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       (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.

ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ 2013 ðîêó â Óêðà¿íi çàñëóõàþòü Çâiò
ÎÎÍ  ïðî ñòàí êîðóïöi¿ ó íàøié êðà¿íi, ÿêèé  âèâ÷àâñÿ
âïðîäîâæ îñòàííiõ òðüîõ ðîêiâ.

ÂÈÑÒÀÂÊÀ ñêóëüïòóð "óêðà¿íñüêîãî Ìiêåëàíäæåëî"
Iîàííà Ïiíçåëÿ – âèäàòíîãî ñêóëüïòîðà ÕVI ñò. ç Ãàëè÷÷è-
íè âiäêðèëàñÿ  ó Ïàðèçüêîìó Ëóâði.

ÁÎËÃÀÐÑÜÊÈÉ ïàðëàìåíò óõâàëèâ çìiíè, çãiäíî ç ÿêè-
ìè  êðà¿íà  ïðîäàâàòèìå ãðîìàäÿíñòâî  âñiì, õòî ãîòîâèé
iíâåñòóâàòè ó ¿¿ åêîíîìiêó íå ìåíøå 500 òèñÿ÷ ºâðî.

ÍÀ ×ÅÌÏIÎÍÀÒI ñâiòó ç øàõiâ ñåðåä æiíîê, ÿêèé
âiäáóâñÿ  ó ðîñiéñüêîìó Õàíòè-Ìàíñiéñüêó  âïåðøå â
iñòîði¿ øàõiâ ïåðåìîãó çäîáóëà óêðà¿íñüêà øàõiñòêà Ãàííà
Óøåíiíà.

Â IÒÀËI¯ çíàéøëèñÿ iíiöiàòîðè  çàñíóâàííÿ êîìï’þòåð-
íîãî ïîðíîñàéòó, çàðîáëåíi êîøòè íà ÿêîìó  âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ âèêëþ÷íî íà áëàãîäiéíi ñïðàâè.

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊÈÉ ìàðñîõîä âèÿâèâ íà ×åðâîíié
ïëàíåòi  ïðîñòi îðãàíi÷íi ðå÷îâèíè.

ÄÅÑßÒÜ òèñÿ÷ ðîáî÷èõ ìiñöü ìîæíà ñòâîðèòè â Óêðà¿íi,
ñêîðîòèâøè  iìïîðò íà 1 %. Òîáòî, ÿêùî ìè ìåíøå íà îäèí
âiäñîòîê áóäåìî êóïëÿòè çàêîðäîííèõ òîâàðiâ, à áiëüøå
òîâàðiâ óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèöòâà.

Ç ÏÎ×ÀÒÊÓ ðîêó íà Çàêàðïàòòi óñèíîâëåíî ïîíàä 80
äiòåé.

ÔÅÉªÐÂÅÐÊ ç íàãîäè Äíÿ êîíñòèòóöi¿ Êóâåéòà ïîòðà-
ïèâ äî Êíèãè ðåêîðäiâ Ãiííåññà. Ñâÿòêîâèé ñàëþò
îáiéøîâñÿ äåðæàâíié ñêàðáíèöi â 50 ìiëüéîíiâ äîëàðiâ.

Â IÍÄI¯ ãðóïà ñëîíiâ íàíþõàëàñÿ  â ëiñi íàðêîòè÷íîãî
öâiòó ìàõóâè é àòàêóâàëà ñåëèùå Äóìóðêîòà.

Îäóðìàíåíi íàðêîòîþ âåëèêàíè ðîçòðîùèëè â ñåëèùi
âñå, ùî âòðàïèëî íà ¿õ øëÿõó.

15 ãðóäíÿ íà æèòòºâîìó êàëåíäàð³ ãîëîâè Ðàäè àäâîêàò³â Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëàñò³, ãîëîâè ïðàâë³ííÿ Ìóêà÷³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àñîö³àö³¿ àä-
âîêàò³â òà ì³ñüêðàéîííî¿ ñï³ëêè ï³äïðèºìö³â, ðàäíèêà ãîëîâè  Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëàñíî¿ Ðàäè  ç ïðàâîâèõ ïèòàíü

ÔÀÇÅÊÎØÀ Îëåêñ³ÿ Àíäð³éîâè÷à
ïðåêðàñíà äàòà – 45 ðîê³â.

Øàíîâíèé Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷!
Íàö³îíàëüíà  àñîö³àö³ÿ àäâîêàò³â Óêðà¿íè, Ðàäà àäâîêàò³â Óêðà¿íè â³òàþòü

Âàñ ç³ çíàêîâîþ äàòîþ – 45-ð³÷÷ÿì ç äíÿ íàðîäæåííÿ.
Äëÿ êîæíîãî ç íàñ öå îñîáëèâå ñâÿòî, êîëè  îö³íþºø ïðîæèòå, çðîáëåíå,

âèçíà÷àºø ïëàíè íà ìàéáóòíº. Íåõàé Âàøà êèïó÷à åíåðã³ÿ, ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü
³ áàãàòñòâî  âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ñòàíóòü çàïîðóêîþ äëÿ çä³éñíåííÿ âñ³õ äîáðèõ
Âàøèõ çàäóì³â ³ ïîáàæàíü.  Ùèðî áàæàºìî óñï³øíî ðåàë³çóâàòè Âàø âåëè-

êèé æèòòºâèé ïîòåíö³àë, âò³ëèâøè âñ³ çàäóìè, ïðèìíîæèâøè çäîðîâ’ÿ , ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ.
Øàíîâíèé Îëåêñ³é Àíäð³éîâè÷ !
Âè, áóäó÷è îáðàíèì  ãîëîâîþ Ðàäè àäâîêàò³â Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, çäàòí³ çãóðòóâàòè àäâîêàòóðó Çàêàðïàòòÿ äëÿ

ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó  òà çì³öíåííþ ³íñòèòóòó àäâîêàòóðè, ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ â ñïðàâæíþ âèñîêîïðîôåñ³éíó, äåìîêðà-
òè÷íó, ïðàâîçàõèñíó îðãàí³çàö³þ.

Âïåâíåí³, ùî Âàø  áàãàòèé äîñâ³ä, òàëàíò êåð³âíèêà, ïîñò³éíà ãîòîâí³ñòü äî êîíñòðóêòèâíèõ ð³øåíü ñïðèÿòèìóòü
óñï³øí³é ä³ÿëüíîñò³ Ðàäè àäâîêàò³â Çàêàðïàòòÿ , ÿêó Âè î÷îëþºòå, ï³äâèùåííþ ðîë³ òà àâòîðèòåòó  àäâîêàòóðè, çàáåç-
ïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü àäâîêàòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çàõèñòó ïðàâ òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â àäâîêàò³â, ¿õ ä³ÿëüíîñò³
íà áëàãî ñóñï³ëüñòâà.

Ç ïîâàãîþ   Ë.  ²ÇÎÂ²ÒÎÂÀ, Ãîëîâà Íàö³îíàëüíî¿ àñîö³àö³¿
Àäâîêàò³â Óêðà¿íè,  Ðàäè àäâîêàò³â Óêðà¿íè.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ² ÓÑÏ²ØÍÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß!
Ñâ³òëèé þâ³ëåé æ³íî÷î¿ ìóäðîñò³ ³ çð³ëîñò³ ñâÿòêóº äèðåêòîð ÒÎÂ «Ìóêà÷³âñüêà

øâåéíà ôàáðèêà» òàëàíîâèòà îðãàí³çàòîðêà øâåéíîãî âèðîáíèöòâà, òâîð÷à îñî-
áèñò³ñòü, âäóìëèâà êåð³âíèöÿ ³ òóðáîòëèâà íàñòàâíèöÿ ìîëîä³, æ³íêà ãàðíà, ùèðà
ñåðöåì, êðàñèâà äóøåþ ³ ïîìèñëàìè

Òåðåç³ÿ Ëàñë³âíà ÎÁÅÐÒÞÕ.
Âñå òåïëî ñâîãî ãàðÿ÷îãî ñåðöÿ Âè, äîðîãà þâ³ëÿðêî, â³ääàºòå âèðîáíèöòâó,

òóðáóºòåñÿ, ùîá êîæíà ðîá³òíèöÿ ïî÷óâàëàñÿ â³ëüíîþ, çàõèùåíîþ, ìàëà íà-
ëåæí³ óìîâè äëÿ âèñîêîïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³, ùîá êîæåí ïðàö³âíèê ÿêíàéïîâí³-
øå ðîçêðèâàâ ñâî¿ çä³áíîñò³. Ùèðî â³òàºìî Âàñ ³ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîä-
æåííÿ! Áàæàºìî Âàì óñï³õ³â, òâîð÷î¿ íàñíàãè, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿ ó Âàø³é
áëàãîðîäí³é ä³ÿëüíîñò³. Ì³öíîãî Âàì çäîðîâ’ÿ, ùåäðî¿ äîë³, ëþáîâ³ â³ä îòî÷ó-
þ÷èõ, ùàñòÿ, äîâãîãî â³êó, çä³éñíåííÿ âñ³õ çàäóì³â òà ìð³é, çàòèøêó òà ðàäîñò³ ó
âëàñíîìó äîì³!

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ êîëåêòèâ  ÒÎÂ «Ìóêà÷³âñüêà øâåéíà ôàáðèêà».
Äî öèõ òåïëèõ ïðèâ³òàíü ³ ïîáàæàíü ðàäî ïðèºäíóºòüñÿ ³ ðåäàêö³ÿ ãàçåòè “Ìóêà÷åâî”.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА

на газету «ÌÓÊÀ×ÅÂÎ»
на 2013�й рік.

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

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

Оформити підписку вам допоможуть у будь�якому по�
штовому відділенні міста і району або  безпосередньо
у редакції газети за адресою м. Мукачево, вул. Яр. Муд�
рого, 5�а  (2�й поверх).

*     *     *

Ðåäàêö³ÿ íàøî¿ ãàçåòè ïðèºäíóºòüñÿ äî â³òàíü ç äíåì íàðîäæåííÿ Îëåêñ³ÿ Àíäð³éîâè÷à,  ÿêèé º íàøèì ïîñò³éíèì
àâòîðîì, ÿêîãî ìè ïîâàæàºìî çà ïðàöüîâèò³ñòü, îïòèì³çì, ëþáîâ äî íàøîãî êðàþ ³ äåðæàâè òà âèñîêèé ïðîôåñ³î-
íàë³çì
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8 грудня 2000 року Прези�
дент України, враховуючи
важливу роль судів у забез�
печенні захисту прав і сво�
бод людини і громадянина,
в утвердженні принципу
верховенства права та роз�
витку і зміцненні України як
демократичної, правової
держави, своїм указом уста�
новив професійне свято –
День працівників суду, яке
відзначається щорічно 15
грудня.

Ця дата вибрана не випад�
ково, адже саме цього дня
1992 року Верховною Радою
було ухвалено Закон “Про статус суддів”,
покликаний забезпечити належні умови для
здійснення правосуддя, яке в нашій державі
покладено виключно на суди і вершиться
іменем України.

Свідченням великого значення і високого
статусу судової гілки влади у суспільстві слу�
гують положення Конституції України, адже
суд – це єдиний демократичний механізм
вирішення конфліктів та захисту прав і сво�
бод громадян, що підкоряється тільки За�
кону.

Реалізація конституційних засад судочин�
ства, наближення його до світових та євро�
пейських стандартів стали пріоритетами
нашої держави. Відрадно, що у ставленні
суспільства до судової гілки влади відбува�
ються суттєві позитивні зміни. І головна з
них – зростання довіри людей до судової
системи.

Наша діяльність відіграє важливу роль в
утвердженні принципу верховенства права
та справедливості. Саме від нашої само�
відданої праці великою мірою залежить збе�
реження в суспільстві політичної стабіль�
ності, миру та спокою, дотримання консти�
туційних прав і свобод людини, надійний
захист громадян від беззаконня.

Ми завжди стоїмо на сторожі правди та
справедливості. Вірю, що наша порядність
та почуття відповідальності за долю кожної
людини й надалі залишатимуться гарантією

ØÀÍÎÂÍ² ÑÓÄÄ²
ÒÀ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ ÑÓÄÓ!

дотримання законності в
нашій державі.

Авторитет судової влади
в суспільстві залежить перш
за все від ефективності пра�
восуддя, спроможності
суддів захистити права й
свободи громадян, від про�
фесіоналізму та мораль�
ності представників судової
влади.

Аналіз судової статисти�
ки дає підстави з повною
відповідальностю констату�
вати, що судова система Ук�
раїни стає все більш авто�
ритетною, оскільки кількість

звернень людей до суду за захистом своїх
прав та свобод постійно збільшується, тоб�
то люди все більше довіряють саме суду.

Зміцнення і піднесення авторитету судо�
вої влади в Україні прямо пов’язане із по�
статтю судді, його професіоналізмом та лю�
дяністю, проте чималою в цій справі є і роль
працівників суду, які за своїм статусом хоча
й не є суддями, проте здійснюють важливі
функції організаційного забезпечення
здійснення правосуддя і діяльності суду як
державної установи.

Принциповість, професіоналізм, вірність
ідеалам Правди і Справедливості, відпові�
дальність за результати своєї діяльності, за
долю кожної людини завжди були і зали�
шаються вічними й незаперечними запові�
дями нашої роботи.

Шановні колеги!
Від щирого серця вітаю вас із професій�

ним святом – Днем працівників суду!
Бажаю надалі гідно виконувати покладе�

ний на нас високий обов’язок – вершити
правосуддя! Нехай кожне прийняте нами
рішення буде виваженим та справедливим,
а людська шана стане гідною подякою за
плідну працю та чесність.

Міцного вам здоров’я, щастя, оптимізму
та наснаги!

З повагою П.ЩЕРБАН,
Голова суду.

ÑÅÑ²ß

Почнемо з 25 питання по�
рядку денного 35 сесії Мука�
чівської міської ради 6 скли�
кання «Про відмову в наданні
згоди на передачу майна
комунальної власності тери�
торіальної громади м. Мука�
чево в державну власність
(до сфери управління
Міністерства оборони Украї�
ни)», оскільки саме воно зай�
няло половину часу сесійно�
го засідання. Напередодні
на адресу міського голови
Мукачева Золтана Лендє’ла
надійшов лист від міністра
оборони України Саламаті�
на, текст якого наводимо:

«Шановний Золтан Золта�
нович, на виконання вимог,
розпорядження Кабінету
міністрів від 10 травня 1990
року за номером 378,
Міністерством оборони Ук�
раїни передано майновий
комплекс військового
містечка №91�А по вулиці
Берегівська 93, Мукачеву у
спільну власність територі�
альної громади… На сьо�
годні у Міністерстві оборо�
ни України, виникла нагаль�
на потреба у використанні
затрачених фондів для по�
треб збройних сил України.
З метою ініціювання пору�
шеного питання та підготов�
ки відповідного рішення Ка�
бінету Міністрів України про�
шу надати згоду (рішення
сесії) на передачу майново�
го комплексу колишнього
військового містечка з кому�

нальної у державну
власність». До слова, саме
таку версію озвучив цими
днями на засіданні Кабінету
Міністрів і віце�прем’єр Бо�
рис Колесніков, як план
відновлення аеродрому в
Мукачеві.

Лобіювати вимоги
Міністерства оборони до
Мукачева  приїхали заступ�
ник начальника Генерально�
го штабу України, генерал�
майор Віктор Безпальчук та
заступник голови Закар�
патської ОДА Іван Качур.
Після попередньої розмови
з міським головою і поба�
чивши настрої депутатів
міськради, генерал не став
наполягати на вимозі
міністра. Поінформувавши
депутатів, що 128 Закар�
патську мотострілкову бри�
гаду, що квартирує в Мука�
чеві, будо реформовано в
гірсько�піхотну бригаду, а
нове з’єднання з метою його
мобільності повинні будуть
обслуговувати вертольоти,
транспортна авіація, які не
постійно дислокуватимуться
в Мукачеві, а прилітатимуть
раз на місяць чи два. Вини�
щувачі й бомбардувальники
на мукачівський аеродром
не сідатимуть. За словами
генерал�майора військові не
претендуватимуть на
цілісний майновий комплекс
і не прагнутимуть усунути
ММКП «Міжнародний аеро�
порт Мукачево» від справ.

Просто хочуть увійти в до�
льову участь для споруджен�
ня злітної смуги, яке кошту�
ватиме сотні тисяч $. Про�
мовець нагадав, що цивіль�
но�військові аеродроми
функціонують в Борисполі,
Івано�Франківську, Севасто�
полі…

Виступ генерала Безпаль�
ка викликав жваве обгово�
рення, були голоси «за» і
«проти». Свої міркування
висловили депутати Іван Ко�
лядко, Володимир Кунак,
Євгенія Деркач, Іван Чубір�
ко, Михайло Лабош. Підсу�
мував дискусію міський го�
лова. «Сказане заступником
начальника Генерального
штабу усно, це зовсім інше,
ніж те, про що йшлося в
листі міністра, – сказав Зол�
тан Золтанович. –  За таких
умов ми можемо вести роз�
мову про співробітництво,
зрештою, в разі потреби

можемо оголосити загаль�
номіський референдум з
цього питання. Наразі ж
пропоную створити спец�
іальну депутатську комісію
із залученням військових, а
також громадських органі�
зацій. Останні забезпечува�
тимуть належний контроль.
Бо ж, пригадую, коли буду�
валася Пістрялівська РЛС,
приїздили в Мукачево
міністр оборони СРСР Язов
та академік Веліхов. На оф�
іційному рівні голові
міськвиконкому Миколі Рог�
лєву і мені вони заявляли,
що будуватиметься, мовляв,
макаронна фабрика. Щоб не
сталося подібного і цього
разу».

Міський голова висловив
здивування рейдерськими
діями військових: на тери�
торії комунальної власності
Мукачева виставили роту
охорони. Матеріали по цьо�

му епізоду направлено в об�
ласну прокуратуру.

На початку ж сесії депута�
ти затвердили Положення
про премію міської ради «За
ініціативу, творчість і педа�
гогічний пошук». Якщо досі
ця премія виплачувалась
кращим педагогам щоміся�
ця, то відтепер лауреатам
десяти премій, а це два
представники дошкільної
освіти, сім – загальної се�
редньої та один позашкіль�
ної освіти вручатимуть по 3
тисячі гривень на зборах,
присвячених Дню праців�
ників освіти. Затверджено
Положення про управління
освіти виконкому Мукачівсь�
кої міської ради. Внесено
зміни до Програми розвит�
ку матеріально�технічної
бази закладів культури і ми�
стецтв, а також до Статуту
ММКП «Ремонтно�будівель�
не управління». Заслухано
повідомлення про хід вико�
нання Програми економічно�
го і соціального розвитку
Мукачева за 9 місяців 2012
року. Затверджено Програ�
му завершення коригування
Генерального плану міста
Мукачево на 2012�2013 роки.

Коли ж розглядалося пи�
тання про організацію до�
рожнього руху на вулицях
міста, Золтан Ленд’єл по�
відомив, що на вулиці Ва�
ленберга через перевищен�
ня швидкості сталося 7 ДТП
і запропонував обладнати та

Ç íàãîäè äåñÿòèë³òíüîãî
þâ³ëåþ áëàãîä³éíî¿ Ë³ãè
«Íàä³ÿ» ìóçè÷íèé êîëåê-
òèâ «Íàä³ÿ», ï³ä êåð³âíèö-
òâîì Ñêîáàëî ªâè Àíäð³¿-
âíè âèñòóïèâ ç ÷óäîâîþ
ïðîãðàìîþ, ùî ñêëàäàëà-
ñÿ ³ç çàêàðïàòñüêèõ íàðîä-
íèõ ï³ñåíü, ÿê³ òàê ð³äêî
ìîæíà çàðàç ïî÷óòè. Çàâ-
äÿêè ñòàðàííÿì ãîëîâè
Ë³ãè Ïåðåö ªë³çàâåòè Âà-
ñèë³âíè íà ñâÿò³ ìàëè
ìîæëèâ³ñòü çóñòð³òèñÿ
ëþäè ïîõèëîãî â³ê òà ç îá-
ìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè
³ íàñîëîäèòèñÿ âèñòóïîì
÷óäîâèõ ñîë³ñò³â ìóçè-
êàëüíîãî êîëåêòèâó. Ðàä³-
ñíèé íàñòð³é,îïòèì³çì,åí-
òóç³àçì âèñòóïàþ÷èõ ïåðå-
äàâàâñÿ âñ³ì ïðèñóòí³ì,çàâ-
äÿêè ÷îìó êîíöåðò â³äáóâ-
ñÿ â äóæå òåïë³é òà ï³äíå-
ñåí³é àòìîñôåð³. Ï³ñí³ ÷å-
ðåäóâàëèñÿ ãóìîðåñêàìè òà
àíåêäîòàìè, ùî òàêîæ ñïî-
íóêàëî  ïðèñóòí³õ ùèðî ïî-
ñì³õàòèñÿ. ×óäîâèì çàê³í-
÷åííÿì êîíöåðòó áóâ ñâÿò-
êîâèé îá³ä. Ãàðíèé íàñòð³é
ïðîäîâæóâàâñÿ ï³ä ÷àñ çàñ-
ò³ëëÿ, áàæàþ÷³ ìîãëè ñï³âà-
òè,áðàòè ó÷àòü ó êîíêóðñ³
çàãàäîê òà îòðèìóâàòè ïðè-
çè çà ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³. Ïî
çàê³í÷åííþ ñâÿòà íå õîò³ëî-
ñÿ ïðîùàòèñÿ, âñ³ íà÷åáòî
ñòàëè îäí³ºþ ðîäèíîþ.
Ïðîùàâàííÿ áóëî äîâãèì,ç
ïîñì³øêàìè òà íàéêðàùè-

Äÿêóºìî çà ÷óäîâèé íàñòð³é

ìè ïîáàæàííÿìè îäèí îä-
íîìó, êîæåí çì³ã ïîíåñòè
÷àñòèíêó ãàðíîãî íàñòðîþ
äî ñâîº¿ îñåë³.

