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 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.

УКРАЇНА посiдає 78�ме мiсце з 80 країн свiту у свiтовому
рейтингу країн з умовами для народження дiтей.

ПОНАД 2 тисячi чоловiк привернуто до кримiнальної
вiдповiдальностi у 2012 роцi в Українi за корупцiю,–повiдомив
Генеральний прокурор В.Пшонка.

У ВЕРХОВНIЙ Радi оприлюднено проект закону про
реорганiзацiю  української мiлiцiї у полiцiю до 1015 року.
Нацiональна полiцiя буде складатися з кримiнальної,
фiнансової, транспортної, спецiальної полiцiї i полiцiї грома�
дянської безпеки.

МАЙЖЕ мiльярд доларiв прислали  своїм родичам на
батькiвщину у третьому кварталi 2012 року українськi
заробiтчани з�за кордону. Це на 9 процентiв бiльше, нiж за
цей перiод  у  попередньому роцi.

ЕКОНОМIЧНI втрати вiд природних та iнших катастроф на
планетi у 2012 роцi оцiнюють приблизно в 140 млн доларiв.

У 2014 =му роцi Росiйська залiзниця планує  ввести в
експлуатацiю пасажирський поїзд Москва�Київ, який дозво�
лить долати вiдстань мiж двома столицями за 7 годин.

НАЙБIЛЬШИЙ  у свiтi акварiум вiдкрито у Сiнгапурi на ку�
рортному островi Сен Тоса.Акварiум вмiщає 54,6 млн лiтрiв
води, у ньому живуть 100 тисяч рiзноманiтних морських iстот.

РIВЕНЬ безробiття  у країнах Єврозони досяг максималь�
ної вiдмiтки за останнi 18 рокiв i становить 11,8 процента.

НЕЗВИЧАЙНИЙ весiльний подарунок отримала акторка
Кейт Вiнслет i її чоловiк Нед Рокнролл, якi недавно одружили�
ся. Дядько Неда – мiльярдер Рiчард Бренсон подарував мо�
лодятам квитки у космiчну подорож.

У ФРАНЦIЇ створили шоколадний лiс за сюжетом фiльма
"Планета мавп" з гiгантським шоколадним деревом вагою
понад 5 тонн i висотою в 3�поверхову будiвлю.

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ  КОМЕРЦІЙНЕ
ПРИМІЩЕННЯ

по вул. Миру, 46=7 площею 29,7 кв. м.  під
магазин, кафе.  Тел. 095 63 17 435.

Вона не просто красива, мудра,
добра жінка. Вона гарна й душею,
талановита із здатністю плекати в
собі найкращі, найцінніші людські
якості й заохочувати до того інших.
Вона глибока і в усьому справжня,
щира і відкрита для добра, для
співчування, для благодійства. Че�
рез її духовне єство одержуєш мож�
ливість відкривати для себе інших
людей, дивовижну красу навколиш�
нього світу, пізнавати божественну
гармонію у всьому. Її життя варте
чималої повісті – романтичної, яс�
кравої, сповненої глибокою просто�
тою і прекрасними, незаангажова�
ними мислями. Усе це про чарівну
жінку, економіста за фахом, журна�
ліста за покликанням і, уже багато
років відому й шановану дитячу по�
етесу,  улюбленицю маленьких чи�
тачів – Маргариту Василівну МЕ=
ДЕНЦІ.

Скромність її вражає. Делікатна
від природи, вона ніколи не вима�
гає, не просить, боїться зайвий раз
потурбувати. Глянеш на неї, пере�

мовишся словом і одразу й не ска�
жеш, що саме робить її обличчя та�
ким красивим: тонкі правильні
риси, темні, сповнені теплоти  очі,
або той, ледь помітний усміх… Усе
в Маргариті Василівні гармонійне. І
те, як вона одягається, і як пово�
диться, і як говорить. В усьому відчу�
вається її тонкий смак, почуття міри,
завидна скромність.

… Роботу в редакції Мукачівської
міськрайонної газети «Прапор пе�
ремоги» Маргарита Меденці розпо�
чала у свій  ювілейний День народ�
ження – 20 січня 1983 року. Що мо�
виться, з її  перших трудових днів
нам почали відкриватися її чесність,
постійна зібраність, акуратність у
всьому і невтомна працьовитість.
Навіть коли обійняла нелегку поса�
ду відповідального секретаря ре�
дакції, не дозволила собі ні наймен�
ших послаблень. Не сідала, розс�
лабившись – ні на людях ні вдома.
Не відкидувалася на спинку стільця,
як це робили окремі чоловіки. А при�
моститься на краєчку, свої стрункі

ноги підбере під стілець, щоб, бо�
ронь Боже, не завадити комусь, а
спину вигне, – мов балерина. Си�
дить  доладна, ставна, вродлива і
скромна. Але й горда, з великим
достоїнством.

Закінчення на 3
й сторінці.
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Рідні та близькі шестирічного Артемчика просять
небайдужих людей допомогти в лікуванні дитини.

У Артемчика виявили пухлину мозку. Життя дити�
ни у великій небезпеці. Лікарі радять, якнайшвидше
провести операцію. Шанси на одужання ще є.

Ми довіряємо Богу і знаємо, що все в Його руках.
Артемчик молиться і вірить, що Господь його зцілить.

Якщо у Вас є бажання допомогти нам, ви можете
направляти кошти на рахунок:

АТ “КОМІНВЕСТБАНК”
Реквізити поточного рахунку фізичної особи в на�

ціональній валюті.

Отримувач : ТРАНЗИТНИЙ РАХ. ЗА ОПЕРАЦІЯ=
МИ З ПК. Рахунок отримувача:  № 29245077000002,

Банк отримувача : АТ “КомІнвестБанк”, МФО 312248  КОД ОКПО 19355562
Деталі платежу: зарахування на КР Шипот Тетяна Іванівна № рах.

26254054751001  (на лікування дитини).

ÁÀÐÂÈ ÂÈÑÎÊÎÃÎ
ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ

18 січня, у п’ятницю, в 14
годин   у приміщенні  художнь�
ого Музею ім. Бокшая в м. Уж�
городі  відкривається виставка
образотворчих робіт відомого
закарпатського митця, народ�
ного  художника  України мука�
чівця Івана Васильовича
БРОВДІ.

ØÀÍÎÂÍ² ÌÓÊÀ×²ÂÖ²
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Яка б економічна ситуація
в державі і, зокрема, Мука�
чеві не складалася, а фес�
тиваль «Червене вино» про�
водився регулярно. І цього
хотіли й хочуть не тільки
власне мукачівці, численні
гості з усіх куточків України,
але й самі винороби. Адже
тільки на нашому фестивалі
не потрібно платити податків
з прибутків, як це робиться
на інших винних фестах і ви�
нороби мають можливість
непогано заробити. Окрім
того, нагороди «Червеного
вина» є для них чудовою
рекламою, сотні гостей на�
шого фестивалю з усієї Ук�
раїни записують їх домашні
адреси і приїжджають до
них за улюбленим вином
будь�якої пори року. Багато
виноробів уже мають свої
фірмові наклейки на пляшки
і можуть продавати своє
вино в магазинах. Але через
дебільний, вибачте на слові,
циркуляр, що вимагає спла�
тити за ліцензію на виготов�
лення вина півмільйона гри�
вень, цього робити не мо�
жуть. Виручає «Червене
вино». Якщо ж продовжува�
ти тему фінансів, то фести�
валь «Червене вино» дає не�
поганий прибуток і міській
казні, адже це і вщерть за�
повнені всі готелі і мотелі
Мукачева, добрі прибутки
від тисяч туристів торгівлі,
закладів громадського хар�
чування. Адже в останні роки
менше 50 тисяч протягом
трьох днів у Мукачеві не бу�
вало. Тому в організації і про�
веденні фестивалю найак�
тивнішу участь приймає
відділ торгівлі, громадсько�
го харчування, побуту та за�
хисту прав споживачів
міськвиконкому. Приміром, у
попередні роки відвідувачі
часто змушені були їсти наші
національні страви навсто�
ячки, оскільки не вистачало
посадкових місць. А цього
року організатори подбали,
щоб кожен міг під дахом
зручно смакувати запашним
бограч�гуляшем, смажени�
ми пікницею, крумплями й,

Ôåñòèâàëèìî

ВАСИЛІ, ДЯКУЄМО ЗА «ЧЕРВЕНЕ ВИНО»

зрозуміло, шашликом, запи�
ваючи їх добірними винами.
Адже одна із заповідей лю�
бителів вина гласить: «Вино
смакуватиме краще, якщо не
забудеш про закуску». У су�
боту вранці мені здалося, що
з посадковими місцями
організатори, так би мови�
ти, десь переборщили, але
вже післяобідньої пори по�
бачив, що як на вул. Пушкі�
на, так і на площі Миру
вільних посадкових місць
майже не було.  Зрештою, від
їх збільшення ніхто не пост�
раждав, адже територію
«Червеного вина» збільши�
ли удвічі – від Центральної
бібліотеки до ЗОШ № 20 на
вул. Пушкіна. До честі орган�
ізаторів, подбали вони і про
побутові проблеми дегусту�
вальників – у різних куточ�
ках поставили понад 20 біо�
туалетів. Безплатних. А май�
страм народної творчості –
постійним учасникам нашо�
го фестивалю виділили ву�
лицю Я.Мудрого аж до по�
шти. Вперше пропонувала
свої вироби – чоловічі й
жіночі капелюхи та капелюш�
ки Хустська фетро�фільце�
ва фабрика, а на другому
кінці пропонували коров’ячу
та овечу бринзу рахівські
сировари.

Знані винороби краю мо�
жуть проігнорувати який
інший винний фест, але
тільки не мукачівський.
Приміром, Іван Урста з Ве�
ликих Берегів Берегівсько�

го району каже, що в берег�
івському фестивалі «Біле
вино» участі ніколи не бере,
невисокої думки він і про інші
винні фестивалі, що прово�
дяться в нашому краї, зате є
палким шанувальником му�
качівського, який полюбив з
першої своєї участі в ньому
кілька років тому. І городя�
ни, тисячі гостей з усіх усюд
вже добре знають, до кого
підходити на смакування.
Приміром, виноробам з
села Бене Берегівського
району Іштвану Варзі, Ерне�
сту Бірову виділили місця в
самому кінці�закутку непо�
далік «Прогресу», але група
приїжджих з Харкова шука�
ла й таки знайшла названих
виноробів, пам’ятаючи їх за
попередніми роками. Так
само завжди стоять черги
біля наметів Василя Анта�
ловського, Володимира Рай�
чинця, Івана Урсти, Карла
Шоша, Олександра Якоба,
Йосипа Машіки, Олександра
Ковача…  У неділю, передо�
станнього фестивального
дня, я гадав, хто ж із них от�
римає перший приз, бо ж
без призів жоден із них у
попередні роки не залишав�
ся. А це мій старший син
Тарас запропонував «поку�
шати» вина в його знайомо�
го Василя Лендєла, якого я
перший раз бачив. Його на�
мет стояв біля входу в ста�
рий пасаж і людського ве�
лелюддя біля нього не спос�
терігалося. Вибір червоних

і білих вин багатий, був
навіть чудовий австрійсько�
го сорту цвайгельт, якого в
інших виноробів цього року
не бачив. Букет і якість вин
прекрасні. Побачивши дав�
нього знайомого, колишнь�
ого директора радгоспу�за�
воду «Лалівський», доброго
знавця вина Івана Пруницю,
запропонував і йому подегу�
стувати вина Василя Ленд�
єла аби звіритись зі смака�
ми. Спробувавши напої, Іван
Олексійович підняв догори
великого пальця: «Чудові!».
То ж, коли на підведенні
підсумків фестивалю народ�
ний депутат України, Почес�
ний громадянин Мукачева
Віктор Балога вручав Васи�
лю Лендєлу Грамоту за 1
місце і приз – коня�гуцули�
ка, я знав, що цілком спра�
ведливо.

Вперше було започаткова�
но два нових конкурси –
«Вино журналістських сим�
патій», яке визначало аль�
тернативне журі київських
мас�медійників та «Вино
міського голови Мукачева»,
котре за власним смаком
називав Золтан Ленд’єл. Те�
пер цілий рік цей бренд на�
лежатиме Іштванові Варзі із
села Бене, що на Берегів�
щині. Відповідну грамоту і
дубову діжку йому вручив

сам голова. А приз жур�
налістів і овечку за вино «Тро�
янда Закарпаття» вручили
Василю Анталовському з
Бобовища. Він також отри�
мав Грамоту за друге місце
в головному конкурсі і живе
телятко. А третім призером
фестивалю став його одно�
селець Павло Мешкулинець.
Як бачимо на День Василя
два головні призи отрима�
ли два Василі – Лендєл та
Анталовський.

Чому наш фестиваль набув
такої популярності по всій
Україні та за її межами? Знач�
ною мірою через його ат�
мосферу, чудову духовну
ауру. Треба було бачити,
коли під час виступів на ве�
ликій сцені рок�гурту «Ро�
каш», відомих естрадних ви�
конавців вечорами сотні без
перебільшення радісно
збуджених людей танцюва�
ли, водили хороводи,
підспівували виконавцям.

Треба сказати, що в рам�
ках «Червоного вина» прове�
дено міжнародну туристич�
ну конференцію «Винороб�
ство – як складова сталого
розвитку туризму Карпатсь�
кого регіону», на якій висту�
пили наші винороби Іван
Уста та Василь Анталовсь�
кий, їх колеги з Угорщини та
Австрії. А на самому фести�

валі було розгорнуто два
інформаційні намети з тури�
стичної привабливості Мука�
чева і Закарпаття в цілому.

І важко собі уявити наш
фестиваль без інших – Все�
українського дитячо�юнаць�
кого фестивалю�конкурсу
естрадної пісні «Різдвяна
зіронька», який зібрав цьо�
го року понад 160 виконавців
та колективів з усієї Украї�
ни, а також обласного фес�
тивалю «Вертеп�2013». Три
дні на великій сцені перед
драмтеатром співали�коля�
дували шістдесят коляд�
ницьких колективів з усіх
міст і районів Закарпаття. І
кожен отримав грошову
премію від Віктора Балоги.
А потім ще радували слух юні
колядники з усіх шкіл та ми�
стецьких закладів Мукачева.
Виступили на мукачівській
сцені і колядними з міста�
побратима Мукачева Хар�
цизька Донецької області.
Вражень у них від нашого
міста – годинами перепові�
дати. Отож, поставте себе
на місце гостя з Дніпропет�
ровщини, Одеси чи іншого
східного або центрального
регіону, коли пірнає душею
в наші неповторні народні
мелодії, колядки, коломий�
ки, п’є чисте виноградне
вино, смакує національними
стравами. Де він ще таке
знайде? Почесними гостя�
ми фестивалю були гене�
ральні консули Словаччини
та Угорщини в Ужгороді
Янка Бур’янова та Йожеф
Бочкаї, мер Пряшева Павел
Гадьярі, мер угорського
міста Толчво Ернест Чомо,
мер хорватського  міста Паг
Анте Фабіяніч та інші.

Окрім мистецьких фести�
валів, відбулися і спортивні
турніри. В залі СОК ДЮСШ
у Новорічно�Різдвяному
турнірі змагались баскетбо�
лісти�ветерани України,
Литви, Словаччини, а в ша�
ховому клубі за головний
приз змагались юні шахісти
краю.

Микола РІШКО.

Київські шанувальники винороба Йосипа Машіки.
Фото І. Данилюка

Головний приз переможцю фестиваля.
Фото М. Рішка

Íàñòóïíî¿ íåä³ë³ ñâ³òëèé þâ³ëåéíèé
Äåíü íàðîäæåííÿ â³äçíà÷àº íàøà äîá-
ðà, òóðáîòëèâà, ìèëà ³ ùèðà ñåðöåì
Äðóæèíà, Ìàò³íêà, Áàáóñÿ, íåäàâí³é
â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð ì³ñüêðàéîí-
íî¿ ãàçåòè «Ïðàïîð ïåðåìîãè» («Ïà-
íîðàìà»), òàëàíîâèòà äèòÿ÷à ïîåòåñà

Ìàðãàðèòà Âàñèë³âíà
ÌÅÄÅÍÖ².

Çà ñòîëîì áàíêåòíèì, ùî ç³áðàâ ãî-
ñòåé, âñ³õ íàéêðàùà ìàìà – íå çâåñòè
î÷åé. ßê ñ³÷íåâèé ðàíîê – óñì³øêà ñ³ÿ,
ïîëóíè÷êîþ ïàõíóòü í³æí³¿ âóñòà. Äæå-
ðåëüöåì æèâèëüíèì ãîëîñîê áðèíèòü. Òóãó
â³í ðîçâ³º, ñåðöå çâåñåëèòü. Ìè ùàñëèâ³,
ð³äíà, ùî Âè ó íàñ º. Íå ðàõóéòå, ð³äíà, Âè ñâî¿ ë³òà, Áî äëÿ
íàñ Âè çàâæäè ãàðíà é ìîëîäà. Áîãà ìîëèìî çà òå, ùîá çäî-
ðîâ’ÿì ì³öíèì îäàðèâ Âàñ, òà æèòòÿì, ìîâ ð³÷êà ÷èñòî¿ âîäè,
ùîá ìîãëè ïèøàòèñü íàìè Âè çàâæäè. ²ç ñâÿòîì íàøó íàéð-
³äí³øó íà ñâ³ò³ â³òàº ùèðî âñÿ íàøà ðîäèíà. Âàøå ìàòå-
ðèíñüêå ñåðöå íàñ ç³ãð³âàº â íåãîäó, á³äó â³äâåäå, íàäàñòü
óñ³ì ñèëè äëÿ âëàñíîãî õîäó. Âàøå, Ìàòóñþ, ñåðöå – òî
ñîíöÿ ïðîì³ííÿ. Òî ëàñêà é òåðï³ííÿ, òî ðàä³ñòü ³ ñì³õ, òî
ñâ³òëî íàä³¿, òî ùèð³ ñëîâà, íàéñì³ëèâ³ø³ ìð³¿, òî â³ðà æèâà,
îñâÿ÷åíà Âàøèìè ìîëèòâàìè äîñâ³òíÿ äîðîãà. Óñ³ ìè Âàñ
ëþáèì, óñ³ ïîâàæàºì, äîçåìíèé óêë³í, çà â³ääàí³ çàðàäè
ðîäèíè ô³çè÷í³ é äóõîâí³ ñèëè, çà ìóäð³ ñëîâà, çà òå, ùî Âè
íàñ çðîñòèëè, ñüîãîäí³ Âàì ùèðî ñêëàäàºì. Áàæàºìî Âàì
çäîðîâ’ÿ áàãàòî- áàãàòî, õàé ùàñòÿ ³ ìèð, áëàãîïîëó÷÷ÿ é
äîñòàòîê çàëèøàþòüñÿ â õàò³. Õàé Ãîñïîäü äàñòü Âàì áàãàòî
çäîðîâ’ÿ ³ ñèëè, áî Âè, äîðîãåíüêà, íàéá³ëüøîãî ùàñòÿ ³
ëþáîâ³ â³ä íàñ çàñëóæèëè.

Äóæå ëþáëÿ÷³ Âàñ – ÷îëîâ³ê, äîíüêè Íàòàë³ÿ
³ Ñâ³òëàíà, çÿò³ Âàñèëü ³ Ãþíòåð, îíóêè Íàòàëêà,

Ä³àíà, Õð³ñò³àí, Âàñèëü, ñåñòðà ªëèçàâåòà, áðàò Âàñèëü
ç ñ³ì’ÿìè, ð³äí³, äðóç³-æóðíàë³ñòè…

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!ÙÈÐÎÑÅÐÄÅ×ÍÎ Â²ÒÀªÌÎ
ç Äíåì íàðîäæåííÿ íàøî-

ãî øàíîâàíîãî êåð³âíèêà –
ãåíäèðåêòîðà ôàáðèê
«Åäåëüâåéñ-Ëåãî»  é «Êàðïà-
òè-²íòåðêîíòèíåíòàëü»

Ïåòðà
 Ìèõàéëîâè÷à

ÁÀÑÀÐÀÁÀ!
Õàé äîëÿ çàâæäè áóäå ùåä-

ðîþ äî Âàñ òà çáåðåæå ì³öíå
çäîðîâÿ, äàðóº áåçìåæíå
ëþäñüêå ùàñòÿ, íåâè÷åðïíó
åíåðã³þ, æèòòºâå äîâãîë³òòÿ, Âàøå æèòòÿ – ÿñêðàâèé  ïðèêëàä
òîãî, ÿê òðåáà øàíóâàòè  ëþäåé ³ ïðàöþ.

Âàì º ÷èì ïèøàòèñÿ. Âè íå çìàðíóâàëè æèòòÿ  ³ íà âñ³õ
æèòòºâèõ äîðîãàõ ïðàãíóëè  áóòè ïðîôåñ³îíàëîì. ×óéíèì äî
ëþäåé òà âì³ëè  âñ³ì çàâæäè  äîïîìàãàòè.

Õàé äæåðåëî ëþäñüêî¿ âäÿ÷íîñò³  çà Âàøó òóðáîòó í³êîëè  íå
âè÷åðïóºòüñÿ. Ñåðöå  íàïîâíþºòüñÿ ñâ³òëîì , à çäîðîâ’ÿ  é ñèë
äàðóþòü âñ³ ñâÿò³.

Ç ïîâàãîþ òà øàíîþ êîëåêòèâè
«Åäåëüâåéñ-Ëåãî»

 ³ «Êàðïàòè – ²íòåðêîíòèíåíòàëü»!

