õ/ô
"Ç ëþáîâ'þ ³ç ïåêëà" (3). 02.25 Ä/ñ
"Ñåêðåòí³ òåðèòîð³¿".

ICTV
04.40 Ôàêòè. 05.15, 05.00 Ñâ³òàíîê.
06.05 ²íøèé ôóòáîë. 06.35 Êîçèðíå
æèòòÿ. 07.15 Îñòàíí³é ãåðîé-2. 08.50
Çâåçäà YouTube. 10.00 Äà÷à. 10.30
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 11.30 Åêñòðå-
íèé âèêëèê. 12.30 Íåñåêðåòí³ ôàé-
ëè. 13.45 Ñïîðò. 13.50 Äèâèòèñÿ
âñ³ì!. 15.25 Õ/ô "Á³ëà ñòð³ëà". 17.45
Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Ñíàéïåð. Çíàðÿä-
äÿ ïîìñòè". 22.40 Íàøà Russia.
23.00 Õ/ô "Ñïàðòàí" (2). 01.05 Õ/ô
"Êðåì³íü" (2). 02.40 Õ/ô "Ñâ³äîê" (2).
04.30 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
06.10 Õ/ô "Ìàòðîñ ç "Êîìåòè". 07.50

"Áðàòñòâî äåñàíòó". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.50 Õ/ô "Áóìåð-2" (2). 03.00
ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
05.05 Òåëåêàíàë "Äîáðîãî ðàíêó".
09.15 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 09.40
"Æèòè çäîðîâî!" 10.55, 04.00 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!".
13.00 "Äåøåâî ³ ñåðäèòî". 13.55 ²íø³
íîâèíè. 14.15 "Çðîçóì³òè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.15 "Ñìàê". 15.50 "Äîáðîãî
çäîðîâ'ÿ÷êà!" 16.55 "×åêàé íà
ìåíå". 18.40 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!".
19.45 "Ïîëå ÷óäåñ". 21.00 "×àñ".
21.30 "Íàäáàííÿ Ðåñïóáëèêè: Ãàðèê
Ñóêà÷åâ". 00.00 "Âå÷³ðí³é Óðãàíò".
01.00 Õ/ô "ªâðîïåéñüêà ³ñòîð³ÿ".

02.35 Õ/ô "Íåçâàíèé äðóã". 04.55
"Äîêè âñ³ âäîìà".

ÑÒÁ
06.20 Õ/ô "Ñ³ìü ñòàðèõ òà îäíà
ä³â÷èíà"(1). 07.55 Õ/ô "Ìè äèâíî
çóñòð³ëèñÿ"(1). 09.45 Õ/ô "Êîëè ðîç-
òàíóâ ñí³ã"(1). 17.45 "Â³êíà íîâè-
íè". 17.55 Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "È" òà ³íø³
ïðèãîäè Øóðèêà"(1). 20.00 "Íàö³î-
íàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-
5". 22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 22.40 "Íà-
ö³îíàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü
âñ³!-5" Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ".
00.30 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò". 01.30
"Âiêíà-Ñïîðò". 01.40 Õ/ô "Ìàìà íà-
ïðîêàò"(1). 03.05 Õ/ô "Êâ³òè â³ä ïå-
ðåìîæö³â"(2).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.15 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25 Ò/ñ
"Ñë³ä". 10.00, 20.00 Ò/ñ "Ï'ÿòíèöü-
êèé. Ãëàâà äðóãà" (1). 12.00, 04.15
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 13.10 Ò/
ñ "Ñë³ä" (1). 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò.
17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ
"Äæàìàéêà" (1). 19.15, 03.30 Ïîä³¿
Ñïîðò. 19.20, 03.35 Òîê-øîó "Ãîâî-
ðèòü Óêðà¿íà". 22.00 Ò/ñ "Ñë³ïà êóëÿ
- 2: Àãåíò ìàéæå íå âèäèìèé" (2).
01.45 Õ/ô "Âóëèö³ ó âîãí³" (2).