Ùèðó âäÿ÷í³ñòü âèñëîâ-
ëþºìî ãîëîâíîìó îðãàí³-
çàòîðó ñâÿòà òà íàòõíåííè-
êó êîëåêòèâó Ïåðåö ªë³çà-
âåò³ Âàñèë³âí³ çà çä³áíîñò³
çãóðòóâàòè òàêèõ ÷óäîâèõ
æ³íîê, ÿê³ íå äèâëÿ÷èñü íà

ñâ³é â³ê, äàðóþòü âñ³ì íàì
ðàä³ñòü òà õîðîøèé â³äïî÷è-
íîê. Áàæàºìî ³ íàäàë³ òâîð-
÷îãî íàòõíåííÿ,çäîðîâ’ÿ,
ùàñòÿ òåðï³ííÿ íà ùå áàãà-
òî ðîê³â ïðîäîâæóâàòè ðà-
äóâàòè íàñ.

Òåêñò ³ ôîòî
 ². ÄÀÍÈËÞÊÀ
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цій вулиці “лежачого пол�
іцейського”.

Сесія ухвалила рішення
про створення Центру пер�
винної медико�санітарної
допомоги в міській
поліклініці. До речі, такі Цен�
три вже працюють у Палан�
ку і на Шипці. Депутати зня�
ли з порядку денного питан�
ня про внесення змін у Ста�
тут Мукачівської ЦРЛ, оск�
ільки обласне управління
охорони здоров’я зажадало
передати йому мукачівську
станцію швидкої допомоги.
Голова постійної депутатсь�
кої комісії з охорони здоро�
в’я Мирослав Гавришко зау�
важив, що стаття 10 Закону
про реформування системи
охорони здоров’я дозволяє
створити при ЦРЛ відділен�
ня невідкладної медичної
допомоги. Отож, це питання
відправлено на доопрацю�
вання.

Нарешті вирішено про�
блему, що тяглася цілих чо�
тири роки. Ухвалою Вищого
адміністративного суду Ук�
раїни в комунальну
власність повернуто вбудо�
вані нежитлові приміщення,
що на вул. Миру, 26, які досі
належали ТзОВ «Фарм». Се�
сія надала згоду на пору�
шення справи про банкрут�
ство ММКП «ЖРЕП�3». За�
галом депутати міської ради
розглянули 31 питання по�
рядку денного.
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№ 2 (грудень 2012 р.)

ПОЧЕСНІ ГРОМАДЯНИ МУКАЧЕВА
в минулому

Звання почесного громадянина в минулому присвоювалося
в Мукачеві тільки угорцям. Подаємо дати офіційного надання

звання “Почесний громадянин м. Мукачева”.

1. Кароль ВАЙНПРЕХТ – капітан корабля “Техенхоф” за участь у науковій експедиції на австрійсько�
му кораблі “Техенхоф” до північного полюсу 1872�1874 років.
2. Дюла Патер – морський офіцер.
3. Дюла Кепеш – лікар (присвоєно звання 1875 р.).
4. Міхай Мункачі – всесвітньовідомий художник, уродженець Мукачева (4.11.1880 р.).
5. Агоштон ТРЕФОРТ – міністр культури й просвіти Угорщини (12.06.1883 р.).
6. Лайош КОШУТ – керівник революційного руху 1848�1849 років (23.08.1886 р.).
7. Бела Ком’яті – депутат угорського парламенту (9.09.1886 р.).
8. Іден ЛІТЕРАТІ – депутат угорського парламенту (9.09.1888 р.).
9. Дєрдь ЕНДРЕ – депутат угорського парламенту (6.08.1891 р.).
10. Ігнат ДАРАНІ – міністр землеробства Угорщини (3.11.1897 р.).
11. Янош НЕДЕЦЕЇ – депутат парламенту Угорщини, мер Мукачева (1902 р.).
12. Ласло ЛУКАЧ – міністр фінансів Угорщини (10.03.1912 р.).
13. Дюла ВЛАШШІТШ – міністр культури й освіти Угорщини (21.12.1912 р.).
14. Граф Іштван ТІСО – прем’єр�міністр Угорщини (12.02.1914 р.).
15. Граф Фрідріх Кароль ШЕНБОРНHБУХГЕЙМ �депутат парламенту Угорщини (12.02.1912 р.).
16. Бела ЯНКОВІЧ – міністр культури Угорщини (12.02.1914 р.).
17. Шандор Лінзінген –  генерал, нагороджений за охорону міста у роки Першої світової війни
(2.07.1916 р.).

Ïî÷åñí³ ãðîìàäÿíè Ìóêà÷åâà ç 1997 ð.
Графиня Крістіна ШЕНБОРHБУХГЕЙМ – яскрава представниця славнозвiсної династiї австрiйських

можновладцiв, щира й шедра благодiйниця для Мукачева
БЕРЕШ Андрій Ількович – один з заслужених будiвельникiв Мукачева.
БЕЦА Йосип Йосипович – один з когорти уславлених футболiстiв, переможець Олiмпiйських iгор

1956 р.
МЕШКО Микола Соломонович – ветеран мукачiвської ремонтно�будiвельної галузi.
ПАГИРЯ Василь Васильович – iсторик,  краєзнавець, лiтератор.
МЕЙГЕШ Юрій Васильович – вiдомий закарпатський письменник.
ПЕРЕСТА Юрій Васильович – колишнiй керiвник трикотажної фабрики "Мрiя", заслужений

працiвник промисловостi України.
ДИКАНЬ Михайло Кирилович– колишнiй керiвник "Точприладу" i "Мукачiвприладу, голова мiської

ради.
ДУЛОВ Василь Васильович – добре вiдомий у Мукачевi та в Закарпаттi керiвник будiвельної

галузi
МАКСИМОВ Микола Володимирович – ветеран мiської  торгiвельної сфери.
КУЗЬМУК Олександр Іванович– колишнiй мiнiстр оборони України.
ХОРЄВ Віктор Максимович – вiдомий в Українi керiвник мелiоративної галузi
ЦИГАК Василь Станіславович – багато рокiв вiддав  царинi культури в мiстi
ЦІБЕРЕ Василь Михайлович – iнiцiативний i плiдний керiвник мiської дитячої художньої школи
РОГЛЄВ Микола Йосипович – представник талановитої династiї Роглєвих, колишній голова

мукачiвського мiськвиконкому
РОВТ Олександр Семенович – мукачiвець, який став вiдомим у США бiзнесменом i щедрим

благодiйником в рiдному мiстi
ХЛИПНЯЧ Ярослав Олексійович– полiтв’язень сталiнського режиму, активний борець за неза�

лежну України
ЛУЦІВ Микола Васильович – керiвник  мукачiвського Товариства полiтичних в’язнiв i репресова�

них
МАШІКА Іван Васильович – один iз засновникiв Мукачiвської лижної фабрики, її багаторiчний

керiвник.
ПОНЕВАЧ Юлій Юдійович – колишнiй голова мукачiвської  мiськради, а згодом��директор  мебле�

вого комбiнату
Отець Микола  ЛОГОЙДА  – авторитетний священик православної церкви в Мукачевi
ПИРОГОВА Лідія Володимирівна – актриса Мукачiвського державного росiйського драматичного

театру, народна артистка України
КРИЛОВ Микола Миколайович – ветеран охорони здоровя, колишнiй головний лiкар Мукачiвської

ЦРЛ
ЧОПЕЙ Іван Георгійович – ветеран педагогiчної роботи, директор школи, лiтератор.
ДАНКАНИЧ Іван Васильович– вiдомий в Закарпаттi керiвник будiвельної галузi
ФЕДІВ Євген Теодорович – колишнiй перший заступник Мукачiвського мiського голови, депутат

міської ради десяти скликань, талановитий господарник
ЮЩЕНКО Віктор Андрійович – колишнiй президент України
БЕЗСМЕРТНИЙ Роман Петрович – колишнiй вiце�прем’єр Кабмiну України, народний депутат
КАЧУР Павло Степанович – кандидат фiзико�математичних наук, радник президента України
ОРОБЕЦЬ Юрій Миколайович – колишній народний депутат України
БАЛОГА Віктор Іванович – колишнiй голова м.Мукачева,визнаний український полiтик, народний

депутат України
ІВАНЧО Іван Васильович – колишiй народний депутат, голова обласної ради, авторитетний украї�

нский дипломат
СОФІЛКАНИЧ Василь Ілліч – інiцiатор  створення в Мукачевi Товариства української мови iм.

Т.Г.Шевченка, керiвник мiської органiзацiї "Просвiта".
ЧУЛЕЙ Олександр Йосипович – багато добрих справ зробив у Мукачевi на посадi першого секре�

таря мiськкому партiї
ПАК Імре Шандрович – успiшний американський бiзнесмен, який народився у Мукачевi i багато

корисного зробив для рiдного мiста.
БАСАРАБ Петро  Михайлович – добре вiдомий у мiстi керiвник�господарник, нинi гендиректор

швейних пiдприємств "Едельвейс�Лего"
ТУРЯНЧИК Василь Юрійович – один з видатних українських футболiстiв i тренерiв
НАЦИК Іван Іванович – високопрофесiйний господарник в житлово�комунальнiй галузi
РЯБИЧ Василь Андрійович – талановитий господарський керiвник i активний громадський дiяч,

нинi – гендиректор Сп "Фiшер�Мукачево".
БРОВДІ Іван Васильович – вiдомий художник i скульптор, народний художник України.
МАЙНЕК Антал Ено – католицький священик i громадський дiяч
МИГАЛИНА Юрій Вікентійович – вiдомий вчений�хiмiк, доктор наук, один з фундаторiв вузу, рек�

тор Мукачiвського держунiверситету
МИЧКА Золтан Золтанович – член Нацiональної спiлки художникiв України, народний художник

України.

Íàñòóïíîãî ïîíåä³ëêà ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ
â³äçíà÷àº ïðåêðàñíà ëþäèíà, òàëàíîâèòèé êåð³â-
íèê, êîëèøí³é ì³ñüêèé ãîëîâà, Ïî÷åñíèé ãðîìà-
äÿíèí Ìóêà÷åâà

Ìèêîëà Éîñèïîâè÷ ÐÎÃËªÂ.
Â³ä óñ³º¿ äóø³ áàæàºìî Âàì ³ íàäàë³ çáåðåãòè

çàâçÿòó âäà÷ó â ðîáîò³ òà æèòò³! Íåõàé äîëÿ ùåäðî
äàðóº Âàì ùàñòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, ñâ³òëó ðàä³ñòü òà ðî-
äèíí³ ãàðàçäè, à ëþäñüêà âäÿ÷í³ñòü çà âñå äîáðî
çðîáëåíå ìóêà÷³âöÿì, äîäàº Âàì ñèë ³ ñíàãè, îï-
òèì³çìó òà íàòõíåííÿ.

Ðàäà Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà

ÊÐÀÙ²  ÐÈÑÈ  ÌÈÊÎËÈ  ÌÅØÊÀ  –
Ä²ËÎÂÈÒ²ÑÒÜ,  ×ÓÉÍ²ÑÒÜ  ²  ËÞÄßÍ²ÑÒÜ

Øàíîâíèé Ìèêîëî Ñîëîìîíîâè÷ó! Ùèðî â³òàº-
ìî Âàñ, âåòåðàíà Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè,  áà-
ãàòîð³÷íîãî êåð³âíèêà òðóäîâèìè êîëåêòèâàìè
Ìóêà÷åâà, äåïóòàòà ì³ñüêî¿ ðàäè áàãàòüîõ ñêëè-
êàíü, Ñòàð³éøèíó äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó, Ïî÷åñ-
íîãî ãðîìàäÿíèíà Ìóêà÷åâà ç äîñòîéíèì, äàðî-
âàíèì Áîãîì 90-ð³÷÷ÿì â³ä Äíÿ íàðîäæåííÿ. Âè
çàâæäè ðîáèëè äîðó÷åíó  Âàì ñïðàâó âèñîêîï-
ðîôåñ³éíî, âèÿâëÿëè ó ñòàâëåíí³ äî êîëåã ÷óéí³ñòü
³ ëþäÿí³ñòü. Ñàìå ö³ ÿêîñò³ çàâæäè äîäàâàëè é äî-
äàþòü Âàì àâòîðèòåòó. Çà äîáðîïîðÿäí³ñòü,
ùèð³ñòü ó ñòîñóíêàõ, ùåäð³ñòü äóø³ ö³íóþòü Âàñ

óñ³, õòî Âàñ çíàº, õòî òðóäèâñÿ ï³ä Âàøèì íà÷àëîì.
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, äîâãèõ ³ ùàñëèâèõ ðîê³â æèòòÿ, óñ³-

ëÿêèõ ãàðàçä³â ùå íà ìíîãàÿ ³ áëàãàÿ ë³ò!
Ðàäà Ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà

Êiëüêà äíiâ òîìó
âiäáóëèñÿ ÷åðãîâi
çáîðè  ïî÷åñíèõ  ãðî-
ìàäÿí ì.Ìóêà÷åâà ïiä
ãîëîâóâàííÿì ãîëîâè
ðàäè ïî÷åñíèõ ãðîìà-
äÿí ª.Ò. Ôåäiâà.

Â õîäi çáîðiâ ¿õ ó÷àñ-
íèêè  ïîçèòèâíî
âiäçíà÷èëè  ðåàëiçàöiþ
ðiøåííÿ ïîïåðåäíiõ
çáîðiâ—çàñíóâàííÿ  â
ãàçåòi “Ìóêà÷åâî”
ïîñòiéíî¿ òåìàòè÷íî¿ ñòîðiíêè —
Iíôîðìàöiéíîãî âiñíèêà  ðàäè ïî-
÷åñíèõ ãðîìàäÿí  Ìóêà÷åâà “Ðiäíå
ìiñòî ìîº”. Îäíîñòàéíî âèðiøèëè é
íàäàëi âèêîðèñòîâóâàòè òàêó
ñòîðiíêó, ÿê çàñiá ðåãóëÿðíîãî
iíôîðìóâàííÿ  æèòåëiâ Ìóêà÷åâà
ïðî äiÿëüíiñòü ðàäè ïî÷åñíèõ ãðîìà-
äÿí ìiñòà, çàñiá  îçíàéîìëåííÿ
ìiñüêî¿ ãðîìàäè ç ñëóøíèìè çàóâà-
æåííÿìè i ïðîïîçèöiÿìè ïî÷åñíèõ
ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà ç ìåòîþ
ïîëiïøåííÿ  ñòàíó ñïðàâ ó ðiçíèõ
ñôåðàõ æèòòÿ íàøîãî ìiñòà. ßê â
ïîòî÷íèé ìîìåíò,òàê i ç îãëÿäîì íà
ïåðñïåêòèâó.

Çðîáëåíî  ïåðøi êîíêðåòíi êðîêè
â òàêîìó íàïðÿìêó. Çáîðè  ðåêîìåí-
äóâàëè  ïî÷åñíèì ãðîìàäÿíàì
Ì.É.Ðîãëºâó i Î.É.×óëåþ – â íåäà-

З ТУРБОТОЮ ПРО
РIДНЕ МIСТО

ëåêîìó ìèíóëîìó êî-
ëèøíiì êåðiâíèêàì ìiñ-
òà, äîñâiä÷åíèì i àâòîðè-
òåòíèì ãîñïîäàðíèêiâ
ïiäãîòóâàòè äî äðóêó  â
ãàçåòíîìó “Âiñíèêó”
ñâî¿ ïðîïîçèöi¿ ïî ìàé-
áóòíüîìó ðîçâèòêó  íà-
øîãî ìiñòà.

Ç îãëÿäó íà òiñíå
ñïiâðîáíèöòâî  ç ðåäàê-
öiºþ, íà çáîðàõ âèðiøåíî
îôîðìèòè  ïåðåäïëàòó

ãàçåòè “Ìóêà÷åâî” ïî÷åñíèì ãðîìà-
äÿíàì ì.Ìóêà÷åâà íà 2013-é ðiê.

Ïðèºìíèì ñòàëî íà çáîðàõ i
ïîâiäîìëåííÿ  ª.Ò.Ôåäiâà ïðî âèõiä ó
ñâiò  çíà÷íî îíîâëåíî¿ äîêóìåíòàëü-
íî-ïóáëiöèñòè÷íî¿ êíèãè  “Ñòîðiíêè
iñòîði¿ Ìóêà÷åâà”, ïiäãîòîâëåíî¿ i
âïîðÿäêîâàíî¿ ïî÷åñíèìè ãðîìàäÿ-
íàìè Ìóêà÷åâà Â.Â.Ïàãèðåþ i
ª.Ò.Ôåäiâèì.

Ó êíèçi ïîäàíî i  ñòîðè÷íi
ìàòåðiàëè ïðî ìiñòî íàä Ëàòîðè-
öåþ òà äîêóìåíòàëüíi íàðèñè ïðî
ïî÷åñíèõ ãðîìàäÿí Ìóêà÷åâà.

Àâòîðè âèñëîâëþþòü ùèðó  ïî-
äÿêó çà ôiíàíñîâó ïiäòðèìêó ó
âèäàííi êíèãè ïî÷åñíèì ãðîìàäÿ-
íàì ì.Ìóêà÷åâà Â.À.Ðÿáè÷ó—ãåí-
äèðåêòîðó ÑÏ “Ôiøåð-Ìóêà÷åâî” é
I.Â.Iâàí÷ó.

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
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Ïðîãíîçè ñâ³òîâèõ àíàë³òè÷íèõ
àãåíö³é ùîäî äðóãî¿ õâèë³ åêîíîì³÷íî¿
êðèçè çìóøóþòü âëàäó Óêðà¿íè øóêàòè
íîâ³ øëÿõè ïðîòèñòîÿííÿ ¿é. Âèð³øåííÿ
òàêî¿ çàäà÷³ çàãîñòðþºòüñÿ ö³ëîþ íèçêîþ
ôàêòîð³â, ùî ïîðîäæóþòü âñå íîâ³ ³ íîâ³
âèêëèêè ïåðåä íàøîþ äåðæàâîþ. Òîìó
äîö³ëüíèì áà÷èòüñÿ îá’ºêòèâíèé àíàë³ç
òîãî, ùî ðîáèòüñÿ ³ ÿê³ ïåðñïåêòèâè â
ïîäàëüøîìó î÷³êóþòü íà Óêðà¿íó.

Íåùîäàâí³é â³çèò Ïðåçèäåíòà Â³êòîðà
ßíóêîâè÷à äî Àøõàáàäó âí³ñ íîâ³ êî-
ðåêòèâè ó ðîçóì³ííÿ ñó÷àñíèõ åêîíîì³-
÷íèõ ³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â Óêðà¿íè.
Òàê, çàÿâó óêðà¿íñüêîãî Ïðåçèäåíòà ïðî
òå, ùî êîëè ñüîãîäí³ íå çíàéòè ³íñòðó-
ìåíòó ñï³âïðàö³ ç Ìèòíèì ñîþçîì, Óê-
ðà¿íà ìîæå áàãàòî âòðàòèòè, à öå íåïðè-
ïóñòèìî äëÿ åêîíîì³êè íàøî¿ äåðæàâè,
åêîíîì³ñòè ðîçö³íþþòü ÿê çâàæåíèé
êðîê äåðæàâíîãî ä³ÿ÷à. Ç ³íøîãî áîêó
çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî îñòàòî÷íó
³íòåãðàö³þ Óêðà¿íè äî ªâðîïåéñüêîãî
Ñîþçó, ÿêå òåæ íå ìîæíà çàëèøàòè ó
ï³äâ³øåíîìó ñòàí³. Òî æ ÿê ðîçóì³òè òàêó
ïîçèö³þ?

Åêñïåðòè çàçíà÷àþòü, ùî ñó÷àñí³ ðåàë³¿
ñàì³ âêàçóþòü íà òå, ùî áåç ñï³âïðàö³ ³
ç³ Ñõîäîì, ³ ç Çàõîäîì Óêðà¿íà ïðîñòî
íå âèæèâå. Òàêèì ÷èíîì, íà äóìêó
ôàõ³âö³â, ïîë³òèêà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íà
íå ïîçáàâëåíà çäîðîâîãî ãëóçäó òà åêî-
íîì³÷íîãî ïðàãìàòèçìó. ² ä³éñíî, áóëî
á ïîìèëêîâî â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ñï³âïðàö³
ç êðà¿íàìè Ìèòíîãî ñîþçó, àäæå ò³ëüêè
îäèí òîâàðîîá³ã íàøî¿ äåðæàâè ç êðà¿-
íàìè-÷ëåíàìè äàíîãî óòâîðåííÿ çà îñ-
òàíí³é ð³ê ïåðåâèùóº 60 ìëðä. äîëàð³â
ÑØÀ. Â ñâîþ ÷åðãó, òîâàðîîá³ã ç êðà¿-
íàìè ªÑ çà 2012 ð³ê íàáëèæóºòüñÿ äî
öèôðè 30 ìëðä. äîëàð³â. Òîìó íå âàðòî
ð³çêî ðâàòè óñ³ ê³íö³ í³ â ñõ³äíîìó, í³ ó
çàõ³äíîìó íàïðÿìêó. Ïîòð³áíî áàëàíñó-
âàòè ì³æ äâîìà âîãíÿìè, ïðè öüîìó çàâ-
æäè ïàì’ÿòàþ÷è ïðî ñóòî âëàñíèé – óê-
ðà¿íñüêèé ³íòåðåñ.

ßê íå êðóòè, àëå íà 22-îìó ðîö³ ñâîº¿
íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íà ïîâèííà çàõèùà-
òè âëàñí³ ³íòåðåñè. Ãåîïîë³òè÷íå ïîëî-
æåííÿ íàøî¿ äåðæàâè äîçâîëÿº öå ðî-
áèòè, àäæå ³ Áðþññåëü, ³ Ìîñêâà ðîçó-
ì³þòü, ùî ó âèïàäêó åêîíîì³÷íî¿ ³çî-
ëÿö³¿ â ïåðøó ÷åðãó âòðà÷àº íå îô³ö³é-
íèé Êè¿â, à ñàìå ºâðîïåéö³ òà «äåðæàâí³
ìóæ³ Êðåìëÿ».