ÌÈ ÏÈØÀªÌÎÑß ÂÀÌÈ!
14 ñ³÷íÿ â³äçíà÷èâ äåíü íàðîäæåííÿ ÷ëåí êîì³òåòó ñòàð³é-
øèí Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéðàäè âåòåðàí³â Óêðà¿íè, çàâ³äóþ÷èé
æ³íî÷î¿ êîíñóëüòàö³¿, ãîëîâà ïðîôêîìó Ìóêà÷³âñüêî¿ ÖÐË
Îìåëÿí Âàñèëüîâè÷ ÐÅØÅÒÀÐ –  ë³êàð-³íòåëåêòóàë,
âèñîêîêëàñíèé ñïåö³àë³ñò-ã³íåêîëîã ³ îðãàí³çàòîð ñôåðè
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ æ³íîê ³ ìàòåð³â ì³ñòà é ðàéîíó, íåâòîì-
íèé  àêòèâ³ñò ïðîôñï³ëêîâîãî ³ âåòåðàíñüêîãî ðóõó ñåðåä
ìåäèê³â  êðàþ, ÷óéíà ³ õàðàçìàòè÷íà îñîáèñò³ñòü.
Øàíèé Îìåëÿíå Âàñèëüîâè÷ó!
Ïðèéì³òü â³ä ðàéðàäè âåòåðàí³â Óêðà¿íè íàéêðàù³ ïîáàæàí-
íÿ Âàì îñîáèñòî ³ ðîäèí³ çäîðîâ’ÿ, ìèðó, äîáðà, çëàãîäè,
òâîð÷îãî íàòõíåííÿ, óñï³õ³â ó ïðîôåñ³éí³é ³ ãðîìàäñüê³é
ä³ÿëüíîñò³.
Ìè ïèøàºìîñÿ Âàìè!

Ïî÷åñíèé âåòåðàí Óêðà¿íè, ãîëîâà Ìóêà÷³âñüêî¿
ðàéðàäè âåòåðàí³â Óêðà¿íè  ². ÊÀ×ÓÐ.

Ùèðîñåðäíî â³òàºìî ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ äóæå
ïîðÿäíó, ìèëó, ãàðíó, îáîâ’ÿçêîâó, ÷åñíó, ïðàöüîâèòó ³ â³äïî-
â³äàëüíó æ³íêó, ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ÒÎÂ «Áàçèñ»

Êàòåðèíó Âàñèë³âíó  ÏÐÈÁÈËÈÍÑÜÊÓ.
Âàø â³ê, äîðîãà þâ³ëÿðêî, ñâîºð³äíèé æèòòºâèé çåí³ò, ñïîâíå-
íèé çð³ëîãî äîñâ³äó, óñï³õ³â, âåëèêèõ ïëàí³â ³
íàì³ð³â íà ìàéáóòíº.  Áàæàºìî, ùîá Íîâîíà-
ðîäæåíèé ²ñóñ Õðèñòîñ äîïîì³ã Âàì çä³éñíè-
òè çàäóìàíå, äàâ ì³öíå çäîðîâ’ÿ, ñèëè ³ çìî-
ãó çä³éñíèòè óñå çàäóìàíå, ùåäðî íàãîðî-
äèâ Âàñ ùàñòÿì, à ñ³ì’þ ãàðàçäàìè, ìèðîì
³ áëàãîïîëó÷÷ÿì. Íåõàé óñ³ Âàø³ ïîäàëüø³
ðîêè, àæ äî ñòîë³òòÿ,  áóäóòü ùåäðèìè, áåç-
õìàðíèìè, ðàä³ñíèìè, äîáðèìè ³ ñïîâíå-
íèìè ëèøå äîáðèìè ä³ëàìè.

Äóæå øàíóþ÷èé Âàñ –
 êîëåêòèâ ÒÎÂ «Áàçèñ», ð³äí³, äðóç³…

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!

Â²ÄÊÐÈÂÑß ÊÂ²ÒÊÎÂÈÉ ÑÀËÎÍ

 “Áåàòð³êñ”!
Ó Ìóêà÷åâ³ íà âóë. Ìèðó, 46.

Òåë.: 050 508 99 66
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Голосу не підвищувала,
переконувала спокійно,
тихо, як зіницю ока обері�
гала гідність співбесідни�
ка чи опонента. У її при�
сутності навіть гучномовні
метри журналістики ста�
ралися говорити упівго�
лосу.

З перших днів секрета�
рювання Маргарита Васи�
лівна особливу увагу поча�
ла звертати на ідейну й
тематичну спрямованість

«Прапора перемоги»
(«Панорами»), тіснішим
став зв’язок з позаштат�
ним активом. Бо, на її
думку, саме  такий  двос�
торонній зв’язок посилю�
вав ефективність впливу
на читача.

Дбала про літературний
і художній рівень, полігра�
фічну культуру оформлен�
ня сторінок. Не сороми�
лася радитись з такими
визначними фахівцями,
як колишній редактор,
журналіст з більш  як
піввіковим досвідом, М.
М. Дашковський, умілий,
талановитий  поліграфіст,
головний інженер дру�
карні А.Ф.Гецко з приводу
обличчя міськрайонки. На
редакційних летучках, на�
радах робсількорів
М.В.Меденці наполягала,
що «газета має мати не
тільки своє обличчя, але
й коло основних тем, і їх
слід подавати читачеві у
притаманному стилі й
оформленні».

Маргарита Меденці, як
ніхто з інших відповідаль�
них секретарів, розуміла,
що обличчя газети вирі�
шується насамперед сек�
ретарською графікою. І в
дуже стислі строки зумі�
ла знайти в небагатьох
розсипах шрифтів свій
малюнок і свій кегль, роз�
робити свою верстку, яка
вигідно відрізнялася від
інших районних часо�
писів, одне слово, вима�
лювала нове обличчя
«Прапора перемоги». Оту
її окриленість першим по�
мітив метранпаж Гарік
Платт:

– С Маргаритой Васи�
льевной работать над га�
зетой нелегко, но инте�
ресно…

Ми ж найчастіше не віда�
ли, що пошук газетного
обличчя – справа не з лег�
ких. Без наполегливості,
послідовності й терпіння
Маргарити Меденці та ко�
пітка справа була б мар�
ною. І коли на занятті шко�
ли журналістської май�
стерності, яку  започатку�
вав і вів Михайло Даш�
ковський, наші колеги�
журналісти з верховинсь�
кого краю запитали  Мар�
гариту Василівну, як їй
вдалося преобразити га�
зету, вона відповіла:

–Просто я весь час ду�
маю про газету. Кожен
номер – щоденне відкрит�
тя. Усі цього можуть до�

сягти, і успіх не забарить�
ся, але для цього  в робо�
ту треба вкласти усю
душу.

А  Михайло Максимович
додав:

–Маргарита Василівна
чепурить газетні полоси,
як добра, дбайлива хазяй�
ка хату, перед прийомом
дорогих гостей. Тільки ро�
бить це постійно. Досяг�
ла б на цьому поприщі ще
більших успіхів, коли б не

заважали їй  у пошуках з
керівних кабінетів…

Подвижницька праця
М.В.Меденці принесла
успіхи. П’ять разів  за  ва�
гомі досягнення  в пол�
іграфічному оформленні,
за глибиною і постійністю
розкриття провідних тем
«Прапор перемоги» по�
сідав перше місце в об�
ласті.  Коли  тогочасний
редактор запропонував
нагородити за це Марга�
риту Василівну найвищим
розміром премії, наша го�
лова ради трудового ко�
лективу рішуче заперечи�
ла: «Газету робили усі. І
премія має бути поділена
всім порівну. Мого вкладу
там не більше,  ніж
інших!».

Цей випадок так надих�
нув нашого редакційного
літописця Миколу Герма�
новича,  що у вітанні до
дня народження М.В.Ме�
денці,  у січні 1991 року,
він  написав таке: «В особі
Маргарити Василівни ми
вітаємо не стільки і не
тільки жінку, один лише
погляд якої може на кілька
градусів підвищити
настрій компанії чи підба�
дьорити стомленого. Го�
ловне – в особі Маргари�
ти Василівни вітаємо на�
чальника штабу нашої га�
зети. Нехай не грізною, не
прискіпливою, не мсти�
вою, які частенько трап�
ляються серед високого
чиновництва, а такою,
котрі діло своє знають,
люблять і шанують, вкла�
дають у нього свою душу.
Це ж бо її стараннями наш
колектив знаменує, вибо�
рює і перемагає в облас�
ному конкурсі на краще
художньо�технічне офор�
млення «Прапора пере�
моги».  Будьте й надалі,
шановна Маргарито Васи�

лівно, на правому фланзі
нашого творчого змаган�
ня, проявляйте кмітли�
вість і наполегливість, а
ми докладемо всіх зусиль,
щоб завалити «Прапор»
вагомими, злободенними
матеріалами й найсвіжі�
шими сенсаціями, щоб
вам, дорогенька, жилося
легше, здоровіше, ком�
фортніше, веселіше й
щасливіше,  ще довгі�довгі
роки і завжди з нами, пра�

пороносцями».
До Маргарити Меденці

тягнулися найрізно�
манітніші люди, бо зустр�
ічали у  ній достойного
співрозмовника. З Ужго�
рода поспішала викладач
університету, кандидат
історичних наук Ганна Бо�
жук, частенько навідува�
лася ігуменя Мукачівсько�
го Святомиколаївського
жіночого монастиря ма�
тушка Феофанія, колиш�
ня партизанська розвід�
ниця, відмінник освіти Ук�
раїни Г.Ю.Плахотник�Го�
ловко, краєзнавець, не�
втомний збирач народно�
го фольклору Олена Слив�
ка, викладачка історії
сільської школи, допит�
ливий краєзнавець Марга�
рита Яцина… Видно таку
має силу духу, бо все жит�
тя не дбала про себе –
завжди думала й творила
для інших.

… Вчителька української
мови й літератури з
сільської школи занесла
до Маргарити Меденці
списаний листочок з
шкільного зошита. І пояс�
нила, що шестикласниця,
у якої чотири місяці тому
померла мама,  написа�
ла вірш. У ньому дівчинка
виливала весь біль свого
серденька, бо їй і меншим
братику й сестричці важ�
ко живеться без мате�
ринської ласки, щирого
слова, теплої, ніжної  ма�
тусиної долоні. Назвати
віршем ці дитячі слова,
сповнені розпуки до най�
ріднішої, найсвятішої на
світі людини, яка так пе�
редчасно пішла з життя,
було неможливо. Але
Маргарита Меденці взя�
лася довершити задум
школярки.

Днів зо три працювала. І
в суботньому номері, де

за звичай друкувалася ро�
динна сторінка,  вірш ше�
стикласниці було надру�
ковано. Він вражав глиби�
ною почуттів пам’яті донь�
ки до матері. Від прочита�
ного навіть у чоловіків на�
верталися сльози.

А незабаром член
Спілки журналістів Украї�
ни М.В.Меденці піднесла
усім нам приємний сюрп�
риз – подарувала  свою
першу книжечку дитячих

віршів «Як ведмідь будував
дім». З неї ми пізнали як
мирно і постійно сусідять
у серці поетеси дитяча
фантазія і реальність,
мудра довершеність жит�
тя і мрійливе здивування
багатством світу, який її
оточує, як крізь виважені
слова непомітно проби�
ваються до сонця любов,
і, навіть деяка розгуб�
леність, негатив остаточ�
но тане в її здоровому
сміху і вишуканій іронії. Бо
уже в цій, найпершій кни�
жечці  кожен вірш був
квітучою гілкою розгалу�
женого дерева, що жи�
виться цілющими соками
дивовижно�самобутнього
таланту нашої відпові�
дальної секретарки. Ми
знали, що Маргарита Ва�
силівна пише вірші. Їх
вона друкувала в «Прапорі
перемоги», обласних га�
зетах, в республіканських
журналах «Малятко»,
«Барвінок», всеукраїнсь�
кому жіночому журналі
«Радянська жінка», по
кілька поезій було вміще�
но в альманахах «Ранко�
вий клич», «Молодий
день»…

Шлях до поетичного Ол�
імпу Маргарита Матей
(дівоче прізвище) розпо�
чала ще в дитинстві. Чи�
тати навчилася з п’яти
років. І з того часу книги
стали її найкращими дру�
зями й порадниками. А
прочитане одразу пере�
казувала меншим сест�
ричці Єлизаветі й брати�
кові Василеві. Коли вони
просили розповісти ще
казочку, юна вихователь�
ка вдавалася до фантазії,
придумувала сюжет, засе�
ляла його героями і все
завжди завершувалося
добром. Потім і донечки
Наталка та Світланка,

ставали першими слуха�
чами її ще не надрукова�
них творів. Їм вона розпо�
відала казочки, кумедні
історії, читала перші ди�
тячі віршики. Тепер онуки
Наталка, Діанка, Хрістіан
і Василько просять бабу�
сю прочитати, розповісти
цікаві, повчальні буваль�
щини… Її поетичне розк�
рилля почалося ще в
юнацькому віці, коли пи�
сала «для себе», потай від

інших, бо не вважала свої
твори досконалими.

Хіба ж то диво, що з  ди�
тинства полюбивши усією
душею книгу, вона не роз�
стається з тою пристрас�
тю й сьогодні. У Маргари�
ти Василівни велика до�
машня бібліотека – ще з
«тих часів». Головний сек�
рет її щасливого поетич�
ного життя – не опускати�
ся до сірої буденності, а
хоч інколи – літати! Отак і
визріває поетичним
світом натхненності,
зігрітий її гарячим серцем
дивовижний, повновидий
плід слова –  «Жменька
дива світу чарівного»,
«Хто природі – у пригоді»,
«Три сонечка», «Цуценя
вибирає друзів»,  «Там, де
ельфи п’ють росу», «У
крокодила новосілля» і
остання дев’ята за чис�
лом книга казок «Марци�
панові коржики». Талано�
вита поетеса співавтор
Гімну Мукачівщини,  лау�
реат міжнародного літе�
ратурного конкурсу «Ко�
ронація слова» та номі�
нантка конкурсу «Лісова
пектораль», що його зас�
нував і щорічно проводить
Львівський лісотехнічний
університет.

Поезія – це дар Божий.
Іоганн Гете називав вірші
поцілунками, звернутими
до світу, від яких народжу�
ються діти (нові й нові
вірші). Освідчуючись в лю�
бові цілому світові Марга�
рита Меденці сподіваєть�
ся на взаємність. І одер�
жує її сповна. Дитячі вірші
поетеси вивчають в дошк�
ільних закладах, школах,
частина з них, завдяки
співпраці з  відомими
композиторами Михай�
лом Піровим, Віктором
Теличком, Миколою Вед�
медерею та іншими,  ста�
ли гарними дитячими
піснями. Поетесу запро�
шують на зустрічі в Цент�
ральну бібліотеку, на ди�
тячі ранки, в школи й інші
навчальні заклади…

З роками, коли прийш�
ла материнська і життєва
мудрість і загострився зір,
яснішою стала думка,
Маргарита Василівна не
мріє про вічне, бо вона в
цій вічності живе, творить
для майбутнього. Уже два
покоління виросли з її
віршами в серці. І процес
цей неспинний. А в
творчій папці  готові до
друку  нові повість «Коли

мама за кордоном»,
збірки віршів для малят та
дітей молодшого
шкільного віку «Мій пер�
ший урожай», «Йдуть до
школи жабенята», казки
та оповідання для шко�
лярів – «Перлина з дідо�
вого озера, або Де лихо
безсиле».

Не стверджуємо, що все
в творчому  доробку Мар�
гарити Меденці доверше�
не, відшліфоване до ви�

щого ґатунку. Трапляють�
ся ще й вірші, казки, опо�
відання, пришвінські зари�
совки про красу пред�
ставників фауни і  флори
випадкові, настроєві. І все
ж  у її творах на повну силу
струменить свіжість голо�
су, самобутність творчої
манери, що подібно
підсніжникам і проліскам,
які під теплим весняним
сонцем  пробиваються
крізь кригу до читача.
Хтось дуже влучно сказав,
що писати для дітей тре�
ба так,  як і для дорослих,
але вдвічі краще. Ми до�
дамо, що для дітей треба
писати душею, дивлячись
на світ дитячими очима.
Як це робить Маргарита
Меденці.

І сімейну ідилію та под�
ружнє щастя зуміла за�
безпечити наша ювіляр�
ка. Спільно з чоловіком
прожили хоч і довге, та
разом з тим миттєве жит�
тя, тому, що жодного разу
не встигли серйозно по�
сваритися. Досі Маргари�
та Василівна та Іван Іва�
нович  такі ніжні один до
одного, ніби у них роман,
ніби тільки�но познайоми�
лися. Разом надбали
сімейний, родинний
скарб: виростили двох до�
ньок Наталію і Світлану,
радіють зятям Василеві та
Гюнтеру, тішаться онука�
ми Наталкою, Діанкою,
Христіанаом і Васильком.
Діти й онуки люблять її су�
вору, але щиру й людяну,
ласкаву і справедливу, бо
вона щедро свої знання і
життєвий досвід, тепло і
чуйність материнського
серця.

У день Вашого світлого,
радісного, мудрого жіно�
чого ювілею, дорога наша
колего, ми бажаємо Вам
міцного здоров’я, щасли�
вого творчого натхнення.
Нехай убереже Вас, Мар�
гарито Василівно, Ново�
народжений Господь наш
Ісус Христос од суєтного і
марного слова, дарує Вам
многоцвітну і животворну
ниву, де народжуються і
визрівають оті одні�єдині
слова, в осяйні одежі при�
брані, у змісті яких Ваш
поетично�творчий  дар до�
повнить світ добром і кра�
сою.

Михайло БЕЙРЕШ, Ми�
кола ЛІТКОВСЬКИЙ, чле�
ни Спілки журналістів Ук�
раїни, колишні працівники
міськрайонної газети
«Прапор перемоги» («Па�
норама»), газета “Мука�
чево”.

Колектив газети “Прапор Перемоги”. Друга зліва – М. Меденці

Закінчення. Початок на 1�й сторінці.
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Ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè
ñ³ë Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó,
äîïîìàãàòè âèð³øóâàòè
íàãàëüí³ ïðîáëåìè
ñ³ëüñüêèõ ãðîìàä – òàêó
óãîäó ï³äïèñàâ íàðîäíèé
äåïóòàò Óêðà¿íè Â³êòîð
Áàëîãà òà ãîëîâè ñ³ëüðàä ó
ñóáîòó, 12 ñ³÷íÿ.

Çóñòð³÷ ïîë³òèêà ³ç 39
ãîëîâàìè ñ³ë ïðîéøëà ó
çàë³ Ìóêà÷³âñüêî¿ ðàéðàäè.
Â³êòîð ²âàíîâè÷ çàçíà÷èâ:
â íàø³é êðà¿í³ ìàº ä³ÿòè
ñóñï³ëüíèé äîãîâ³ð. Öå
ñòîñóºòüñÿ óñ³õ – ïî÷èíà-
þ÷è â³ä ð³âíÿ ñ³ëüñüêèõ
ðàä ³ çàê³í÷óþ÷è ïðåçèäåí-
òîì Óêðà¿íè.

«Ñàìå òàêà ìîäåëü ñòà-
íå çàïîðóêîþ âñòóïó
íàøî¿ êðà¿íè äî ªâðîñîþ-
çó», – êîíñòàòóâàâ Â³êòîð
Áàëîãà. ² äîäàâ ïðî ôàêò
ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó:
«Ñêîð³øå öå íå þðèäè÷íèé
äîêóìåíò, à àêò äîâ³ðè ì³æ
íàìè».

Ñóòü ï³äïèñàíîãî äîêó-

Â³êòîð Áàëîãà ï³äïèñàâ äîãîâ³ð
³ç ñ³ëüñüêèìè ãîëîâàìè

ìåíòó: íàðîäíèé äåïóòàò
çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ïðåäñòàâ-
ëÿòè ³íòåðåñè ìóêà÷³âñü-
êèõ ñ³ëüñüêèõ ãðîìàä ó
Âåðõîâí³é Ðàä³. Â³êòîð
²âàíîâè÷ íàãîëîñèâ – íåçà-
ëåæíî â³ä òîãî, õòî ³ ÿê³
ïàðò³¿ ïðåäñòàâëÿº ó
ñ³ëüðàäàõ, â³í íàëàøòîâà-
íèé íà åôåêòèâíó ñï³âïðà-
öþ ç óñ³ìà íà íàñòóïí³ 5

ðîê³â. Ñåðåä íàãàëüíèõ
çàâäàíü ïîë³òèêà, çîêðåìà,
ïðàöþâàòè íàä òèì, àáè
âèêîíàâ÷à âëàäà íå îáä³ëÿ-
ëà ì³ñöåâ³ áþäæåòè. Êð³ì
öüîãî, º ìåòà âèð³øóâàòè
ëîêàëüí³ ïðîáëåìè – íà-
ïðèêëàä, ç ÿê³ñíèì âîäîïî-
ñòà÷àííÿì, áóä³âíèöòâîì
øê³ë òîùî.

     Íåùîäàâíî Â³êòîð

Áàëîãà óæå
ï³äïèñàâ àíà-
ëîã³÷íó óãîäó
³ç ñ³ëüñüêèìè
ã ð î ì à ä à ì è
²ðøàâùèíè, à
íàéáëèæ÷èì
÷àñîì – ï³ä-
ïèøå ³ç ãðî-
ìàäîþ Ìóêà-
÷åâà.

«Òàê ñòàëî-
ñÿ, ùî íà öèõ
âèáîðàõ îá-
ëàñíà âëàäà
ïîä³ëèëà éîãî
(²ðøàâñüêèé
ðàéîí – Ðåä.)