Ò Å Ò

07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷".
08.35 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà". 08.50 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè". 09.50 Ò/ñ
"Âñ³ æ³íêè - â³äüìè". 10.50 Ò/ñ "Òà,
ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè". 11.50
Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.25 Êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò. 12.50 Ãàðÿ÷³ ìàìóñ³. 13.30,
18.25 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ".
14.35, 20.25, 22.00 Äàéîø ìîëîäü-
îæ!. 15.25, 00.55 Âàéôàéòåðè. 16.00
Îäíà çà âñ³õ. 16.35 Ó ÒÅÒà òàòî!
17.00 Äîñâ³äîñ. 17.40, 20.50
Â³òàëüêà. 19.25, 01.20 ÁàðÄàê.
21.20, 01.45 Øóðè-Ìóðè. 23.00
Íàäòî ãðóáî äëÿ Þ-òóá'à. 23.25 Ò/
ñ "Íàäïðèðîäíå" (2). 00.20 Äóðíºâ
+ 1. 02.10 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 -  " Ê³íîìàã³ÿ ". 14:30
- Íîâèíè "×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ. 15:40
- Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 16:40
- Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â.
17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05
- Äîê/ñ. 17.50 - Ì/ô. 18:10 - Ò/ñ.
19:00 -  Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå-
÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 - Ïðîãðàìà "Òî÷-
êà çîðó" (ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - "Àê-

Âèñîöüêà".11.25 "Äàâàé, äî
ïîáà÷åííÿ". 13.35, 20.15 "Ãîëîñ.
Ä³òè". 15.35 Õ/ô "Íåïóòÿùà
íåâ³ñòêà". 19.30, 23.50 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 22.50 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
00.35 Õ/ô "Ïîõîðîí" (2).

IÍÒÅÐ
05.40 "Íàéðîçóìí³øèé". 07.05 Ì/ñ
"Â³íêñ" (1). 08.00 Ì/ñ "Ìàøà ³
Âåäì³äü" (1). 08.35 "Ãëÿíåöü". 09.35
"Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî".
10.10 "ÍÅÄ²Ëß Ç "ÊÂÀÐÒÀËÎÌ"".
11.10 "Ñâàòè á³ëÿ ïëèòè". 11.35
Ïðîãðàìà "Âåñ³ëüíèé ðîçì³ð". 12.35
Ò/ñ "Éäó òåáå øóêàòè" 1-6 ññ. 20.00,
01.05 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 21.00 Õ/ô
"×åñòü Ñàìóðàÿ". 23.00 Õ/ô
"Íå³äåàëüíà æ³íêà" (1). 01.50 Õ/ô
"Õðàíèòåë³" (2). 04.20 Ä/ñ "Ñåêðåòí³
òåðèòîð³¿".

 ICTV
05.55 Ôàêòè. 06.20, 04.25 Ñâ³òàíîê.
07.10 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 08.00
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 08.35
Äà÷à. 09.10 Äèâèòèñÿ âñ³ì!. 10.25
Îë³ìï³Ëÿïè. 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ.
12.00 ²íøèé ôóòáîë. 12.25 Ñïîðò.
12.30 Íàøà Russia. 13.05 Õ/ô "Á³ëà
ñòð³ëà". 15.10 Õ/ô "Ñíàéïåð. Çíà-
ðÿääÿ ïîìñòè". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ ç
Îêñàíîþ Ñîêîëîâîþ. 19.45 Îñ-
òàíí³é ãåðîé-2. 21.15 Õ/ô "Ïåðåâåð-
òåíü ó ïîãîíàõ". 23.10 Õ/ô "Ï³æìóð-
êè" (2). 01.30 Õ/ô "Îë³ãàðõ" (2). 03.45
²íòåðàêòèâ. Òèæíåâèê. 04.00 Ïðî-
Ö³êàâå.

ÎÐÒ
06.00, 10.00 Íîâèíè. 06.10 Õ/ô
"Çì³ºëîâ". 07.50 "Àðì³éñüêèé ìàãà-
çèí". 08.20 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-êîä".
08.35 "Çäîðîâ'ÿ". 09.40 "Íåïóòí³
íîòàòêè". 10.10 "Äîêè âñ³ âäîìà".
11.20 "Ôàçåíäà". 12.00 Êóáîê Ïåð-
øîãî êàíàëó ç õîêåþ. Çá³ðíà Ðîñ³¿ -
Çá³ðíà Ô³íëÿíä³¿. Ïðÿìèé åô³ð. Ó
ïåðåðâ³ - Íîâèíè. 14.10 Ñåðåäî-
âèùå ïðîæèâàííÿ. "Óñå äî ëàìïî÷-
êè". 15.10 "Âåëèê³ ïåðåãîíè. Áðàòåð-
ñòâî ê³ëåöü". 17.05 Õ/ô "Àçàçåëü".
21.00 Íåä³ëüíèé "×àñ". 22.00 "Ìóëüò
îñîáèñòîñò³". 22.35 "Yesterday live".
23.45 "Ïîçíåð". 00.55 Êóáîê Ïåð-
øîãî êàíàëó ç õîêåþ. Çá³ðíà ×åõ³¿ -
Çá³ðíà Øâåö³¿. 02.50 Õ/ô "Òî÷êà
â³äë³êó".