Ïîë³òîëîãè â³ääàþòü íàëåæíå Â³êòîðó
ßíóêîâè÷ó. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè îñü âæå

«Національний егоїзм» –
альтернативи немає

òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü íå äîçâîëÿº ÷óæèí-
öÿì íàâ’ÿçóâàòè íàø³é äåðæàâ³ ¿õíþ ãðó
òà äèêòóâàòè íåáåçïå÷í³ äëÿ â³ò÷èçíÿíî¿
åêîíîì³êè óìîâè. Ñàìå öèì ïîÿñíþºòü-
ñÿ åêîíîì³÷íèé øàíòàæ  òàêèõ ïîë³òèê³â
ÿê Âîëîäèìèð Ïóò³í, Àíãåëà Ìåðêåëü ³
ö³ëî¿ íèçêè ñâ³òîâèõ ãðàâö³â ìåíøîãî
ìàñøòàáó.

Çà ñëîâàìè ðÿäó ô³íàíñîâèõ åêñ-
ïåðò³â, Â³êòîð ßíóêîâè÷ ðîçóì³º, ùî
ò³ëüêè ïîë³òèêà òàê çâàíîãî «íàö³îíàëü-
íîãî åãî¿çìó» äàº Óêðà¿í³ øàíñ áóòè
ð³âíîþ ñåðåä ð³âíèõ. ² ñïðàâä³, çà ÷àñ³â
Êó÷ìè íàñ óâåñü ÷àñ òÿãíóëî íà Ñõ³ä, à
ïðåçèäåíò Þùåíêî ñâîºþ êîðîòêîçî-
ðîþ ïîë³òèêîþ âñòèã ç³ïñóâàòè óñ³ ìîæ-
ëèâ³ â³äíîñèíè ç Ðîñ³ºþ. ßê íàñë³äîê –
í³ äî ªâðîïè íå ïîòðàïèëè, í³ äåøåâî-
ãî ãàçó íå çäîáóëè. Òî æ ìîæå âæå ÷àñ
çàäóìàòèñÿ, ùî íå âàðòî ëÿãàòè ï³ä êî-
ãîñü, à ÷àñ ïî÷èíàòè áóäóâàòè ñâîþ
âëàñíó åêîíîì³÷íó ïîë³òèêó?

Äíÿìè áóëî îãîëîøåíî ïðî çàê³í÷åí-
íÿ ðîçðîáêè Íàö³îíàëüíîãî ïëàíó ä³é
Óêðà¿íè íà 2013 ð³ê. Â³í ïîâí³ñòþ áà-
çóºòüñÿ íà âèùåçãàäàíîìó ïðèíöèï³ «íà-
ö³îíàëüíîãî åãî¿çìó». Ùî öå îçíà÷àº?
À îçíà÷àº öå ëèøå îäíå – ïîêè íàø³
ïàðòíåðè íå çðîçóì³þòü, ùî ¿ì äîâåäåòü-
ñÿ ðàõóâàòèñÿ ç ³íòåðåñàìè Óêðà¿íè ³ ïî-
âàæàòè ¿õ, äîòè íå áóäå æîäíèõ ïîñòó-
ïîê ç íàøîãî áîêó.

Òàêó ïîçèö³þ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
ìîæíà íàçâàòè ðåàëüíèì êðîêîì ïî
çì³öíåííþ íå ò³ëüêè ì³æíàðîäíîãî
³ì³äæó íàøî¿ äåðæàâè, àëå ¿ íàðîùóâàí-
íÿ ¿¿ âëàñíèõ åêîíîì³÷íèõ ïîòóæíîñòåé.
Ö³ëêîì éìîâ³ðíî, ùî ïðàâî íà ³ñíóâàí-
íÿ «óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åãî¿ç-
ìó» âæå äóæå â ñêîðîìó ÷àñ³ âèçíàþòü
ªâðîïà, Ðîñ³ÿ, Êàçàõñòàí òà é ³íø³ äåð-
æàâè. Äåõòî ç íàøèõ ³íîçåìíèõ ïàðò-
íåð³â öå âæå çðîáèâ ³ ó âèãðàø³ çàëè-
øàþòüñÿ ÿê âîíè, òàê ³ Óêðà¿íà.

Ãëîáàëüíèé ñâ³ò äèêòóº óñ³ì äåðæà-
âàì ñâî¿ æîðñòîê³ óìîâè. ×àñè øàíòà-
æó òà çàëÿêóâàííÿ éäóòü ó ìèíóëå. Íà
ñâ³òîâó àðåíó âèïëèâàþòü âçàºìîðîçó-
ì³ííÿ, äîâ³ðà òà êîíñòðóêòèâíà ñï³âïðà-
öÿ. Íàðàç³ Óêðà¿íà ãîòîâà äî òàêî¿ ïîë-
³òèêè. À ÷àñ ïîêàæå, ÷è ãîòîâ³ äî íå¿ íàø³
ñóñ³äè ïî ñï³ëüíîìó ºâðîïåéñüêîìó
äîìó, ùî íå çàê³í÷óºòüñÿ íà êîðäîíàõ
Ïîëüù³, à éäå äàë³ íà Ñõ³ä.

Þð³é ÊÎØ,
êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê

ШАНОВНІ  ПРАЦІВНИКИ
СУДУ  І  АДВОКАТИ!

Щиросердно вітаю вас з професійним
святом! На вас, дорогії, покладено велику і
найвідповідальнішу місію – стояти на варті
конституційних прав і свобод громадян. А
ще ви успішно формуєте правову культуру в
Мукачеві, повагу наших громадян до Зако(
ну, правової політики нашої держави. Ваша
правнича діяльність набуває стратегічного
значення, а ваша,  так потрібна людям про(
фесія, набуває всенародного значення.
Прийміть слова глибокої вдячності за ви(
сокий професіоналізм, за активну роботу по
посиленню соціального захисту жителів
міста й району. Бажаю вам міцного здоро(
в’я, добробуту, щастя і удачі, життєвої сна(
ги, родинного тепла й удачі у всіх благо(
словенних Богом і людьми ділах!

Марія ОЛЕГАШ, адвокат Закарпат/
ської колегії адвокатів.

ÄÎÐÎÃ² ÏÎÁÐÀÒÈÌÈ
ÏÎ ×ÎÐÍÎÁÈËÞ!

Нелегка випала нам доля! Все(
народне горе покликало нас у ру(
котворне пекло, щоб захистити
країну, народ від невидимої
смерті. І ми гідно виконали свій
обов’язок, зачистили територію
викиду, спорудили над пошкодже(
ним вибухом четвертим  блоком
надійний саркофаг. Не всім вда(
лося дожити до сьогодні. Вклоня(
юся їх світлій пам’яті, а живих по(
братимів з УМДС( 3 щиросердно
вітаю і бажаю усім міцного здо(
ров’я, миру, добра і великого осо(
бистого щастя!

Наталія КОВАЛЬЧУК,
ліквідатор аварії на

Чорнобильській АЕС

ÂÀÐÖÀÁÀ ÏÎÂÅÐÍÓÂÑß
Наприкінці листопада в Ужгороді представили но(

вого очільника обласної міліції. Наказом міністра
внутрішніх справ України Віталія Захарченка від 16
листопада начальником УМВС України в Закар(
патській області призначено генерал(майора міліції
Василя ВАРЦАБУ, який у минулому вже очолював
закарпатську міліцію. Віктора Русина переведено
у Вінницю, де він очолюватиме обласне УМВС Ук(
раїни.

Загалом в Україні відбулися масові ротації право(
охоронців. Щонайменше в шести областях були
змінені начальники обласних управлінь.

Представив нового старого начальника заступник
міністра внутрішніх справ України генерал(лейте(

нант міліції Віктор Ратушняк. Він нагадав особовому складу, що генерал(майор Вар(
цаба віддав закарпатській міліції 25 років свого життя.

«У мене склалося таке враження, немов я всі ці роки перебував у тривалій відпустці,
а тепер повернувся на роботу», — зізнався генерал Варцаба під час представлення.

Нагадаємо, що Василь Варцаба був у немилості в помаранчевої влади і навіть пере(
бував у розшуку. Зі зміною влади екс(головний міліціонер Закарпаття повернувся до
роботи і був призначений начальником Івано(Франківської міліції.

Позаминулої суботи на
мукачівському стадіоні
«Авангард» відбувся ціка(
вий і незвичайний  за за(
думом  і за змістом  фут(
больний матч.  Можна
сказати, формально він
присвячувався своєрідно(
му ювілею — 35(річчю
створення команди  мука(
чівського «Приладиста»,
яка  свого часу виборола
звання чемпіона  України.
Її суперником на святко(
вому матчі виступила  ко(
манда ветеранів «Карпа(
ти»— також чемпіони Ук(
раїни 2009(го року. На
добру згадку про зірковий
час мукачівського «При(
ладиста» називаємо  чем(
піонський склад команди
(на фото справа наліво)
Георгій Жига – капітан ко(
манди, кращий захисник,
Василь Іванов, Семен Ро(
зенбаум, Михайло Аль(
берт, Василь Козик (кра(
щий напівзахисник Украї(
ни), Олександр Легерда,
Юрій Шаповалов, Золтан
Візінгер, Василь Зайи(

ÑÏÎÐÒ. ÔÓÒÁÎË

ÇÃÀÄÀËÈ ÞÍ²ÑÒÜ ÂÅÒÅÐÀÍÈ…ÇÃÀÄÀËÈ ÞÍ²ÑÒÜ ÂÅÒÅÐÀÍÈ…ÇÃÀÄÀËÈ ÞÍ²ÑÒÜ ÂÅÒÅÐÀÍÈ…ÇÃÀÄÀËÈ ÞÍ²ÑÒÜ ÂÅÒÅÐÀÍÈ…ÇÃÀÄÀËÈ ÞÍ²ÑÒÜ ÂÅÒÅÐÀÍÈ…
лер, Габор Дудинський,
Олександр Хаустов. Май(
же повним старим скла(
дом (крім трьох колишніх
гравців) «Приладист» вий(
шов і на цьогоразовий
святковий матч з « Карпа(
тами». Команди  виявили(
ся достойними суперни(
ками. На поле у складі
«Карпат» вийшли такі
знані футбольні автори(
тети як Олександр Пере(
ста, Вахтанг Карібов, Іван
Фізер, Іван Легеза, Андрій
Зарева, Іван Алмаші, Ро(
берт Іваненко, Віктор На(
скалов, Мирон Дубанич,
Юрій Жбора. Гра була  на(
пруженою, принциповою
й завершилася нічийним
рахунком 4:4.

По завершенні  матчу
гравці обох команд
відзначені нагородними
подяками від голови  об(
ласної Федерації футбо(
лу, члена  виконкому Фе(
дерації футболу України,
народного депутата Ук(
раїни М.І.Ланьо. З сло(
вом(відповіддю  за свят(

ковим столом до учас(
ників ювілейного фут(
больного свята звернувся
капітан команди чемпі(
онів(ветеранів, депутат
Мукачівської міськради
Олександр Переста. У
його виступі  були слова
щирої подяки від імені
всіх гравців, учасників
матчу організаторам
доброї юілейної події.
Приємним було й  те, що
розділити з футболіста(
ми  це чудове свято  прий(
шли уславлені ветерани
футболу заслужений
майстер спорту В. Турян(
чик, М.Туряниця, С.Вар(
га, М.Телінгер, І.Шимон,
Г.Качур та інші. Учасники
юілейного свята хвили(
ною мовчання вшанували
пам’ять друзів(ветеранів
мукачівського футболу,
які не дожили до сьогод(
нішнього дня.

Р. КОЗИК, голова
суддівського комітету

Закарпатської
федерації футболу.

Âîðîòàð, âîðîòàð,
Ãîëîâíèé íà ïîë³.
Âæå êàðòóç ó ìåíå º.
Éäó ãðàòè â ôóòáîëà

     Òåêñò ³ ôîòî –

áàáóñ³ Îëåíè Òîëêóíîâî¿.

ÔîòîåòþäÔîòîåòþäÔîòîåòþäÔîòîåòþäÔîòîåòþä



Ïÿòü òåàòðàëüíûõ âå÷åðîâ
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ñò.

Â õàðàêòåðå, â ìàíåðàõ, â ñòèëå, âî âñåì ñàìîå ïðåêðàñíîå – ýòî ïðîñòîòà.
(Ã. Ëîíãôåëëî).

Днями гостем Мукачівської міської книгозбірні був відо�
мий журналіст, краєзнавець, геральдист Олексій Філіппов,
який презентував видані нещодавно власні книги: „Історії
Мукачева чехословацької доби”, „Історична символіка по�
селень Мукачівського району”, „Під плащем Святого Мар�
тіна (Історія герба міста Мукачева 1376�1943 рр.)” та
„Збірник публікацій по геральдиці 1994�2010 років”.

У 1990 році О. Філіппов почав активно вивчати геральди�
ку та інші допоміжні історичні дисципліни. Він член Всеро�
сійського геральдичного товариства та Словацького гене�
алогічно�геральдичного товариства, а також член�корес�
пондент Української академії геральдики, автор наукових
досліджень про герби Підкарпатської Русі, міста Львів, кня�
зя Ф. Корятовича, міста Мукачева, а також засад створен�
ня корпоративної геральдики, проблемних питань держав�
ної символіки України та ін.

Просвітницький захід зібрав у читальній залі представ�
ників міської влади, громадських організацій, літератур�
них об’єднань, ЗМІ, читачів бібліотеки.

У вітальному слові заступник Мукачівського міського го�
лови Ігор Петрович Радиш зазначив, що тільки завдяки
таким людям, як наш земляк Олексій Філіппов, його ентуз�
іазму, наполегливій і кропіткій праці, ми маємо можливість
тримати в руках книги, в яких живе історія, адже їх зміст
базується на архівних дослідженнях.

Представляючи широкому загалу власні книги, автор
зізнався, що дані видання – це його багаторічна праця з
документами Державного архіву Закарпатської області Ук�

КНИГИ, В ЯКИХ ЖИВЕ ІСТОРІЯ
раїни, українських істориків і власних досліджень, на ос�
нові яких він пояснює територіальні символи Закарпаття.

„З чим пов’язане Ваше захоплення геральдикою?”, „Сим�
воліка яких держав, на ваш погляд особливо цікава?”, „На�
скільки, з вашої точки зору, державна символіка України
відображає суть сучасної української держави?”, „Чи може
державна символіка впливати на менталітет нації та почут�
тя патріотизму?”, „Чи відповідає всім геральдичним ка$

нонам герб нашого міста?”, „Чи потрібні герби і прапо�
ри маленьким селам?”, „Яких універсальних принципів,
підходів слід дотримуватися установам, підприємствам,
фірмам, які розробляють свої власні герби, логотипи, пра�
пори?”, – окремі питання, на які присутні мали можливість
почути відповідь з уст самого ентузіаста�дослідника.

Про значимість презентованих видань говорили і голова
літературного об’єднання „Рідне слово Михайло Шушке�
вич, прозаїк і публіцист Олександр Дулішкович, прозаїк
Валерій Степанов.

Теплі слова подяки автору висловила і голова Мукачівсь�
кого міського товариства російської культури „Руський дом”
Раїса Мойсей: „Сьогодні я хочу висловити вдячність Олек�
сію Ігоровичу не тільки як голова товариства, але і як екс�
курсовод, адже у цих книгах вміщений надзвичайно ціка�
вий і унікальний матеріал. Це безцінний скарб для тих лю�
дей, які хочуть донести до туристів справжню, а не вигада�
ну історію міста чи краю”.

По закінченні зустрічі присутні мали можливість прид�
бати книги з автографом О. Філіппова. Дарчі примірники
презентованих книг отримала і міська книгозбірня, з ними
ви можете ознайомитися у секторі краєзнавчої літератури
Мукачівської міської центральної бібліотеки ім. О. Духнови�
ча.

Тетяна ТУРЯНИЦЯ,
провідний бібліотекар сектору краєзнавчої

літератури  Мукачівської міської центральної
бібліотеки ім. О. Духновича

  Пять удивительных вече�
ров подарила зрителям му�
качевская сцена. К тради�
ционной театральной весне
наш город прибавил осен�
ний «Зірковий  листопад у
Закарпатті», приуроченный к
чествованию 65�летия теат�
ра.

Первым в этой яркой осен�
ней палитре был давний
друг, Львовский академи�
ческий украинский музы�
кально�драматический те�
атр им.Ю.Дрогобыча с хоро�
шо известной комедией
Т.Брандон «Здравствуйте, я
ваша тётя». Как приятно зву�
чал под сводами нашего ка�
мерного зала симфоничес�
кий оркестр. Какой восторг
мукачевской публики вызва�
ла сложная, но с изяществом
выполненная декорация
спектакля.

Приятно было вспомнить,
что в репертуаре и нашего
театра был этот спектакль, в
котором главную роль очень
удачно сыграл сегодняшний
главный режиссёр Евгений
Тыщук.

Второй день не менее по�
радовал зрителя. И снова
наши старые друзья –  Ко�
ломыйский академический
областной украинский дра�
матический театр им.И.
Озаркевича с комедией А.Га�
лина « Ночные развлечения
с молодым Козерогом». Тем�
перамент и сексуальность
одной из главных героинь
вызвали море чувств и у
женской и у мужской поло�
вины зала.

Львовский национальный
академический украинский
драматический театр им.
Марии Заньковецкой всегда
очень серьёзно относился к
подбору репертуара. Все
годы на нашей сцене пока�
зывались только высокопро�
фессиональные постановки.
На суд зрителя представи�
ли  лирическую  комедию
Я.Отченашек, Я.Балик «Ро�
мео и Джульетта в конце но�
ября» в постановке нар.арт.
Украины  Я.Бабенко.

Ïÿòü òåàòðàëüíûõ âå÷åðîâ

  Çàìå÷àòåëüíîìó àêò¸ðó, ïðåêðàñ-
íîìó ÷åëîâåêó

Âèêòîðó Ïàâëîâè÷ó
ÄÎÁÐßÊÓ

 7 äåêàáðÿ èñïîëíèëîñü 75.
   Âû ìíîãî ñèë îòäà¸òå îáùå-

ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, âîñïèòà-
íèþ â ìîëîä¸æè äóõà ïàòðèîòèç-
ìà è óâàæåíèÿ ê ãóìàíèñòè÷åñ-
êèì öåííîñòÿì, êîòîðûå ëåæàò â
îñíîâå íàøåé êóëüòóðû. Âàìè
ñîçäàí òåàòðàëüíûé ìóçåé, ñîáðàí ïîòðÿñàþùèé àðõèâ.

Ìû æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ðå-
àëèçàöèè âñåãî çàäóìàííîãî.

Ñåìüäåñÿò ïÿòü – äàòà, êîãäà
Êàæóòñÿ çîëîòîì æèçíè ãîäà.
Íèòè ìîðùèí íå îñóæäàé,
Áîëüøå òû âîëè íàäåæäå äàâàé.
Áóäåì æåëàòü áîäðîñòè, ñèë,
×òîáû äóõ äàëüøå æèçíü Âàøó òâîðèë!
Âàæíî ñáåðå÷ü â ñåðäöå çàäîð:
Äàâàéòå óíûíèþ âåðíûé îòïîð!

Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì êîëëåãè, äðóçüÿ,
áëàãîäàðíûå çðèòåëè.

Ñ ÂÎËÍÓÞÙÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ!

Любовь не имеет возрас�
тного ценза. Случайная
встреча и любовь двух по�
жилых людей вызывает мас�
су возражений близких.
Прямо как у Шекспира: на
пути к их счастью появляет�
ся масса препятствий. Но
счастливый влюблённый
Карел набирается смелости
и идёт навстречу новым чув�
ствам. Хочется особые сло�
ва сказать об этом персона�
же, роль которого исполнял
народный артист Е.Федор�
ченко. Поистине – этот актёр
– золотой фонд трупы. Та�
лант, как и любовь, не имеет
возраста. Учитывая количе�
ство оваций – спектакль вы�
играл конкурс зрительских
симпатий.

Наш старший брат Наци�
ональный Академический
театр русской драмы имени
Леси Украинки привёз пье�
су немецкого автора Л.Бэр�
фус  в постановке Аллы Ры�
биковой (Россия, Москва)
«Ангелочек, или сексуальные
неврозы наших родителей».
Постановку, неоднозначно
воспринимаемую при про�
смотре, но заставляющую
надолго задуматься после
выхода из зрительного зала.
Речь шла о том, о чём неко�
торые взрослые предпочи�
тают молчать. А может быть
не стоит прятать « голову в
песок», чтобы невинность в
омуте «взрослой жизни» не
наделала глупостей. В спек�
такле были заняты лучшие
мастера украинской сцены,
в их числе  народная артис�
тка Украины, народная арти�
стка России, лауреат Наци�
ональной премии им.Т.Г.�
Шевченко Лариса Кадочни�
кова.

Юбиляр сцены Закарпат�
ский областной государ�
ственный русский драмати�
ческий театр выступил с
премьерной пьесой М.Горь�
кого «Мать», первый вариант
пьесы «Васса Железнова» в
постановке заслуженного
деятеля Российской Феде�
рации, профессора, режис�

сёра Константина Дубини�
на. «Время и обстоятель�
ства несправедливо обо�
шлись с пьесой Горького
«Мать», написанной в 1911
году. Эту первую редак�
цию «Вассы Железновой»
ставили только до револю�
ции, в Москве в театре
Корша. В советское время
театры играли версию
1936 года, в которой появи�
лась революционерка Ра�

шель, а Вас�
са станови�
лась крупной
капиталист�
кой – соб�
ственницей.

В у л ь г а р �
ный социо�
логизм нанёс
М а к с и м у
Го р ь к о м у
вред более

чем кому бы то ни было. Горь�
кий как лес – там есть и
зверь, и птица, и ягоды, и
грибы. А мы несём из этого
леса только грибы.

И сегодня, заглянув в куль�
турную среду начала про�
шлого века, мы видим «Вас�
су» не только  как продукт
своего времени, но и буду�
щего» � написал в аннотации
к спектаклю  Константин Ми�

хайлович. Чтобы подняться
над уровнем однозначного,
примитивного искусства
стоит обращаться к класси�
ке. Зрители откроют для
себя очень многие противо�
речивые понятия. Это дока�
зывает и премьерная рабо�
та.