ì³æ òðüîìà îêðóãàìè (äó-
ìàþ, íå âàæêî çäîãàäàòè-
ñÿ äëÿ ÷îãî). Àëå ìè ïî-
ñï³ëêóâàëèñÿ ³ ñï³ëüíî
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ, ùî íå
áóäåìî ä³ëèòè ëþäåé íà
ñîðòè, ÿê öå çðîáèëî íà-
÷àëüñòâî, ³ ÿ áóäó â ÿêîñò³
íàðîäíîãî äåïóòàòà ïðà-
öþâàòè íà âñ³ ñåëà – íå çà-
ëåæíî â³ä òîãî, äî ÿêîãî

îêðóãó ¿õ â³äíåñëè», – ðîç-
ïîâ³â Â³êòîð Áàëîãà ïðî
ïîä³þ. À ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³
³ç ãîëîâàìè ñ³ëüðàä Ìóêà-
÷³âùèíè òîðêíóâñÿ Â³êòîð
Áàëîãà ³ òåìè ºâðîïåéñü-
êî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè.
«Àëüòåðíàòèâè âñòóïó äî
ªâðîïåéñüêî¿ óí³¿ íåìàº»,
– çàçíà÷èâ Â³êòîð ²âàíî-
âè÷. Â³í ðîçïîâ³â ïðî òðè
âàæëèâ³ êðîêè, ÿê³ íàøà
êðà¿íà ìàº çðîáèòè ó öüî-
ìó íàïðÿìêó öüîãî ðîêó.
Öå – âèð³øåííÿ ïðîáëåìè
ïîë³òâ’ÿçí³â Þë³¿ Òèìî-
øåíêî òà Þð³ÿ Ëóöåíêî,
ïðèéíÿòòÿ Âèáîð÷îãî êî-
äåêñó. ßêùî öå ñòàíåòüñÿ,
òîä³ ñòàíå ìîæëèâèì
òðåò³é, íàéâàæëèâ³øèé
êðîê – ï³äïèñ ó ëèñòîïàä³
äîãîâîðó ïðî àñîö³àö³þ ³
çîíó â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ³ç
ªâðîñîþçîì. Íà ïðàêòèö³
äëÿ ðÿäîâîãî óêðà¿íöÿ öå
â³äçíà÷èòüñÿ áåçâ³çîâèì
ðåæèìîì ³ç ºâðîïåéñüêè-
ìè êðà¿íàìè.

Âë.³íô.

Íà «×åðâåíîìó âèí³» ó
ì³ñò³ íàä Ëàòîðèöåþ
éîãî îðãàí³çàòîðè òà
ó÷àñíèêè âñòèãëè íå
ëèøå ïðèãîñòèòè ëþäåé
öèì íàïîºì, à é îáãîâî-
ðèòè ñàìó ãàëóçü. Öüî-
ãî ðîêó â ðàìêàõ ôåñòè-
âàëþ âïåðøå ïðîéøëà
ì³æíàðîäíà òóðèñòè÷íà
êîíôåðåíö³ÿ – «Âèíîðîá-
ñòâî – ÿê ñêëàäîâà ñòà-
ëîãî òóðèçìó Êàðïàòñü-
êîãî ðåã³îíó».

     Êð³ì çàêàðïàòö³â,
íà êîíôåðåíö³þ ç’¿õàëè-
ñÿ é âèíîðîáè ç Óãîð-
ùèíè, Ñëîâà÷÷èíè òà
Àâñòð³¿. Óñüîãî áóëî
áëèçüêî 50 ó÷àñíèê³â.

Ï³äïðèºìåöü Àíäð³é
Áàëîãà ââàæàº, ùî öåé
íàïðÿìîê òóðèçìó º ïåð-
ñïåêòèâíèì äëÿ êðàþ:
«Ïîòð³áíî äîêëàñòè çó-
ñèëü äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿
âèííîãî òóðèçìó. Öå äîç-

Çðîáèòè âèíîðîáñòâî òóðèñòè÷íîþ â³çèò³âêîþ êðàþ
В Мукачеві за ініціативи Андрія Балоги пройшла конференція, присвячена розвитку туризму

âîëèòü çá³ëüøèòè ê³ëü-
ê³ñòü òóðèñò³â, ÿê³ ïðè-
¿çæàþòü äî íàñ. Â³ä öüî-
ãî Çàêàðïàòòÿ ëèøå âèã-
ðàº».

«Íà çàõ³ä ó÷àñíèêè
ç³áðàëèñÿ, àáè îáãîâîðè-
òè, ÿê ïðèñêîðèòè íàïðÿ-
ìîê âèííîãî òóðèçìó, –
çàçíà÷èâ ïåðøèé çàñòóï-
íèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Ìó-
êà÷åâà Åðíåñò Íóñåð.
– ßêùî ó íàñ öåé íàïðÿì
ï³äå, òî öå  ³ íîâ³ âèíîã-
ðàäíèêè, ³ íîâ³ âèíîðîáí³
ï³äïðèºìñòâà. Â³äïîâ³ä-
íî, é íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ».

«Íà êîíôåðåíö³¿ ìè îá-
ãîâîðèëè ìèíóëå, ñüîãî-
äåííÿ ³, ñïîä³âàþñÿ,
ñâ³òëå ìàéáóòíº âèíî-
ðîáñòâà Çàêàðïàòòÿ, –
ðîçïîâ³â ó÷àñíèê êîíôå-
ðåíö³¿, âèíîðîá Áåðåã-
³âñüêîãî ðàéîíó ²âàí
Óðñòà. – Íó à çàãàëîì
â³äïîâ³äü, ÿêó ÿ îñîáèñ-

òî õî÷ó çíàéòè äëÿ ñåáå
çàãàëîì – ÿê ìè, ïðè-
âàòí³ âèíîðîáè, âïèñóº-
ìîñÿ ÷è íå âïèñóºìîñÿ
ó òóðèñòè÷íå æèòòÿ
êðàþ». Ïàí Óðñòà íàãî-
ëîøóº – âèíîðîá³â º áà-
ãàòî, à âëàñíå âèíîãðà-
äàð³â – ìàëî. À öå ð³çí³

ïîíÿòòÿ. Ïðî âèíîãðà-
äàð³â âëàäà çãàäóº íå òàê
óæå é ÷àñòî.

Âèíîðîáè ßíîø Êî-
íÿð³ òà Éîæåô Êàøàð-
êî – ãîñò³ íà êîíôåðåíö³¿
³ç Óãîðùèíè. Âîíè êà-
æóòü, ùî â³ä ñàìîãî ïðî-
âåäåííÿ ôåñòèâàëþ ó

Ìóêà÷åâ³ ó
çàõîïëåí³,
ðàçîì ç
òèì ¿ì ö³êà-
âî ä³çíàòè-
ñÿ ³ ïðî
î ñ î á ë è -
âîñò³, ó
òîìó ÷èñë³
é ïðîáëå-
ìè, çàêàð-
ïàòñüêîãî
â è í î ã ð à -
ä à ð ñ ò â à .
Íàø³ æ âè-
ð î á í è ê è
âèíà êà-
æóòü, ùî

äîñâ³ä ó ö³é ãàëóç³
óãîðö³â, áåçïåðå÷íî,
ö³ííèé, àëå éîãî ïîêè ùî
âàæêî ïåðåéíÿòè – ó
ñóñ³äí³é äåðæàâ³ ä³º
ñïåö³àëüíèé çàêîí, ùî
ðåãóëþº âèíîðîáñòâî,
â³äòàê ðîáèòü æèòòÿ âè-
íîðîáàì ïðîñò³øèì. Â

Óêðà¿í³ æ çàêîí ïðî âèíî
Âåðõîâíà Ðàäà òàê ³ íå
ïðèéíÿëà.

Íà ñàì³é êîíôåðåíö³¿ ¿¿
ó÷àñíèê³â ïðèâ³òàâ
ì³ñüêèé ãîëîâà Ìóêà÷å-
âà Çîëòàí Ëåä’ºë. Îï³-
ñëÿ íà çàõîä³ ïðåçåíòó-
âàëè äîñë³äæåííÿ Ìóêà-
÷³âñüêîãî äåðæàâíîãî
óí³âåðñèòåòó «²ííîâàö³¿ â
òóðèçì³ ÿê øëÿõ óñï³ø-
íîãî ïðîñóâàííÿ âèíî-
ðîáíî¿ ïðîäóêö³¿» òà ïðî-
åêò ìàðøðóòó «Êàð-
ïàòñüêîãî òóðèñòè÷íîãî
øëÿõó».

Ïðî îñîáëèâîñò³ âè-
íîãðàäàðñòâà íà Ìóêà÷-
³âùèí³ òà Áåðåã³âùèí³ êî-
ëåãàì ðîçïîâ³ëè âèíîðî-
áè ²âàí Óðñòà òà Âàñèëü
Àíòàëîâñüêèé. Ãîñò³ ³ç-
çà êîðäîíó, â³äïîâ³äíî,
ðîçïîâ³ëè ïðî öþ ãàëóçü
íà ¿õ áàòüê³âùèí³.

Âë.³íô.

Çîëòàí Ëåíäºë â³òàº ó÷àñíèê³â êîíôåðåíö³¿

Â³êòîð Áàëîãà îñîáèñòî ï³äïèñàâ óãîäó
ç êîæíèì ñ³ëüñüêèì ãîëîâîþ.

Про мукачівські та іршавські села подбають у Верховній Раді
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Òåì, êòî íå îãëÿäûâåòñÿ íàçàä, íå çàãëÿíóòü âïåðåä. (Ý. Áåðê).

ÍÀØÀ ÀÍÊÅÒÀ

– ßê Âè ñàì³ ïðåäñòàâèëèñÿ á
íàøèì ÷èòà÷àì?

– ß, Òåðåç³ÿ Ëàñë³âíà Îáåðòþõ,
äèðåêòîð îäíîãî ç ïåðâåíö³â ñå-
ðåä ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ
Ìóêà÷åâà - øâåéíî¿ ôàáðèêè, ÿêà
ñâîþ ïðîäóêö³þ âèïóñêàëà óæå
â ð³ê Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè íàøîãî
íàðîäó ó Âåëèê³é Â³ò÷èçíÿí³é
â³éí³.

– Âàø óëþáëåíèé êîë³ð, çàïàõ,
ïðîäóêò, íàï³é?

– Ìîæå òîìó, ùî íàðîäèëàñÿ
âçèìêó, ëþáëþ á³ëèé êîë³ð. Ñí³ãó,
êâ³òó÷èõ ñàä³â, îäÿãó íàðå÷åíî¯,
á³ëèõ òðîÿíä, ãâîçäèê… Óëþáëå-
íèé çàïàõ - äóõè "Åêëåò". Ïåðåâà-
ãó,  íàâ³òü íàä íàéâèøóêàí³øèìè
öèòðóñîâèìè ïëîäàìè,   â³ääàþ
íàøèì ÿáëóêàì. À íàéêðàùèì
íàïîºì äîñ³ äëÿ ìåíå çàëèøàºòü-
ñÿ ÷àé. Ó ïîðó ìîãî äèòèíñòâà,
þíîñò³, ñòóäåíòñòâà  áóâ ÷óäîâèé,
àðîìàòíèé ÷àé - ãðóçèíñüêèé,
öåéëîíñüêèé, ³íä³éñüêèé… Äåøå-
âèé, ñïðàâæí³é,  áåç óñÿêèõ äîáà-
âîê ³  àðîìàòèçàòîð³â…

– ×èì äëÿ Âàñ ïàõíå äèòèí-
ñòâî?

– Êàêàî ç ìîëîêîì ³ ïðîñòîþ,
çà òðè êîï³éêè áóëî÷êîþ. Ñìàêî-
òà!

– Ùàñòÿ – öå ... ùî? Âè ùàñëè-
âà ëþäèíà?

– Íà ìîþ äóìêó, ùàñòÿ  íå òîä³,
êîëè òè íå ìàºø òóðáîò, êîëè â
ðàäîùàõ çàáóâàºø âñå ³ ïðî âñ³õ.
Ùàñëèâèé òîé, õòî ö³íóº ëþäåé ïî
¿õ çàñëóãàõ, õòî ðàä³º ¿õ óñï³õàì òàê,
í³áè òî éîãî äîñÿãíåííÿ. Çëà, çàç-
äð³ñíà  ëþäèíà íå ìîæå áóòè ùàñ-
ëèâîþ. ² â îäèíî÷êó ùàñëèâèì íå
áóäåø. Ïî-ñïðàâæíüîìó ùàñëè-
âà òà ëþäèíà, ÿêà äî ãëèáîêî¿ ñòà-
ðîñò³ çóì³ëà çáåðåãòè ñâî¿ íàéê-
ðàù³ ïî÷óòòÿ.

ß ùàñëèâà ëþäèíà. Ñâîº æ³íî-
÷å, ìàòåðèíñüêå ùàñòÿ îòîòîæ-
íþþ ç êðàñíîþ âåñíîþ. Ó ñâîº-
ìó áóéíîöâ³òò³ âîíà í³áè é íå
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ, òà â
òîé æå ÷àñ êîæíîãî ðàçó ì³íÿº
ñâîº îáëè÷÷ÿ. Ïðèäèâ³òüñÿ óâàæ-
í³øå. ² íåîäì³ííî ïîì³òèòå ð³çíè-
öþ. Îñîáèñòî äëÿ ìåíå ùàñòÿ –
ëþáèòè ³ áóòè ëþáèìîþ.

– Ó ÷îìó Âè áà÷èòå ñåíñ æèò-
òÿ?

– Ùå ç øê³ëüíî¿ ïàðòè íàì â³äî-
ìèé âèñë³â Ìèêîëè Îñòðîâñüêî-
ãî: "Íàéäîðîæ÷å ó ëþäèíè - öå
æèòòÿ. Âîíî äàºòüñÿ ¿é îäèí
ðàç…". Âåëèê³ é äóæå â³ðí³ ñëîâà.
Çíà÷åííÿ ¿õ ïî÷èíàºø ðîçóì³òè
òîä³, êîëè ìèíóâ òâ³é ïîëóäåíü
â³êó. ² òîä³ ïî÷èíàºø àíàë³çóâà-
òè, ïðèãàäóâàòè, ïîð³âíþâàòè…
À ïðî ï³äñóìîê ïðîæèòîãî íàéê-
ðàùå ñêàçàâ Àëüáåðò Åíøòåéí:
"Äîñòîéíå ò³ëüêè òå æèòòÿ, ÿêå
ïðîæèòå çàðàäè ³íøèõ ëþäåé".
Äëÿ äîñòîéíîãî æèòòÿ íå ïî-
òð³áíî ñòî ÷è é á³ëüøå ðîê³â.
Ïóøê³í çà íåäîâãå æèòòÿ ñòâîðèâ
ñò³ëüêè, ùî êîìóñü ³ äåñÿòè æèòò³â
çàìàëî…   Íàâ³òü íàéêîðîòøå
æèòòÿ äîñòàòíüî äîâãå äëÿ òîãî,
ùîá æèòè äîñòîéíî, ïî-ëþäñüêè,
ïàì'ÿòíî, äîáðå ³ ÷åñíî…

– Ùî òàêå, íà Âàøó äóìêó, ëþ-
áîâ?

– Â øê³ëüí³ ðîêè, êîëè âæå áóëè
ñòàðøîêëàñíèöÿìè, âèïèñóâàëè
âèñëîâëþâàííÿ ïîåò³â, ïèñüìåí-
íèê³â ïðî ëþáîâ. Ïðèãàäóþ, ÿê
ìè ïåðåïèñóâàëè îäíà â³ä îäíî¿
íîâèé, âè÷èòàíèé ó êíèæö³
âèñë³â. Ùå ç òî¿ áåçõìàðíî¿, áåç-
òóðáîòíî¿ þíàöüêî¿ ïîðè çàïàì'-
ÿòàâñÿ ìåí³ âèñë³â Ïðèøâ³íà:
"Ëþáîâ íà çåìë³ º ºäèíà íà çåìë³
äîñòîéíà ïîäèâó ñèëà". Ñüîãîäí³
ÿ çíàþ, ùî ëþáîâ º þíàöüêà, ìà-

òåðèíñüêà, ëþáîâ áàáóñ³ äî ñâî¿õ
îíóê³â. Öå ðîäèííà ëþáîâ.
Â³äò³íê³â ¿¿ áåçë³÷. À º ëþáîâ äî
îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿, ðîáîòè,  êîëåê-
òèâó, ó ÿêîìó òðóäèøñÿ… Ëþáèø
áàòüê³âñüêèé ä³ì, ð³äíå ì³ñòî,

Áàòüê³âùèíó…  À ñüîãîäí³ ÿ á³ëüø
çãîäíà ç Îëåêñàíäðîì Áëîêîì,
ÿêèé ñêàçàâ, ùî ò³ëüêè çàêîõàíèé
ìàº ïðàâî íà çâàííÿ ëþäèíè. Óçà-
ãàëüíþþ÷è öå âåëèêå ïî÷óòòÿ
ñüîãîäí³, çìîæó ñêàçàòè, ùî
ëþäñüêà ëþáîâ íàñò³ëüêè ñèëüíà,
ùî çäàòíà ïåðåðîäèòè é ñàìó
ëþäèíó.

– Âè äîáðå ïàì’ÿòàºòå íàéùàñ-
ëèâ³øèé äåíü ñâîãî æèòòÿ? À
íàéíåïðèºìí³øèé?

–Çàãàëîì ó æèòò³ êîæíî¿ ëþäè-
íè º ïàì’ÿòí³ äí³, äîáðèé ñïîìèí
ïðî ÿê³ æèâèòü ¿¿ àæ äî îñòàíêó.
Äëÿ ìåíå íàéïàì’ÿòí³øîþ  áóëà
ñóáîòà, 28 ñåðïíÿ. Äåíü, êîëè â
ÇÀÃÑ ÿ ïðèéøëà ÿê Òåðåç³ÿ Áó-
÷èíà, à çà ê³ëüêà õâèëèí âèéøëà
çâ³äòè Òåðåç³ºþ Îáåðòþõ. Òàê,
äåíü íàøîãî âåñ³ëëÿ çàïàì’ÿòàâ-
ñÿ íàéá³ëüøå. Ìàáóòü òîìó, ùî
í³êîëè íå æàëêóâàëà, ùî â ñâîº-
ìó æèòò³ çóñòð³ëà òàêó ïðåêðàñ-
íó, ïîðÿäíó ëþäèíó ÿê ì³é ÷î-
ëîâ³ê.

² ïðî íàéâàæ÷³ â æèòò³ äí³ äîá-
ðå ïàì’ÿòàþ.  Öå  êîëè ïðîùàëà-
ñÿ ç áàòüêàìè, ÿê³ â³ä³éøëè ó ïî-
òîéá³÷íå æèòòÿ.

– ×îãî Âè í³ çà ùî íå çìîæåòå
ïðîáà÷èòè ³íøèì ëþäÿì?

–– Áàéäóæîñò³, ë³íîù³â, âïåð-
òîñò³. ß ðîçóì³þ ëþäèíó, ÿêà âì³º
ïðåêðàñíî ïðàöþâàòè, âîëîä³º
òàêèìè ïðèéîìàìè, ÿê³ âàæêî
ïåðåäàòè. Íå ðàç çóñòð³÷àëà
òêàëü, øâà÷îê, ÿê³ ïðàöþâàëè òàê,
ùî çàëþáóºøñÿ. À îñü ðîçïîâ³-
ñòè, ðîçêðèòè ñóòí³ñòü ñâî¿õ ïåðå-
äîâèõ ïðèéîì³â  íå âì³ëè. Ïàì’ÿ-
òàþ, áóëà ó íàñ òêàëÿ-áàãàòîâåð-
ñòàòíèöÿ Ìàðãàðèòà Âîðîí³íà.
Êîëè ¿¿ ïðîñèëè ðîçïîâ³ñòè ÿê
âîíà äîñÿãàº ðåêîðäíèõ ïîêàç-
íèê³â, ïîä³ëèòèñÿ ñåêðåòàìè, òî
æ³íêà êàçàëà: ïðèéä³òü, ïîäèâ³òü-
ñÿ… Òàêèõ ïîâàæàþ. À îñü êîëè
âì³ºø ñàì, à íå õî÷åø íàâ÷èòè
³íøèõ,  íå ïîâàæàþ. Íà ìîþ äóì-
êó, íåùàñíà òà ëþäèíà, ÿêà íå ðî-
áèòü òîãî, ùî âîíà ìîæå, à áå-
ðåòüñÿ çà òå, ÷îãî íå ðîçóì³º, ùî
¿é íå ï³ä ñèëó.

– ßê Âè ñïðèéìàºòå õðèñòè-
ÿíñüêó çàïîâ³äü: «Âîçëþáè âî-
ðîã³â ñâî¿õ»?

– Ñòàðàþñÿ äîòðèìóâàòèñÿ çà-
ïîâ³ä³ Õðèñòîâî¿, õî÷à ³ ââàæàþ,
ùî âîðîã³â ó ìåíå íåìàº.  À âî-
ðîã³â íå ïðîêëèíàòè òðåáà, à äÿ-
êóâàòè ¿ì. Áî âîíè âêàæóòü íà òâî¿
ïîìèëêè. Äðóç³ íå çàâæäè çðîá-
ëÿòü òå. Àëå âèñëóõîâóþ÷è «ïî-

ðàäè» â³ä âîðîã³â, òðåáà ðîáèòè
âñå íàâïàêè.

– Ùîñü ìîæå äîâåñòè Âàñ äî
ñë³ç?

– Ìîæó ïóñòèòè ñëüîçó ç
â³ä÷àþ. Àëå íà ñàìîò³. Ùîá îá-

ëåãøèòè äóøó. ß ñèëüíà íàòóðà. ²
íå áàæàþ, ùîá õòîñü áà÷èâ ìåíå
ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ, íå õî÷ó ùîá
ìåíå õòîñü âò³øàâ.

– ßêèìè ÿêîñòÿìè òðåáà âîëî-
ä³òè, ùîá äîñÿãòè óñï³õó? ×è º ó
Âàñ îñîáèñòà ôîðìóëà óñï³õó?

– Ìîÿ ìàìà êàçàëà íàì ä³òÿì,
ùî ðîáîòà íàéêðàùèé ë³êàð, áî
âèë³êîâóº òðè áîëÿ÷êè: íóäüãó,
âàäó ³ á³äí³ñòü. Öüîãî ïðèíöèïó
äîòðèìóþñü âñå æèòòÿ. ² ùå: íàä
óñå â ëþäèí³ ö³íþ âåñåëèé íîðîâ.
Äîáðèé, çäîðîâèé óñì³õ, àëå íå
íàñì³øêà, â³ðíà îçíàêà äóøåâíî-
ãî çäîðîâ’ÿ. Ëþäèíà ³ç çäîðîâèì
ïî÷óòòÿì ãóìîðó, öå â êîëåêòèâ³
ñïðàâæí³é ñêàðá. Íå âèïàäêîâî
ïèñüìåííèêè â äðàìàòè÷í³ òâîðè
ââîäÿòü âåñåëóí³â. Íàñê³ëüêè ïðî-
ãðàâ áè ðîìàí Îëåñÿ Ãîí÷àðà
«Ïðàïîðîíîñö³» áåç Õîìè
Õàºöüêîãî, àáî Ìèõàéëà Øîëîõî-
âà –  «Ï³äíÿòà ö³ëèíà» êîëè á òàì
áóâ â³äñóòí³é ä³ä Ùóêàðü…

– ßêó ðîëü ó Âàøîìó æèòò³
â³ä³ãðàþòü ãðîø³?