ÑÒÁ
05.40 Õ/ô "Âåñ³ëëÿ ó Ìàëèí³âö³"(1).
07.05 "Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ Âèñîöü-
êîþ". 07.15 "¯ìî âäîìà". 08.35 "Ìà-
ñòåðØåô - 2". 13.30 "Êàðàîêå íà
Ìàéäàí³". 14.30 "Õ-Ôàêòîð - 3". 19.00
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ".
21.45 Õ/ô "×åòâåð 12"(1). 23.40 Õ/ô
"Ð³òà"(1). 01.45 Õ/ô "Åê³ïàæ"(1). 03.50
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.40 Ïîä³¿. 07.00 Õ/ô "Øàëåí³
ïåðåãîíè" (1). 09.00 Ëàñêàâî
ïðîñèìî. 10.00 Ëåãåíäè. 11.00 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 14.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
16.00, 20.00 Ò/ñ "Â³êòîð³ÿ" (1). 19.00,
03.45 Ïîä³¿ òèæíÿ. 21.20, 22.30 Ò/ñ
"²íòåðíè" (1). 00.15 Õ/ô "Â³ää³ë.
Ï'ÿòíèöüêèé" (2). 02.15, 04.30 Ò/ñ
"Âåäìåæèé êóò" (1).

Ò Å Ò
 09.35 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà. Ïóñ-
òîòëèâà ñ³ìåéêà". 09.45 Ì/ñ "×îð-
íèé ïëàù". 10.20 Ì/ô "Êîòÿ÷à
âäÿ÷í³ñòü". 11.50 Ì/ô "Áðàòèê âåä-
ìåäèê". 13.35, 00.25 Àëüî, äèðåê-
òîð?! 14.40 Ì/ô "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Çîðÿí³ ñîáàêè". 16.30 Õ/ô "Âåñ³ëü-
íèé ïåðåïîëîõ". 18.35 Îäíà çà âñ³õ.
19.40 Â³òàëüêà. 20.55 Äàéîø ìîëî-
äüîæ!. 21.55 Âåñåë³ ìàì çåë³. 22.35
Õ/ô "Ñåñòðè" (2). 01.15 Comedy
Woman. 02.05 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
ìóçè÷íà ïðîãðàìà "Òîï Õ³ò 20". 10:30
- Íîâèíè "×àñ" . 11:00 - Õóäîæí³é
ô³ëüì. 12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
13:00 - "Äóõîâíå äæåðåëî" (ïî-
âòîð). 13:45 - Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè
Çàêàðïàòòÿ. 15:00 - Äîê/ñ. 16:30 -
Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð".17:05 - Ì/ô. 18:30
- Õóäîæí³é ô³ëüì. 20:00 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêîâèé âèïóñê
"7 äí³â". 21:10 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòó-
ä³î". 22:35 - Õóäîæí³é ô³ëüì . 00.20
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î

Íîâèé Êàíàë
11.15 Íåä³ëüíèé îô³ñ. 12.20 Ò/ñ
"Ùàñëèâ³ ðàçîì". 13.40 Õ/ô "²ñòî-
ð³ÿ ëèöàðÿ". 16.40 Õ/ô "Ãàðð³ Ïîò-
òåð ³  òàºìíà ê³ìíàòà". 20.00
ØîóìàSòãîóîí. Êðàùå. 22.50 Ïðî-
êèíóòèñÿ çíàìåíèòèì. 23.50
Ñïîðòðåïîðòåð. 23.55 Õ/ô "Í³÷íèé
ïðîäàâåöü" (3). 01.50 Ò/ñ "Ó Ô³ëà-
äåëüô³¿ çàâæäè ñîíÿ÷íî". 02.10 Ò/
ñ "Îñòàíí³é àêîðä". 02.55, 03.50
Çîíà íî÷³. 03.00 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ.
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Çã³äíî çàêîíó Ïðî ïðåñó, ðåäàêö³ÿ
çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî äðóêóâà-
òè ÷è â³äõèëÿòè îòðèìàí³ äî äðóêó
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè
ïîä³ëÿº äóìêè àâòîð³â âì³ùåíèõ ó
ãàçåò³ ïóáë³êàö³é.

Íàø ïîñò çäîðîâ’ÿ

Друк ТзОВ “Місто НВ”
м. Івано�Франківськ

вул. Незалежності, 53
Тираж 5 000          Зам. №

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 13
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 5
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

8 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 21 ïàðà;
ïîìåðëî – 18 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

ОВЕН. Цього тижня
вас чекають розчару�
вання, невдачi в
п i д п р и є м н и ц ь к i й

дiяльностi. Бажання приско�
рити деякi процеси ведуть
лише до створення чергових
перешкод. З iншого боку, дiї,
направленi на стабiлiзацiю
становища, також не дають
бажаного ефекту.