Рука мастера чувствуется
во всём. Цвета без полуто�
нов: яркие, раздражающие.
Геометрические фигуры:
только правильные круги и
квадраты. Стиль русского
конструктивизма, супрема�
тизма: кубизм, реализм в
традициях Малевича помог�
ли художнику создать визу�
альный ряд спектакля. Перед
нами предстаёт  чёткое раз�
деление на две половины
жизненных интересов. Всё
тяжеловесно с полным отсут�
ствием изящества, как и имя
и фамилия главной героини.
Она,  хозяйка семьи, с ока�
менелым лицом и океаном
страстей в мыслях, с «желез�
ным» холодящим душу голо�
сом, ни к чему не прикасаю�

щаяся руками, но из�под
рук, которой капает кровь.
Все свои действия она пы�
тается оправдать материн�
ской любовью. Но цели её
жизни только продолжение
начатого дела и здоровое
потомство.

А настоящая жизнь она
строится на полутонах и не�
правильных формах. Исклю�
чения из правил чаще глуб�
же и интереснее правил. Не
существует абсолютной
трезвости и правильности.
И мать, настоящая мать,
просто любит. Она любит
всех своих детей: и кривень�
ких, и глупеньких. В её по�
ступках чаще отсутствует,
чем присутствует рациона�
лизм. А если нет такой люб�
ви – способна треснуть даже
самая прочная балка, под�
держивающая семейную
кровлю. И никакая икона не
спасёт.

«Мне тяжело было пере�
страиваться на эту роль, осо�
бенно после работы в спек�
такле «Всё только начинает�
ся». Новые необычные зада�
чи режиссёра с возведени�
ем  в степень состояние ду�
шевной борьбы при полном
отсутствии её внешних про�
явлений», – говорит испол�
нительница главной роли на�
родная артистка Украины
Лидия Пирогова. По мнению
режиссёра�постановщика и
реакции зрительного зала –
актёрский ансамбль успеш�
но справился с поставленны�
ми задачами.

Гости фестиваля пожела�
ли зрителям не разочаро�
ваться в театральном искус�
стве, найти в театре своего
собеседника, а после про�
смотра спектакля задумать�
ся о себе.

С тёплыми словами по�
здравления выступил наш
мэр  Золтан Золтанович Лен�
дел и  пожелал  «Зірковому
листопаду у Закарпатті»
БЫТЬ.

Елена ЧЕРМЯНИНА.
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ßê îòðèìàòè ñóáñèä³¿?
Право на призначення субсидії мають сім’ї, в

яких розмір плати за житлово�комунальні по�
слуги перевищує 10% чи 15% середньомісяч�
ного сукупного доходу сім’ї.

Для призначення субсидій громадянин має подати до
управління праці та соцїального захисту населення за
місцем реєстрації заяву про призначення житлової суб�
сидії, декларацію про доходи і майновий стан осіб, зареє�
строваних у житловому приміщенні, довідку про доходи кож�
ної з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні та тих,
хто там постійно проживає (крім пенсії та державної соц�
іальної допомоги).

За умови призначення субсидії обов’язкова частка плати
для працездатних членів сім’ї становить 15 %, для непра�
цездатних — 10 % середньомісячного сукупного доходу, а
за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива відповідно 15 % та 10 % річного сукупно�
го доходу. При цьому норма володіння чи користування за�
гальною площею житла та нормативи користування кому�
нальними послугами встановлюються, виходячи з 21 кв.
метра на кожного зареєстрованого наймача у житловому
приміщенні (будинку) та додатково 10,5 кв. метра на всіх
зареєстрованих, а для громадян, які проживають у одно�
кімнатній квартирі, на загальну площу незалежно від розм�
іру квартири.

Субсидія призначається на шість місяців, а на оплату
при-родного газу, що споживається на індивідуальне опа�
лення, на опалювальний період, починаючи з місяця звер�
нення за її призначенням. Субсидія для придбання скрап�
леного газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
призначається готівкою один раз на календарний рік за
особистим зверненням громадян.

Станом на 1 листопада 2012 року субсидіями скориста�
лися 10 057 сімей на суму 11 213,2 тис. грн. Субсидії готів�
кою для відшкодування витрат на придбання твердого па�
лива і скрапленого газу призначено 7 402 сім’ям на суму 7
039,4 тис. грн.

Прийом документів у управліннях праці та соціального
захисту населення здійснюється щоденно без обідньої пе�
рерви, робота організована й у суботу, інформує прес�служ�
ба Закарпатської ОДА.

Колектив Мукачівської центральної район�
ної лікарні глибоко сумує і висловлює щирі
співчуття родині ОРБАН з приводу перед�
часної смерті лікаря�хірурга

ОРБАН  Ференца  Мигальовича.
Вічна йому пам’ять, блаженний покой!

Нехай земля буде йому пухом!
В. ВАСЮТА, головний лікар

Мукачівської ЦРЛ.
О. РЕШЕТАР, голова профкому

  Наше місто, – мальов&
ниче і таке затишне, зав&
жди привітно зустрічає
своїх мешканців та гостей
– всіх, хто буває в ньому.
Старовинна і сучасна ар&
хітектура, зелені парки,
романтична набережна
вздовж Латориці, пам’ят&
ки архітектури – все це
приваблює мукачівців та
приїжджих, є окрасою
міста та його гордістю.
Але особливе місце серед
окрас міста над Латори&
цею займають квітники, а
точніше – розарії.

  Всі ми буваємо в центрі
Мукачева, часто поспішаємо
у своїх численних та не�
скінченних справах, і не зав�
жди помічаємо красу навко�
ло нас, але яка, тим не мен�
ше, заслуговує на увагу. На
вулиці Духновича біля при�
міщення Мукачівського
ліцею протягом двох років
існує незвичайна клумба –
квітник, у якому ростуть тро�
янди різних сортів. Цей ро�
зарій, що відносно недавно
з’явився у нашому місті, як
виявилось, з’явився не ви�
падково і має свою історію.
А розповіли її мені началь�
ник мукачівського ліцею з
посиленою військово�
фізичною підготовкою об�
ласного управління освіти і
науки Закарпатської ОДА,
полковник державної при�
кордонної служби Олек�
сандр Олексійович Гальчен�
ко, якому і належить ідея
створення цього незвичай�
ного квітника, а також зас�
тупник начальника ліцею з
виховної роботи, підполков�
ник державної прикордонної
служби Юрій Миколайович
Гусар.

  Ідея створення розарію
виникла у 1996 році в пері�
од, коли п. Олександр ліку�
вався після операції у
Львівському шпиталі зброй�
них сил, на території якого
був висаджений надзви�
чайно гарний розарій. Ми�
луючись красою квітів та
відновлюючи своє здоров’я,
у п. Олександра саме тоді
з’явилась мрія створити
щось подібне, коли він буде
начальником (в той час він
служив майором у Мукачі�
вському прикордонному за�

Òðîÿíäè, ç³ãð³ò³ ëþäñüêîþ ëþáîâ’þ

ÙÈÐÎ ÂIÒÀªÌÎ
         øàíîâàíîãî íàøîãî

íà÷àëüíèêà
ÓÏÇ ¹ 1-Ìóêà÷åâî

ÃÎÐÄÓÁÅÉ

Òåòÿíó
Iâàíiâíó

ç íàñòóïàþ÷èìè ñâÿòàìè —
ñâ.Ìèêîëàÿ, Íîâèì Ðîêîì òà
Ðiçäâîì Õðèñòîâèì. Áàæàºìî
Âàì, øàíîâíà Òåòÿíî Iâàíiâíî,
ìiöíîãî çäîðîâ’ÿ, óñïiõiâ âäîìà i íà ðîáîòi.

Õàé  êâiòíóòü  äíi Âàøi áóéíèì öâiòîì i áóäå â íèõ
ñåðäå÷íiñòü i òåïëî, ùîá ó æèòòi áóëî ÷îìó ðàäiòè, à
ñìóòêó  ó æèòòi íiêîëè íå áóëî.

Ìè âïåâíåíi, ùî Âàì i íàäàëi  âèñòà÷èòü ñèë i ñíà-
ãè, áî Âè çàðÿäæàºòå âåñü êîëåêòèâ, äàðóºòå òîé æèò-
òºâèé  ïðîìiíü, ÿêèé  äîçâîëÿº íàì íå âòðà÷àòè  âiðó,
íàäiþ iòè âïåðåä i íå çóïèíÿòèñÿ ïåðåä òðóäíîùàìè.
Íåõàé ùàñòÿì i ëþáîâ’þ íàïîâíþºòüñÿ  Âàì äåíü
ãiäíîãî i ïëiäíîãî æèòòÿ, à ïðàöÿ íà áëàãî ëþäåé õàé
i íàäàëi ïðèíîñèòü Âàì çàäîâîëåííÿ i ðàäiñòü.

Ç ïîâàãîþ äî Âàñ îäíå ç âiääiëåíü
Ìóêà÷iâñüêîãî ðàéîíó.

Ãàðíèé þâ³ëåéíèé Äåíü íàðîä-
æåííÿ ïðèéøîâ äî äóæå ïîðÿäíî-
ãî, ÷åñíîãî, ùèðîãî äóøåþ,  ïðî-
ôåñ³îíàëà â òîðã³âë³, íàä³éíîãî òî-
âàðèøà, ïðåêðàñíîãî ñ³ì’ÿíèíà,
òóðáîòëèâîãî, äîáðîãî, óâàæíîãî
áàòüêà, í³æíîãî ëàñêàâîãî ä³äóñÿ,
íàéêðàùîãî ó ñâ³ò³ ïðàä³äóñÿ

Ìèêîëè Ôåäîðîâè÷à
ÄÅÌÅÒÅÐÀ.

Âàø, äîðîãèé þâ³ëÿðå,  ïðîôåñ-
³îíàë³çì, áàãàòîð³÷íà ïîñë³äîâíà òà íàïîëåãëèâà ïðàöÿ âíå-
ñëè âàãîìèé âêëàä ó ðîçâèòîê òîðã³âë³ íå ò³ëüêè ì³ñòà à é
ðàéîíó, çàáåçïå÷èëè Âàì ïîâàãó â³ä êîëåã, øàíó æèòåë³â
â³ääàëåíèõ ã³ðñüêèõ ñ³ë òà ïðèñ³ëê³â. Âè, Ìèêîëî Ôåäîðî-
âè÷ó,  íàëåæèòå äî òèõ, õòî ðîçïî÷àâ òðóäîâó á³îãðàô³þ
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Óæãîðîäñüêîãî òåõí³êóìó ðàäÿíñüêî¿
òîðã³âë³, íå çðàäèâ îáðàí³é ïðîôåñ³¿. Âè ïðåêðàñíèé ñ³ì’ÿ-
íèí, ëþáëÿ÷èé áàòüêî, òåðïëÿ÷èé ³ í³æíèé ä³äóñü òà äóæå
ìèëèé ïðàä³äóñü. Íåõàé äîëÿ øëå Âàì äîáðî ³ ùàñòÿ, îá-
äàðîâóº ì³öíèì çäîðîâ’ÿì, à Âàøà íåïîðóøíà â³ðà ó Ãîñ-
ïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà íàäèõàº Âàñ íà íîâ³, äîáð³ ä³ëà
äëÿ ïðåêðàñíî¿ Âàøî¿ ðîäèíè, øê³ëüíèõ äðóç³â, ðîäè÷³â.
Íåõàé òåïëî ³ çàòèøîê ð³äíî¿ îñåë³  ³ Âàø íåáåñíèé ïîêðî-
âèòåëü – Ñâÿòèé óãîäíèê Áîæèé ÷óäîòâîðåöü Ìèêîëàé,
íàä³éíî çàõèùàþòü Âàñ â³ä íåãàðàçä³â, à â ìàéáóòíüîìó,
àæ äî ñòîð³÷÷ÿ, íà Âàñ ÷åêàº ùå áàãàòî íàïîâíåíèõ êîðèñ-
íèìè ñïðàâàìè ³ çåìíèìè ðàäîùàìè ðîê³â æèòòÿ.

Íàø äîðîãèé þâ³ëÿðå! Ìè Âàø³ ðîäè÷³, øê³ëüí³ äðóç³
äóæå ïèøàºìîñÿ Âàìè. Õàé ó Äåíü Âàøîãî þâ³ëåþ, ³ â óñ³
íàñòóïí³ äí³ çâó÷àòü íàéïðèºìí³ø³ òà íàéùèð³ø³ ñëîâà íà
Âàøó àäðåñó, ùîá Âè çíàëè, ÿê Âàñ ëþáëÿòü ³ ö³íóþòü.
Íåõàé Ïðåñâÿòà Ä³âà Ìàð³ÿ ïîñèëàº Âàì ò³ëüêè ùàñëèâ³
ìèò³ æèòòÿ òà âò³ëþº óñå çàäóìàíå. Äîáðîãî Âàì çäîðîâ’ÿ
³ äîâãîãî ùàñëèâîãî â³êó.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – äîíüêè Îêñàíà ³ Àíæåëà, îíó÷êè
– Åëüâ³ðà é Â³êòîð³ÿ, ïðàâíóêè – Ìàêñèì òà ªâãåí,
ñåñòðà Êëàðà ç ñ³ì’ºþ, øê³ëüí³ äðóç³ ïî ÑØ ¹ 2 ³ìåí³
Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, ð³äí³, äðóç³…

гоні). І він пообіцяв собі, що
його заповітна мрія
здійсниться.

Через деякий час, 16 ве�
ресня 1999 року на території
колишньої ЗОШ № 12 було
засновано ліцей. Включно
до липня 2000 року ліцей
базувався на території Му�
качівської гімназії, пізніше –
перейшли в приміщення на
вул. Духновича. Звісно, спо�
чатку всім було не до ство�
рення краси, адже здійсню�
вались будівельно�віднов�
лювальні роботи. Коли ж
вони скінчились, власними
силами  і з допомогою учнів
ліцею висадили трояндовий
квітник у 2007 році спершу у
дворі ліцею (внутрішній), а
пізніше, у 2010 році – на ву�
лиці (зовнішній).

   Доля висадки саджанців
була непростою, адже в про�
дажу не було великого асор�
тименту сортів троянд, на�
томість знайшлись фахівці,
що посприяли цьому благо�
родному процесу. Допомога
прийшла незабаром від пра�
цівників аграрного науково�
дослідного інституту с. Бах�
та Берегівського району, а
пізніше, коли деякі сорти
з’явились і в Мукачеві – до�
дались інші рідкісні види
троянд. Оригінальні види
цих квітів згодом з’явилися
на клумбах ліцею: ексклю�
зивний сорт «Феєрверк»
(троянди, які спершу цвітуть
рожевим, потім жовтим, а
наостанок червоним кольо�
ром, протягом всього сезо�
ну змінюючи кольори), що
сягають висоти від 40 см до
2 м. Оригінальними також є

сорти, що  можуть витися
при землі: зовні вони жов�
того кольору, а всередині –
червоні (привезені з Ужго�
роду). Основними вимогами
до розведення квітів стали
різноманітність кольорів та
постійне цвітіння (з ранньої
весни до пізньої осені). Слід
також зауважити, що, окрім
розарію, ініціатори цього
проекту зробили ще й пер�
шу в місті огорожу для квітів,
щоб байдужі до краси при�
роди перехожі не нищили і
не зривали квітів, вироще�
них з добрим серцем…

Спілкуючись з п. Олексан�
дром і п. Юрієм, я була при�
ємно вражена теплою атмос�
ферою розмови, з якої зро�
зуміла: тендітні троянди
і люди у формі – два понят�
тя, що цілком можуть
співіснувати. Романтична,
творча натура начальника
ліцею (за фахом – військо�
вий інженер�електроме�
ханік, закінчив командно�
інженерне училище ракетних
військ в м. Серпухов (Росія))
і м’якість, щирість у спілку�
ванні та багатогранність осо�
бистості його заступника
(викладає в ліцеї основи
військової етики і психології)
– приклад того, що адміні�
стративні посади не завжди
накладають свій відпечаток,
нерідко негативний,
відштовхуючий від людей,
що їх займають. І це не див�
но, адже п. Олександр, до
того ж прекрасно малює,
викладає багато дисциплін
в рідному ліцеї, захоплюєть�
ся історією, філателією, ну�
мізматикою, працює над

двотомним виданням влас�
ної книги про ракетні війська
стратегічного призначення,
а ще – мріє в майбутньому
створити музей військової
слави Закарпаття, і, як стало
відомо, в цьому напрямку
вже зроблено чимало. Отже,
мрії продовжують втілюва�
тись в реальність, і це – пре�
красно!

Відрадно, що фінансова
підтримка з боку обласного
управління освіти для ліцею
є регулярною, а стабільність
у цьому відношенні має не�
абияке значення, адже зок�
рема наразі йде будівницт�
во великого спортзалу на те�
риторії ліцею, і цей процес
вимагає багато коштів.

Атмосфера навчального
закладу позитивна, в при�
міщенні багато живих квітів,
вихованці закладу – хлопці
дисципліновані, виховані,
спокійні. Я почувала себе
там напрочуд затишно.

Покидаючи ліцей, на
серці залишалось глибоке
відчуття радості і поваги до
людей у формі. Дивувалась:
невже військові можуть
здійснювати подібні вчин�
ки? І розуміла – так, можуть!
А люди, здатні на подібні
вчинки, заслуговують на по�
шану і вдячність. І як добре,
що вони є.

  Приємним і несподіва&
ним є таке ставлення до
природи. Часи зараз не&
прості, молодь – також,
але, якщо виховувати в
молодому поколінні есте&
тичний смак, сприйняття
і відтворення краси у
різних її проявах, то цим
принаймні неможливо
зашкодити, натомість
можливим є виховання  і
збереження краси у
власній душі кожного з
нас, на зразок трояндово&
го розарію, вирощеного
чоловічими руками з особ&
ливою ніжністю та любо&
в’ю.

Тож цінуймо це, берімо
приклад з тих, хто того варті,
і вчімося плекати в собі це
прекрасне почуття. А поки
ми здатні творити, ми чо�
гось варті на цьому світі, а
отже  життя проживаємо не
даремно.

Мар’яна ЛИХОВИД,
 музикознавець

Ç ËÞÁÎÂ’Þ ÒÀ ÏÎÂÀÃÎÞ
Ó öi äíi ñâié 55-ði÷íèé þâiëåé ñâÿòêóº

ëþáà ìàìà, áàáóñÿ, ñåñòðà, äî÷êà, õîðî-
øà æiíêà, äîáðîçè÷ëèâà ïîäðóãà

ÊÅÊÅÐ
Îëüãà Åìåðiõiâíà —

çàêîõàíèé ó ñâîþ ñïðàâó
äîñâiä÷åíèé áiáëiîòåêàð ÄÏÒÍÇÇ
iì. Ì.Äàíêàíè÷à.

Õàé íàéêðàùi ïðèâiòàííÿ
ñüîãîäíi ëèíóòü äî ¿¿ îñåëi:

Ó öåé ñâÿòêîâèé ñâiòëèé äåíü,
Êîëè íàñòàâ Òâié þâiëåé,
Ìè ùèðî Òåáå âiòàºìî,
Äîáðà â ùàñòÿ Òîái áàæàºìî.
Õàé îáìèíàþòü Òåáå òðèâîãè,
Õàé Áîã äàñòü ùàñòÿ íà ïóòi,
Õàé ñâiòëà, ðàäiñíà äîðîãà
Ùàñëèâî ñòåëèòüñÿ â æèòòi!
Òîæ íå ñòàðié i íå çíàé
Â æèòòi íi ñìóòêó,  àíi áiä,
Ó ñåðöi ìîëîäiñòü ïëåêàé,
Æèâè  äî ñòà ùàñëèâèõ ëiò!
Áàæàºìî ñâiòëî¿ ðàäîñòi é ñèëè,
Ëàñêàâî¿ äîëi, äîáðà i òåïëà,
Ùîá ëàñêó Òîái ñëàëî íåáåñíå ñâiòèëî,
Çäîðîâ’ÿì íàïîâíèëà ðiäíà çåìëÿ!
Ùîá âíóêè i äiòè ç òîáîþ ðàäiëè,
À àíãåëè Áîæi òåáå áåðåãëè.
Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ  äî÷êà ßíà, çÿòü Ñòåïàí, âíóê

Åäãàðä, âíó÷êà Êàòðóñÿ, ñèí Åäiê, ÷îëîâiê Iâàí, ìàìà,
ñåñòðà Âàëÿ òà ¿¿ ñiìÿ, áðàò Âiêòîð òà éîãî ñiì’ÿ, à
òàêîæ íàéêðàùi ïîäðóãè ç öåðêâè.

На вулиці зима і сніг, а мене бентежить тема троянд. І тому є причини...



ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà 7777713  ãðóäíÿ 2012 ð.
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ñò.

Æåíùèíîé íå ðîæäàþòñÿ, åþ ñòàíîâÿòüñÿ. (Öèöåðîí).

ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ
Ç ÑÂ²ÒËÈÌ ÞÂ²ËÅªÌ!

Ùèðîñåðäíî ïîçäîðîâëÿºìî ç þâ³ëåéíèì äíåì íà-
ðîäæåííÿ  äèðåêòîðà Ìóêà÷³âñüêî¿ øâåéíî¿ ôàáðè-
êè

Òåðåç³þ Ëàñë³âíó ÎÁÅÐÒÞÕ –
òàëàíîâèòîãî êåð³âíèêà òðóäîâîãî êîëåêòèâó
– ùèðîãî é òóðáîòëèâîãî, ëþäèíó òîâàðèñü-
êîãî  õàðàêòåðó,  êðàñèâó ³ ÷àð³âíó æ³íêó.

Â³ä óñüîãî  ñåðöÿ áàæàºìî  Âàì, äî-
ðîãà  þâ³ëÿðêî,  ïåðåäóñ³ì íàéäîðîæ-
÷îãî – ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, à â³äòàê
äîáðîãî íàñòðîþ, óñï³õ³â íà ðîáîò³ ³
âäîìà, îñîáèñòîãî ³ ðîäèííîãî ùàñ-
òÿ.

Ç ãëèáîêîþ ïîâàãîþ ðîäèíè
Ã.ÏËÀÕÎÒÍÈÊ ³ ÙÅÐÁÀÊ.