– Ëþäèí³ áàãàòî ãðîøåé íå òðå-
áà. Íå ìîæíà æèòè çàðàäè ãðî-
øåé. À ùîá íàëåæíî ö³íóâàòè
ãðîø³, òðåáà ¿õ çàðîáëÿòè. Ò³ëüêè
çàðîáëåí³ òîáîþ ãðîø³ íàâ÷èø-
ñÿ ö³íóâàòè. ² ò³ëüêè òàê³ ãðîø³
ïðèíîñÿòü ðàä³ñòü.  Ãðîøåé ëþ-
äèí³ òðåáà ñò³ëüêè, ùîá ìàëà ç íèõ
ùàñòÿ… Íà ìîº ïåðåêîíàííÿ,
ëþäèíà ìàº áóòè ðîçóìíîþ, à íå
áàãàòîþ. Áàãàòñòâî ìîæíà âòðà-
òèòè âìèòü, à ðîçóì çàâæäè ïðè
òîá³…

– Ùî äëÿ Âàñ îçíà÷àº áóòè
â³ëüíèì?

– Ëþäèíà æèâå â ñóñï³ëüñòâ³, ³
áóòè â³ëüíîþ â³ä íüîãî íå ìîæå.
ßê ðåâíà  õðèñòèÿíêà ââàæàþ, ùî
õî÷ íà ñïîâ³ä³ ãð³õè é ïðîùåí³, òà
ïðî íèõ òðåáà ïàì’ÿòàòè ïîñò-
³éíî, ùîá íå ãð³øèòè çíîâó. Äó-
øåâíî ïðåêðàñíî â³äïî÷èâàºø ó
öåðêâ³. Ìîæíà ï³òè â ë³ñ, äî ð³÷êè,
íà ëîíî ïðèðîäè, ùîá â³äïî÷èòè
â³ä ñóºòè. Êîëè íå ìàþ çìîãè òîãî
çðîáèòè, ñëóõàþ ê³ëüêà õâèëèí
êëàñè÷íó ìóçèêó. Öå äëÿ ìåíå
îçíà÷àº áóòè â³ëüíîþ…

– ×è â³ä÷óâàºòå Âè ñòðàõ ïå-
ðåä ñìåðòþ?

– Ïî Áîæîìó çàêîíó íà Çåìë³
áåçñìåðòíèõ íåìàº. Ô³çè÷íî¿
ñìåðò³ íå òðåáà áîÿòèñÿ. À îñü
ïîãèáåë³ äóø³ òðåáà áîÿòèñÿ.
Äóøà çàâæäè ìàº áóòè ÷èñòîþ,
ãîòîâîþ äî çóñòð³÷³ ç Áîãîì. Ïå-
ðåä 21 ãðóäíÿ äèâóâàëàñÿ, ÿê áà-

ãàòî ëþäåé, íàâ³òü îñâ³÷åíèõ, ÷å-
êàëè «ê³íöÿ ñâ³òó». ßêîñü çàãîâî-
ðèëà ïðî ñìåðòü ³ç ñòàðèì ïåðå-
â³çíèêîì íà ÷îâí³. Ïåðåâîçèâ
ïðî÷àí äî ìîíàñòèðÿ. Çàïèòàëà
ïî ñâî¿é ìîëîä³é íà¿âíîñò³ êîëè

÷îâåí ðîçõèòàâñÿ, ÷è íå áî¿òüñÿ
ñìåðò³? Â³í ïîñì³õíóâñÿ é ñêàçàâ:
«Ä³â÷èíî, êðàùå ïîìåðòè íå äó-
ìàþ÷è ïðî ñìåðòü, àí³æ äóìàòè
ïðî íå¿, íàâ³òü òîä³, êîëè âîíà òîá³
íå çàãðîæóº».

– Âè í³êîëè íå çàìèñëþâàëèñü
íàä òèì, ÷è º æèòòÿ ï³ñëÿ
ñìåðò³?

– Æèòòÿ ìåðòâèõ ïðîäîâæóºòü-
ñÿ ó ïàì’ÿò³ æèâèõ. Äîáðà ïàì’-
ÿòü ïðî ëþäèíó, ¿¿ ä³ëà æèâå é
ï³ñëÿ ¿¿ ô³çè÷íî¿ ñìåðò³. Æèâå
äóøà ³ ï³ñëÿ ñìåðò³, áî âîíà áåç-
ñìåðòíà. Îñü ³ ìàº êîæåí æèâèé
çàäóìóâàòèñÿ íàä òèì, à ÿêó ïàì-
’ÿòü çàëèøèòü ïðî ñåáå ó ñïàäîê.
Âåëèêèé Ãåòå êàçàâ, ùî êîæíèé,
õòî íå â³ðèòü â ìàéáóòíº æèòòÿ, º
ìåðòâèì ³ äëÿ öüîãî, çåìíîãî
æèòòÿ.

– Ùî Âè âêëàäàºòå ó ïîíÿòòÿ
äîáðà ³ çëà?

– Êîæíà ëþäèíà â ñâîºìó æèòò³
ï³çíàëà äîáðî ³ çíàº, ùî òàêå çëî.
Òâîðèòè äîáðî çàïîâ³â íàì Ãîñ-
ïîäü íàø – ²ñóñ Õðèñòîñ. Òâîðÿ-
÷è äîáðî, íå çàäóìóþñÿ ïðî ñëà-
âó, íå áàæàþ, ùîá ìåí³ çà öå äÿ-
êóâàëè. Òâîðèòè äîáðî ñâÿùåí-
íèé îáîâ’ÿçîê êîæíî¿ ëþäèíè.

Çëà ïðàãíó íå ïóñêàòè â ñâîº
ñåðöå. ßê öå íå âàæêî, àëå ñòàðà-
þñü çëî ïåðåìàãàòè äîáðîì. Çà-
ãàëîì íà ñâ³ò òðåáà äèâèòèñü
ò³ëüêè äîáðèìè î÷èìà, ïî ñîá³
ëèøàòè ò³ëüêè äîáð³ ä³ëà…

– Âàñ ÷àñòî  çðàäæóâàëè?
– Ï³äâîäèòè – ï³äâîäèëè. Çäåá-

³ëüøîãî íå ïî çëîìó óìèñëó, à îñü
çðàäè – ïðîñòî íå ïàì’ÿòàþ. Íå
õî÷ó ïðî òàêå çãàäóâàòè. Ââàæàþ,
ùî ìåíå íå çðàäæóâàëè.

– Ùî Âàì äîïîìàãàëî äîëàòè
ïåð³îäè ïîâíîãî â³ä÷àþ?

– Ó ÷àñ ïîâíîãî â³ä÷àþ ïðàã-
íóëà íå âòðà÷àòè íàä ñîáîþ ÷è
ñèòóàö³ºþ êîíòðîëþ. Ðîáèòè öå
äîïîìàãàëà ìåí³ ìîëèòâà äî Ãîñ-
ïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà, Éîãî
Ïðåñëàâíî¿, Ïðåáëàãîñëîâåííî¿
Ìàòåð³ – Áîãîðîäèö³ Ä³âè Ìàð³¿.
Òîä³ ïðèõîäèëè ðîçäóìè, à â íèõ
øóêàëà âèõîäó ³ç ñêðóòè. ², ñëàâà
Áîãó, çàâæäè ïðèõîäèâ Â³í ìåí³
íà äîïîìîãó. Ó êíèç³ ïðèò÷³â Ñî-
ëîìîíîâèõ ïðî öå ñêàçàíî äóæå
äîáðå: «Ãîñïîäü äàº ìóäð³ñòü, ³ç
âóñò Éîãî – çíàííÿ ³ ðîçóì».
Äîíüîê  ñâî¿õ Íàòàë³þ  ³ Îëåñþ
öüîìó  â÷èëà, êàçàëà ¿ì: êîëè âàì
âàæêî, çâåðòàéòåñÿ ç ùèðèì ïðî-
õàííÿì äî Ãîñïîäà. ² îäåðæèòå
ïîðÿòóíîê. Òåïåð íàêàçóþ äîíü-

êàì, ùîá òî¿ çàïîâ³ä³ âíó÷îê ìî¿õ
íàâ÷àëè.

– À âçàãàë³, ÷è ³ñíóº Áîã?
–  Îáîâ’ÿçêîâî. Çìàëå÷êó áàòü-

êè â÷èëè ìåíå, ùî òðåáà ïîâàæà-
òè ³ ëþáèòè Áîãà. «Òîä³ Â³í

çì³öíèòü òåáå, äîíþ». ² ùå êàçà-
ëè, ùî îêð³ì Áîãà íå ñë³ä áîÿòèñÿ
í³êîãî. Çàêîí  – ïîâàæàé, ëþäåé
–ëþáè.

– ×è òðàïëÿëèñÿ ó Âàøîìó
æèòò³ ÷óäåñà?

–  Çâè÷àéíî. Îñîáëèâî òîä³,
êîëè âäàâàëîñÿ ïðîéòè êð³çü
«íåïðîáèâíó ÷èíîâíèöüêó
ñò³íó».

– Ñê³ëüêè ÷àñó Âè çìîãëè á
ïðîæèòè íà áåçëþäíîìó îñòðîâ³
³ ùî âçÿëè á ç ñîáîþ?

– Í³ñê³ëå÷êè. ß ëþäèíà äóæå
ïðèâ’ÿçàíà äî êîëåêòèâó, äðóç³â,
ð³äí³… Áåç óñüîãî öüîãî äåñü íà
áåçëþäíîìó îñòðîâ³, ÿê Ðîá³í-
çîí Êðóçî, ÿ á ³ äíÿ íå ïðîæèëà.

– Ó ÿêó åïîõó Âàì õîò³ëîñÿ á
æèòè ³ ç êèì ç ïðåäñòàâíèê³â
òî¿ åïîõè ñï³ëêóâàòèñÿ?

– Â åïîõó Îëåêñàíäðà Äþìà.
Íå âàæëèâî áàòüêà ÷è ñèíà. Àëå
òîä³ í³ÿêèé õàì íå ì³ã íàãîâîðè-
òè ãðóáîù³â æ³íö³. Éîãî á îäðà-
çó âèêëèêàëè íà äóåëü.×îëîâ³êè
áóëè ðèöàðÿìè. À ñüîãîäí³ ÷î-
ëîâ³êè íàâ³òü ì³ñöåì ó àâòîáóñ³
íå òå, ùî æ³íö³, ë³òí³é ëþäèí³ íå
ïîñòóïëÿòüñÿ.

–  ßê Âè ââàæàºòå, êðàñà
ñïðàâä³ ìîæå âðÿòóâàòè ñâ³ò?

– Í³. Êð³ì âèñëîâó çâåäåíîãî
äî çàïèòàííÿ «Êðàñà âðÿòóº
ñâ³ò», ó Ôåäîðà Äîñòîºâñüêîãî
º ùå é òàêèé: «Êðàñà ïðèòàìàí-
íà âñüîìó çäîðîâîìó». À ñâ³ò
ìîæå âðÿòóâàòè êðàñà äóøåâíà,
äîáðî, ÿêå òâîðÿòü ëþäè. Êîëè
äèâëþñÿ ïåðåäà÷³ ïðî êîíêóðñè
êðàñè, òî äèâóþñÿ, ÷îìó ìè
ñüîãîäí³ â³ääàºìî ïåðåâàãó
ä³â÷àòàì ³ç êðàñèâîþ çîâí³øí³-
ñòþ, êîëè ó íèõ ïîðîæíüî â êðàñ³
äóõîâí³é, äóøåâí³é, âíóòð³øí³é.
Ãëóïà êðàñà – íå êðàñà.

– Íà çàâåðøåííÿ: íà ÿêå çà-
ïèòàííÿ Âàì õîò³ëîñÿ á â³äïî-
â³ñòè?

– Õîò³ëà áè ïîâåñòè ìîâó ïðî
¿¿ âåëè÷í³ñòü ëþäèíó ïðàö³. Í³
êðàñà, ó ¿¿ ñüîãîäí³øíüîìó ðî-
çóì³íí³,  í³ áàãàò³¿, áåç òðóäÿùî¿
ëþäèíè, – ðîá³òíèêà, ñåëÿíèíà
í³÷îãî íå âàðò³. Ò³ëüêè ëþäèíà-
òâîðåöü çäàòíà çàáåçïå÷èòè äåð-
æàâó áàãàòñòâîì. Îñü ³ òðåáà
íàì ïîâåðíóòèñÿ äî ëþäèíè
ïðàö³ îáëè÷÷ÿì, ïîäÿêóâàòè ¿é
çà íàòõíåííó ïðàöþ, ñòâîðèòè ¿é
óìîâè äëÿ òàêî¿ ïðàö³. Òîä³ é ç
êðèçè âèéäåìî, ³ ïðî äåðæàâó
íàøó ó ñâ³ò³ çì³íèòüñÿ äóìêà íà
êðàùå.

«ÄÈÂ²ÒÜÑß ÍÀ ÑÂ²Ò ËÈØÅ
ÄÎÁÐÈÌÈ Î×ÈÌÀ…»
Цій жінці можна по доброму позаздрити: її красі, таланту, успіху, працьовитості, ду�

шевній щедрості, з якою звикла ділитися ще з того часу, коли почала писати свою
трудову біографію. І сьогоднішнє її життя мало чим відрізняється від напружених ви�
робничих буднів головної героїні кінофільму «Москва сльозам не вірить» в пору її ди�
ректорування. Бо немає творчих зупинок, й сьогодні вона затребувана і бажана…  Про
неї кажуть: активна, наполеглива, ділова, вимоглива, і дуже  справедлива. Сьогодні
на анкету міськрайонки відповідає директор ТОВ «Мукачівська швейна фабрика» Те�
резія Ласлівна ОБЕРТЮХ.
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Â²ÒÀªÌÎ ÔÐÎÍÒÎÂÈÕ
ÏÎÁÐÀÒÈÌ²Â!

Ïðåêðàñíå, Áîãîì äàðîâàíå 90-ð³÷÷ÿ çó-
ñòð³÷àþòü ó ö³ äí³ øàíîâàí³ ìóêà÷³âöÿìè
ó÷àñíèêè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè Åëå-
îíîðà Âîëîäèìèð³âíà Ñàäîâàÿ, Âàñèëü
Ôåäîðîâè÷ Ðèøêîâè÷, ßê³â Ïåòðîâè÷
Ñåðåäà.

Áàæàºìî âàì, äîðîã³ âåòåðàíè, ì³öíîãî
çäîðîâ’ÿ, äîâãèõ ³ ùàñëèâèõ ðîê³â æèòòÿ.
Ïîâàãè â³ä îòî÷óþ÷èõ. Äóøåâíîãî òåïëà
â³ä ð³äíèõ. Ñïàñèá³  âàì çà ðàòíèé ïîäâèã,

ñàìîâ³ääàíó  ïðàöþ ó ïî-
âîºíí³ ðîêè, îñîáèñòèé
âíåñîê  ó ðîçêâ³ò ð³äíîãî
Ìóêà÷åâà.

Î.Ì²ØÈÍ, ãîëîâà
ðàäè ì³ñüêîãî Òîâàðèñòâà

³íâàë³ä³â â³éíè  ³ Çáðîé-
íèõ Ñèë Óêðà¿íè.

ÍÈÇÜÊÈÉ ÓÊË²Í
Ë²ÊÀÐßÌ Â²Ä ÁÎÃÀ!

Ìè õî÷åìî âèñëîâèòè ùèðó ïîäÿêó ë³êà-
ðÿì î÷íîãî â³ää³ëåííÿ Îáëàñíî¿

Äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³, çîêðåìà, çàâ³äóþ÷³é
â³ää³ëåííÿì Õâîéíèöüê³é Ë.À., ë³êàðåâ³
Ãðèí÷àê Í.Ò., ìåäïåðñîíàëó Ì.².Ìàóðåð,
À.Â. Üðèçãàëîâ³é, Í.Â.Øïàê, Äàíêàíè÷
Ì.Â., Ãðèãîðåâñüê³é Â.². Ïîïï Ì.Â., Ìîë-
íàð ².Â. Ìîëíàð Å.Å., Ìåøêî ².Ì.Ëåíäºë,
Å.Æ. Ìàñëÿíèê Ñ.É., Ãîòüêî Ñ.É., Âîâê Ã.².
, ×å÷óð Ì.². çà  ¿õ ÷óéíå ³ òåïëå ñòàâëåí-
íÿ äî ä³òî÷îê, çà ¿õ ðîçóì, çà òåïë³
ïðèâ³òí³ ñëîâà, çà òóðáîòó, ëþäÿí³ñòü,
ïîðÿäí³ñòü.

Äàé Áîã âàì çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ âàì ³ âàøèì ðîäèíàì, Ìàìêà Áîæà
íåõàé âàñ ïîêðèâàº ñâî¿ì îìîôîðîì! Ìè
äÿêóºìî Áîãó çà òî, ùî âè âèë³êóâàëè
íàøó äèòèíó.

Ìàìà, áàáêà Ñàøêà Ø³ìîíà.

Êîëÿäíèêè Òÿ÷³âùèíè ³ Ðàõ³âùèíè
íàêîëÿäóâàëè òåëåôîíè ³ òåëåâ³çîðè

Êîëåêòèâ Ìóêà÷³âñüêî¿
öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿
ë³êàðí³ ùèðîñåðäå÷íî
â³òàº ç Äíåì íàðîäæåííÿ
çàâ³äóþ÷îãî æ³íî÷î¿
êîíñóëüòàö³¿, ãîëîâó
ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó

ÐÅØÅÒÀÐß
 Îìåëÿíà Âàñèëüîâè÷à

Øàíîâíèé ³ìåíèííèêó!
Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, çàâçÿòî¿

âäà÷³, ùàñòÿ ³ áëàãîäàò³, ñ³ìåéíîãî çàòèøêó ³
çëàãîäè, íàòõíåííÿ, äîáðîáóòó.

Áàæàºìî ìèðó ³ ñâ³òëî¿ äîë³,
Çàïàëó, åíåðã³¿, ñèëè äîâîë³.
Òâîð÷îãî âîãíèêó, â³ðè é íàñíàãè,
Ùåäðîñò³ ñåðöÿ, ëþäñüêî¿ ïîâàãè,
Íà äîâãèõ ñòåæêàõ Âàøî¿ íèâè
Áóäüòå çàâæäè Âè çäîðîâ³ ³ ùàñëèâ³!

Â. ÂÀÑÞÒÀ, ãîëîâíèé ë³êàð

ÙÈÐÎ ÏÎÇÄÎÐÎÂËßªÌÎ!

За підтримки народного
депутата Василя Петьовки
пройшов традиційний  огляд�
конкурс різдвяних колядок
«Віфлеємська зіронька». Цьо�
го року конкурс зібрав рекор�
дну кількість учасників. Всі
діти отримали в подарунок
від свого депутата мобільні
телефони, а заклади – теле�
візори, пральні машини, кара�
оке та килими.

Дошкільнята та школярі 1�4
класів починають готуватися
до конкурсу заздалегідь, що�
року вигадуючи нові сценарії.
Для них — це можливість не
лише виступити на сцені, а й
отримати за свої таланти
зовсім «дорослі» подарунки,
які щороку презентує дітворі
народний депутат України
Василь Петьовка.

Розпочалися цьогорічні ко�
ляди 9 січня у Великому Бич�
кові на Рахівщині. 10  дошкіль�
них навчальних закладів та 7
загальноосвітніх шкіл району
представили свої програми,
а оцінювало виступи кваліфі�
коване журі, в складі якого
були вчителі, громадські діячі
та депутати районної ради.
Кращий різдвяний колектив
визначали за певними крите�
ріями: вмінням колядувати і
вінчувати. Також оцінювали
костюми учасників, їх
відповідність тематиці сцен�
ки, а особливо — артистизм
юних талантів.

Переможцями  в конкурсі
журі одноголосно визнало
садочок № 4 із Великого Бич�
кова та Косівсько�Полянську
ЗОШ I�IIIст. №1. «Срібло» ви�
бороли,  відповідно, Річансь�
кий (с. Верхнє Водяне) ДНЗ
та Стримбівська (с. Верхнє
Водяне ) ЗОШ I�IIIст. Третіми
були в своїх групах Води�
чанський ДНЗ та Росішківсь�
ка ЗОШ I�IIIст. Учасники�пере�

можці отримали цінні призи
– мобільні телефони та пода�
рунки для своїх закладів: те�
левізори, мультимедійні про�
ектори, караоке, пральні ма�
шини та килими. Крім того, всі
дітки, що брали участь у кон�
курсі, пішли додому з солод�
кими подарунками.

10 січня «Віфлеємську
зіроньку» зустрічали у Рахові
та Тячеві. Зокрема, дітки Тяч�
івського району представили
низку програм, над якими
працювали протягом ос�
танніх двох місяців. Спочатку
уміння колядувати продемон�
стрували дошкільнята. «Наші
дітки вміють колядувати», —
розповіла завідуюча Тячівсь�
ким ДНЗ №1 Тетяна Прінц.
— Але ми у виступі намагали�
ся зібрати традиції коляду�
вання, які зустрічаються саме
у нашому районі. Цього року,
наприклад, це була побутова
сценка того, як у родинах про�
ходить Святий вечір. Батько
набирає у ложку кутю і підки�
дає її, вінчуючи на щастя і
долю. А потім приходять малі
колядники, які залицяються
до дівчат, що живуть у цій хаті.
Традиція ця давня і дуже гар�
на. Хочеться, аби діти і мо�
лодь не забували її». Слід ска�
зати, що за цю міні�виставу
Тячівський ДНЗ у підсумку
здобув друге місце, чому
були раді як дітки, котрих на�
городили мобільними теле�
фонами, так і керівництво зак�
ладу, яке отримало для по�
треб садочка пральну маши�
ну.