ТIЛЕЦЬ. Ви будете
схильнi проявляти
чеснiсть i прямоту
будь�що. Спiлкуван�

ня динамiчне i конструктив�
не, особливо з жiнками –
партнерами i спiвро�
бiтницями. Контакти з широ�
кою публiкою допоможуть
рiшенню деяких дiлових пи�
тань.

БЛИЗНЮКИ. Ви ко�
ристуватиметеся
рiдкiсним успiхом у
протилежної статі.

На вихiднi можна запланува�
ти похiд до перукаря. Слiд
остерiгатися прагнення до
авторитарностi i надмiрної
прискiпливостi до недолiкiв
оточуючих.

РАК. На початку тиж�
ня слiд поклопотати�
ся про безпеку – свою
i близьких, оскiльки

зростає вiрогiднiсть одержа�
ти травму. Гармонiйна
космiчна ситуацiя сприяє Ва�
шому фiнансовому благопо�

луччю.
ЛЕВ. Цей тиждень
надасть вам мож�
ливiсть бути безтур�
ботним i доставить

пару�трiйку приводiв для
радостi. Проте обов`язками
все�таки нехтувати не слiд.

ДIВА.  Ви будете
прагнути до бiльшої
волi дiй, шукатимете
можливiсть оригi�
нального творчого

самовираження в колективi,
робочiй групi. Завдяки цьому
можете стати лiдером.

ТЕРЕЗИ. Цього тиж�
ня Ви не можете пра�
вильно оцiнити
ситуацiю, не здатнi

висувати об`єктивнi вимоги
до пiдлеглих, ставити
реальнi завдання, бачити
перспективу у дiйсному свiтлi
i ухвалювати адекватнi
рiшення.

СКОРПIОН . Робiть
все, що хочете, якщо
тiльки це не пiде на
шкоду навколишньо�

му середовищу i не дуже
вiдобразиться на сiмейному
бюджетi. Можливо, навiть
дехто з соратникiв з
розумiнням вiднесеться до

ваших дiй.
СТРIЛЕЦЬ. Цей тиж�
день особливо спри�
ятливий для людей,
зайнятих творчiстю.

Друзi можуть запросити в те�
атр або в кiно. Справи,
призначенi на кiнець тижня,
пройдуть на рiдкiсть вдало.

КОЗЕРIГ. Стримай�
те вашу щедрiсть, бо
вас використовують
найбезсоромнiшим

чином. Як би вам не постави�
ли в обов`язок те, що ви ро�
бите виключно по добрiй
волi.

ВОДОЛIЙ . На Вашу
увагу претендувати�
муть всi, починаючи
вiд найближчих ро�

дичiв, i закiнчуючи випадко�
вими знайомими. Комусь
явно доведеться вiдмовити,
спробуйте це зробити так�
товно.

РИБИ. Хороший
перiод для приведен�
ня своїх справ до ладу,
для органiзацiйних

перетворень. Колишнi обо�
в`язки i турботи нагадують
про себе.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 10.12.12 – 16.12.2012

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

ÇÀËÅÆÍÎÑÒÅÉ ² ÇÀÉÂÎ¯ ÂÀÃÈ
До нас знову приїдуть вiдомі лiкарі, які вже багать�

ом  закарпатцям повернули  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ,  16 ГРУДНЯ, о 13Bй год. в приміщенні
Мукачівської міської центральної бібліотеки (біля
Центральної аптеки); (тел. 096B435B37B33; 067B422B
54B74; того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст, (готель
“Хуст”)   (тел. 4B31B53, 096B435B37B33; 067B422B
54B74)  лiкарі�наркологи вищої категорії

В. М. СЕМЕНОВ і В.І. АНТОНЕНКОВ
çîâñiì áåçáîëiñíî, àíîíiìíî é iíäèâiäóàëüíî  ïîçáàâ-
ëÿòü Âàñ àëêîãîëüíî¿, íiêîòèíîâî¿, ³ãðîâî¿ çàëåæíîñ-
òåé òà çàéâî¿ âàãè. Çà áàæàííÿì ïàöiºíòà ëiêàð³ ïðîâî-
äÿòü ïñèõîôàðìîáëîêóâàííÿ.
Ïåðåä ñåàíñîì  áàæàíî äâi-òðè äîáè íå âèïèâàòè ñïèð-
òíîãî, êóðöÿì — îäíó äîáó íå êóðèòè, áàæàþ÷èì ñõóä-
íóòè òðåáà ïðèõîäèòè íàòîùàê.