ÙÀÑËÈÂÎÃÎ ÄÎÂÃÎË²ÒÒß
Ó  ö³ ãðóäíåâ³ äí³  ðàçîì ç ð³äíèìè òà äðóçÿìè

â³äçíà÷àº ñâîº 90-ð³÷÷ÿ äîáðå çíàíà ³ ãëèáîêî øàíî-
âàíà â Ìóêà÷åâ³ ³, çîêðåìà â íàø³é ðîäèí³, Ëþäèíà –

Ìèêîëà Ñîëîìîíîâè÷
ÌÅØÊÎ.

Âñå Âàøå æèòòÿ, øàíîâíèé Ìèêîëî Ñîëîìîíîâè-
÷ó, ïîçíà÷åíå äîáðèìè ñïðàâàìè  àäðåñîâàíèìè
ëþäÿì. Âàñ çàâæäè  â³äçíà÷àëè ïðàöåëþáí³ñòü, øà-
íîáëèâå ñòàâëåííÿ äî âñ³õ, õòî Âàñ îòî÷óâàâ, ùèðà
ãîòîâí³ñòü çàâæäè ïðèéòè íà äîïîìîãó òîìó, õòî ¿¿
ïîòðåáóâàâ. Â³òàþ÷è Âàñ ç òàêèì ñëàâíèì þâ³ëåºì,
áàæàºìî Âàì ùå íà áàãàòî ðîê³â çäîðîâ’ÿ, äîáðà ³
ùàñòÿ, ëþäñüêî¿ ïîâàãè ³ øàíè.

 Øàíóþ÷³ Âàñ ðîäèíè
Ã.Ïëàõîòíèê ³ Ùåðáàê.

ÇÄÎÐÎÂ’ß ÂÀÌ ² ÙÀÑÒß!
Ìè, ìåøêàíö³ ì³êðî-

ðàéîíó “Îêðóæíî¿”  õî-
÷åìî ùèðî ïðèâ³òàòè  ç
ñâ³òëîþ äàòîþ íàðîä-
æåííÿ âì³ëîãî  ìàéñò-
ðà ïî ðåìîíòó âçóòòÿ

Â³ëìîøà Çîëòàíîâè÷à ÂÀÕÒÅÍÃÀÉÌÀ.
 Ï³ââ³êó ñâîãî æèòòÿ â³í ëàãîäèòü ëþäÿì âçóòòÿ. ²

íå ëèøå ëàãîäèòü, à é âì³º íà çàìîâëåííÿ âëàñíîðó÷
âèãîòîâèòè ìîäåëüí³ çèìîâ³ ÷è ì³æñåçîíí³ ÷åðåâè-
êè ÷è ÷îá³òêè. Ñâî¿ì äîñâ³äîì øåâöÿ ùåäðî ä³ëèòü-
ñÿ  ç í³ìåöüêèìè êîëåãàìè.

Õàé áóäå Â³ëìîøó â óñüîìó äîáðå,
³ õàé ùàñòèòü  íà âñ³ ðîêè!

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!
Íàñòóïíî¿ ñåðåäè äî íàøî¿ ÷àð³âíî¿, ìèëî¿, í³æíî¿, äîá-

ðî¿ äîíå÷êè, âíó÷êè, ñòóäåíòêè ïåðøîãî êóðñó Áåðåã³-
âñüêîãî ìåäè÷íîãî êîëåäæó

Ãàííî÷êè ÌÓ×È×ÊÈ
çàâ³òàº íåçàáóòí³é 16-é Äåíü íàðîäæåííÿ. Â³ä óñ³º¿ äóø³
áàæàºìî ³ìåíèííèö³ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, íàòõíåííÿ. Íåõàé
÷àð³âíà þí³ñòü òà åíòóç³àçì äîïîìîæóòü Òîá³
çäîëàòè âñ³ æèòòºâ³ òðóäíîù³, â³äì³ííî â÷èòè-
ñÿ, íàïîëåãëèâî îâîëîä³òè ïðîôåñ³ºþ. Ùèðî
â³òàºìî! Ïèøàºìîñÿ Òîáîþ – Òè êðàùà ç êðà-
ùèõ, âåñåëà, æèòòºðàä³ñíà, òóðáîòëèâà. Íåõàé
óñ³ Òâî¿ þíàöüê³ çàõîïëåííÿ äàðóþòü Òîá³
ñèëè, çàâçÿòòÿ, äîáðèé íàñòð³é, â³ðíèõ äðóç³â
³ çàâèäíèé îïòèì³çì.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Òåáå – áàòüêè, äâà ä³äóñ³ Ìèõàéëè,
áàáóñ³ Îëüãà Ìó÷è÷êà ³ Îëåíà Ñîðîêà, ò³òêà Ìàð’ÿíà
Áîáóñüêà ç ÷îëîâ³êîì Ñâÿòîñëàâîì, äÿäüêî ªâãåí ç äðó-
æèíîþ Ãåîðã³íîþ, ïëåì³ííèêè Ìàð³ÿ, Þë³àííà, Ò³ìåÿ,
Êð³ñò³àí÷èê, ð³äí³, äðóç³, îäíîêóðñíèêè…

Â ÍÀØÈÕ ÑÅÐÄÖÀÕ — ÍÀÂÑÅÃÄÀ!
16 декабря 2012 г. ис�

полняется  один год со
дня горькой  утраты—
смерти высокопрофес�
сионального медработ�
ника, женщины необык�
новенной  душевной
теплоты и доброты

ТОМИЛОВОЙ
Полины

Михайловны
(02.07.1926 —

16.12.2011)

Сотрудники городской поликлиники  Мукачев�
ской  ЦРБ, где она трудилась много лет любили
и уважали ее за чуткое и внимательное  отно�
шение, а больные – за ее заботу и душевную
теплоту.

В семье она была образцом доброты, забот�
ливой и прекрасной женой, мамой, бабушкой и
прабабушкой.

И жизнь свою ты прожила достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном  мире спи спокойно,
Родной, любимый нами человек.
Ты останешься в нашей памяти  и в наших

сердцах навсегда.
Муж, сын, дочка, внуки, правнуки, зять,

невестка, родные, коллеги, соседи.

ВIДВЕРТО кажучи, менi, як
журналiсту, таланить на
зустрiчi з цiкавими людьми. Ось
i нещодавно випадково зустрiв
високого, стрункого, мiцної
статури чоловiка, який при
знайомствi представився
Юрiєм Михайловичем Горду(
беєм. Розговорилися. Я йому й
кажу, що дiвоче прiзвище моєї
дружини також Гордубейка. У
вiдповiдь вiн приязно
посмiхнувся: “Можливо так, що
ми — рiдня...”

Пiймавши спiврозмовника
на цiй думцi, прошу Юрiя Ми(
хайловича розповiсти про
себе. Як з’ясувалося, родом  вiн
з сусiднього із Залужжям
(звiдки родом моя дружина)
Барбова. У травнi цього року
йому виповнилося 60 рокiв.
Сорок з них Юрiй Михайлович
працює на Ключаркiвськiй
електропiдстанцiї “Мир”.
Батько, Михайло Iванович —
учасник бойових дiй в
Чехословаччинi, колгоспний
агроном. Був час, коли в селах
Закарпаття було неспокiйно.
Якогось разу  у Барбовi з кол(
госпного току  поцупили
вантажiвку пшеницi. Агроном
Михайло Гордубей  сiдає на
мотоцикла i їде  шукати крадiїв.
З пошукiв так  i не повернувся...

Маленькому Юрчиковi  тодi
виповнилося  всього три мiсяцi
вiд народження.А старшому
братиковi Михайликовi було
лиш два рочки. Важко навiть
уявити, як вдавалося молодiй
матерi виживати —  i доярити
на колгоспнiй фермi i за двома
дiтлахами доглядати. З
гiднiстю виконала свiй  мате(
ринський подвиг i по сьогоднi,
дякувати Боговi, живе, хоча за
плечима 85 (й рiк.

А напiвсирота Юрiй  з По(
хвальною грамотою  закiнчив
сiльську десятирiчку, i без
вступних iспитiв поступив до
Виноградiвського  полiтех(
нiкуму. Двоє студентiв— вiн i
Дмитро Коростiй, який  i понинi
працює тут викладачем,
закiнчили  навчальний заклад
з Червоними дупломами.

А потiм були армiйськi буднi
— учбовий пiдроздiл у
Бердичевi, де готували
армiйськi кадри для строкової
служби за кордоном в країнах
колишнього соцтабору. Повер(
нувся з Угорщини  у вiйськовому
званнi старшого сержанта, а
вже за мiсяць Юрiй Гордубей—
молодший черговий  на
Ключаркiвськiй алектропiд(
станцiї “Мир”. Робота, за сло(
вами  Юрiя Михайловича,  була
цiкавою i захоплюючою. Але
багато чого було для
малодосвiдченого фахiвця ще
незрозумiлого. Довелося
освiжити у пам’ятi набутi
теоретичнi знання у технiкумi,
запозичити практичних  нави(
чок у старших колег по роботi
А.Ю.Шафi, О.I.Поппа, М.В.Са(

ОГОЛОШУЄТЬСЯ
КАДРОВИЙ  КОНКУРС!
Відповідно до вимог Закону України «Про

державну службу» прокуратура міста Мукачево
Закарпатської області (89600, м. Мукачево,
вул. Л.Толстого, буд. 15) оголошує конкурс на
заміщення вакантної посади державного служ(
бовця – СПЕЦІАЛІСТА ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ про(
куратури міста Мукачево.

Вимоги до претендентів: вища освіта.
Додаткова інформація надається за
тел.: 2�24�48.
Термін подання заяви – протягом 30 кален�

дарних днів з дня оголошення конкурсу.

СТРУМЕНИТЬ ЕЛЕКТРОСТРУМ
ДО ЄВРОСОЮЗУ

Ключаркiвськiй  електропiдстанцiї “Мир”—50!

калоша, запам’ятовув  кожне
пораду, напуття  майстра
Ю.Ю. Балоги,  iнженера В.В.
Пославського. Тепер усi
вони—його трудовi наставни(
ки i вчителi, нинi — шанованi
ветерани електропiдстанцiї.

За дев’ять рокiв сумлiнної
працi Юрiй Гордубей з молод(
шого став старшим черговим
цього складного енергетично(
го пiдприємства. А з 2008 року
обiймає дуже вiдповiдальну
посаду диспетчера електро(
пiдстанцiї. Ось що розповiдає
про особливостi рiдного
енергопiдприємства Ю.м.Гор(
дубей:

— Ми живимо   струмом  не
тiльки споживачiв Мукачева i
району, а й усi населеннi пунк(
ти Закарпаття, а також через
нас iде експорт  електро(
енергiї  до сусiднiх нам країн
Євросоюзу —Угорщини, Сло(
ваччини i Румунiї.Ранiше для
утримання  в мережi  мегават(
норми ( напруги) ми отримува(
ли  додаткову електроенергiю
вiд Росiї. Однак десять рокiв
тому наш пiвнiчний сусiд вимк(
нув Україну  вiд енергопоста(
чання. З того часу
Ключаркiвська електропiд(
станцiя працює у так званому
режимi “Острова БуТЕС”. Це
означає, що  все Закарпаття,
половина Львiвської та Iвано(
Франкiвської областей
вiдокремленi вiд енергосисте(
ми України i через нашi
закордоннi лiнiї електроме(
режi  приєднанi до енергосис(
теми  Центральної Європи.
Сьогоднi ми з впевненiстю
можемо констатувати, що
Українi власної електроенергiї
вистачає з надлишком. Отже,
маємо можливiсть  через
закордоннi лiнiї електро(
пiдстанцiї “Мир” допомагати
нашим закордонним  сусiдам
у забезпеченнi їх потреб
електроенергiї. А ще мiй
цiкавий спiврозмовник повiв
про таку  новину: У другiй
половинi цього року  колектив
Ключаркiвської електро(
пiдстанцiї “Мир” вiдзначив  свiй
“золотий “ ювiлей—50 рокiв з
дня подачi  перших кiловат(го(

дин електроенергiї населен(
ню Закарпаття i закордонним
споживачам.

ОТЖЕ,
ПОВЕРНIМОСЯ

КОРОТКО В
IСТОРIЮ

РIШЕННЯ про будiвництво
неподалiк Ключарок  “Мука(
чiвської ПС (400 кв “Мир” ( таку
офiцiйну назву  мала за ра(
дянських часiв  електропiд(
станцiя) було прийнято у
розрiзi  участi СРСР у Радi
Економiчної Взаємодопомоги
(РЕВ) держав соцiалiстичної
спiвдружностi водночас з
будiвництвом  газопроводу
“Братерство”, нафтопроду
“Дружба”. Створення унi(
кального за простотою i
ефективнiстю енерго об’єкта
було розпочато  ще у 1959(му
роцi. Робочий майданчик було
вибрано на вiльнiй вiд забудо(
ви 14(гектарній низинній
дiлянці на околицi Мукачева,
що межує з сусiдськими Клю(
чарками— зовсiм недалеко вiд
державного кордону. У 1962(
му роцi було споруджено час(
тину вiдкритого розподiльчого
пристрою, побудованi лiнiї 35(
110 кВ для електрозабезпе(
чення  споживачiв областi, двi
лiнiї “БуТЕС” (Бурштинської
теплової  електростанцiї) —
пiдстанцiї “Стрий”  i “Мукаче(
во” та двi лiнiї потужнiстю 220
кВ  в Угорщину.  Таким чином,
12 липня 1962 року  була по(
дана електроенергiя в Угор(
щину  на пiдстанцiї “Кiшварда”
i “ Тiсалек”, що означало день
народження Ключаркiвської
електропiстанцiї “Мир”. Пер(
шим її начальником  став
В.I.Качур, людина високих
фахових знань, творчої вдачi i
невпинної працездатностi.
Потiм  пiдстанцiю очолював
Ю.Ю.Фогель—у  майбутньому
головний iнженер Закар(
патського обласного
пiдприємства  енергосистем.
Велика частка  працi у
становленнi  колективу
енергетикiв належить таким

керiвникам як Н.С.Качуровсь(
кий, Є.Ф.Сакалош, I.I.Базьо—
нинiшнiй заступник директо(
ра. Сьогоднi енергопiдпри(
ємство носить назву  Закар(
патськi  магiстральнi  електро(
мережi. Очолює його В.В.Ко(
баль. У тандемi  з головним
iнженером  С.Й.Чорiєм, з
надiйною i впевненою робо(
тою таких фахiвцiв як Юрiй Ми(
хайлович Гордубей, дружним i
працьовитим колективом
енегетикiв вони успiшно вико(
нують  поставленi перед ними
завдання, наполегливо й
успiшно здiйснюють модер(
низацiю i замiну  застарiлого
устаткування електро(
пiдстанцiї. Найсучаснiше об(
ладнання  закуповується  з
Iталiї,  Хорватiї, Нiмеччини ,Ка(
нади.

НА ПОВНУ
ПОТУЖНIСТЬ

Специфiчне обладнання на
замовлення закарпатських
енергетикiв виготовляли за(
води Москви, Ленiнграда,
Свердловська, Запорiжжя. У
його монтажi  брали участь
досвiдченi спецiалiсти зi всьо(
го Радянського Союзу. I пере(
давали свiй професiйний
досвiд мiсцевим енергетикам.
До речi, у 1966 роцi було завер(
шено монтаж дванадцяти
генераторiв потужнiстю  в 200
тисяч кВ  кожен на
Бурштинськiй  теплоелек(
тростанцiї i напруга в 400 кв ,
крiм Закарпаттю, львiвським й
iвано(франкiвським спожива(
чам була подана у Чехословач(
чину, Угорщину й Румунiю. Це
означало, що Ключаркiвська
пiдстанцiя “Мир”  запрацюва(
ла на повну потужнiсть.

В режимi повної потужностi
вона продовжує працювати й
сьогоднi, безперебiйно вико(
нуючи свою вкрай важливу,
незамiнну  мiсiю.

З славним пiввiковим
ювiлеєм вас, ветерани i
нинiшнi працiвники електро(
пiдстанцiї “Мир”.  Саме з такою
символiчною назвою прожило
пiвстолiття i продовжує жити i
працювати ключаркiвське
енергопiдприємство, його чу(
довий працьовитий  колектив.
Адже їх невтомна, вiдповi(
дальна праця служить розвит(
ку i зростанню економiки
рiдного краю, сусiднiх нам
братнiх країн, добробуту лю(
дей.

Здоров’я вам мiцного, ро(
динного щастя, удачi i невпин(
них успiхiв у  вашiй роботі,
дорогi  ювiляри!

А шановному Юрiю Михай(
ловичу щире спасибi за
змiстовну i цiкаву  розповiдь.

Iван КОПЧА, член Нац.
Спiлки журналiстiв України,

редакцiя газети
 “Мукачево”.



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).
     Автомобіль "Опель�Кадет" 1980 року

випуску. Тел. 050�55�30218  (Євген).
     Автомобіль ВАЗ�2101, 1980 р.в. зеле�

ний, двигун, ходова після капремонту. Тел.
066�3550477.
     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).
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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.
      Продається 2�дверний холодиль�

ник побутовий  LG у хорошому стані.
Ціна �6 тис. гривен. Можлива скидка.
Зверт. 095�5771283.
      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 9999913  ãðóäíÿ 2012 ð.

¹ 50 (950)¹ 50 (950)¹ 50 (950)¹ 50 (950)¹ 50 (950)

ñò.

WWW.OLCOM.BIZ

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

з 03.12.2012 р.  по  09.12.2012 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Панчешний Анатолій Миколайович – 1948 р.н.
2.Юртин Надія Михайлівна –1947 р.н.
3.Терпак Рудольф Федорович – 1954 р.н.
4.Горват Федір Федорович – 1958 р.н.
5.Форкош Олександр Омелянович – 1976 р.н.
6.Махлинець Альжбета�Терезія –1937 р.н.
7. Рущак Ганна Василівна –1933 р.н.
8. Калій Ганна Василівна – 1932р.н.
9.Попша Тибор Михайлович –1946 р.н,
10.Штима Деметер Дьордьович–1939 р.н.

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
     Втрачений студенстський квиток № 120870, виданий

факультетом суспільних наук, спеціальність “Соціологія”,
УЖНУ на ім’я Савчинець Марина Іванівна (учениці І�го курсу),
вважати недійсним.
      Втрачене Свідоцтво платника Єд.  Податку, серія А

№908025 від 24.01.2012 р. видане Мукачівською ОДПІ на ім’я
ПП Орбан Ганна Василівна 92216103167), вважати недійсним.
     Втрачене Свідоцтво  про право на власність на вартиру за

адресою Мукачево,вул. Росвигівська, 19�а  кВ.№37�38. , вида�
не на підставі рішення №221 Мукачівського міськвиконкому
28.09.1994 р. на імя  гр. Мушка Віталій Ладиславович, вважати
недійсним.
     Втрачену Довідку Ф�4ОПП, видану Мукачівською ОДПІ

пр.підприємцю Білко Лілії Анатоліївні у 2010 р., вважати  не�
дійсною.

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

никовые шарики. Тел.  0676384875



“ÎÑ²ÍÍ²É”

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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

50 (950)50 (950)50 (950)50 (950)50 (950)
 10 10 10 10 10 13 ãðóäíÿ 2012 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Âñÿêèé èìååò ïðàâî áûòü ãëóïûì. (Ã. Ãåéíå).Âñÿêèé èìååò ïðàâî áûòü ãëóïûì. (Ã. Ãåéíå).Âñÿêèé èìååò ïðàâî áûòü ãëóïûì. (Ã. Ãåéíå).Âñÿêèé èìååò ïðàâî áûòü ãëóïûì. (Ã. Ãåéíå).Âñÿêèé èìååò ïðàâî áûòü ãëóïûì. (Ã. Ãåéíå).

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

Ðóìÿíöåâà"(1). 02.40 "Íàéêðàùå íà
ÒÁ". 02.45 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
12.00, 04.05 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 15.50 Ïðàâî íà çàõèñò. 17.15
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàé-
êà" (1). 19.15, 04.00 Ïîä³¿ Ñïîðò.
19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/ñ "Á³äí³ ðîäè÷³" (1). 21.45 Õ/
ô "Ðîá³í Ãóä" (2). 00.30 Õ/ô "Â³ää³ë.
Ïî çàêîíó" (2).

Ò Å Ò
10.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðè-
âèäàìè" (1). 11.50 Òâîþ ìàìó!.
12.25 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 12.50
Ãàðÿ÷³ ìàìóñ³. 13.30 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 14.35, 20.25 Äàéîø
ìîëîäüîæ! 15.25 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 ×îðò-
³âíÿ ùîäíÿ. 18.50, 00.55 ÁàðÄàê.
19.25 Áîãèíÿ øîï³íãó. 21.35 Êóçíÿ
ç³ðîê 3. 22.00 Âåñåë³ ìàìçåë³.
22.25, 01.20 Ðàé, ãóäáàé. 23.00
Äóðíºâ + 1. 23.25 Ò/ñ "Íàäïðè-
ðîäíå" (2).

 «Ì-ñòóä³î»
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 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 êîìåí-
òàð³â. 17.00 - "Öåðêîâíèé 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 äæå-
ðåëî". Ïðÿìèé åô³ð. 20.45-  Äîê/ñ.
21.15 - "Ðåñòîðàííèé Ã³ä". 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, 01.00 Ðåïîðòåð.
07.35, 08.35, 19.20, 01.20 Ïîãîäà.
09.00, 16.50 Ò/ñ "Â³îëà Òàðàêàíîâà.
Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñòåé". 10.00,
17.55, 21.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 13.25,
14.30 Kids Time. 13.30 Ì/ñ "Ñèëü-
âåñòð ³ Òâ³òò³ - äåòåêòèâè". 14.40,
15.40 Teen Time. 14.45 Ò/ñ "Äðóç³".
15.45 Ò/ñ "Ìîëîäÿòà". 19.15, 01.15
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00
Ò/ñ "Ãåéìåðè" (2). 22.00 Ò/ñ "Êóõíÿ".
23.05 ÔÁÐ :). 01.25 Ñëóæáà ðîçøó-
êó ä³òåé. 01.30 Ò/ñ "Ó Ô³ëàäåëüô³¿
çàâæäè ñîíÿ÷íî". 02.15 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é àêîðä". 03.00, 04.00 Çîíà íî÷³.
03.05 Íàðîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî
ê³íî.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 18 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâè-
íè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20 Ïîãî-
äà. 12.25 Õàé ùàñòèòü. 12.45 Õ/ô
"Ñàëþò, Ìàð³º!" (1). 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðî-
ñåêòîð. 15.30 Ïîãîäà. 15.40 Ò/ñ "Ìà-
ðóñÿ" 2ñ. (1). 16.30 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè
âîêçàëà" 10, 11ñ. 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.00 Ãðàíä -øîó Ì.Ïîïëàñü-
êîãî "ß ëþáëþ òåáå, Óêðà¿íî!". 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ñâ³ò ñïîðòó.
21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.30 Ñîö³àëü-
íå øîó "Àäðåíàë³í". 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00 Ï³äñóì-

13.10, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëàâà äðóãà" (1).
12.00, 04.10 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 15.50 Ïðàâî íà çàõèñò. 17.15
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàé-
êà" (1). 19.15, 04.05 Ïîä³¿ Ñïîðò.
19.20 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
20.00 Ò/ñ "Á³äí³ ðîäè÷³" (1). 23.00 Ò/
ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 01.45 Õ/ô "Ðîá³í
Ãóä" (2).