Найкращими серед дошк�
ільнят у Тячеві визнали вихо�
ванців Тересвянського ДНЗ
№ 3, котрі представили яск�
равий номер і навіть вивели
на сцену живу овечку, «пози�
чену» одними з батьків. Маля�
та (а найменшому коляднику

було всього 3 рочки) показа�
ли, як колядують у їхньому
селі — і за це отримали со�
лодкі подарунки, мобільні те�
лефони і плазмовий теле�
візор. Третій приз здобув Гру�
шевський ДНЗ, вихованці
якого торік були переможця�
ми «Віфлеємської зіроньки».
Вихователька групи Мар’яна
Чонка розповіла, що голов�
ною «фішкою» виступу малих
була колядка «Ой, у полі, полі»,
яку на різдвяні свята співають
лише у Грушеві. Серед інших
цікавих традицій — виготов�
лення спеціальних дзвонів�
«тризубів», калатання яких
має супроводжувати весь ви�
ступ колядників. Вірність тра�
диціям, за рішенням журі,
принесла вихованцям Гру�
шевського ДНЗ подарунок у
вигляді килима для ігрової
кімнати та мобільних теле�
фонів для усіх учасників кон�
курсу.

За дошкільнятами своє
вміння колядувати показува�
ли школярі молодших класів
Тячівського району. Тут діти
показали менше декорацій,

але аж ніяк не менше артис�
тизму. Врешті, серед дев’яти
шкіл кращою визнали коляду
учнів Тячівської ЗОШ №1.
Друге місце посів колектив
працівників та маленьких чи�
тачів Грушевської бібліотеки,
яка вперше взяла участь у
конкурсі�огляді. А третій приз
(система караоке та знову ж
таки мобільні телефони для
всіх учасників) здобули пер�
шокласники Біловарської
ЗОШ, виступ яких підкорив
присутніх народним гумо�
ром.

11  січня кращих у коляду�
ванні визначали у Нересниці
Тячівського району. У цьому
селищі в конкурсі взяли участь
6 дошкільних навчальних зак�
ладів та  11 шкільних колек�
тивів. Загалом – 170 учас�
ників. Серед дошкільнят пер�
ше місце вибороли  вихованці
садочка з Нересниці,  друге
місце — малята Тернівського
ДНЗ, а третє місце — Широ�
колузьке ДНЗ. Серед
шкільних колективів кращими
знову ж таки визнали програ�
му місцевої Нересницької

школи, друге місце журі
віддало учням Ганичівської
ЗОШ і третє місце – у колек�
тиву  Вільховецької ЗОШ.

Колядували 11 січня також
в актовому залі Ясінянської
ЗОШ I�III ст. № 2. Туди зібра�
лися групи колядників шести
дошкільних навчальних зак�
ладів та дев’яти загально�
освітніх шкіл району. Пере�
можцями журі визнало дитса�
док із Лазещини та Ясінянсь�
ку ЗОШ I�III ст. № 5. Другі
місця зайняли Ясінянський
ДНЗ № 2 та Квасівська ЗОШ
I�III ст. Третіми були Білинсь�
кий ДНЗ та Ясінянська ЗОШ I�
III ст. № 3.

Завершилася ж цьогорічна
“Віфлеємська зіронька” 13
січня в Бурштині та Нижній
Апші, де дітки теж відзначи�
лися чудовим виконанням ко�
лядок та різдвяних пісень, за
що отримали солодкі та цінні
подарунки від народного де�
путата України Василя Петь�
овки. Цікаво, що в усіх насе�
лених пунктах, де проходило
свято коляди, як батьки, так
вихователі і діти відзначали
потрібність подібного кон�
курсу, який дозволяє не лише
зберегти закарпатські тра�
диції, а й залучити всю роди�
ну до підготовки, об’єднати її
одним задумом. Між тим,
“Віфлеємська зіронька”, як
обіцяють організатори кон�
курсу, не стане єдиним таким
проектом на Закарпатті. Як
зауважила під час концерту у
Тячеві обласний депутат Ма�
рія Думнич, Тячівщина та Ра�
хівщина виявилися такими ба�
гатими на таланти, що нині у
Василя Петьовки та його ко�
манди визріла думка створи�
ти й інші конкурси, на яких діти
та молодь могли би прояви�
ти себе.

Марина КОВТИК
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Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до Поста�
нови правління Пенсійного фонду України № 24�1 від
10.12.2012 року що зареєстрована в Міністерстві юс�
тиції України 27.12.2012 року за №2204/2516 та згідно
закону України Про внесення змін до статей 9 і 25 Зако�
ну України «Про збір та облік єдиного внеску на загаль�
нообов’язкове державне соціальне страхування» зміни�
лися строки подання звітності та сплати єдиного соц�
іального внеску а саме: Подача звітності

ФО � підприємці, у тому числі ті, які обрали спро�
щену систему оподаткування, формують та подають до
органів Пенсійного фонду звіт самі за себе один раз на
рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом.

Звітним періодом є календарний рік. Звіт подається
за формою згідно з додатком 5. Сплата ЄСВ

платники єдиного внеску зобов’язані сплачувати
єдиний внесок , нарахований за календарний рік, до 10
лютого наступного року.

платники єдиного внеску � фізичні особи �
підприємці,     що обрали спрощену систему оподатку�
вання, та членів сімей таких осіб, які беруть участь у
провадженні ними підприємницької діяльності зобов’�
язані сплачувати єдиний внесок поквартсільно до 20
числа місяця, що настає за кварталом, за який спла�
чується єдиний внесок.

Подача звітності
ФО — підприємці, які забезпечують себе робо�

тою самостійно � займаються незалежною   професій�
ною   діяльністю,    а   саме   науковою,   літературною,
артистичною, художньою, освітньою або викладацькою,
а також медичною, юридичною практикою, в тому числі
адвокатською, нотаріальною діяльністю, або  особи,  які
провадять релігійну  (місіонерську)  діяльність,   іншу
подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо
від цієї діяльності, за умови, що такі особи  не  є найма�
ними  працівниками  чи  підприємцями,   самі за  себе
формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт
один раз на рік до 01 травня року, наступного за звітним
періодом.

Звітним періодом для них є календарний рік. Звіт
подається за формою згідно з додатком 5.

Сплата ЄСВ
  Дані особи сплачують єдиний соціальний внесок

до 01 травня наступного за звітнім роком.
Подача звітності та сплата ЄСВ

  ФО � підприємці, які обрали спрощену систему
оподаткування, звільняються від сплати за себе єди�
ного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або
інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію
або соціальну допомогу.

Звіт зазначеними особами не подається.
Також повідомляємо, що з 01 січня 2013 року було

змінено рахунки по сплаті Єдиного соціального внеску,
їх можете отримати в приміщенні управління Пенсій�
ного фонду за місцем реєстрації страхувальників, для
жителів м. Мукачево та Мукачівського району зверта�
тися за адресою м.Мукачево вул. Миру 151 ж (прохідна
«Мукачівприладу» біля танка) громадська приймальна.

Звіти подаються у віконце № 6. Тел. 54899
По питанням  сплати  Єдиного соціального  внеску

фізичними  особами – підприємцями звертатись
в каб.№ 5.  Тел.21144

Â²ÒÀªÌÎ Ç ÞÂ²ËÅªÌ!
 Çàâòðà  ùèðîñåðäíî â³òàºìî ÷à-

ð³âíó, ìóäðó æ³íêó ç â³äêðèòèì,
äîáðèì ñåðöåì òà ùåäðîþ äó-
øåþ, òàëàíîâèòîãî ïðîôåñ³îíà-
ëà â òîðã³âë³, êåð³âíèêà ñó÷àñ-
íîãî òèïó, çàñòóïíèêà äèðåêòî-
ðà ÒÎÂ «Ãàñòðîíîì «Ìóêà÷å-
âî»

Ìàð³þ ²âàí³âíó
ÐÅØÅÒÀÐ

 ç þâ³ëåéíèì Äíåì íàðîäæåííÿ.
Áàæàºìî íàø³é äîðîã³é, ìèë³é, êðàñèâ³é,
³íòåë³ãåíòí³é þâ³ëÿðö³ íîâèõ çâåðøåíü,
îïòèì³çìó, çäîðîâ’ÿ òà äîáðà íà äîâã³,
ìèðí³, ùàñëèâ³ ðîêè. Íåõàé ïðèòà-
ìàííà Âàì ïîðÿäí³ñòü, âèñîêèé
ïðîôåñ³îíàë³çì ùå äîâãî-äîâãî ñëó-
ãóþòü íà áëàãî íàøîìó êîëåêòèâó.
Çè÷èìî â³êó äîâãîãî, çäîðîâ’ÿ äîá-
ðîãî, â³ä ð³äíèõ – ðàäîñò³ ³ ùèðîñò³, â³ä äîë³ – ìèëîñò³,
â ðîáîò³ – óñï³õ³â ³ íàñíàãè. Áóäüòå çäîðîâ³, áóäüòå áà-
ãàò³ íà â³ääàíèõ ³ ùåäðèõ ñåðöåì êîëåã.

Äóæå øàíóþ÷³ Âàñ êîëåãè ç ÒÎÂ «Ãàñòðîíîì
«Ìóêà÷åâî» ³ ÒÎÂ «ËàòÓæ».

Шостий рік поспіль Мука�
чево гостинно прийняло
учасників дитячого шахово�
го фестивалю «Різдвяне Му�
качево». Цього разу фести�
валь взяв під опіку народний
депутат Віктор Іванович
Балога, завдяки чому були
придбані численні призи
для учасників змагань. На
урочисте відкриття шахово�
го свята завітали міський
голова Золтан Золтанович
Лендьел, його заступник,
президент федерації шахів
Закарпатської області Олек�
сандр Юрійович Галай та
відомий шаховий меценат
Йозеф Реш. Вони побажа�
ли юним шахістам спортив�
них та творчих успіхів і вис�
ловили сподівання, що фес�
тиваль принесе учасникам
велике задоволення і чудові
враження.

Позмагатись за почесні
кубки, медалі та призи при�
їхали 85 юних шахістів з вось�
ми областей України. Три дні
за шахівницями велись без�
компромісні поєдинки. У
старшій віковій групі (1997
р.н. і молодші) впевнену гру

«Ð³çäâÿíå Ìóêà÷åâî» çáèðàº äðóç³â

продемонстрував і здобув
перемогу Віктор Самосюк
з Києва. На другому місці
Дмитро Воробець з Пусто�
мит Львівської області.
Трійку призерів замкнув му�
качівець Андрій Вачиля. У
змаганні дівчат найкращий
результат показала Соломія
Якимчук з Дрогобича. На
другому і третьому місцях
відповідно мукачівка Ната�
лія Федака  та львів’янка
Віра Сидоряк. Серед най�

молодших шахістів (2001 р.н)
не було рівних вихованцю
Мукачівської шахової школи
Олександру Решетарю.
Його результат – 11 очок з
11 можливих (!). Сашко вже
вкотре довів, що є дуже пер�
спективним шахістом, адже
у неповні 11 років на його
рахунку вже чимало перемог
у багатьох престижних турн�
ірах. Срібну нагороду отри�
мав Євген Шафір з Вінниці,
а бронзу виборов Андрій

Їжак з Берегова. Трійка при�
зерів серед дівчат виглядає
так : Євгенія Дзятко
(Хмельницький), Дана Гер�
шкович (Мукачево), Євгенія
Тимошенко (Ужгород).

Крім двох основних
турнірів, організатори про�
вели ще одне змагання з
блискавичних шахів, де ко�
жен з учасників мав усього 4
хвилини для обдумування на
всю партію. Призові місця
здобули відповідно Микола
Воробець  (Пустомити),
Віктор Самосюк та Віталій
Стасюк (Івано�Франківськ).
Серед дівчат кращими були
: Соломія Якимчук, Лідія
Юдіна (м.Южне Одеської
обл.) та Дарія Шаповало�
ва (м.Южне).

Приємно відзначити, що у
змаганнях взяли участь
навіть 5�річні шахісти, які
роблять тільки перші кроки
на шляху до спортивних вер�
шин і наш фестиваль став
для них (як і для всіх інших
учасників) чудовою школою
вдосконалення шахової май�
стерності.

Олександр Федів, го�
ловний суддя фестивалю

З 1 січня мінімальна зарплата та про�
житковий мінімум для працездатних
осіб зросли з 1134 до 1147 гривень. До
кінця року цей показник має зрости до
1218 гривень. Тим, хто отримує
мінімальну пенсію, також не варто роз�
раховувати на її суттєве зростання.
Прожитковий мінімум для осіб, що
втратили працездатність (а отже, і
мінімальна пенсія) з 1 січня зріс лише
на 10 гривень —до 894 гривень. Ста�
ном на 1 грудня 2013 року він буде 949
гривень.

Прожитковий мінімум для дітей до 6

З 2013�ГО «МІНІМАЛКА»
ЗРОСЛА НА 13 ГРИВЕНЬ

А максимальна допомога з безробіття тепер понад 4,5 тисячі гривень

років з 1 січня становить 972 гривні, з
1 грудня буде 1032 гривні. Для дітей
віком від 6 до 18 років з 1 січня – 1210
гривень, з 1 грудня – 1286 гривень.
Прожитковий мінімум на одну особу
(цей показник використовують при
розрахунку різних субсидій та соціаль�
них допомог) з 1 січня становить 1108
гривень. Під кінець 2013 року він зрос�
те до 1176 гривень.

З січня збільшиться і максимальна
допомога з безробіття. Оскільки набув
чинності Закон «Про зайнятість», тепер
мак-симальний розмір з безробіття

обмежується не середньою зарплатою
по регіону, а чотирма прожитковими
мінімумами. А це понад 4,5 тисячі гри�
вень.

Звичайно, ті, хто мав копійчану зар�
плату, отримуватимуть таку ж копійча�
ну допомогу. На максимальний розмір
зможуть претендувати лише ті, хто пра�
цював на високооплачуваних посадах.
Розмір матеріальної допомоги безро�
бітним залежить від розміру заробіт�
ної плати на попередньому місці праці
та страхового стажу. В середньому це
70 відсотків від середньої зарплати.

Гумор у нашому житті
маєнеабияке значення.
Особливо тоді, коли його

відтворюють наші чарівні
краянки – майстерно,  ціка�
во, розмаїто, жваво, арти�
стично, пишучи приперче�
ним закарпатським діалек�
том. Завдячуючи праце�
любству, любові до поезії і,
звичайно ж, непересічному
таланту, а ще – великому та
щирому бажанню  твори�
ти.

Саме так творить і дарує
людям усмішку Клара Ко�
ворданій. Шляхетна закар�
патська жіночка зібрала з
джерел народної  мудрості
зерна доброго гумору, за�
фіксувала кумедні мізанс�
цени буденного життя і по�
дарувала широкому чи�

тацькому загалу самобут�
ню збірку «...Із  погарчиком
вина, з дарабчиком
сала...», яка вийшла у світ у
видавництві «Карпатська
вежа». Прочитавши її,  ро�
зумієш, що прекрасний та�
лант  на диво всім розкрив�
ся розмаїтою палітрою.
Своєю книгою пані Клара
створила таку собі творчу
«візитівку» рідного Закар�
паття з відповідним яскра�
во�колоритним гумором,
продемонструвала, що наші
милі й дотепні жінки добре
розуміються на гуморі і
шляхетно поповнюють
ряди творців здорового
сміху.

Головне управління юстиції у
Закарпатській області оголошує
конкурс на заміщення вакантних
посад на; постійну посаду голов�
ного державного виконавці!
міського відділу державної вико�
навчої служби Мукачівського
міськрайониого управління юс�
тиції. Вимоги: вища юридична ос�
віта за освітньо � кваліфікаційним
рівнем «Спеціаліст», «Магістр»
стаж роботи за фахом в дер�
жавній службі на посаді держав�
ного виконавця не менше 1 року,
або стаж роботи за фахом в інших
сферах управління не менше 3
років, навики роботи на комп’ю�
тері. Термін прийняття доку�
ментів протягом ЗО календар�
них днів з дня оголошення про
проведення конкурсу. Додаткова
інформація надасться кадровою
службою.

За    довідками        звертатися:
м.Ужгород,    Головне    управління
юстиції    у  Закарпатській області,
пл. Народна 4, 6�ий поверх, каб.
№ 636 тел. (222) 3�42�53.

ÊÀÄÐÎÂÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

Колектив бібліотеки Мукачівського державно�
го університету висловлює щирі співчуття ко�
лезі Маріанні Юріївні ГЛАГОЛІ та її родині

з приводу тяжкої втрати – смерті улюбленого
дідуся

БАЛОГА  Івана  Юрійовича.
Не стало дорогої і близької людини, завжди

готової прийти на допомогу. Словами важко за�
гоїти на серці страшну рану від такої втрати.

Сумуємо разом з Вами.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
ПрАТ «Мукачівське АТП 12106» має намір отри�

мати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в ат�
мосферне повітря. Зауваження від громадських
організацій та окремих громадян можуть надсила�
тися протягом 30 календарних днів на адресу
Міськвиконкому: вул. Пушкіна, 2, відділ економіки,
каб. 46.

Телефон для довідок: (03131) 3�59�77

ÄÎÁÐÎÃÎ ÂÀÌ ÍÀÑÒÐÎÞ!



     Продається земельна дiлянка в с.
Кленовець, площею 0,13 Га. Є світло,
газ, в кінці участка – річка.

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

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

06004 га для садівництва або під забу�
дову в районі  вул. Великогірної  (неда�
леко від дороги та комунікацій).  Зверт.
095�8610797.
     продається приватизована зе�

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

 Тел. 095�3283911, 0502739597
     Продається  (НЕДОРОГО!) ділянка

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

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.
     Продається 2�поверховий буди�

нок  у Кольчині на вул. ШелестЦіна
27000�недобудований , під дахом, зе�
мельна ділянка 17,5 сотин, Є сад, но�
вий колодязь,ділянка огороджена.

Зверт.0660047327.
     Продається дачна ділянка  площею

0.076,   в урочищі "Ловачка". Є держав�
ний акт власності  з кадастровим но�
мером. Ціна за домовленістю.

Тел. 0955169394.
     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  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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     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 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.
Плюс�літня кухня з кімнатою, 7сотин
землі. Тел.066�4670618. 3�94�72.
     Продається добротний будинок

з гаражем та прибудовами в с.

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.

      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
КУПЛю�квартиру у центрі м.Мука�
чева�добротну, бажано старо�
чеської або староугорської побу�
дови. (кількість кімнат ззначення
не має).
Звертатися 050�66�05022.

Продається шлакбаум
вуличний фірми

“А!МОТОРС”.
тел.: 050 694 59 86

     Продаються металеві ворота з
хвірткою – 5 х 1,8 метра. Довідки
тел.: 050�979�14�51.
      Продається 2�дверний холо�

дильник побутовий  LG у хорошому
стані. Ціна �6 тис. гривен. Можли�
ва скидка. Зверт. 095�5771283.
      Продається  ліжко з матрацем

200 на 80 см з двома висувними
шухлядами. У відмінному стані. Т.
050�3722104.
      Продам дубові бочки для вина:

одна 180 літрів, друга 120 літрів,
б/к у доброму стані. Ціна договір�
на. 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 «Перемо�
га». Тел. 4�10�09.

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

«ТЕЛЕСВІТ» на вул.
 Яр.Мудрого,5�а

Тел. 050�9134424

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�поліро�
вана темно�коричневого кольо�
ру у хорошому стані. Звертати�
ся 0506634516.
     Пропоную послуги  в ролі

домашньої господарки  по до�
мовленому графіку. Звертатися
по тел. 0993755221.

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

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

ШУКАЮ РОБОТУ
Інженера з охорони праці, на�

чальника (інспектора) відділу
кадрів. Освіта 6 досвід роботи,
посвідчення, знання законодав�
ства України, володіння ПК.

Зверт. 050!130!8894.

Виготовлення документації
з питань охорони праці, по!
жежної безпеки для фірм та
малих підприємств.

Тел. 050!1308894

ПРОДАЄТЬСЯ
     маслобойка виробничою потуж!

ністю 500 кг насіння  за зміну. Зверт.
по тел. 3!90!45. 099!217!5426.
     новий 7�секційний котел на твер�

де і газоподібне паливо.
Зверт. 3�90�45. 099�2175426.

     продається  автомобіль ВАЗ�
2108 на запчастини. Ціна договір�
на. Зверт. 050�5232745. 0997752292

Òîâàðè òà ïîñëóãè

Досвідчений бухгалтер
з 8!річним досвідом

шукає роботу
за спеціальністю.

Тел.0958891365.

НА ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Виконаю замовлення на в’язані

речі спицями чи крючком, а також
художня вишивка хрестиком.

Дзвнити 099!3755221.



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 9999917  ñ³÷íÿ 2013 ð.

¹ 2 (954)¹ 2 (954)¹ 2 (954)¹ 2 (954)¹ 2 (954)

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 07.01.2013 р.  по  13.01.2013 р.

За даними міського Комбінату благоустрою.

1.Герей Степан Іванович – 1948 р.н.
2.Юска Марія Василівна –1938 р.н.
3.Чернецький Ярослав Михайлович – 1977 р.н,
4.Кузнецов Леонід Миколайович – 1946 р.н,
5.Волошин Михайло Павлович –1935 р.н.
6.Рекало Зінаїда Яківна –1925 р.н.
7.Василенко Олексій Тимофійович –1946 р.н,
8.Кареліков Олександр Андрійович –1941 р.н.
9.Туряниця Олександр Олександрович –1977 р.н.
10.Гостак Клара Андріївна –1948 р.н.
11.Щербей Михайло Федорович –1946 р.н.
12.Митрович Мисаїл Васильович – 2012 р.н.
13.Чепурненко Валентина Петрівна – 1926 р.н.

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

     Склопакети різної товщини, двохкамерні та з
енергозберігаючого скла

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

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

товлення склопакетів.

ÏÐÈÉÌÅ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ØÂÀ×ÎÊ
Ï³äïðèºìñòâî ãàðàíòóº:

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

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

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

ÏÀÒ «ÌÓÊÀ×²ÂÑÜÊÀ
ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÀ ÔÀÁÐÈÊÀ

«ÌÐ²ß»

ÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀÂÒÐÀÒÀ
     Втрачене Посвідчення про право на пільги  гр. Ба�

лог Катерини Антонівни, видане міським відділом соц�
забезпечення, вважати недійсним.
     Втрачене посвідчення члена сім’ї загиблої  С №

223267, видане 19.12.2012 р. Мукачівським міськсобе�
зом  на ім’я Білик Олег Ромуальдович, вважати недійсним.
     Втрачену довідку, форми 4�ОПП, видану Мукачів�

ською ОДПІ на ім’я Матл Міклош Євгенович (ід.
код.2436212971), вважати недійсною.