Òiëüêè îäíà çóñòði÷ ç âèñîêîêâàëiôiêîâàíèì
ëiêàðåì  – i äî Âàñ ïîâåðíåòüñÿ ðàäiñòü æèòòÿ.

ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!ÍÅ  ÂÒÐÀ×ÀÉÒÅ  ÑÂIÉ  ØÀÍÑ!

– Åñëè ÿ ïðèãîòîâëþ
îáåä äëÿ äðóãîãî ìóæ÷è-
íû, ýòî èçìåíà?

– Åñëè õóæå, ÷åì ìíå, òî
íåò.

Ïåðåõîäíûé âîçðàñò –
ýòî êîãäà óìíûì áûòü
åùå ðàíî, à ãåíèàëüíûì  –
óæå ïîçäíî.

Èç ñîâåòñêîé ïåäàãîãè-
êè. Ñî÷èíåíèå íà òåìó
"Êàê ÿ ïðîâåë ëåòî". Âî-
âî÷êà ïèøåò: "Îòëè÷íî!"-
-è ïîëó÷àåò íåóä ñ ïîÿñ-
íåíèåì, ÷òî  íåäîñòàòî÷-
íî  ïîëíî ðàñêðûë òåìó.

Îöåíêà  ìîãëà áûòü ëó÷-
øå, åñëè áû Âîâî÷êà  ïðàâ-
äèâî íàïèñàë, ÷òî ëåòîì
êàòàëñÿ íà  ñîñåäñêîé
êîçå, âîðîâàë êîëõîçíûå
ÿáëîêè,êóðèë òðàâêó , ïèë
ïîðòâåéí è ëàïàë ïèîíå-
ðîê.

– Ìîëîäîé ÷åëîâåê, âû
îáåùàëè  ïðèâåñòè  ìîþ
äî÷ü äîìîé â äâåíàäöàòü
÷àñîâ. Ñåé÷àñ – òðè, è âî-
îáùå ýòî íå ìîÿ äî÷ü!

– Çäðàâñòâóéòå, ýòî
âàì èç ÑÁÓ çâîíÿò.

– ß çíàþ.
-- Îòêóäà?
Âû ìíå íà âûêëþ÷åííûé

ìîáèëüíèê äîçâîíèëèñü.

– Ìàìà, óðà!  – ÿ íàó÷èë-
ñÿ   ñ÷èòàòü!

– Äà, Âîâî÷êà? È ÷òî æå
òû ñ÷èòàåøü?

– ß ñ÷èòàþ âñåõ èäèî-
òàìè.

Ëó÷øèé äåíü â ìîåé æèç-
íè? Õì... Êñòàòè, ýòî
áûëà íî÷ü!

– Îé, à ó íàñ òóò òàêîå
áûëî. Ìóæèêà ïðèòàùèëè
õîðîíèòü íà êëàäáèùå, à
îí-ðàç!..Ñàäèòñÿ â ãðîáó:
äåñêàòü, îï-ïà, à ÿ – æè-
âîé! ×òî òóò íà÷àëîñü!
Âñå ðàäóþòñÿ, ñìåþòñÿ,
õëîïóøêè  âçðûâàþò,
êòî-òî øàðèêè âåñåëûå
ïðèòàùèë, æåíà îò ðàäî-
ñòè ïëà÷åò...

Â îáùåì, åëå çàêîïàëè.

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

НАЙКРАЩИЙ  ПОДАРУНОК  ДО  СВЯТА  –
УНІКАЛЬНИЙ ЗА  КРАСОЮ  І  СМАКОМ  ТОРТ!

Попереду свята – День улюбленця дітвори – святого Миколая, Новорічно�різдвяні
празники, а ще дні народження, ювілеї, сімейні торжества. Ви не знаєте, що купи�

ти? Завітайте у фірмовий магазин кондитерської фабрики «Незабудка», що на
вулиці Духновича.  І вас зачарують торти: унікальні за вишуканістю, оздоблені
найкращими кондитерами – творцями дива, неперевершені за смаковими яко�
стями. Шоколадно�вафельні солодощі, або виготовлені з праліне з щедрим
додаванням горіхів. Усе прикрашене фігурками улюблених дітьми лісових тва�
рин, фруктами… Тут є торти для закоханих, новорічні,  сімейні. Придбаєш таке

диво і гості будуть у захопленні, а іменинники зачаровані. І все  – дешево, за
помірною ціною. Виготовляють на фабриці торти й на замовлення. Поспішіть,

принесіть у дім радість, святковий настрій і неперевершену смакову насолоду.