Ò Å Ò

 10.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðè-
âèäàìè" (1). 11.50, 19.25 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 12.25 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò.
12.50 Ãàðÿ÷³ ìàìóñ³. 13.30 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.35, 20.25,
23.00 Äàéîø ìîëîäüîæ! 15.25 Âàé-
ôàéòåðè. 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 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 18.50, 00.55

ÁàðÄàê. 21.35 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 22.00
Âåñåë³ ìàìçåë³. 22.25, 01.20 Ðàé,
ãóäáàé. 23.25 Ò/ñ "Íàäïðèðîäíå" (2).

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - Íîâèíè "×ÀÑ". 9:00 - Ïðî-
ãíîç ïîãîäè. 9:05 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 9:10 - "Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î".
10:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 11:05 -  Ò/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 - "×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ. 15:40 -
Äîê/ñ. 16:30 - "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 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-ñòóä³î". 21.30
- Íîâèíè "×àñ". 22.00 - Ò/ñ. 22.50 -
Ò/ñ . 23:40 - Í³÷ ç  "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

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". 13.25, 14.25 Kids Time. 13.30
Ì/ñ "Ñèëüâåñòð ³ Òâ³òò³ - äåòåêòè-
âè". 13.50 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè". 14.40,

êè. 23.10, 01.10 Ñïîðò. 23.15, 01.15
Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó. 23.20
Ïîãîäà. 23.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.50 Âåëèê³ áèòâè. Äàðäàíåëëüñü-
êà îïåðàö³ÿ. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè.
01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
01.45 Ç ïåðøèõ âóñò. 01.50 Ïåðøèé
äîïîìàãàº. 01.55 Ïðî ãîëîâíå.
02.25 Ïðàâîñëàâ³º â Óêðà¿í³.

Êàíàë «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.10 "ÒÑÍ"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 ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 12.45 "Íåéìîâ³ðí³ ïåðåãîíè -
2". 13.45 "Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. Ä³ì
çà òèæäåíü - 3". 14.45 "Íå áðåøè
ìåí³ - 3". 15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè
- 2". 16.45, 04.25 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
20.15 "Ì³íÿþ æ³íêó - 6". 22.00 "Óê-
ðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿". 23.25 Ò/ñ "Ïîë-
³ö³ÿ Ãàâà¿â-2" (2). 01.20 Õ/ô "Ëÿëü-
êè". 04.50 Ò/ñ "Ñë³äàêè" (1).

IÍÒÅÐ
09.10, 21.00 Ò/ñ "Ñíàéïåðè. Ëþáîâ
ï³ä ïðèö³ëîì". 11.40, 12.50 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì 2". 13.50 Ò/ñ "Ïîâåðíåí-
íÿ Ìóõòàðà-2" (1). 15.55 Ä/ô "Íàä-
ïðèðîäíå. Ðîçïëàòà". 18.10 Ò/ñ
"Êðîâèíóøêà" (1). 19.00 Ïðîãðàìà
"Ïðî æèòòÿ". 20.00, 02.30 "Ïîäðî-
áèö³". 20.30, 03.05 "Ñïîðò ó Ïîä-
ðîáèöÿõ". 20.50, 03.05 "Ïîäðîáèö³.
Íåôîðìàò". 23.10 Õ/ô "×åñòü Ñà-
ìóðàÿ" (1). 01.10, 03.20 Õ/ô "Ò³ëüêè
íå çàðàç" (1).

 ICTV
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 12.55 Ñïîðò.
13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâiðêà". 14.15 Ò/ñ "Áðàòñòâî
äåñàíòà". 16.40 Ò/ñ "Äiçíàâà÷".
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið. 19.25 Ñïîðò.
19.30 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. 20.15
Ò/ñ "Áðàòñòâî äåñàíòà". 22.25 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâiðêà". 23.50 Õ/
ô "Çàãií "Äåëüòà". (2 êàò.). 2.25
Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. 3.10 Ïîãîäà.
3.15 Ò/ñ "Îôiñ".

ÎÐÒ
12.00 Íîâèíè. 12.15 "×àñ îáiäàòè!"
13.00 "Äåøåâî i ñåðäèòî" ç Ä. Äîí-
öîâîþ. 13.55 Iíøi íîâèíè. 14.15
"Çðîçóìiòè. Ïðîáà÷èòè". 15.00 Íî-
âèíè. 15.15 "Ñìàê". 16.00 "Äîáðîãî
çäîðîâ`ÿ÷êà!" ç Ã. Ìàëàõîâèì. 17.00
Ò/ñ "Íåðiâíèé øëþá". 18.00 Íîâè-
íè. 18.40 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.45 "Õàé ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ".
21.30 Ò/ñ "Âiääçåðêàëåííÿ". 23.40
"Âå÷iðíié Óðãàíò". 0.25 Íi÷íi íîâè-
íè. 0.40 "Çàäèðàêè". 1.50 "Êîíò-
ðîëüíà çàêóïiâëÿ". 2.15 Ò/ñ
"Íåðiâíèé øëþá".

ÑÒÁ
11.20 Õ/ô "Ð³òà"(1). 13.50 "Âðÿòóéòå
íàøó ñ³ì'þ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00 "Ìîÿ ïðàâäà. Ëþä-
ìèëà Çèê³íà: Ó êîë³ çðàäíèê³â". 22.25
"Îäèí çà âñ³õ". 00.25 "Êóá - 3". 02.00
Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1). 02.50 "Âiêíà-
Ñïîðò". 03.00 Õ/ô "Îñîáèñòî¿ áåç-
ïåêè íå ãàðàíòóþ"(1). 04.25 Í³÷íèé
åô³ð.

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.50 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25,

"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâiðêà". 23.50 Õ/
ô "Çàãií "Äåëüòà" 2: Êîëóìáiéñüêèé
çâ`ÿçêîâèé". (2 êàò.). 2.00
Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. 2.50 Ïîãîäà.
2.55 Ò/ñ "Îôiñ". 3.15 Òâié ðàõóíîê.

ÎÐÒ
9.40 "Æèòè çäîðîâî!" 10.55 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.00 Íîâèíè. 12.15
"×àñ îáiäàòè!" 13.00 "Äåøåâî i ñåð-
äèòî" ç Ä. Äîíöîâîþ. 13.55 Iíøi
íîâèíè. 14.15 "Çðîçóìiòè. Ïðîáà-
÷èòè". 15.00 Íîâèíè. 15.15 "Ñìàê".
16.00 "Äîáðîãî çäîðîâ`ÿ÷êà!" ç Ã.
Ìàëàõîâèì. 17.00 Ò/ñ "Íåðiâíèé
øëþá". 18.00 Íîâèíè. 18.40 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 19.45 "Õàé ãîâîðÿòü".
21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Âiääçåðêàëåííÿ". 23.40 "Âå÷iðíié
Óðãàíò". 0.25 Íi÷íi íîâèíè. 0.40
"Àíãåëiíà Âîâê. Æiíêà, ÿêà âåäå".
1.45 "Êîíòðîëüíà çàêóïiâëÿ".

ÑÒÁ
05.55 "×óæ³ ïîìèëêè. ßê âèæèòè
í³÷íîìó ìåòåëèêó". 06.40, 16.00
"Âñå áóäå äîáðå!". 08.25, 18.20
"Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê".
10.05 "Ìîÿ ïðàâäà. Ëþäìèëà Çèê³-
íà: Ó êîë³ çðàäíèê³â". 12.05 Õ/ô "Êà-
í³êóëè êîõàííÿ"(1). 14.10 "Âðÿòóé-
òå íàøó ñ³ì'þ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.40 "ÌàñòåðØåô
- 2". 00.35 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1).
01.30 "Âiêíà-Ñïîðò". 01.40 Õ/ô "Íå-
ñê³í÷åíà ïîâ³ñòü"(1). 03.10 Í³÷íèé
åô³ð.

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.25 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25,
13.10, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/
ñ "Ï'ÿòíèöüêèé. Ãëàâà äðóãà" (1).
12.00, 04.35 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 15.50 Ïðàâî íà çàõèñò. 17.15
Êðèòè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàé-
êà" (1). 19.15, 03.50 Ïîä³¿ Ñïîðò.
19.20, 03.55 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Á³äí³ ðîäè÷³" (1).
23.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 01.45 Õ/ô
"Êîëè äçâîíèòü íåçíàéîìåöü" (2).
03.10 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ.

Ò Å Ò
07.40 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/
ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 08.35 Ì/ñ "Á³ëêà
òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1).
08.50 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè"
(1). 09.50 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè"
(1). 10.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç
ïðèâèäàìè" (1). 11.50, 19.25 Áîãè-
íÿ øîï³íãó. 12.25 Êîñìåòè÷íèé ðå-
ìîíò. 12.50 Ãàðÿ÷³ ìàìóñ³. 13.30 Ò/
ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.35,
20.25, 23.00 Äàéîø ìîëîäüîæ!.
15.25 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 ×îðò³âíÿ ùîäíÿ. 18.50,
00.55 ÁàðÄàê. 21.35 Êóçíÿ ç³ðîê 3.
22.00 Âåñåë³ ìàìçåë³. 22.25, 01.20
Ðàé, ãóäáàé. 23.25 Ò/ñ "Íàäïðèðîä-
íå" (2).

«Ì-ñòóä³î»
7.00- 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 11:05 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
-Íîâèíè "×ÀÑ" . 12:40 -  Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/
ñ . 14:00 -  Ì/Ô. 14:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 14.45 - Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 16:40 - Ïðÿ-
ìà ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/
ñ  . 17.50 -  Ì/Ô. 18:15 -  Ò/ñ. 19:00
- Íîâèíè "×ÀÑ" . 19:35 - Âå÷³ðíÿ
êàçêà   . 20.00 - "Ë³êàðñüêà òîðáèí-
êà" (ïðÿìèé åô³ð). 20.45 - "Àêòóàëü-
íå 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, 01.20 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.20, 01.45 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Â³îëà Òàðà-
êàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñ-

15.40 Teen Time. 14.45 Ò/ñ "Äðóç³".
15.45 Ò/ñ "Ìîëîäÿòà". 19.15, 01.20
Ñïîðòðåïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿.
20.00 Ò/ñ "Ãåéìåðè" (2). 22.00 Ò/ñ
"Êóõíÿ". 23.05 Âåñ³ëëÿ áóäå ïî-ìîº-
ìó! 01.30 Ò/ñ "Ó Ô³ëàäåëüô³¿ çàâæ-
äè ñîíÿ÷íî". 02.15 Ò/ñ "Îñòàíí³é
àêîðä". 03.00, 04.05 Çîíà íî÷³. 03.05
Ðîçêâ³ò óêðà¿íñüêîãî ê³íî.
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06.40, 07.20 Êðà¿íà on line. 06.45
Âåñòè.Ru. 07.35 Åðà á³çíåñó. 07.40
Ã³ñòü ñòóä³¿. 07.50 Ô³íàíñîâ³ ïîðà-
äè. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40 Êî-
ðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.30 Ïî-
ãîäà. 09.35 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðî-
ìàäÿíàìè. 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ" 3ñ.
(1). 11.00 Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà.
11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íî-
âèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30
Ïîãîäà. 12.35 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
13.05 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Í.Ãîðî-
äåíñüêîþ. 13.45 Õ/ô "Ôðîíò â òèëó
âîðîãà" 1ñ. (1). 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15 Ò/ñ "Ìàðó-
ñÿ" 3ñ. (1). 16.00 Çàïàëþâàííÿ ãî-
ëîâíî¿ ÿëèíêè Óêðà¿íè. 17.15 Ò/ñ
"Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà" 12ñ. (çàêëþ÷-
íà). 18.10 Euronews. 18.20 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.05 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà
ãóìîðó â Êîáëåâî. 19.20 Star-øîó.
20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö³éíà õðî-
í³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ñâ³ò
ñïîðòó. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà äî Äíÿ Ñâÿòî-
ãî Ìèêîëàÿ. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00, 01.00 Ï³äñóì-
êè. 23.10, 01.10 Ñïîðò. 23.15, 01.15
Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó. 23.20
Ïîãîäà. 23.25 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.50 Âåëèê³ áèòâè. Áèòâà ïðè
Íåñá³. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè.

Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.05 "ÒÑÍ". 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 ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 12.45 "Íåéìîâ³ðí³ 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,

02.00 "Äæåíòëüìåíñüêèé íàá³ð".
22.00 "Òàáó ç Ìèêîëîþ Âåðåñíåì".
23.00 "Ãðîø³". 00.20, 03.25 Ò/ñ "Ïîë-
³ö³ÿ Ãàâà¿â-2" (2). 04.50 Ò/ñ "Ñë³äà-
êè" (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,
20.30, 02.50 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10, 21.00 Ò/ñ "Ñíàéïåðè. Ëþáîâ
ï³ä ïðèö³ëîì". 11.40, 12.50 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì 2". 13.45 Ò/ñ "Ïîâåðíåí-
íÿ Ìóõòàðà-2" (1). 15.55 Ä/ô "Çìî-
âà ñìåðòíèõ". 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóø-
êà" (1). 19.00 Ïðîãðàìà "Ïðî æèò-
òÿ". 20.00, 02.20 "Ïîäðîáèö³". 20.50,
02.55 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò". 23.10
Õ/ô "Âîêçàë äëÿ äâîõ" (1). 01.50
"Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó".
03.05 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó
ä³òåé".

 ICTV
7.45 Íåòàºìíi ôàéëè. 8.45 Ôàêòè.
Ðàíîê. 9.25 Ñïîðò. 9.30
Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. 10.30 Ò/ñ
"Äiçíàâà÷". 12.35 Àíåêäîòè ïî-óê-
ðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 12.55
Ñïîðò. 13.00 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâiðêà". 14.15 Ò/ñ "Áðàòñòâî
äåñàíòà". 16.35 Ò/ñ "Äiçíàâà÷".
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið. 19.25 Ñïîðò.
19.30 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. 20.15
Ò/ñ "Áðàòñòâî äåñàíòà". 22.20 Ò/ñ
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 13.10 Õ/ô "Òè ìàºø æèòè" (1). 14.35
Â³êíî â Àìåðèêó. 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.30 Ïîãîäà. 15.35 Ò/ñ "Ìàðóñÿ"
1ñ. (1). 16.25 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà" 8, 9ñ.. 18.10 Euronews. 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Àãðî-News. 19.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.15 Ñ³ëüðàäà. 19.30 Æàðò ç
Â.Ñåðäþ÷êîþ. 20.00 Ç³ðêè ãóìîðó.
Ñ.ªùåíêî. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ñâ³ò
ñïîðòó. 21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35
Æàðò ç Â.Äàíèëüöåì, Â.Ìîéñåºí-
êîì. 22.05 Ç³ðêè ãóìîðó. Þ.Ãàëü-
öåâ. 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷³. 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 Ê³íî
â äåòàëÿõ. 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè.

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, 00.15 "ÒÑÍ". 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
"Ëÿëüêè". 00.30 Ä/ô "Äâà æèòòÿ
Àíäð³ÿ Êîí÷àëîâñüêîãî". 01.30 Õ/ô
"Ïîõîðîí" (2).

IÍÒÅÐ
08.00 Ïðîô³ëàêòèêà. 14.00 Õ/ô "Íå-
³äåàëüíà æ³íêà" (1). 16.05 "Æäè
ìåíÿ". 18.00 Íîâèíè. 18.10 Ò/ñ "Êðî-
âèíóøêà" (1). 19.00 Ïðîãðàìà "Ïðî
æèòòÿ". 20.00, 02.30 "Ïîäðîáèö³".
20.30, 03.00 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
20.50, 03.05 "Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò".
21.00 Ò/ñ "Ñíàéïåðè. Ëþáîâ ï³ä
ïðèö³ëîì". 23.10 Ò/ñ "Ãîðîáèíè ãðî-
íà ÷åðâîí³" 1-4ññ. Çàêëþ÷.(1).

 ICTV
 14.15 Ò/ñ "Áðàòñòâî äåñàíòà". 16.40
Õ/ô "Ïåðåâåðòåíü â ïîãîíàõ". 18.45
Ôàêòè. Âå÷ið. 19.25 Ñïîðò. 19.30
Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. 20.15 Ò/ñ
"Áðàòñòâî äåñàíòà". 22.40 Ôàêòè.
Ïiäñóìêè äíÿ. 22.55 Ñâîáîäà ñëî-
âà. 0.55 Ñïîðò. 1.05 Íàäçâè÷àéíi
íîâèíè. 2.00 Ïîãîäà.  2.05
ÏðîÖiêàâå. 2.10 Ôàêòè. 2.35 Ïîãî-
äà. 2.40 Ñâîáîäà ñëîâà.

ÎÐÒ
15.00 Íîâèíè. 15.15 "Ñìàê". 16.00
"Äîáðîãî çäîðîâ`ÿ÷êà!" ç Ã. Ìàëà-
õîâèì. 17.00 Ò/ñ "Íåðiâíèé øëþá".
18.00 Íîâèíè. 18.40 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 19.45 "Õàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Âiääçåðêàëåííÿ".
23.40 "Âå÷iðíié Óðãàíò". 0.25 "Ñâî-
áîäà i ñïðàâåäëèâiñòü" ç À. Ìàêà-
ðîâèì. 1.25 Íi÷íi íîâèíè. 1.40 "Äå-
øåâî i ñåðäèòî" ç Ä. Äîíöîâîþ.

ÑÒÁ
11.15 Õ/ô "×åòâåð 12" (1). 13.10 "Áèò-
âà åêñòðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ".
18.00, 22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 20.15
"Êóá - 3". 22.25 "Äåòåêòîð áðåõí³ -
2". 23.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ"(1). 00.45
"Âiêíà-Ñïîðò". 00.55 Õ/ô "Ñïðàâà
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Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

01.20 Ä/ô Ëþêà Áåññîíà "Ä³ì".
02.55 Ò/ñ "Ïîë³ö³ÿ Ãàâà¿â-2" (2).
04.20 Ò/ñ "Ñë³äàêè" (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
"Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 09.10 Ò/ñ
"Ñíàéïåðè. Ëþáîâ ï³ä ïðèö³ëîì".
11.45 Ò/ñ "Íà øëÿõó äî ñåðöÿ" 1 ñ
(1). 13.05 Ò/ñ "Íà øëÿõó äî ñåðöÿ"
2-5ññ (1). 18.10 Ò/ñ "Êðîâèíóøêà"
(1). 19.00 Ïðîãðàìà "Ïðî æèòòÿ".
20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30 Ñïîðò ó
Ïîäðîáèöÿõ. 20.50 "Ïîäðîáèö³.
Íåôîðìàò". 21.00 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà
ïðî Âàíãó". 23.00 "Âåëèêà ïîë³òèêà
ç ªâãåí³ºì Êèñåëüîâèì".

 ICTV
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 9.25 Ñïîðò. 9.30
Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. 10.30 Ò/ñ
"Äiçíàâà÷". 12.35 Àíåêäîòè ïî-óê-
ðà¿íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 12.55
Ñïîðò. 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñü-
êè. 13.15 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà
ïåðåâiðêà". 14.25 Ò/ñ "Ëiêâiäàöiÿ".
16.35 Ò/ñ "Äiçíàâà÷". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷ið. 19.25 Ñïîðò. 19.30
Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. 20.15 Ò/ñ
"Ëiêâiäàöiÿ". 22.10 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñü-
êà ïåðåâiðêà". 23.20 Õ/ô "Iíîçåìåöü
2: ×îðíèé ñâiòàíîê". (2 êàò.).  1.35
Ñïîðò. 1.40 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè.
2.30 Ïîãîäà. 2.35 Ò/ñ "Îôiñ".

ÎÐÒ
10.55 "Ìîäíèé âèðîê". 12.00 Íîâè-
íè. 12.15 "×àñ îáiäàòè!" 13.00 "Äå-
øåâî i ñåðäèòî" ç Ä. Äîíöîâîþ.
13.55 Iíøi íîâèíè. 14.15 "Çðîçóìiòè.
Ïðîáà÷èòè". 15.00 Íîâèíè. 15.15
"Ñìàê". 15.55 "Äîáðîãî çäîðîâ`ÿ÷-
êà!" ç Ã. Ìàëàõîâèì. 16.55 "×åêàé
íà ìåíå". 18.00 Íîâèíè. 18.40 "Äà-
âàé îäðóæèìîñÿ!" 19.45 "Ïîëå ÷ó-
äåñ". 21.00 "×àñ". 21.30 "Íàäáàííÿ
Ðåñïóáëiêè: Îëåêñàíäð Çàöåïií".
23.55 "Âå÷iðíié Óðãàíò". 0.55 Õ/ô
"Ïåðåõîïëåííÿ".