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

ÌÓÊÀ×ÅÂÎ
ì³ñüêðàéîííà ãàçåòà

2 (954)2 (954)2 (954)2 (954)2 (954)
 10 10 10 10 10 17 ñ³÷íÿ 2013 ð.

ñò.ñò.ñò.ñò.ñò.

Ãäå áåçîòðàäåí ïîñåâ, òàì ñêîðáíàÿ âûðàñòåò æàòâà. (Êàòîí).Ãäå áåçîòðàäåí ïîñåâ, òàì ñêîðáíàÿ âûðàñòåò æàòâà. (Êàòîí).Ãäå áåçîòðàäåí ïîñåâ, òàì ñêîðáíàÿ âûðàñòåò æàòâà. (Êàòîí).Ãäå áåçîòðàäåí ïîñåâ, òàì ñêîðáíàÿ âûðàñòåò æàòâà. (Êàòîí).Ãäå áåçîòðàäåí ïîñåâ, òàì ñêîðáíàÿ âûðàñòåò æàòâà. (Êàòîí).

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
ÍÀ 3 Ì²ÑßÖ²

ÀÊÖ²ß!!!

ÀÊÖ²ß!!!

Ó ÃÐÈÂÍ² – 20 % Ð²×ÍÈÕ
Ó ÄÎËÀÐÀÕ ÑØÀ – äî 8 % Ð²×ÍÈÕ

Ó ªÂÐÎ – äî 7 % Ð²×ÍÈÕ

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 21 Ñ²×Íß

ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

  12.50 Òåìíèé ñèëóåò. 13.05 Êîð-
äîí äåðæàâè. 13.20 Õ/ô "Âèçâîëå-
íà çåìëÿ". 14.40 Â³êíî â Àìåðèêó.
15.05 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.10 Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 16.00 Õ/ô "Ïîä-
â³éíèé êàïêàí". 18.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ñ³ëüðà-
äà. 19.00 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.20 Êðè-
âå äçåðêàëî. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí-
³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 21.30 Ì³ñöå çóñòð³÷³.
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³.
23.00 Ï³äñóìêè. 23.10 Ñïîðò. 23.15
Ïîãîäà. 23.20 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
23.50 Ê³íî â äåòàëÿõ. 00.35 Ïîì³æ
ðÿäêàìè. 01.00 Ï³äñóìêè. 01.10
Ñïîðò. 01.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïå-
ðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãîëîâíå.
02.15 Ñâ³òëî. 02.40 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ".

Êàíàë «1+1»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.20, 03.20 ÒÑÍ: "ÒÑÍ" .06.45,
07.10, 07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 07.25 Ì/ô "Åñê³ìîñêà"
(1). 09.25 Ì/ô. 09.50, 17.15 Ò/ñ "Âå-
ëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1).
11.50 Õ/ô "Áóäèíîê ³ç ñþðïðèçîì"
(1) .15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå" .20.15,
21.15 Ò/ñ "Âñå ïî÷àëîñÿ ó Õàðá³í³".
22.15, 02.30 "Ãðîø³". 23.35, 03.35
Ò/ñ "Òåîð³ÿ áðåõí³ - 3" (2). 00.35,
04.20 Õ/ô "Ðåâîëþö³º, ÿ ëþáëþ
òåáå" (2).

IÍÒÅÐ
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30
Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 09.10 Ò/ñ
"Øïèãóí" 1-4ññ. 12.35 "Äåòåêòèâè".
13.10 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì". 14.35, 18.10 Ò/ñ
"Æèòòÿ, ÿêîãî íå áóëî". 16.20 "Æäè
ìåíÿ". 20.00 "Ïîäðîáèö³". 20.30
"Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ". 20.35 Ò/ñ
"Ìàð'¿íà ðîùà". 22.15 Ò/ñ "Çðàäíèê".
01.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ.

 ICTV
06.40, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.40 Ôàêòè òèæ-
íÿ. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.25, 00.55 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.15, 16.35 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 12.35 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 12.55 Ò/
ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.05,
20.10 Ò/ñ "Ìîðñüêèé ïàòðóëü".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 22.20 Ôàêòè.
Ï³äñóìîê. 22.55, 02.30 Ñâîáîäà
ñëîâà. 01.50 ÏðîÖ³êàâå. 02.00
Ôàêòè.

ÎÐÒ
09.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.00
"Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
12.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!". 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.25 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.25 "Õî÷ó çíàòè". 16.00,
01.30 "Òè íå îäèí". 16.25 "Äåøåâî
òà ñåðäèòî". 17.05, 02.00 Ò/ñ "Íå-
ð³âíèé øëþá". 18.40, 03.10 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 19.55, 00.40 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Â³êòîð³ÿ". 23.25 Í³÷í³ íîâèíè. 23.40
"Âîëÿ ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü".

ÑÒÁ
06.00 "×óæ³ ïîìèëêè. Âèáóõîâà õâè-
ëÿ". 06.45, 16.10 "Âñå áóäå äîáðå!".
08.25, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà
ïðî ç³ðîê". 09.50 Õ/ô "×àñ ùàñòÿ"
(1). 11.50 Õ/ô "×àñ ùàñòÿ-2" (1). 13.40
"Áèòâà åêñòðàñåíñ³â". 14.40 "Êîõà-
íà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 19.45, 22.35 "Íàö³î-
íàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-
5". 02.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2). 03.10
Õ/ô "Äâ³ ³ñòîð³¿ ïðî êîõàííÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà

06.00, 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.10 Ò/ñ "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.50
Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.45 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Ò/ñ "Ñë³ïà
êóëÿ - 5: Ñìàðàãäîâà ñïðàâà Àãåí-
òà" (1). 11.50, 04.50 Òîê-øîó "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàí-
íÿ. 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò. 17.10 Ò/
ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1). 19.20 Òîê-
øîó "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ
"Äèêèé - 3" (1). 21.45 Õ/ô "Õàëê" (2).
00.00 Õ/ô "Ç ìåíå ãîä³" (2). 02.00 Õ/ô
"² â á³äíîñò³, ³ â áàãàòñòâ³" (1). 04.10
Ò/ñ "Ñìàê ãðàíàòà" (1).

Ò Å Ò
06.55 Ò/ñ "ßê ÿ çóñòð³â âàøó
ìàìó" (1). 07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè
- â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãî-
âîðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ
"ßêîñü ó êàçö³" (1). 12.55 Òâîþ
ìàìó!. 13.35 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà
íÿíÿ" (1). 14.40, 20.30 Äàåøü ìî-
ëîäüîæ!. 15.40, 00.20 Âàéôàéòåðè.
16.05 Ò/ñ "Áàðâèõà 2" (1). 17.05,
01.20 Äîñâ³äîñ. 17.40 Â³òàëüêà.
18.25, 21.35 Îäíà çà âñ³õ. 19.25
Áîãèíÿ øîï³íãó. 19.50 Ò/ñ "Â³ñ³ìäå-
ñÿò³" (2). 22.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âî¿". 23.00 Äóðíºâ + 1. 23.25 Ò/ñ
"Ðåàëüíà êðîâ" (3). 00.55 Êóçíÿ
ç³ðîê 3. 01.45 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - Ï³äñóì-
êîâèé âèïóñê "7 äí³â" (ïîâòîð). 11.10
- Ïðîãíîç ïîãîäè. 11.15 - Ò/ñ. 12.25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -"×ÀÑ".
12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç êîìåí-
òàð³â. 13:00 - Êîíöåðò . 14:00 - Ì/ô.
14:30 - "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ. 15:40 -
Äîê/ñ. 16.30 - "×ÀÑ". 16.40 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 17.00 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 17:05 - Ä/ô. 17.50
- Ì/ô. 18.15 - Ò/ñ. 19:00 - "×ÀÑ".
19:35 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - Ïðÿìà
ìîâà. Áåç êîìåíòàð³â. 20.00 - "Äó-
õîâíå äæåðåëî". Ïðÿìèé åô³ð.
20.45-  Äîê/ñ. 21.15 - "Ðåñòîðàííèé
Ã³ä". 21:30 - "×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ. 22:50
- Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë
13.20 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè". 14.40,
15.40 Teen Time. 14.45 Ò/ñ "Àé-Êàðë³".
15.45 Ò/ñ "Òðåòÿ ïëàíåòà â³ä Ñîí-
öÿ". 17.55, 20.35 Ò/ñ "Âîðîí³íè".
19.15, 01.00 Ñïîðòðåïîðòåð. 21.40
Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 22.40 Ò/ñ "Øêî-
ëà" (2). 23.45 Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï-
³ðà" (2). 01.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
01.15 Ò/ñ "Ïë³òêàðêà". 02.40, 03.40
Çîíà íî÷³. 02.45 Ìåäèöèíà Êè¿âñü-
êî¿ Ðóñ³. 03.00 Ñëîâî ³ ç³ëëÿ. 03.10
Ñâ³ò Þð³ÿ Äðîãîáè÷à. 03.25 Óí³âåð-

òà ñåðäèòî". 17.05, 02.05 Ò/ñ "Íå-
ð³âíèé øëþá". 18.40, 03.10 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 19.55, 00.45 "Íåõàé
ãîâîðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ
"Â³êòîð³ÿ". 23.25 Í³÷í³ íîâèíè. 23.40
"Çàäèðàêè". Íîâèé ñåçîí.

ÑÒÁ
06.00 "×óæ³ ïîìèëêè. Ìîâ÷àçíèé
ñâ³äîê". 06.45, 16.10 "Âñå áóäå äîá-
ðå!". 08.25, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà ïðàâ-
äà ïðî ç³ðîê". 09.50 "Ç³ðêîâå æèòòÿ.
Âèïðîáóâàííÿ àëêîãîëåì". 10.50 Õ/
ô "Äî÷êà" (1). 12.40 Õ/ô "Äâ³ ³ñòîð³¿
ïðî êîõàííÿ" (1). 14.40 "Êîõàíà, ìè
âáèâàºìî ä³òåé". 18.00, 22.00
"Â³êíà-Íîâèíè". 19.45, 22.35 "Íà-
ö³îíàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü
âñ³!-5". 02.25 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2).
03.10 Õ/ô "Ìàíäð³âêà ó çàêîõàí³ñòü"
(1).

  ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 04.40 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.10 Ò/ñ "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.15
Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
.09.20, 12.45, 21.45 Ò/ñ "Ñë³ä" (1).
10.00 Ò/ñ "Ñë³ïà êóëÿ - 5: Ñìàðàã-
äîâà ñïðàâà Àãåíòà" (1). 11.50 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35 Ùèðî-
ñåðäå ç³çíàííÿ .16.00 Ïðàâî íà çà-
õèñò. 17.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá" (1).
19.20, 03.35 Òîê-øîó "Ãîâîðèòü Óê-
ðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Äèêèé - 3" (1).
20.50 Ò/ñ "Ïðàâî íà ïðàâäó" (1).
22.20 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 00.15 Ò/ñ
"Òþäîðè. Òðåò³é ñåçîí" (3). 01.10
Ëàñêàâî ïðîñèìî. 02.00 Íà âàë³-
çàõ. 02.45 Óêðà¿íà. 20 ðîê³â æèòòÿ.

Ò Å Ò
06.00 Ñ÷àñòüå åñòü. 06.40 Ä³çíàé-
ñÿ ÿê. 06.55 Ò/ñ "ßê ÿ çóñòð³â âàøó
ìàìó" (1). 07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ
"ßêîñü ó êàçö³" (1). 12.55, 19.25
Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.35 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40, 20.30 Äà-
åøü ìîëîäüîæ!. 15.40, 00.20 Âàé-
ôàéòåðè. 16.05 Ò/ñ "Áàðâèõà 2" (1).
17.05, 01.20 Äîñâ³äîñ. 17.40 Â³òàëü-
êà. 18.25, 21.35 Îäíà çà âñ³õ. 19.50
Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.00 Ò/ñ "Ìå-
òîä Ëàâðîâî¿". 23.00 Àíåêäîòè.
23.25 Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ" (3). 00.55
Êóçíÿ ç³ðîê 3. 01.45 Äî ñâ³òàíêó.

  «Ì-ñòóä³î»
7:00 - 10.30  - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ" .
11:05 -  Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð" .12:30 -
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Òîï õ³ò 20" (ïî-
âòîð). 14:30 - "×ÀÑ". 14.45 - Ò/ñ.
15:40 - Äîê/ñ. 16:30 - "×ÀÑ". 16:40 -
Ïðÿìà 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 êàç-
êà. 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

 09.00, 16.45 Ò/ñ "Â³îëà Òàðàêàíî-
âà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ïðèñòðàñòåé".
10.05, 19.35 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
13.15, 14.20 Kids Time. 13.20 Ì/ñ
"Çëþêè áîáðè". 14.40, 15.40 Teen

ñèòåòè ìèëîñåðäÿ. 03.45 Õòî ãî¿â
ðàíè êîçàêàì? 04.00 Ð³äí³ ñò³íè.
04.15 Â³í âðÿòóâàâ íàñ â³ä ÷óìè.
04.30 Íàéêðàù³... Ñåðåä ïîâèòóõ.
04.40, 05.15 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
04.45 Êíÿãèíÿ Îëüãà. 05.00 Íåçíàé-
îìêà.

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 22 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

13.05 Õ/ô "²âàí Áàáóøê³í" 1, 2ñ.
15.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð.
15.20 Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 16.10 Õ/ô
"Ñìåðòü ï³ä â³òðèëîì". 18.20 Íîâè-
íè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. 19.05 Êðèâå äçåðêàëî.
20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.00
Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
21.25 Ñîö³àëüíå øîó "Àäðåíàë³í".
22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00
Ï³äñóìêè. 23.10 Ñïîðò. 23.20 Â³ä
ïåðøî¿ îñîáè. 23.50 Âåëèê³ áèòâè.
Â³éíà ×åðâîíî¿ òà Á³ëî¿ Òðîÿíä.
00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè. 01.00 Ï³äñóì-
êè. 01.10 Ñïîðò. 01.20 Íîâèíè (³ç
ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45 Ïðî ãî-
ëîâíå. 02.15 Õ/ô "²âàí Áàáóøê³í" 1,
2ñ.

Êàíàë «1+1»
06.05 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.25 ÒÑÍ: "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1"
.07.25 Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00,
17.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 2" (1). 12.00, 13.00, 20.15,
21.15 Ò/ñ "Âñå ïî÷àëîñÿ ó Õàðá³í³".
14.00 "Íå áðåøè ìåí³ - 3". 14.50
"Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè". 15.45 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 2". 16.45, 03.15 "ÒÑÍ.
Îñîáëèâå". 22.15, 02.25 "Óêðà¿íñüê³
ñåíñàö³¿". 23.40, 03.45 Ò/ñ "Òåîð³ÿ
áðåõí³ - 3" (2). 00.40, 04.30 Õ/ô
"Â³äîáðàæåííÿ" (2).

IÍÒÅÐ
06.00 Ò/ñ "Äîêàçè". 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 Ïîäðî-
áèöÿõ. 09.10, 20.35 Ò/ñ "Ìàð'¿íà
ðîùà". 11.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè...
ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì". 12.55,
18.10 Ò/ñ "Æèòòÿ, ÿêîãî íå áóëî".
14.40 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.20
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.15 Ò/ñ "Ñåðöå
Ìàð³¿" (1). 20.00, 01.35 "Ïîäðîáèö³".
20.30, 02.05 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
22.15 Ò/ñ "Çðàäíèê". 00.00, 02.05
Õ/ô "Êðèâàâèé ñïîðò" (2). 03.35 Ä/
ñ "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
07.45 Åêñòðåíèé âèêëèê. 08.45 Ôàê-
òè. Ðàíîê. 09.15, 19.25, 00.15 Íàä-
çâè÷àéí³ íîâèíè. 10.15, 16.35 Ò/ñ
"Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â". 12.40
Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè. 12.45 Ôàê-
òè. Äåíü. 13.00, 22.20 Ò/ñ "Ïðîêó-
ðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.10 Ò/ñ
"Ìîðñüêèé ïàòðóëü". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 20.10 Ò/ñ "ÄÀ¯øíèêè". 23.50
Ò/ñ "Òàêñ³". 01.15 Õ/ô "Ëèñòîíîøà
çàâæäè äçâîíèòü äâ³÷³" (2). 03.25
ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
09.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.00
"Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
12.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.25 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.25 "Õî÷ó çíàòè". 16.00,
01.35 "Òè íå îäèí". 16.25 "Äåøåâî

Time. 14.45 Ò/ñ "Àé-Êàðë³". 15.45 Ò/
ñ "Òðåòÿ ïëàíåòà â³ä Ñîíöÿ". 17.55,
20.35 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.15, 01.00
Ñïîðòðåïîðòåð. 21.40 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 22.40 Ò/ñ "Øêîëà" (2). 23.45
Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.10
Ò/ñ "Ïë³òêàðêà". 02.35, 03.30, 04.20
Çîíà íî÷³. 02.40 Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ
çà÷èíàºòüñÿ î 18.00. 02.55 ß, ìèë-
³ñòþ Áîæîþ, ïàí âîçíèé. 03.20 Óê-
ðà¿íñüêèé Ñîëîìîí, àáî Óêðà¿íñü-
êà ïðàâäà ³ çàêîí. 03.35 Âèäðÿïà-
òèñÿ íà ïîïà. 03.50 Áèé, õòî öíîò-
ëèâèé. 04.05 Âòðà÷åí³ ïðàâà. 04.25
Ãåîðã³é Íàðáóò. Æèâ³ êàðòèíè.
04.40, 05.15 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà.
04.45 Íåâãàìîâíèé Ïàíòåëåéìîí.

ÑÅÐÅÄÀ, 23 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

09.35 Óðÿä íà çâ'ÿçêó ç ãðîìàäÿíà-
ìè. 10.15 Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 11.45 Ïðå-
ì'ºðà. Ä/ô "Ñì³õîòâîðåöü Ïàâëî
Ãëàçîâèé". 12.20 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 12.30
Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 13.00 Õ/ô "²âàí
Áàáóøê³í" 3, 4ñ. (çàêë.). 15.10 Ä³ëî-
âèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 15.15 Ò/ñ "Ìà-
ðóñÿ". 16.05 Õ/ô "Òàê ³ áóäå". 18.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 18.45
Ä³ëîâèé ñâ³ò. 19.00 Áåíåô³ñ Î.Âî-
ðîáåé. 20.50 Ìåãàëîò. 20.55 Îô³ö-
³éíà õðîí³êà. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 21.35 Êðèâå
äçåðêàëî. 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà,
Êåíî. 23.00 Ï³äñóìêè. 23.10 Ñïîðò.
23.15 Ïîãîäà. 23.20 Â³ä ïåðøî¿ îñî-
áè. 23.50 Âåëèê³ áèòâè. Áèòâà ï³ä
Ãàñòèíãñîì. 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè.
01.00 Ï³äñóìêè. 01.10 Ñïîðò. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.45
Ïðî ãîëîâíå. 02.15 Õ/ô "²âàí Áà-
áóøê³í" 3, 4ñ. (çàêë.).

Êàíàë «1+1»
06.05 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.20, 03.15 ÒÑÍ: "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 07.25 Ì/ô "Åñê³ìîñêà"
(1). 10.00, 17.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1) .12.00,
13.00, 20.15, 21.15 Ò/ñ "Âñå ïî÷à-
ëîñÿ ó Õàðá³í³". 14.00 "Íå áðåøè
ìåí³ - 3" .14.50 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðà-
ìè". 15.45 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè - 2".
16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå". 22.15,
02.30 "Òàáó ç Ìèêîëîþ Âåðåñíåì".
23.35, 03.40 Ò/ñ "Òåîð³ÿ áðåõí³ - 3"
(2) .00.35, 04.25 Õ/ô "²ðëàíäåöü" (2).

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Äîêàçè". 07.00, 18.00
Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
"Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30 Ñïîðò ó
Ïîäðîáèöÿõ. 08.00, 08.30, 09.00,
12.00 "Íîâèíè". 09.10, 20.35 Ò/ñ
"Ìàð'¿íà ðîùà". 11.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
12.55 Ò/ñ "Æèòòÿ, ÿêîãî íå áóëî".
14.40 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.20
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.15 Ò/ñ "Ñåðöå
Ìàð³¿" (1). 18.10 Ò/ñ "Æèòòÿ, ÿêîãî
íå áóëî" Çàêëþ÷í³ ñåð³¿. 20.00, 01.25
"Ïîäðîáèö³". 20.30, 01.55 "Ñïîðò ó
Ïîäðîáèöÿõ". 22.15 Ò/ñ "Çðàäíèê".
23.55, 02.00 Õ/ô "Àìåðèêàíñüêèé
í³íäçÿ 2: Êîíôðîíòàö³ÿ" (2). 03.25
Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
06.55, 07.35 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 07.05 Ò/
ñ "Ëåñÿ+Ðîìà". 07.45 Íåñåêðåòí³
ôàéëè. 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15,
19.25, 00.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè.
10.15, 16.35 Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ
ë³õòàð³â". 12.40 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿-
íñüêè. 12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00,
22.25 Ò/ñ "Ïðîêóðîðñüêà ïåðå-
â³ðêà". 14.10, 20.10 Ò/ñ "ÄÀ¯øíèêè".
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 23.55 Ò/ñ
"Òàêñ³". 01.20 Õ/ô "Ïàðøèâà â³âöÿ"
(2). 02.55 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
04.00 Íîâèíè. 05.05, 09.15 "Äîá-
ðîãî ðàíêó". 09.30 "Êîíòðîëüíà çà-
êóï³âëÿ". 10.00 "Æèòè çäîðîâî!"
11.00, 04.05 "Ìîäíèé âèðîê". 12.15
"×àñ îá³äàòè!". 12.50 "Äîáðîãî çäî-
ðîâ'ÿ÷êà!" 14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.25
"Çðîçóì³òè. Ïðîáà÷èòè". 15.25
"Õî÷ó çíàòè". 16.00, 01.25 "Òè íå
îäèí". 16.25 "Äåøåâî òà ñåðäèòî".
17.05, 01.55 Ò/ñ "Íåð³âíèé øëþá".
18.40, 03.05 "Äàâàé îäðóæèìîñÿ!"
19.55, 00.30 "Íåõàé ãîâîðÿòü". 21.00
"×àñ". 21.30 Ò/ñ "Â³êòîð³ÿ". 23.25
Í³÷í³ íîâèíè. 23.40 Ñåðåäîâèùå
ïðîæèâàííÿ.

ÑÒÁ
06.05 "×óæ³ ïîìèëêè. Ïîëþâàííÿ íà
á³ëÿâêó". 06.45, 16.10 "Âñå áóäå
äîáðå!". 08.25, 18.20 "Íåéìîâ³ðíà
ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.55 "Ç³ðêîâå
æèòòÿ. Ç³ðêîâ³ âä³âö³". 10.50 Õ/ô
"Ìàíäð³âêà ó çàêîõàí³ñòü" (1). 12.55,
03.25 Õ/ô "Ïðèëåòèòü ðàïòîì ÷àð³-
âíèê" (1). 14.45 "Êîõàíà, ìè âáè-
âàºìî ä³òåé". 18.00, 22.00 "Â³êíà-
Íîâèíè". 19.45, 22.35 "Íàö³îíàëü-
íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5".
02.40 Ò/ñ "Äîêòîð Õàóñ" (2).

 ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.10 Ò/ñ "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.30
Ïîä³¿ .07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,

13.10 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00 Òâîð÷èé
âå÷³ð Ê.Ìåëàäçå. 12.10, 04.25 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü" .15.20, 02.50
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî
íà çàõèñò. 17.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1) .19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 20.00 Ò/ñ "Äèêèé -
3" (1). 20.50 Ò/ñ "Ïðàâî íà ïðàâäó"
(1). 21.45 Ò/ñ "Ñë³ä. Ë³êâ³äàòîð" (2).
22.30 Õ/ô "Ìåõàí³ê" (2). 00.15 Ò/ñ
"Òþäîðè. Òðåò³é ñåçîí" (3). 01.10 Õ/
ô "ß çíàþ, ùî âè çðîáèëè ìèíóëî-
ãî ë³òà" (3).

Ò Å Ò
06.00 Ñ÷àñòüå åñòü. 06.40 Ä³çíàé-
ñÿ ÿê. 06.55 Ò/ñ "ßê ÿ çóñòð³â âàøó
ìàìó" (1). 07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ
"ßêîñü ó êàçö³" (1). 12.55, 19.25
Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.35 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40, 20.30 Äà-
åøü ìîëîäüîæ!. 15.40, 00.20 Âàé-
ôàéòåðè. 16.05 Ò/ñ "Áàðâèõà 2" (1).
17.05, 01.20 Äîñâ³äîñ. 17.40
Â³òàëüêà. 18.25, 21.35 Îäíà çà âñ³õ.
19.50 Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.00 Ò/
ñ "Ìåòîä Ëàâðîâî¿". 23.00 Àíåêäî-
òè. 23.25 Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ" (3).
00.55 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 01.45 Äî ñâ³òàí-
ê ó.

«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 - "×ÀÑ".
11:05 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
"×ÀÑ". 12:40 -  Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  Äîê/ñ . 14:00 -
Ì/ô. 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
- "Ë³êàðñüêà òîðáèíêà" (ïðÿìèé åô³ð).
20.45 - "Àêòóàëüíå ³íòåðâ'þ". 21.00
- "Ãðà â 10-êó" (ïðÿìèé åô³ð). 21:30
- "×ÀÑ" . 22:05 - Ò/ñ. 22.50 - Ò/ñ.
23:50 -  Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåä-
í³øå. 06.40, 07.10, 07.40, 08.45
Ï³äéîì. 07.30, 08.30, 19.00, 00.45
Ðåïîðòåð. 07.35, 08.35, 19.20,
01.05 Ïîãîäà. 09.00, 16.45 Ò/ñ "Â³î-
ëà Òàðàêàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ
ïðèñòðàñòåé". 10.05, 19.35 Ò/ñ "Òà-
òóñåâ³ äî÷êè". 13.15, 14.20 Kids
Time. 13.20 Ì/ñ "Çëþêè áîáðè".
14.40, 15.40 Teen Time. 14.45 Ò/ñ
"Àé-Êàðë³". 15.45 Ò/ñ "Òðåòÿ ïëàíå-
òà â³ä Ñîíöÿ". 17.55, 20.35 Ò/ñ "Âî-
ðîí³íè". 19.15, 01.00 Ñïîðòðåïîð-
òåð. 21.40 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì".
22.40 Ò/ñ "Øêîëà" (2). 23.45 Ò/ñ
"Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.10
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.15 Ò/ñ
"Ïë³òêàðêà". 02.40, 03.45 Çîíà íî÷³.
02.45 Äæåðåëà Â³ò÷èçíè. 03.00
Áðàò³º ³ äðóæèíî. 03.15 Çà ëèòîâñü-
êî¿ äîáè. 03.30 Äèêå ïîëå.  03.50
Çàïîð³æñüêà Ñ³÷. Âèòîêè. 04.05 Çî-
ðÿíèé ÷àñ êîçàòñòâà. 04.15 Êîçà÷-
÷èíà ðó¿íà. 04.30 Òàì íà ãîð³ ñ³÷
³äå. 04.45, 05.15 Çîíà íî÷³ Êóëüòó-
ðà. 04.50 Òàê í³õòî íå êîõàâ 1 ÷àñ-
òèíà.

×ÅÒÂÅÐ, 24 Ñ²×Íß
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06.35 Ðåöåïòè çäîðîâ'ÿ. 06.40 Êðà¿-
íà on line. 06.45 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ
äîäîìó. 07.00 Íîâèíè. 07.05 Ñïîðò.
07.10 Ïîãîäà. 07.15 Êðà¿íà on line.
07.20 Ðåöåïòè çäîðîâ'ÿ. 07.25 Çà-
ãîëîâêè. 07.30 Åðà á³çíåñó. 07.35
Áóäìàéäàí÷èê. 07.40 Ã³ñòü ñòóä³¿.
07.45 Ê³íîæóðíàë "Õî÷ó âñå çíàòè".
08.00 Íîâèíè. 08.05 Ñïîðò. 08.10
Ïîãîäà. 08.20 Äîê. ô³ëüì "Â.Ìàòåöü-
êèé. Áóëî, àëå ïðîéøëî". 09.00
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 09.05 Ïðî ãîëîâ-
íå. Òèæäåíü êíèæêîâî¿ ìîäè. 09.25
Êðîê äî ç³ðîê. 10.05 Ò/ñ "Ìàðóñÿ".
11.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 11.50 Õ/ô "Àð-
ì³ÿ ÒÐßÑÎÃÓÇÊÈ". 13.15 Õ/ô "Îïå-
ðàö³ÿ "Õîëüöàóãå". 14.45 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. Àãðîñåêòîð. 14.50 Ò/ñ "Ìàðó-
ñÿ". 15.40 Õ/ô "Ì³ñüê³ ïîäðîáèö³".
18.20 Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì).
18.40 Ä³ëîâèé ñâ³ò. 18.55 Êðèâå
äçåðêàëî. 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà.
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.20 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.30 Äîñâ³ä. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Ï³äñóìêè.
23.10 Ñïîðò. 23.15 Ïîãîäà. 23.20
Â³ä ïåðøî¿ îñîáè. 23.50 Âåëèê³ áèò-
âè. Áë³öêðèã. 00.35 Ïîì³æ ðÿäêàìè.
01.00 Ï³äñóìêè. 01.10 Ñïîðò. 01.20
Íîâèíè (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 01.40
Ïðî ãîëîâíå. 02.10 Õ/ô "Àðì³ÿ ÒÐß-
ÑÎÃÓÇÊÈ". 03.35 Ñâ³òëî.

     Êàíàë «1+1»
06.05 "Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé".
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
01.10, 02.10 ÒÑÍ: "ÒÑÍ". 06.45,
07.10, 07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äà-
íîê ç 1+1". 07.25 Ì/ô "Åñê³ìîñêà"
(1). 10.00, 17.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòî-
ë³òòÿ. Ðîêñîëàíà - 2" (1). 12.00,
13.00, 20.15, 21.15 Ò/ñ "Âñå ïî÷à-
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1 (953)1 (953)1 (953)1 (953)1 (953)

ñò.

    (íà  21.01.2013 - 27.01.2013 ð.)

Â òåëåïðîãðàì³ ìîæëèâ³
çì³íè.

Ñë³äêóéòå çà àíîíñàìè

ÑÓÏÅÐ-ÊÎÍÖÅÐÒ
êëàñè÷íî¿ ìóçèêè  ç ó÷àñòþ Îñòàïà ³ Îëüãè

Øóòêî, Ñ.Äîáîøà, Â. Àëìàø³ÿ,
 ª. Ìóñ³éöÿ òà îðêåñòðó.

Ç ïðèâîäó ïðèäáàííÿ êâèòê³â  çâåðòàòèñÿ
ïî òåë. 095 632 70 71.

Êîíöåðò â³äáóäåòüñÿ  27 ñ³÷íÿ 2013 ð.
î 16.00 ó ì³ñüêîìó Áóäèíêó êóëüòóðè.

òå, ÿê öàð Ïåòðî àðàïà îäðóæèâ"
(1). 08.50 "Ìîÿ ïðàâäà. Âîëîäèìèð
Âèñîöüêèé". 09.50 Õ/ô "Íàðå÷åíà
ìîãî äðóãà" (1). 11.50 Õ/ô "Êîëè éîãî
çîâñ³ì íå ÷åêàºø" (1). 18.10 "Âiêíà-
Íîâèíè". 18.25, 22.35 "Íàö³îíàëü-
íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5".
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè".

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.10 Ò/ñ "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.30
Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.45 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00, 20.00 Ò/
ñ "Äèêèé - 3" (1). 11.50, 04.25 Òîê-
øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35, 02.50
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî
íà çàõèñò. 17.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 03.50 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 20.50 Ò/ñ "Ïðàâî
íà ïðàâäó" (1). 21.45 Ò/ñ "Ìåí-

òîâñüê³ â³éíè - 6" (2). 01.10 Õ/ô "ß
çàâæäè çíàòèìó, ùî âè çðîáèëè
ìèíóëîãî ë³òà" (3).

Ò Å Ò

06.00 Ñ÷àñòüå åñòü. 06.40 Ä³çíàé-
ñÿ ÿê. 06.55 Ò/ñ "ßê ÿ çóñòð³â âàøó
ìàìó" (1). 07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ
"ßêîñü ó êàçö³" (1). 12.55 Áîãèíÿ
øîï³íãó. 13.35, 19.25 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40, 20.30 Äà-
åøü ìîëîäüîæ!. 15.40 Âàéôàéòåðè.
16.05 Ò/ñ "Áàðâèõà 2" (1). 17.05,
01.20 Äîñâ³äîñ. 17.40, 21.20
Â³òàëüêà. 18.25 Îäíà çà âñ³õ. 21.35
Ùî ÿêùî? 22.00 Ò/ñ "Ìåòîä Ëàâðî-
âî¿". 23.00 Àíåêäîòè. 23.25 Ò/ñ "Ðå-
àëüíà êðîâ" (3). 00.20 Äóðíºâ + 1.
00.55 Êóçíÿ ç³ðîê 3. 01.45 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
ïðîäîâæåííÿ ïðîãðàìè "Ðàíîê ç Ì-
ñòóä³î" .10:30 - "×ÀÑ". 11.05 - Õ/ô.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- "×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 - "Ùîäåííèê çäî-
ðîâ'ÿ" (ïîâòîð). 14.00 -  " Ê³íîìàã³ÿ
". 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. 18:10 - 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 - "×ÀÑ". 22:05 - Ò/ñ.
22:55 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòóä³î".

Íîâèé Êàíàë

05.15, 01.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé.
05.20 Ò/ñ "ßê ñêàçàä Äæèì". 06.00,
06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå.
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ï³äéîì.
07.30, 08.30, 19.00, 00.45 Ðåïîð-
òåð. 07.35, 08.35, 19.20, 01.05 Ïî-
ãîäà. 09.00, 16.45 Ò/ñ "Â³îëà Òàðà-
êàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ïðèñòðà-
ñòåé". 10.05, 19.35 Ò/ñ "Òàòóñåâ³
äî÷êè". 13.15, 14.20 Kids Time. 13.20
Ì/ñ "Çëþêè áîáðè". 14.40, 15.40 Teen
Time. 14.45 Ò/ñ "Àé-Êàðë³". 15.45 Ò/
ñ "Òðåòÿ ïëàíåòà â³ä Ñîíöÿ". 17.55,
20.40 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.15, 01.00
Ñïîðòðåïîðòåð. 21.40 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 22.45 Ò/ñ "Øêîëà" (2). 23.50
Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.15
Ò/ñ "Ïë³òêàðêà". 02.40, 03.45 Çîíà
íî÷³. 02.45 ÒÁ ïðî ÒÁ. 03.20 Ìîëü-

ëîñÿ ó Õàðá³í³". 14.00 "Íå áðåøè
ìåí³ - 3". 14.50 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðà-
ìè". 15.45, 05.20 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðà-
ìè - 2". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîáëèâå".
22.15, 02.25 Õ/ô "Ïîñåðåäíèê".
01.25, 04.35 Ò/ñ "Òåîð³ÿ áðåõí³ - 3"
(2).

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Äîêàçè". 07.00, 12.00,
18.00 Íîâèíè. 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 "Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì". 07.30
Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ. 08.00, 08.30,
09.00 "Íîâèíè". 09.10, 20.35 Ò/ñ
"Ìàð'¿íà ðîùà". 11.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî
âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì".
12.55 Ò/ñ "Æèòòÿ, ÿêîãî íå áóëî".
14.40 "Ñóäîâ³ ñïðàâè". 15.20
"Ñ³ìåéíèé ñóä". 16.10 Ò/ñ "Ñåðöå
Ìàð³¿" (1). 18.10 Ò/ñ "Ãîñïîäàðêà
òàéãè". 20.00, 01.30 "Ïîäðîáèö³".
20.30, 02.00 "Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ".
22.15 Ò/ñ "Çðàäíèê". 00.00, 02.00 Õ/
ô "Àìåðèêàíñüêèé í³íäçÿ 3: Êðèâà-
âå ïîëþâàííÿ" (2). 03.30 Ä/ñ
"Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
05.40, 04.00 Ñâ³òàíîê. 06.45, 07.35
Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.55 Ò/ñ "Ëåñÿ+Ðî-
ìà". 07.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25, 00.15
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.15, 16.40
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â".
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00, 22.25 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.10,
20.10 Ò/ñ "ÄÀ¯øíèêè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.50 Ò/ñ "Òàêñ³". 01.20 Õ/ô
"Ìåäè÷íà ôåºð³ÿ" (2). 03.00 Ïðî-
Ö³êàâå.

ÎÐÒ
09.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ". 10.00
"Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 04.05 "Ìîä-
íèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äàòè!"
12.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!" 14.00
²íø³ íîâèíè. 14.25 "Çðîçóì³òè. Ïðî-
áà÷èòè". 15.25 "Õî÷ó çíàòè". 16.00,
01.45 "Òè íå îäèí". 16.25 "Äåøåâî
òà ñåðäèòî". 17.05, 02.10 Ò/ñ "Íå-
ð³âíèé øëþá". 18.40, 03.05 "Äàâàé
îäðóæèìîñÿ!" 19.55 "Íåõàé ãîâî-
ðÿòü". 21.00 "×àñ". 21.30 Ò/ñ "Â³êòî-
ð³ÿ". 23.25 Í³÷í³ íîâèíè. 23.35
Þâ³ëåéíèé êîíöåðò Þð³ÿ Áàøìåòà.

ÑÒÁ
06.05 "×óæ³ ïîìèëêè. Âáèâñòâî íà
ñòðàóñèí³é ôåðì³". 06.45, 16.10 "Âñå
áóäå äîáðå!". 08.25, 18.20 "Íåéìî-
â³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê". 09.50
"Ç³ðêîâå æèòòÿ. Íå îòðåêàþòñÿ,
ëþáÿ...". 10.50 Õ/ô "Íàðå÷åíà ìîãî
äðóãà" (1). 12.50, 03.10 Õ/ô "Â³ääàì
äðóæèíó â õîðîø³ ðóêè" (1). 14.40
"Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé". 18.00,
22.00 "Â³êíà-Íîâèíè". 19.45 Íàö³î-
íàëüíå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-
5". 22.35 "Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-5". 02.25 Ò/ñ "Äîê-
òîð Õàóñ" (2).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
06.10 Ò/ñ "ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåí-
íÿ" (1). 07.00, 17.00, 19.00, 03.40
Ïîä³¿. 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ. 09.20,
12.45, 22.30 Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 10.00,
20.00 Ò/ñ "Äèêèé - 3" (1). 11.50, 04.35
Òîê-øîó "Íåõàé ãîâîðÿòü". 15.35
Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ. 16.00 Ïðàâî
íà çàõèñò. 17.10 Ò/ñ "Íåð³âíèé
øëþá" (1). 19.20, 04.00 Òîê-øîó "Ãî-
âîðèòü Óêðà¿íà". 20.50 Ò/ñ "Ïðàâî
íà ïðàâäó" (1). 21.45 Ò/ñ "Ñë³ä.
Õ³ì³êè" (2). 23.20 Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1).
00.15 Ò/ñ "Òþäîðè. Òðåò³é ñåçîí" (3).
02.10 Õ/ô "ß âñå ùå çíàþ, ùî âè
çðîáèëè ìèíóëîãî ë³òà" (3).

Ò Å Ò
06.00 Ñ÷àñòüå åñòü. 06.40 Ä³çíàé-
ñÿ ÿê. 06.55 Ò/ñ "ßê ÿ çóñòð³â âàøó
ìàìó" (1). 07.30, 08.25 Ì/ñ "Äàøà-
äîñë³äíèöÿ" (1). 07.55 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.00 Ò/ñ "Êðåìë³âñüê³
êóðñàíòè" (1). 10.00 Ò/ñ "Âñ³ æ³íêè -
â³äüìè" (1). 11.00 Ò/ñ "Òà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ïðèâèäàìè" (1). 12.00 Ò/ñ
"ßêîñü ó êàçö³" (1). 12.55, 19.25
Áîãèíÿ øîï³íãó. 13.35 Ò/ñ "Ìîÿ ïðå-
êðàñíà íÿíÿ" (1). 14.40, 20.30 Äà-
åøü ìîëîäüîæ!. 15.40, 00.20 Âàé-
ôàéòåðè. 16.05 Ò/ñ "Áàðâèõà 2" (1).
17.05, 01.20 Äîñâ³äîñ. 17.40 Â³òàëü-
êà. 18.25, 21.35 Îäíà çà âñ³õ. 19.50
Ò/ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.00 Ò/ñ "Ìå-
òîä Ëàâðîâî¿". 23.00 Àíåêäîòè.
23.25 Ò/ñ "Ðåàëüíà êðîâ" (3). 00.55
Êóçíÿ ç³ðîê 3. 01.45 Äî ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
7.00 - 10.30 - "Ðàíîê ç "Ì-ñòóä³î".
8:30 - "×ÀÑ". 9:00 - Ïðîãíîç ïîãîäè.
9:05 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 -
"Ðàíîê ç Ì-ñòóä³î". 10:30 - "×ÀÑ".
11.05 - Ò/ñ. 11:50 - Äîê/ñ. 12:25 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -
"×ÀÑ". 12:40 - Ïðÿìà ìîâà. Áåç
êîìåíòàð³â. 13:00 -  "Ë³êàðñüêà òîð-
áèíêà" (ïîâòîð). 13:45 - "Àêòóàëüíå
³íòåðâ'þ". 14:00 - Ì/ô. 14:30 -
"×ÀÑ". 14:45 -  Ò/ñ. 15:40 - Äîê/ñ.
16:30 - "×ÀÑ". 16:40 - Ïðÿìà ìîâà.
Áåç êîìåíòàð³â. 17:00 - "Öåðêîâ-
íèé êàëåíäàð". 17:05 - Äîê/ñ. 17:50
- Ì/ô. 18:00 - "Ùîäåííèê çäîðîâ'ÿ"
(ïðÿìèé åô³ð). 19:00 -  "×ÀÑ". 19:35
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 19.50 - Ïðÿìà ìîâà.

Áåç êîìåíòàð³â. 20.00 - Ê³íoâå÷³ð ç
"Ì- ñòóä³î". 21:30 - "×ÀÑ". 22:05 - Ò/
ñ. 22:50 - Ò/ñ. 23:50 - Í³÷ ç "Ì-ñòó-
ä³î".

Íîâèé Êàíàë

09.00, 16.45 Ò/ñ "Â³îëà Òàðàêàíî-
âà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ïðèñòðàñòåé".
10.05, 19.35 Ò/ñ "Òàòóñåâ³ äî÷êè".
13.15, 14.20 Kids Time. 13.20 Ì/ñ
"Çëþêè áîáðè". 14.40, 15.40 Teen
Time. 14.45 Ò/ñ "Àé-Êàðë³". 15.45 Ò/
ñ "Òðåòÿ ïëàíåòà â³ä Ñîíöÿ". 17.55,
20.35 Ò/ñ "Âîðîí³íè". 19.15, 01.00
Ñïîðòðåïîðòåð. 21.40 Ò/ñ "Ùàñëèâ³
ðàçîì". 22.40 Ò/ñ "Øêîëà" (2). 23.50
Ò/ñ "Ùîäåííèêè âàìï³ðà" (2). 01.10
Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 01.15 Ò/ñ
"Ïë³òêàðêà". 02.40, 03.45 Çîíà íî÷³.
02.45 Êîçàöüêèé ôëîò. 03.00 Ãàðòó-
þ÷è þíàöòâî. 03.15 Ç ïîëîíó íà
âîëþ. 03.30 Îñòàíí³ ëèöàð³. 03.50
Çåìö³. 04.05 ×è ïîâåðíåòüñÿ ë³êàð?
04.20 Áëàãîä³éíà ìåäèöèíà. 04.30,
05.10 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.35
Ëåãåíäàðíå ïàð³. 04.50 Ñîí Àë³íè
Êîñòîìàðîâî¿.