ÑÒÁ
05.30 "×óæ³ ïîìèëêè. Îáëè÷÷ÿ ï³ä
ìàñêîþ". 06.15 Õ/ô "Ñîëîäêà
æ³íêà"(1). 08.00 Õ/ô "Øóêàþ íàðå-
÷åíó áåç ïðèäàíîãî"(1). 10.10 Õ/ô
"Ïðèíöåñà òà æåáðà÷êà"(1). 18.10,
22.00 "Âiêíà-Íîâèíè". 18.20 Õ/ô "Âå-
÷îðè íà õóòîð³ ïîáëèçó Äèêàíüêè
(Í³÷ ïåðåä Ð³çäâîì)"(1). 20.00 "Íà-
ö³îíàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü
âñ³!-5". 22.40 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-
øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5" Ï³äñóìêè
ãîëîñóâàííÿ". 23.35 "ÂóñîËà-
ïîÕâ³ñò". 00.45 Õ/ô "Êàí³êóëè êîõàí-
íÿ"(1). 02.20 "Âiêíà-Ñïîðò". 02.30 Õ/
ô "Äàâí³é çíàéîìèé"(1). 03.50
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25 Ò/ñ
"Ñë³ä". 10.00, 20.00 Ò/ñ "Á³äí³ ðî-
äè÷³" (1). 12.00, 04.20 Òîê-øîó "Íå-
õàé ãîâîðÿòü". 13.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
15.50 Ïðàâî íà çàõèñò. 17.15 Êðè-
òè÷íà òî÷êà. 18.00 Ò/ñ "Äæàìàéêà"
(1). 19.15, 03.35 Ïîä³¿ Ñïîðò. 19.20,
03.40 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà".
22.00 Ò/ñ "Ñë³ïà êóëÿ - 3: Àãåíò äëÿ
ñïàäêîºìèö³" (2). 01.45 Õ/ô "Îõîðî-
íåöü Òåññ" (1).

Ò Å Ò

07.15 Òåëåïóçèêè. 07.40 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷"
(1). 08.35 Ì/ñ "Á³ëêà òà Ñòð³ëêà.
Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1). 08.50 Ò/ñ
"Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1). 09.50
Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1). 10.50
Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè"
(1). 11.50 Áîãèíÿ øîï³íãó. 12.25
Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 12.50 Ãàðÿ÷³
ìàìóñ³. 13.30, 18.25 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 14.35, 19.50 Äàé-
îø ìîëîäüîæ!. 15.25 Âàéôàéòåðè.
16.00, 19.25, 22.25 Îäíà çà âñ³õ.
16.35 Ó ÒÅÒà òàòî!. 17.00 Äîñâ³-
äîñ. 17.40, 20.50 Â³òàëüêà. 21.20
Øóðè-Ìóðè. 22.00 Âåñåë³ ìàìçåë³.
23.00 Ò/ñ "Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3).

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

òåé".10.00, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Âîðîí-
³íè". 13.25, 14.30 Kids Time. 13.30
Ì/ñ "Çëþêè áîáðè". 14.45, 15.40 Teen
Time. 14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ
"Ìîëîäÿòà". 19.15, 01.40 Ñïîðòðå-
ïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Ãåé-
ìåðè" (2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.05
Ïàðàä ïîðàä-2. 01.50 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 01.55 Ò/ñ "Ó Ô³ëàäåëüô³¿
çàâæäè ñîíÿ÷íî". 02.15 Ò/ñ "Îñ-
òàíí³é àêîðä". 03.00, 04.05 Çîíà
íî÷³.

×ÅÒÂÅÐ, 20 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ -1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

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. 09.30 Ïîãîäà.
09.35 Êíèãà.ua. 09.55 Ïîãîäà. 10.00
Ò/ñ "Ìàðóñÿ" 4ñ. (1). 10.50 Çäîðî-
â'ÿ. 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 12.00
Íîâèíè. 12.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30
Àóä³ºíö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß. 12.55
Êðîê äî ç³ðîê. 13.40 Õ/ô "Ôðîíò â
òèëó âîðîãà" 2ñ. (1). 15.00 Íîâèíè
(³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15
Euronews. 15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àã-
ðîñåêòîð. 15.30 Ïîãîäà. 15.40 Ò/ñ
"Ìàðóñÿ" 4ñ. (1). 16.30 Ò/ñ "Àãåíò
îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ" 1, 2ñ..
18.10 Euronews. 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 19.00 221. Åêñòðåíèé âèêëèê.
Òèæäåíü. 19.50 Óðî÷èñò³ çàõîäè ç
íàãîäè Äíÿ Ì³ë³ö³¿ Óêðà¿íè. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.15 Ñâ³ò ñïîðòó. 21.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.30 Äîñâ³ä. 22.55
Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00, 01.00
Ï³äñóìêè. 23.10, 01.10 Ñïîðò.
23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî
ñïîðòó. 23.20 Ïîãîäà. 23.25 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 23.50 Âåëèê³ áèòâè.
Ãðîìàäÿíñüêà â³éíà â ÑØÀ. 00.40
Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45 Ç ïåðøèõ
âóñò.. 01.50 Ïåðøèé äîïîìàãàº.

     Êàíàë «1+1»
06.00 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.45, 03.15 "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
07.25 Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00
Ìóëüòô³ëüì. 10.25, 17.10 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1).
12.45 "Íåéìîâ³ðí³ 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 "×î-
òèðè âåñ³ëëÿ - 2". 21.45 Ä/ô Ëþêà
Áåññîíà "Ä³ì". 00.00, 03.30 Ò/ñ "Ïîë-
³ö³ÿ Ãàâà¿â-2" (2).  01.40 "Òàáó ç
Ìèêîëîþ Âåðåñíåì". 02.25 "Ãðîø³".
04.55 Ò/ñ "Ñë³äàêè" (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,
20.30, 01.30 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
09.10, 21.00 Ò/ñ "Ñíàéïåðè. Ëþáîâ
ï³ä ïðèö³ëîì". 11.40, 12.50 Ä/ñ
"Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êà-
íåâñüêèì 2". 13.45 Ò/ñ "Ïîâåðíåí-
íÿ Ìóõòàðà-2" (1). 15.50 Ä/ô "Ëþ-
äèíà ï³ñëÿ àïîêàë³ïñèñà". 18.10 Ò/ñ
"Êðîâèíóøêà" (1). 19.00 Ïðîãðàìà
"Ïðî æèòòÿ". 20.00, 01.00 "Ïîäðî-
áèö³". 20.50, 01.35 "Ïîäðîáèö³. Íå-
ôîðìàò". 23.10, 02.35 Õ/ô "Ìîíñò-
ðî" (2). 01.45 "Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà
ðîçøóêó ä³òåé". 01.50 Ä/ñ "Ñåêðåòí³
òåðèòîð³¿".

 ICTV
9.25 Ñïîðò. 9.30 Íàäçâè÷àéíi íî-
âèíè. 10.30 Ò/ñ "Äiçíàâà÷". 12.35
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 12.55 Ñïîðò. 13.00 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâiðêà". 14.15 Ò/
ñ "Ëiêâiäàöiÿ". 16.35 Ò/ñ "Äiçíàâà÷".
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið. 19.25 Ñïîðò.
19.30  Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. 20.15
Ò/ñ "Ëiêâiäàöiÿ". 22.10 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâiðêà". 23.20 Õ/ô
"Âáèâöÿ". (2 êàò.). 1.40 Ñïîðò. 1.50
Íàäçâè÷àéíi íîâèíè.

ÎÐÒ
9.15 "Êîíòðîëüíà çàêóïiâëÿ". 10.00
Ïðåñ-êîíôåðåíöiÿ Ïðåçèäåíòà
Ðîñiéñüêî¿    Ôåäåðàöi¿ Âîëîäèìèðà
Ïóòiíà. Ïðÿìà òðàíñëÿöiÿ. 13.00
Íîâèíè. 13.15 "Äåøåâî i ñåðäèòî"
ç Ä. Äîíöîâîþ. 14.10 "Çðîçóìiòè.
Ïðîáà÷èòè". 15.15 "Ñìàê". 16.00
"Äîáðîãî çäîðîâ`ÿ÷êà!" ç Ã. Ìàëà-
õîâèì. 17.00 Ò/ñ "Íåðiâíèé øëþá".
18.00 Íîâèíè. 18.40 "Äàâàé îäðó-
æèìîñÿ!" 19.45 "Õàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.45 "Ùî? Äå? Êîëè?" Ôiíàë
ðîêó. 23.40 "Âå÷iðíié Óðãàíò". 0.25
Íi÷íi íîâèíè. 0.40 "Çiðêè åôiðó.
Âîëîäèìèð Âîðîøèëîâ". 1.45 "Êîí-
òðîëüíà çàêóïiâëÿ".

ÑÒÁ
05.45 "×óæ³ ïîìèëêè. Îáëè÷÷ÿ ï³ä
ìàñêîþ". 06.30, 16.00 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.15, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà

ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.55 "Îäèí çà
âñ³õ". 11.55 Õ/ô "Øóêàþ íàðå÷åíó
áåç ïðèäàíîãî"(1). 14.05 "Âðÿòóéòå
íàøó ñ³ì'þ". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 20.00, 22.40 "Çâàæåí³ òà
ùàñëèâ³ - 2". 00.15 Ò/ñ "Äîêòîð
Õàóñ"(1). 01.20 "Âiêíà-Ñïîðò". 01.30
Õ/ô "Îäèí ðàç ïî îäíîìó"(1). 03.10
Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 17.00, 19.00, 03.15 Ïîä³¿.
07.25 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.25,
13.10, 22.00 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Á³äí³ ðîäè÷³" (1). 12.00,
04.15 Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü".
15.50 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
"Ó çàõîïëåíí³ â³ä Ìàìáî" (1).

Ò Å Ò
07.40 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì. 08.10 Ì/
ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1). 08.35 Ì/ñ "Á³ëêà
òà Ñòð³ëêà. Ïóñòîòëèâà ñ³ìåéêà" (1).
08.50 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³ êóðñàíòè" (1).
09.50 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè - â³äüìè" (1).
10.50 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâè-
äàìè" (1). 11.50, 19.25 Áîãèíÿ øîï-
³íãó. 12.25 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò.
12.50 Ãàðÿ÷³ ìàìóñ³. 13.30 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 14.35, 20.25
Äàéîø ìîëîäüîæ! 15.25 Âàéôàéòå-
ðè. 16.00, 19.50 Îäíà çà âñ³õ. 16.35
Ó ÒÅÒà òàòî!. 17.00 Äîñâ³äîñ.
17.40, 20.50 Â³òàëüêà. 18.25 ×îðò³-
âíÿ ùîäíÿ. 18.50 ÁàðÄàê. 21.35
Êóçíÿ ç³ðîê 3. 22.00 Âåñåë³ ìàì-
çåë³. 22.25 Ðàé, ãóäáàé. 23.00 Ò/ñ
"Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3).

«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 - "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ.
22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

09.00, 16.50 Ò/ñ "Â³îëà Òàðàêàíî-
âà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñòåé".
10.00, 17.55, 21.00 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.25, 14.25 Kids Time. 13.30 Ì/ñ
"Çëþêè áîáðè". 14.45, 15.45 Teen
Time. 14.50 Ò/ñ "Äðóç³". 15.50 Ò/ñ
"Ìîëîäÿòà". 19.15, 01.40 Ñïîðòðå-
ïîðòåð. 19.40 Ï³ðàíü¿. 20.00 Ò/ñ "Ãåé-
ìåðè" (2). 22.05 Ò/ñ "Êóõíÿ". 23.05
Ïàðàä ïîðàä-2. 01.50 Ñëóæáà ðîç-
øóêó ä³òåé. 01.55 Ò/ñ "Ñåðöå¿äêè".
03.05 Ò/ñ "Îñòàíí³é àêîðä".

Ï’ßÒÍÈÖß, 21 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.35 Åðà á³çíåñó. 07.50 Ô³íàíñîâ³
ïîðàäè. 08.20 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 08.40
Êîðèñí³ ïîðàäè. 09.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
09.15 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.25 Ïîãî-
äà. 09.35 Ïðåì'ºðà. Ä/ô "Àíäð³é
Ìàëèøêî. Ìèñòåöòâî çàëèøàòèñü
ñîáîþ". 10.10 Ò/ñ "Ìàðóñÿ" 5ñ. (1).
11.05 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. 11.55 Îô-
³ö³éíà õðîí³êà. 12.00 Íîâèíè. 12.10
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.20 Ïîãîäà. 12.25
"Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê. 12.55
Îêîëèöÿ. 13.30 Õ/ô "ß òåáå í³êîëè
íå çàáóäó" (1). 15.00 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 15.15 Euronews.
15.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.30 Ïîãîäà. 15.35 Ò/ñ "Ìàðóñÿ"
5ñ. (1). 16.20 Áåíåô³ñ Þ.Øèôð³íà.
25 ðîê³â íà ñöåí³. 19.25 Øëÿõàìè
Óêðà¿íè. 19.50 Ç³ðêè ãóìîðó. Ê.Íî-
âèêîâà, áðàòè Ïîíîìàðåíêè. 20.55
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè
äíÿ. 21.10 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.15 Øó-
ñòåð-Live. 22.45 Òð³éêà, Êåíî, Ñå-
êóíäà óäà÷³. 22.50 Øóñòåð-Live.
00.30 Ï³äñóìêè. 00.40, 01.15 Çà 80
äí³â íàâêîëî ñïîðòó.

   Êàíàë «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
05.10 "ÒÑÍ". 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 ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2"
(1). 12.45 "Íåéìîâ³ðí³ 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
"Âå÷³ðí³é Êè¿â". 22.00 Õ/ô "2012" (2).

23.05 Äåòåêòèâ "Òàºìíèöÿ â éîãî
î÷àõ". 1.35 Õ/ô "Çàâiðþõà".

ÑÒÁ
05.20 Ì/ô "Âèííè-Ïóõ",
"Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî
ïîïóãàÿ"(1). 06.30 Õ/ô "Íîâîð³÷í³
ïðèãîäè Ìàø³ ³ Â³ò³"(1). 07.50 "Êàðàîêå
íà Ìàéäàí³". 08.50 "Ñí³äàíîê ç
Þë³ºþ Âèñîöüêîþ". 09.00 "¯ìî
âäîìà". 10.05 "ÂóñîËàïîÕâ³ñò".
11.20 Õ/ô "Âå÷îðè íà õóòîð³ ïîáëèçó
Äèêàíüêè (Í³÷ ïåðåä Ð³çäâîì)"(1).
13.00 "Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ - 2". 16.50
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Ò³ëî ÿê ³íòèìíèé
ùîäåííèê". 17.55 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Áåçä³òí³ çà âëàñíèì áàæàííÿì".
19.00 "Õ-Ôàêòîð - 3". 21.50 "Ìîÿ
ïðàâäà. ßíà ïðîòè Ñàø³. Òàºìíèö³
"Õîëîñòÿêà". 22.55 "Õ-Ôàêòîð - 3"
Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ". 00.15
"Äåòåêòîð áðåõí³ - 2". 01.15 Õ/ô
"Áðóäí³ òàíö³"(2). 03.05 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
07.00, 19.00, 03.20 Ïîä³¿. 07.25 Ì/ñ
"Íó, ïîñòðèâàé!" 07.35 Ò/ñ "²íòåð-
íè" (1). 08.00 Íà âàë³çàõ. 09.00 Êðà-
ùèé êóõàð íà ñåë³. 10.00 Òàºìíèö³
ç³ðîê. 11.00 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
13.10, 22.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 15.00,
17.00, 19.20 Ò/ñ "Êîë³ð ÷åðåìøèíè"
(1). 00.00 Õ/ô "Â³ää³ë. Ñòðàøí³ ëåé-
òåíàíòè" (2).

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" (1). 09.45 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷"
(1). 11.45 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ"
(1). 13.55 Àëüî, äèðåêòîð?!. 15.00
Îäíà çà âñ³õ. 16.00 Âåñåë³ ìàìçåë³.
16.40 Õ/ô "Íåö³ëîâàíà" (1). 18.50 Õ/
ô "Àðìàãåäîí" (2). 22.00 Â³òàëüêà.
23.00 Õ/ô "Îñåëÿ çëà" (3). 01.05 Ò/ñ
"Õîäÿ÷³ ìåðö³" (3).

«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 -Õ/ô. 14:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 15:00 -  Äîê/
ñ. 16:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 17:00
- "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 17:05 -
Äîê/ñ. 18:00 - Êîíöåðò. 19:00 - Íî-
âèíè "×àñ". 19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà.
20:05 -  Ò/ñ. 21:30 - Íîâèíè "×àñ".
22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 23:35
-Õ/ô . 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 ñëàâåò-
íèì. 13.00 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
15.35 ØîóìàSòãîóîí. Êðàùå. 19.00
Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Îðäåí Ôåí³êñà".
21.45 Õ/ô "Ñòàðñüê³ ³ Õàò÷". 23.50
Ñïîðòðåïîðòåð. 23.55 Õ/ô "Âîîáðà-
æàð³óì äîêòîðà Ïàðíàñà" (2). 03.15,
04.15 Çîíà íî÷³. 03.20 Óêðà¿íö³ Ëþ-

áîâ.

ÍÅÄ²Ëß, 23 ÃÐÓÄÍß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»
07.30 Ñ³ëüñüêèé ÷àñ. 08.00 Óêðàâ-
òîêîíòèíåíò. 08.25 Êîðèñí³ ïîðàäè.
08.40 7 ïðèðîäíèõ ÷óäåñ Óêðà¿íè.
09.05 Çîëîòèé ãóñàê. 09.30 Õòî â
äîì³ õàçÿ¿í? 09.50 Êðîê äî ç³ðîê.
10.30 Áëèæ÷å äî íàðîäó. 11.00 Ìàþ
÷åñòü çàïðîñèòè. 11.50 Ô³íàë Íà-
ö³îíàëüíîãî â³äáîðó íà Ì³æíàðîä-
íèé ï³ñåííèé êîíêóðñ "ªâðîáà÷åí-
íÿ-2013". 13.50 Øåô-êóõàð êðà¿íè.
14.40 Ïîãîäà. 14.45 Ò/ñ "Ìîñêâà.
Òðè âîêçàëà" 7-10ñ. 18.20 Ïîãîäà.
18.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 18.55
"Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöü". Êîíöåðò-
íà ïðîãðàìà Á³ëîíîæê³â. 20.30 Óê-
ðà¿íà ³ííîâàö³éíà. 20.40 Ãîëîâíèé
àðãóìåíò. 20.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.30 Ô³íàí-
ñîâà ïðàâäà. 21.40 Òî÷êà çîðó. 22.00
Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà, Êåíî,
Ìàêñèìà. 23.00 Åðà á³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 23.30 Ïîãîäà. 23.35 Îë-
³ìï³éñüêèé âèêëèê. 23.50 Êîíöåðò
Ï.Ç³áðîâà. 2 ÷àñòèíà. 01.20 Ï³äñóì-
êè òèæíÿ. 01.50 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
02.00 Ãîëîâíèé àðãóìåíò.

 Êàíàë «1+1»
06.05, 04.20 Õ/ô "Ìîÿ äîíüêà, ¿¿
õëîïåöü ³ ÿ" (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
Âèñîöüêà". 11.25 "Äàâàé, äî
ïîáà÷åííÿ". 13.30 "×îòèðè âåñ³ëëÿ
- 2". 15.00, 20.15 "Ãîëîñ. Ä³òè". 17.35
Õ/ô "ßëèíêè" (1). 19.30, 23.45 "ÒÑÍ-
òèæäåíü". 22.30 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ".
00.30 Õ/ô "Ñåêñ, áðåõíÿ ³ â³äåî" (2).
02.30 Õ/ô "Õîðîøèé ð³ê" (2).

"×ÀÑ". 11.05 -Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè
"×ÀÑ" . 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê çäî-
ðîâ'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 êà-
ëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17.50 - Ì/Ô.
18:10 - Ò/ñ. 19:00 -  "×ÀÑ" . 19:35 -
Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20.00 -"Òî÷êà çîðó"
(ïðÿìèé åô³ð). 20:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 21.00 - "Ê³áåð ïðîñò³ð".
21:30 - Íîâèíè "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ .
22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
07.30, 08.30, 19.00, 01.20 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.20, 01.45 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.50 Ò/ñ "Â³îëà Òàðà-
êàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ñòðàñ-
òåé". 10.00, 17.55 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
13.25, 14.25 Kids Time. 13.30 Ì/ñ
"Çëþêè áîáðè". 14.40, 15.40 Teen
Time. 14.45 Ò/ñ "Äðóç³". 15.45 Ò/ñ
"Ìîëîäÿòà". 19.15, 01.40 Ñïîðòðå-
ïîðòåð. 19.35 Ï³ðàíü¿. 20.00 Õ/ô
"Êåéò ³ Ëåî". 22.15 Óêðà¿íà ÷óäåñ 2.
01.50 Ò/ñ "Ñåðöå¿äêè". 03.25 Çîíà
íî÷³. 03.30 Óêðà¿íö³ Â³ðà.

ÑÓÁÎÒÀ, 22 ÃÐÓÄÍß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

06.00 Ðàíêîâà ìîëèòâà. 06.05,
06.55, 07.55 Ïîãîäà. 06.10 Ñâ³ò
ïðàâîñëàâ'ÿ. 06.40 7 ïðèðîäíèõ
÷óäåñ Óêðà¿íè. 07.00 Åðà çäîðîâ'ÿ.
07.25 Êîðèñí³ ïîðàäè. 07.40 Îë³ìï-
³éñüêèé âèêëèê. 08.00 Øóñòåð-Live.
09.30 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà.
09.50 Øóñòåð-Live. 11.30 Ïîãîäà.
11.35 "Ñåêðåòè óñï³õó" ç Íàòàëåþ
Ãîðîäåíñüêîþ. É.Êîáçîí. 12.25
Ïîãîäà. 12.35 Ò/ñ "Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà" 1-6ñ.. 17.50 Â ãîñòÿõ ó Ä. Ãîð-
äîíà. 18.40 Ñâ³ò àòîìà. 19.00 Çî-
ëîòèé ãóñàê. 19.25 Îñ³íí³é æàðò ç
Î.Âîðîáåé. 19.55 Ç³ðêè ãóìîðó.
Áðàòè Ïîíîìàðåíêè. 20.55 Ìåãàëîò.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.15 Êàáì³í:
ïîä³ÿ òèæíÿ. 21.25 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ.
22.00 Ç³ðêè ãóìîðó. Â.Äàíèëåöü,
Â.Ìî¿ñåºíêî. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Òâ³é ãîëîñ. 23.20
Ïîãîäà. 23.25 Åðà çäîðîâ'ÿ. 23.50
Êîíöåðò Ï.Ç³áðîâà. 1 ÷àñòèíà.

Êàíàë «1+1»
06.00 Ìóëüòô³ëüì (1). 06.35
"Ñïðàâæí³ ë³êàð³ - 2". 07.35 "Êóë³-
íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöüêà".
08.00 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî
òàì?". 10.10, 10.35 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë"
(1). 11.00, 05.00 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò -
3: Òàíçàí³ÿ, Åô³îï³ÿ". 12.15 "Äèê³ òà
ñì³øí³". 12.50 Ì/ô "Ïîïåëþøêà - 3:
Çë³ ÷àðè" (1). 14.10, 03.20 Õ/ô "Äæó-
ìàíäæ³" (1). 16.35 "Âå÷³ðí³é êè¿â".
18.30 "Ðîçñì³øè êîì³êà". 19.30 "ÒÑÍ".
20.00 Õ/ô "ßëèíêè" (1). 22.00 Õ/ô
"Õîðîøèé ð³ê" (2). 00.35 Õ/ô "2012"
(2).

IÍÒÅÐ
08.15 "Ïîçàî÷³". 09.15 "Îðåë ³ Ðåø-
êà". 10.15 Ïðîãðàìà "Ñ³ìåéíèé ïåñ".
11.15 Êîíöåðò "Â²À ÃÐÀ. 10 ðîê³â".
13.20 Õ/ô "Äâ³÷³ â îäíó ð³êó". 15.20
Ò/ñ "Ñïðîáà Â³ðè" 1-4ññ. Çàêëþ÷íà
ñåð³ÿ. 20.00, 00.50 "Ïîäðîáèö³".
20.25 Êîíöåðò "Äåíü Íàðîäæåííÿ
²íòåðà". 22.50 Ä/ô "Âñÿ ïðàâäà ïðî
Âàíãó". 01.30 Õ/ô "Âñå â ïîðÿäêó,
ìàìî" (2).

ICTV
7.20 Îñòàííié ãåðîé-2. 8.55 Çiðêà
YouTube. 10.00 Äà÷à. 10.30 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 11.30 Åêñòðåíèé
âèêëèê. 12.30 Íåòàºìíi ôàéëè.
13.30 Ñïîðò. 13.35 Äèâèòèñÿ âñiì!
15.25 Õ/ô "Ñâîëîòà". 17.45 Ìàêñè-
ìóì â Óêðà¿íi. 18.45 Ôàêòè. Âå÷ið.
19.00 Õ/ô "Øëÿõ". 21.10 Õ/ô "Âòå-
÷à". 23.55 Íàøà Russia. 0.15 Õ/ô
"Ñ.Ñ.Ä". (2 êàò.).

ÎÐÒ
8.50 "Ðîçóìíèöi i ðîçóìíèêè". 9.40
"Ñëîâî ïàñòèðÿ". 10.00 Íîâèíè.
10.10 "Ñìàê". 10.55 "Ãåíåðàë àðìi¿
Ïîïåëþøîê". 12.00 Íîâèíè. 12.15
"Àáðàêàäàáðà". 14.00 Ò/ñ "Ôàðôî-
ðîâå âåñiëëÿ". 17.55 Íîâèíè. 18.05
"Ëþäèíà i çàêîí". 19.10 "Õâèëèíà
ñëàâè" êðîêóº êðà¿íîþ". 21.00
"×àñ". 21.20 "Ñüîãîäíi óâå÷åði".

IÍÒÅÐ
05.45 Ì/ô "Ëóñêóí÷èê" (1). 07.05 Ì/
ñ "Â³íêñ" (1). 08.00 Ì/ñ "Ìàøà ³
Âåäì³äü" (1). 08.35, 03.05 "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"
7-12ññ. Çàêëþ÷íà ñåð³ÿ.. 20.00,
00.50 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 21.00 Ò/ñ
"Â î÷³êóâàíí³ êîõàííÿ" (2) 1-4ññ.
Çàêëþ÷íà ñåð³ÿ.. 01.35 Êîíöåðò "Â²À
ÃÐÀ. 10 ðîê³â".

 ICTV
8.10 Äèâèòèñÿ âñiì! 9.20
ÎëiìïiËÿïè. 9.45 Íàøà Russia.
10.25 Êîçèðíå æèòòÿ. 10.55 Iíøèé
ôóòáîë. 11.20 Ñïîðò. 11.25 Õ/ô
"Òàòóñi áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê". 13.50
Õ/ô "Øëÿõ". 16.00 Õ/ô "Âòå÷à". 18.45
Ôàêòè òèæíÿ. 19.45 Îñòàííié ãåðîé
2. 21.15 Õ/ô "Ñâîëîòà". (2 êàò.).
23.20 Õ/ô "Áðåñòñüêà ôîðòåöÿ". 2.15
Iíòåðàêòèâ. Òèæíåâèê. 2.30 Õ/ô
"Øîñòèé åëåìåíò". (2 êàò.).

ÎÐÒ
8.50 "Çäîðîâ`ÿ". 10.00 Íîâèíè.
10.10 "Íåïóòÿùi çàìiòêè". 10.35
"Ïîêè âñi âäîìà". 11.30 "Ôàçåíäà".
12.00 Íîâèíè. 12.15 Ñåðåäîâèùå
iñíóâàííÿ. "Çäðàñòóé, ßëèíêà -
Íîâèé ðiê!" 13.20 Õ/ô "Äàéòå êíèãó
ñêàðã". 15.15 "Çàïàõ". 16.15 "Âåëèêi
ïåðåãîíè. Áðàòñòâî êiëåöü". Ôiíàë.
18.10 Õ/ô "Òóðåöüêèé ãàìáiò". 21.00
Íåäiëüíèé "×àñ". 22.00 Õ/ô "Çi ìíîþ
îñü ùî âiäáóâàºòüñÿ". 23.40 "Ïî-
çíåð". 0.45 Õ/ô "Îðåë i ðåøêà". 2.15
Õ/ô "Ëþäèíà ç ÷îðíî¿ "Âîëãè".

ÑÒÁ
05.35 Ì/ô "Æèë-áûë ïåñ", "Ïóòåøå-
ñòâèå ìóðàâüÿ", "Òàéíà òðåòüåé
ïëàíåòû"(1). 06.40 Õ/ô "Íåä³ëüíèé
òàòî"(1). 08.15 "Ñí³äàíîê ç Þë³ºþ
Âèñîöüêîþ". 08.25 "¯ìî âäîìà".
09.45 "ÌàñòåðØåô - 2". 13.45 "Êà-
ðàîêå íà Ìàéäàí³". 14.45 "Õ-Ôàêòîð
- 3". 19.00 "Áèòâà åêñòðàñåíñ³â.
Àïîêàë³ïñèñ". 21.30 Õ/ô "ß áàæàþ
òîá³ ñåáå"(1). 23.50 Õ/ô "Ñí³ã íà ãî-
ëîâó"(1). 01.45 Õ/ô "Øóêàéòå
æ³íêó"(1). 04.05 Í³÷íèé åô³ð.

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.40 Ïîä³¿ .07.00 Õ/ô "Îõîðîíåöü
Òåññ" (1). 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî.
10.00 Ãåðî¿ åêðàíó. 11.00 Ò/ñ
"Ïîäðóææÿ" (1). 14.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
16.00, 20.00 Ò/ñ "Êîë³ð ÷åðåìøèíè"
(1). 19.00, 03.15 Ïîä³¿ òèæíÿ. 21.00,
22.30 Ò/ñ "²íòåðíè" (1). 00.15 Õ/ô
"×åòâåðòà ãðóïà" (1).

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" (1). 09.45 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷"
(1). 10.10 Ì/ô "Ïîêåìîí íàçàâæäè"
(1). 11.55 Ì/ô "Ãîðáàíü ³ç Íîòð Äàìó
2" (1). 13.10 Ì/ô "Ë³ëî ³ Ñò³÷ 2: Âå-
ëèêà ïðîáëåìà Ñò³÷à" (1). 14.40 Õ/ô
"Íåö³ëîâàíà" (1). 16.50 Õ/ô "Ñòðàõ-
³òëèâî ãàðíèé" (1). 18.40 Ò/ñ "Ìîÿ
ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1). 19.20 Îäíà çà
âñ³õ. 20.20 Â³òàëüêà. 21.35 Äàåøü
ìîëîäüîæ! 22.40 Âåñåë³ ìàìçåë³.
23.05 Õ/ô "P.S. ß òåáå ëþáëþ" (2).
01.35 Àëüî, äèðåêòîð?!.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - Íîâèíè "×àñ".
9:00 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 -
"Òîï Õ³ò 20". 10:30 - Íîâèíè "×àñ" .
11:00 -Õ/ô. 12:25 - "Öåðêîâíèé êà-
ëåíäàð". 12:30 - Íîâèíè Çàêàðïàò-
òÿ. 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
-Õ/ô. 20:00 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 -
Ï³äñóìêîâèé âèïóñê "7 äí³â". 21:10
- Ê³íîâå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î". 22:35 -Õ/ô.
00.20 - Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
08.00 Çàïèòàéòå ó ë³êàðÿ. 09.15 Ì/
ñ "Ðîãè ³ Êîïèòà: Ïîâåðíåííÿ".
09.55 Ì/ñ "Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêà-
ðó". 10.15 Øîó Øàðà. 11.20 Íå-
ä³ëüíèé îô³ñ. 12.20 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 14.25 Õ/ô "Êåéò ³ Ëåî". 17.00
Õ/ô "Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Îðäåí Ôåí³ê-
ñà". 20.00 Õ/ô "9 ÿðä³â" (2). 22.00
Õ/ô "Çàê ³ Ì³ð³ çí³ìàþòü ïîðíî" (2).
00.05 Ñïîðòðåïîðòåð. 00.10 Õ/ô
"Ñàìîòí³é Ñàíòà øóêàº ì³ñ³ñ Êëà-
óñ". 02.40, 03.35 Çîíà íî÷³. 02.45
Òá ïðî ÒÁ.
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Ïðèâàòíèé íîòàðióñ

ÌÀÍÃÓÐ

ÂÀÑÈËÜ

ÂÀÑÈËÜÎÂÈ×

ïðèéìàº çà àäðåñîþ:

ì.Ìóêà÷åâî,

âóë. Ìèðó, 19/À

Òåë.: 2-13-19;
 050-5407667.

Ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà
 “Ìóêà÷åâî”

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü
ÒçÎÂ “Ãàçåòà “Ìóêà÷åâî”

Ðåäàêòîð-çàñíîâíèê Â.Äâîðíè÷åíêî

ð/ð ¹26007024000166
ó ÏÀÒ «ÊÎÌ²ÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
ì.Óæãîðîä. ÌÔÎ 312248,

 êîä 20434060
Ðåºñòð. ñâ³äîöòâî

ÇÒ ¹ 185 â³ä 31.12.99

Íàøà àäðåñà: ì.Ìóêà÷åâî,
âóë.ßð.Ìóäðîãî, 5à,

(²² ïîâ.)  òåë.:   5-47-68.
www.gazeta-mukachevo.com
E-mail: mk-news@ukr.net

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 – 12
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 4
     äiâ÷àòîê – 8
     îäðóæèëîñÿ –

5 ïàð;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 11 ïàð;
ïîìåðëî – 9 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî
ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯
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ОВЕН (21.03�20.
04). В середу i чет�
вер активний нас�
трiй дозволить по�

єднати дiлову активнiсть
з особистими iнтересами.
Зi всiм найважливiшим
спробуйте впоратися в
цей час. Вихiднi про�
ведіть вдома.

ТIЛЕЦЬ (21.04�
21.05). Ви будете
цiлком здоровi,
якщо не брати до
уваги загальний

пригноблений стан i дея�
ку нервознiсть. Якщо ви
мiняєте роботу, то є шанс
успiшно оформиться на
новому робочому мiсцi
або приступити до
здiйснення смiливого про�

екту.
Б Л И З Н Ю К И
( 2 2 . 0 5 � 2 1 . 0 6 ) .
Щось важливе виз�
начається в цей
час, навiть якщо

зовнi помiтних подiй не
вiдбувається. Добре цьо�
го дня вiд чогось позбав�
лятися. Винесiть з будин�
ку старi речi, але новi мож�
на купувати не ранiше
вiвторка.

РАК22.06�22. 07).
У понедiлок i вiвто�
рок ви можете
одержати iнфор�
мацiю здалеку, яка

налаштує вас на нову тему.
Цього дня оптимально
вiдвiдати салон краси або
перукарню.

Л Е В ( 2 3 . 0 7 � 2 3 .
08). У вихiднi
можливi складнощi
усерединi сiм`ї,
незгода з якихось

питань. Краще нiкому
нiчого не доводити, спро�
бувати швидко знайти
компромiс.

ДIВА (24.08�23.
09). Простежте за
подiями або своїм
внутрiшнiм вiдно�
шенням до важли�

вих тем. Ви в силах зали�
шити позаду все, що вже
своє вiдслужило, i почи�
нати будувати життя по�
новому.

ТЕРЕЗИ (24.09�
23.10). Якщо ви
планували великi
придбання в буди�
нок, то цей тиждень

буде вдалим для цiєї мети.
Але краще робити покуп�
ки в першiй половинi.

СКОРПIОН (24.10
� 22. 11). Ви може�
те попрощатися з
якоюсь темою або,
навпаки, життя по�

ставить вас перед необ�
хiднiстю щось нове поча�
ти. Навiть невеликi змiни
можуть бути знаками важ�
ливих подiй в майбутньо�
му.

СТРIЛЕЦЬ (23.11
� 21.12). Не втра�
чайте часу i кожен
день наповнюйте
сенсом, корисни�

ми справами i новими
зв`язками. У понедiлок i
вiвторок займайтеся  до�
машнiми справами.

КОЗЕРIГ (22.12�
20.01). У вашому
життi зараз вiдно�
сно спокiйний пе�

рiод. Ви можете собi доз�
волити менше часу при�
дiляти роботi, а бiльше
особистим справам.

ВОДОЛIЙ (21.01�
19.02). Може прий�
ти довгоочiкувана
iнформацiя, але

можуть i змiнитися плани.
Швидше за все, вибору у
вас не буде, i залишиться
прийняти ситуацiю так, як

вона є.
РИБИ (20.02�20.
03). На початку тиж�
ня вирiшуйте дiловi
питання. Iнтуїцiя

пiдкаже, де ви можете
проявити вимогливiсть i
що час мiняти. Ви будете
переконливi.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 17.12.12 – 23.12.2012

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

– Áàáóøêà, ÿ òåáÿ ñå-
ãîäíÿ îò ñìåðòè ñïàñ!

– Êàê ýòî, âíó÷åê?
– Âðà÷ ïðèõîäèë, à ÿ

åãî íå ïóñòèë!

Êèåâñêèå ýêîëîãè
áüþò òðåâîãó: íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäà ñòà-
íîâèòñÿ âñå ìåíüøå"-
íî÷íûõ áàáî÷åê".

Ñàìîå ïîëåçíîå æè-
âîòíîå – ýòî ñâèíüÿ.
Îò íåå ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü àáñîëþòíî
âñå: ìÿñî äëÿ ïèùè,
øêóðó äëÿ êîæè, ùåòè-
íó äëÿ ùåòîê, íàçâà-
íèå äëÿ îñêîðáëåíèé.

Ëåæó  â ðåàíèìàöèè,
ïðèõîäèò ýñýìýñêà îò
äðóãà: "Åñëè ìîÿ ïîçâî-
íèò, ïðèêðîé, ñêàæè,
÷òî ÿ ó òåáÿ".

Îäåññà – ãîðîä, ãäå íà
âîïðîñ  "Ãäå çäåñü òóà-
ëåò?" âàñ ìîãóò ñïðî-
ñèòü:"À çà÷åì âàì?"

– Äîðîãîé, ÷òî òû äå-
ëàåøü?

– Ñâèäåòåëüñòâî î
áðàêå  ÷èòàþ.

– Çà÷åì?
– Ñðîê ãîäíîñòè èùó.

– ×òî ó âàñ ñåãîäíÿ íà
óæèí?

– Êàðòîøêà  â  ìóíäè-
ðå.

– Íî âåäü ñåãîäíÿ
ïðàçäíèê!

– Õîðîøî, òîãäà â ïà-
ðàäíîì ìóíäèðå.

– ß òóò â Áåðëèí åç-
äèë, êðàñîòà!Î÷åíü ïî-
íðàâèëîñü! À òû â Áåð-
ëèíå áûë?

– Íå,ÿ íå áûë. Äåäóø-
êà ìîé áûë. Ïî ðàáîòå.
Íà òàíêå.

ÎÎÎÎÎáà-íà!

А  Я СХОВАЮСЬ
У БУНКЕРІ

Прогнозованого кінця
світу, який обіцяли нам
давні майя 21 грудня, Олег
Сухецький не боїться. У Гук�
ливому, що за 12 кілометрів
від старого угорсько�
польського кордону, чоловік
завбачливо звів спеціаль�
ну схованку, використавши
для цього справжній
військовий бункер часів
війни.

"Бункер був однією з
фортифікаційних споруд
оборонної лінії Арпада, а
нині — родзинка готелю. У
ньому без тисняви може
розміститися 10 людей.
Вхід захищають міцні бро�
ньовані двері. Всередині є
всі вигоди, а у коморі при�
пасено стільки різносолів та
продуктів, що вистачить на
цілий рік", — каже госпо�
дар.

ДВА ДНЯ ПОЗОРА
ВМЕСТО ТЮРЬМЫ

К необычному наказанию
приговорили жительницу
Кливленда, штат Огайо.
Женщину обязали сооб�

щить участникам дорожно�
го движения, что она совер�
шила идиотский поступок.
Шена Хардин оказалась в
суде после того, как попы�
талась объехать школьный
автобус по тротуару. Теперь
ее права аннулированы на
30 суток, и два дня она дол�
жна простоять на месте
происшествия с табличкой,
которая гласит: "Только во�
дитель�идиот заезжает на
тротуар, чтобы объехать
автобус".

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

Завітайте у фірмовий магазин кондитерської фабрики «Незабудка», що на вулиці
Духновича.  І вас зачарують торти: унікальні за вишуканістю, оздоблені найкра�
щими кондитерами – творцями дива, неперевершені за смаковими якостями.
Шоколадно�вафельні солодощі, або виготовлені з праліне з щедрим дода�
ванням горіхів. Усе прикрашене фігурками улюблених дітьми лісових тварин,

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.

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

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³

РАКОВЫЕ КЛЕТКИ
МОЖНО «УСЫПИТЬ»

Новый препарат под названием «афлиберцепт»
(Aflftercept) переводит опухоли в состояние «ле�
таргического сна» путем ингибирования факто�
ров роста раковых клеток и лишения их способ-�
ности к делению.

Позитивные результаты — а именно существенное
продление срока жизни пациентов — уже получены в
ходе клинических испытаний в Великобритании и
США. В испытаниях принимают участие свыше 1400
пациентов, причем большинство из них с запущенной
стадией колоректального рака. По мнению ученых, но�
вый препарат, уже получивший одобрение FDA*. мо�
жет принести пользу в терапии сразу нескольких ви�
дов онкологических заболеваний.

Афлиберцепт вводится через капельницу на протя�
жении 30 минут одновременно с проведением про-�
цедуры химиотерапии. Препарат уже официально
продается в США. Ожидается, что европейские колле�
ги американского FDA в самое ближайшее время одоб�
рят его применение.

ÊÓÐ’ªÐÑÜÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ – ÂÀØ ÂÈÁ²Ð
Місце призначення – немає значення, Ваше

відправлення буде  вчасно доставлено!
Закарпатська дирекція УДППЗ “Укрпошта” пропонує

користатись послугою “Кур”єрська доставка”, яка пе�
редбачає забір та/або доставку поштових відправлень.

Звертаємо Вашу увагу на терміни пересилання.
Завдяки виділеному автомаршруту відправлення бу�

дуть надходити до м. Києва та обласних центрів захід�
ного регіону вже наступного дня. При відправленні по�
штових відправлень в межах міста до обіду їх доставка
здійсниться в той же день.

Скористатись послугою можна в будь�якому
відділенні поштового зв’язку, шляхом замовлення кур�
’єра за телефоном чи за допомогою онлайн замовлен�
ня.

Кур’єрська доставка від “Укрпошти” – якісно,
надійно, недорого. Чекаємо на Вас у відділеннях

поштового зв’язку.

ШАНОВНІ МУКАЧІВЦІ
 18 березня 2014 року виповнюється 140 років від дня

народження Президента КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ, нау�
ковця, педагога , видатного релігійного, політичного і
громадського діяча о.АВГУСТИНА ВОЛОШИНА.

Для гідного вшанування памяті  о.АВГУСТИНА ВОЛО�
ШИНА пропоную в м. Мукачеві встановити  йому пам’�
ятник, або хоча б погруддя.

Кому не байдужа постать  о.Августина, прошу зголо�
ситися до ініціативної група за  телефоном:   0661333371
о.Михайло Прицький.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ
ТА ГОСТІ НАШОГО КРАЮ!

«Купуйте квитки на пошті та
подорожуйте з комфортом!»

Закарпатська дирекція УДППЗ “Укрпошта”
пропонуємо Вам, відмовитись від слів

 «бронювання», «замовлення».
У будь�якому відділені Укрпошти всі бажаючі ма�

ють можливість купити квиток з відкладеним дру�
ком. В такому квитку зазначені всі необхідні реквізи�
ти квитка: номер поїзда, вагон, місце у вагоні, час
відправлення та прибуття, час перебування в дорозі
та вартість квитка.

Звертаємо Вашу увагу, що Ви купуєте саме квиток,
хоч і з відкладеним друком, який в будь�який час,
навіть за 5 хв. до відправлення поїзда, без черги та
доплати Вам роздрукують в касі Укрзалізниці.

Працівники Укрпошти оформлять квиток за дек�
ілька хвилин. Наявна база вільних квитків в Укрпошті
повністю аналогічна базі Укрзалізниці. Квиток мож�
на придбати і у будь�якому відділені поштового зв’яз�
ку. Детальну інформацію про послугу Ви можете от�
римати у будь�якому відділенні поштового зв’язку
області або на сайті: www.ukrposhta.com.

Ми завжди раді бачити Вас у відділеннях пошто�
вого зв’язку Укрпошти !!!