Ï’ßÒÍÈÖß, 25 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

 10.15 Ëåãêî áóòè æ³íêîþ. Êíèæêà
ðîêó 2012. 11.05 Òîê-øîó "Â³ðà.
Íàä³ÿ. Ëþáîâ". 11.55 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
12.05 "Íàäâå÷³ð'ÿ" ç Ò. Ùåðáàòþê.
12.35 Îêîëèöÿ. 13.00 Õ/ô "Çàòîêà
ùàñòÿ". 14.25 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Àãðî-
ñåêòîð. 14.30 Ò/ñ "Ìàðóñÿ". 15.20
Õ/ô "Ì³ðàæ". 18.45 Ä³ëîâèé ñâ³ò.
19.05 Êðèâå äçåðêàëî. 20.40 After
Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live).
21.00 Ï³äñóìêè äíÿ. 21.10 Ä³ëîâèé
ñâ³ò. 21.15 Øóñòåð-Live. 22.45
Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³. 22.50
Øóñòåð-Live. 00.30 Ï³äñóìêè. 00.45
Ïîãîäà. 00.50 Â³ä ïåðøî¿ îñîáè.
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.30 After Live
(Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live).
01.50 Õ³ò-ïàðàä "Íàö³îíàëüíà äâàä-
öÿòêà" (³ç ñóðäîïåðåêëàäîì). 03.00
Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "Õîëüöàóãå". 04.30
Æàðò ç Â.Ñåðäþ÷êîþ. 04.55 Ä/ô
"Ãåííèé êîíñòðóêòîð. Ïàðàä êåí-
òàâð³â".

   Êàíàë «1+1»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
05.45 ÒÑÍ: "ÒÑÍ". 06.45, 07.10,
07.30, 08.05, 09.10 "Ñí³äàíîê ç 1+1".
07.25 Ì/ô "Åñê³ìîñêà" (1). 10.00,
17.15 Ò/ñ "Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. Ðîêñî-
ëàíà - 2" (1). 12.00, 13.00 Ò/ñ "Âñå
ïî÷àëîñÿ ó Õàðá³í³" .14.00 "Íå áðå-
øè ìåí³ - 3". 14.50, 02.20 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè". 15.45, 03.05 "Ñ³ìåéí³
ìåëîäðàìè - 2". 16.45 "ÒÑÍ. Îñîá-
ëèâå". 20.15 "Âå÷³ðí³é Êè¿â". 22.00
Õ/ô "Ïîãîíÿ" (2). 00.05, 03.45 Õ/ô
"Ïëîòü i êðîâ" (3).

IÍÒÅÐ
05.30 Ò/ñ "Äîêàçè". 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 Ïîäðî-
áèöÿõ". 09.10 Ò/ñ "Ìàð'¿íà ðîùà".
11.00 Ä/ñ "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí-
³äîì Êàíåâñüêèì". 12.55, 18.10 Ò/ñ
"Ãîñïîäàðêà òàéãè". 14.40 "Ñóäîâ³
ñïðàâè". 15.20 "Ñ³ìåéíèé ñóä".
16.10 Ò/ñ "Ñåðöå Ìàð³¿" (1). 20.00
"Ïîäðîáèö³". 20.30, 01.40 Ñïîðò ó
Ïîäðîáèöÿõ. 20.35 Òîê-øîó ç Ãàí-
íîþ Áåçóëèê "Ñïðàâåäëèâ³ñòü".
22.35 Ò/ñ "Çðàäíèê" Çàêëþ÷í³ ñåð³¿.
01.10 Ïîäðîáèö³. 01.45 Õ/ô "Âòå÷à
ç Àëüêàòðàñó" (2). 03.35 Ä/ñ
"Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
05.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé. 05.05,
06.45, 01.15, 03.10 Ïîãîäà. 05.10
Ôàêòè. 05.40, 04.05 Ñâ³òàíîê. 06.40,
07.40 Ä³ëîâ³ ôàêòè. 06.50 Ò/ñ "Ëå-
ñÿ+Ðîìà". 07.45 Ïðîâîêàòîð. 08.45
Ôàêòè. Ðàíîê. 09.15, 19.25, 00.15
Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. 10.15, 16.35
Ò/ñ "Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â".
12.35 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü. 13.00, 22.25 Ò/ñ
"Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà". 14.10,
20.10 Ò/ñ "ÄÀ¯øíèêè". 18.45 Ôàêòè.
Âå÷³ð. 23.55 Ò/ñ "Òàêñ³". 01.20 Õ/ô
"Ä³â÷èíà äëÿ ïðîùàííÿ" (2). 03.15
ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâèíè. 05.05, 09.15 "Äîáðîãî ðàí-
êó". 09.30 "Êîíòðîëüíà çàêóï³âëÿ".
10.00 "Æèòè çäîðîâî!". 11.00, 03.55
"Ìîäíèé âèðîê". 12.15 "×àñ îá³äà-
òè!". 12.50 "Äîáðîãî çäîðîâ'ÿ÷êà!"
14.00 ²íø³ íîâèíè. 14.25 "Çðîçóì³-
òè. Ïðîáà÷èòè". 15.25 "Õî÷ó çíàòè".
16.00, 01.55 "Òè íå îäèí". 16.25
"Äåøåâî òà ñåðäèòî". 17.05 "×åêàé
íà ìåíå". 18.40 "Äàâàé îäðóæèìî-
ñÿ!" 19.55 "Ïîëå ÷óäåñ". 21.00 "×àñ".
21.30 Õ/ô "Âèñîöüêèé. Ñïàñèá³, ùî
æèâèé". 23.55 "Âèñîöüêèé. Îñòàíí³é
ð³ê". 00.50 Õ/ô "Ïåðåä÷óòòÿ ëþáîâ³".
02.25 Õ/ô "Âèêóï". 04.45 "Äîêè âñ³
âäîìà".

ÑÒÁ
06.10 "×óæ³ ïîìèëêè. Ãðåõîâíà ïðè-
ñòðàñòü". 07.00, 01.45 Õ/ô "Ñêàç ïðî

âàðèø³". 00.40 Õ/ô "Êðèì³íàëüíà
ô³øêà â³ä Ãåíð³". 02.20 Õ/ô "Ï³çíÿ
ÿãîäà". 03.45 Õ/ô "Õ³ä êîíåì". 05.05
"Ïîëå ÷óäåñ".

ÑÒÁ
05.40 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè"
(1). 06.45 Õ/ô "Ìîðîçêî" (1). 08.10
"Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 09.05
"Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó
"Òàíöþþòü âñ³!-5". 19.00 Õ/ô
"Áàáèíå ë³òî" (1). 22.30 Õ/ô
"Íåáåñíèé ñóä" (1). 02.10 Õ/ô "Ùå
ðàç ïðî êîõàííÿ" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí. 07.00,
19.00, 03.30 Ïîä³¿. 07.10 Ò/ñ "²íòåð-
íè" (1). 09.00 Íàéêðàù³ êóõàð³ íà
ñåë³. 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê. 11.00 Ò/
ñ "Ñìàê ãðàíàòà" (1). 13.20 Ò/ñ
"Ìàìî, ÿ ê³ëåðà ëþáëþ" (1). 15.00
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 16.20, 19.20 Ò/ñ "Ï'ÿò-
íèöüêèé" (1). 21.15 Ò/ñ "Ìåíò ó çà-
êîí³ - 6" (1). 01.00 Õ/ô "Ë³ñîâèê.
Ïðîäîâæåííÿ ³ñòîð³¿" (1). 02.50,
03.50 Ò/ñ "Ìåíòîâñüê³ â³éíè - 6" (2).

Ò Å Ò
06.00, 10.40 ªðàëàø. 07.05 Ò/ñ "ßê
ÿ çóñòð³â âàøó ìàìó" (1). 07.40
Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçèêè.
08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 10.05 Ì/ñ "Ë³ëî ³ Ñò³÷" (1).
11.15 Ò/ñ "Ìîÿ ïðåêðàñíà íÿíÿ" (1).
13.25 Îäíà çà âñ³õ. 13.50 Õ/ô "Îíà
ìóæ÷èíà" (1). 16.00 Õ/ô "Ìîíòå Êàð-
ëî" (1). 18.10 Õ/ô "Êîñì³÷í³ ÿéöÿ"
(1). 20.10 Â³òàëüêà. 21.55 Äàåøü
ìîëîäüîæ!. 23.00 Õ/ô "ÎÌÅÍ" (2).
01.05 Comedy Woman. 01.55 Õ/ô
"Îé ìîðîç,ìîðîç" (1). 03.20 Äî
ñâ³òàíêó.

«Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:05 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:10 - Ì/ô.
10:30 -  "×àñ". 11:05 - "Òî÷êà çîðó"
(ïîâòîð). 12:00 - Äîê/ñ. 12:25 - "Öåð-
êîâíèé êàëåíäàð". 12:30 -  Íîâèíè
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 - "×àñ".
19:30 - Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:05 -  Ò/ñ.
21:30 - "×àñ". 22:05 - Ê³íîâå÷³ð ç
"Ì-ñòóä³î" . 23:35 - Õ/ô. 1:20 - Í³÷ ç
Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
05.25 Ò/ñ "Òðó Äæåêñîí". 06.35 Ò/ñ
"Ëàñò³â÷èíå ãí³çäî". 09.00 Ì/ñ "Ðîãè
³ Êîïèòà: Ïîâåðíåííÿ". 09.35 Ì/ñ
"Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó". 10.00
Ôàéíà Þêðàéíà. 10.50 Óðàëüñüê³
ïåëüìåí³. 11.50 Ëþäè ÕÅ. 12.55
Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ. 13.55 Ò/ñ "Òà-
òóñåâ³ äî÷êè". 18.20 Õ/ô "Îäðóæó-
ñÿ ³ç ïåðøîþ ë³ïøîþ". 20.00 Õ/ô
"ßìàêàñ³ 2" (2). 22.00 Õ/ô "Ñïåö-
³àë³ñò" (2). 00.10 Ñïîðòðåïîðòåð.
00.15 Õ/ô "Ì³ñòåð "Íåùàñíèé âèïà-
äîê"". 02.10 Ò/ñ "Ïë³òêàðêà". 02.50,
03.55 Çîíà íî÷³. 02.55 ²âàí Ìàçå-
ïà. 04.00 Ìàãäåáóðçüê³ õðîí³êè.
04.15 Ïåðø³ êðîêè êðèì³íàë³ñòèêè.
04.30 Ïàì'ÿòàé ïðî æèòòÿ. 04.40,
05.40 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà. 04.45
Êàòåðèíà Á³ëîêóð Ïîñëàííÿ.

ÍÅÄ²Ëß, 27 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

07.05 Ïîãîäà. 07.10 Òâ³é ãîëîñ.
07.30 Ñ³ëüñüêèé ÷àñ. 08.00 Óêðàâ-
òîêîíòèíåíò. 08.20 Ñì³õ ç äîñòàâ-
êîþ äîäîìó. 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. 11.45
Øåô-êóõàð êðà¿íè. 12.40 Õ/ô "Â³ääà-
òè øâàðòîâ³". 14.05 Í.Øåñòàê. "Íà-
ðå÷åíà íàä³ºþ". 15.15 Êîíöåðòíà
ïðîãðàìà äî 60-ð³÷÷ÿ òåëåáà÷åííÿ.
17.15 Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü. 17.45
Ç³ðêè ãóìîðó. Ê.Íîâèêîâà. 18.40
Êðèâå äçåðêàëî. 20.40 Óêðà¿íà ³ííî-
âàö³éíà. 20.50 Ãîëîâíèé àðãóìåíò.
21.00 Îô³ö³éíà õðîí³êà. 21.10
Ï³äñóìêè òèæíÿ. 21.45 Òî÷êà çîðó.
22.10 Ôîëüê-music. 22.55 Òð³éêà,
Êåíî, Ìàêñèìà. 23.00 Åðà á³çíåñó.
Ï³äñóìêè. 23.35 Ñì³õ ç äîñòàâêîþ
äîäîìó. 00.10 Êîíöåðò Äìèòðà Ìà-
ë³êîâà. 01.20 Ï³äñóìêè òèæíÿ. 01.50
Îô³ö³éíà õðîí³êà. 02.00 Ãîëîâíèé
àðãóìåíò. 02.10 Óêðà¿íà ³ííîâàö³é-
íà. 02.20 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ. 02.30
Õ/ô "Ì³ðàæ".

 Êàíàë «1+1»
06.00 Õ/ô "Áåçá³ëåòí³ ïàñàæèðêè" (1).
07.50 Ì/ô (1).  08.10 "Ðåìîíò +".
09.00 "Ëîòî-Çàáàâà". 10.10, 10.35
Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1). 11.00 "Êóë³íàðí³
êóðñè ç Þ. Âèñîöüêîþ. ²òàë³ÿ
Òîñêàíà". 11.25, 03.10 "Âåëèêà
ð³çíèöÿ". 13.10 Õ/ô "Àôîíÿ" (1).
15.10 Õ/ô "Òðàâà ï³ä ñí³ãîì". 19.30
"ÒÑÍ-Òèæäåíü". 20.15 Õ/ô "Íàçàä äî
ùàñòÿ, àáî Õòî çíàéäå ñèíüîãî
ïòàõà" (1). 22.25 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ"
.23.25, 04.20 Õ/ô "Êîä Àïîêàë³ïñèñà"
(2). 01.35 Õ/ô "Õëîÿ: ñåêñ-íàéìàíêà"
(2).

ôàð. 03.50 Íàðîäæåííÿ óêðà¿íñü-
êîãî ê³íî. 04.50, 05.35 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà. 04.55 Ìàéñòåð ìóçè.
05.10 Âðÿòîâàíèé ëþáîâ'þ. 05.20
POETA MAXIMUS.

ÑÓÁÎÒÀ, 26 Ñ²×Íß
ÓÒ - 1, ÒÐÊ «Åðà»

07.00 Åðà çäîðîâ'ÿ. 07.25 Ñì³õ ç
äîñòàâêîþ äîäîìó. 07.55 Ïîãîäà.
08.00 Øóñòåð-Live. 09.30 Øêîëà
þíîãî ñóïåðàãåíòà. 09.50 Øóñòåð-
Live. 11.35 Ïîãîäà. 11.40 Íîâî-
ð³÷íèé æàðò ç Â.Äàíèëüöåì òà Â.Ìî¿-
ñåºíêîì. 15.25 "Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåð-
äåöü" Ñ. òà Â.Á³ëîíîæêè. 17.45 Çî-
ëîòèé ãóñàê. 18.15 Ñâ³ò àòîìà. 18.20
Æàðò ç Î.Âîðîáåé. 18.45 Ãðàíä-øîó
Ì.Ïîïëàâñêîãî "ß ëþáëþ òåáå, Óê-
ðà¿íî". 20.40 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ.

20.50 Ìåãàëîò. 21.00 Ï³äñóìêè äíÿ.
21.20 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ. 21.50 Êðè-
âå äçåðêàëî. 22.50 Ñóïåðëîòî,
Òð³éêà, Êåíî. 23.00 Òâ³é ãîëîñ. 23.20
Ïîãîäà. 23.25 Åðà çäîðîâ'ÿ. 23.50
Êîíöåðò Â'ÿ÷åñëàâà Äîáðèí³íà.
01.20 Ï³äñóìêè äíÿ. 01.40 Òåàò-
ðàëüí³ ñåçîíè. Ä.×åðêàñüêèé. 02.30
"Íàùàäêè" ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà
Ê.Ãíàòåíêîì. 03.30 Õ/ô "Çàòîêà ùà-
ñòÿ". 04.55 Ä/ô "Ñì³õîòâîðåöü Ïàâ-
ëî Ãëàçîâèé".

Êàíàë «1+1»
06.40 "ß ëþáëþ Óêðà¿íó - 3". 08.00
"Ñâ³òñüêå æèòòÿ". 09.00 "Õòî òàì?"
10.10, 10.35 Ì/ñ "×³ï ³ Äåéë" (1).
11.00, 04.45 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò - 3:
Òàíçàí³ÿ, Åô³îï³ÿ". 11.55 Ì/ô "Ðà-
ïóíöåëü: Çàïëóòàíà ³ñòîð³ÿ" (1).
13.55 Õ/ô "Ëåä³-ÿñòðóá" (1) .16.35
"Âå÷åðí³é Êè¿â". 18.30 "Ðîçñì³øè
êîì³êà". 19.30, 05.30 ÒÑÍ: "ÒÑÍ".
20.00 Õ/ô "Ï³ðàòè Êàðèáñüêîãî ìîðÿ
- 2: Ñêðèíÿ ìåðöÿ" (2). 23.15, 03.05
Õ/ô "Â³éíà áîã³â" (2). 01.25 Õ/ô "Ïî-
ãîíÿ" (2).

IÍÒÅÐ
06.15 Õ/ô "Ìóæèêè!" (1). 07.50 Òîê-
øîó ç Ãàííîþ Áåçóëèê "Ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü". 09.55 "Îðåë ³ Ðåøêà".
10.50 Êîíöåðò "Ôåñòèâàëü: Âåëèêà
Ð³çíèöÿ â Îäåñ³". 12.30 Ïðîãðàìà
"Âåëèêà ð³çíèöÿ". 13.30 Ò/ñ "Êàòå-
ðèíà. ²íøå æèòòÿ". 20.00, 02.10 "Ïîä-
ðîáèö³". 20.25 Êîíöåðò "Ì³æíàðîä-
íèé ôåñòèâàëü ãóìîðó "Þðìàëà
2012"". 22.10 Õ/ô "Ñîëî íà ñàêñî-
ôîí³". 00.10, 03.25 Õ/ô "Âåäìåæàò-
íèê". 02.35 Ä/ñ "Æàä³áí³ñòü".

ICTV
05.30, 04.35 Ñâ³òàíîê. 06.25 Êîçèð-
íå æèòòÿ. 06.55 Ò/ñ "Òàêñ³". 08.45
Ç³ðêà YouTube. 09.55 Äà÷à. 11.00
Êâàðòèðíå ïèòàííÿ. 12.00 Äèâèòè-
ñÿ âñ³ì!. 13.00 Çà êåðìîì. 13.30 Õ/
ô "²ç Ïàðèæà ç ëþáîâ'þ". 15.45
Íåñåêðåòí³ ôàéëè. 16.45 Åêñòðåíèé
âèêëèê. 17.45 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³.
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð. 19.00 Õ/ô "Çà-
õîïëåííÿ ï³äçåìêè 123". 21.40 Õ/ô
"Êðèì³íàëüíå ÷èòâî" (2). 00.50 Õ/ô
"Êàðàòåëü" (2). 02.55 Õ/ô "Ä³ñòàòè
êîðîòóíà" (2).

ÎÐÒ
07.50 "Ãðàé, ãàðìîíü óëþáëåíà!"
08.40 "Ñì³øàðèêè. Íîâ³ ïðèãîäè".
08.55 "Ðîçóìíèö³ ³ ðîçóìíèêè".
09.40 "Ñëîâî ïàñòèðÿ". 10.15
"Ñìàê". 10.50 "Âîëîäèìèð Âèñîöü-
êèé ³ Ìàðèíà Âëàä³. Îñòàíí³é ïî-
ö³ëóíîê". 12.15 "Æèâèé Âèñîöüêèé".
13.10 Õ/ô "Ñòðÿïóõà". 14.35 "Âè-
ñîöüêèé. Îñòàíí³é ð³ê". 15.35 Õ/ô
"Âèñîöüêèé. Ñïàñèá³, ùî æèâèé".
18.15 "Âîëîäèìèð Âèñîöüêèé. "ß íå
â³ðþ äîë³...". 19.20 "Ñâîÿ êîë³ÿ".
21.00 "×àñ". 21.20 "Ñüîãîäí³ ââå-
÷åð³". 22.55 Õ/ô "Ñëóæèëè äâà òî-

IÍÒÅÐ
05.35 Õ/ô "Ê³ò ó êàïåëþñ³". 06.45 Ì/
ñ "Â³íêñ". 07.40 Õ/ô "Äâîº: ÿ ³ ìîÿ
ò³íü". 09.25 "Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñüêîãî". 10.00 Ò/ñ "×îêíóòà"
Çàêëþ÷í³ ñåð³¿. 16.35 "Ì³æíàðîäíèé
ôåñòèâàëü ãóìîðó "Þðìàëà 2012"".
18.15, 20.50 Õ/ô "Îäèí ºäèíèé ³
íàçàâæäè" (2). 20.00, 03.20
"Ïîäðîáèö³ òèæíÿ". 22.35 Õ/ô
"Ï³éìàé ìåíå, ÿêùî çìîæåø" (1).
01.05 Õ/ô "×îðíà íåä³ëÿ" (2). 04.05
Ò/ñ "Æàä³áí³ñòü".

 ICTV
05.30, 05.50 Ïîãîäà. 05.35 Ôàêòè.
05.55, 04.25 Ñâ³òàíîê. 06.45 Êâàð-
òèðíå ïèòàííÿ. 07.40 Àíåêäîòè ïî-
óêðà¿íñüêè. 08.00 Äà÷à. 09.05 Îñ-
íîâíèé ³íñòèíêò. 09.35, 12.20 Äè-
âèòèñÿ âñ³ì! 10.50 Îë³ìï³Ëÿïè.
11.30 Êîçèðíå æèòòÿ. 12.00 Ìóëüò
îñîáèñòîñò³. 13.05 Êðèì³íàëüíèé
îáëîì. 14.00 Õ/ô "Çàõîïëåííÿ
ï³äçåìêè 123". 16.40 Õ/ô "²ç Ïàðèæà
ç ëþáîâ'þ". 18.45 Ôàêòè òèæíÿ.
19.30 Õ/ô "Ïàðîëü "Ðèáà-ìå÷". 21.25
Õ/ô "Êàðàòåëü". 00.00 ²íøèé ôóòáîë.
00.30 Õ/ô "Êðèì³íàëüíå ÷èòâî" (2).
03.25 ÏðîÖ³êàâå.

ÎÐÒ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâèíè.
06.25 Õ/ô "Âåñíà". 08.10 "Àðì³éñü-
êèé ìàãàçèí". 08.45 "Ñì³øàðèêè. Ï³í-
êîä". 08.55 "Çäîðîâ'ÿ". 10.10 "Äîêè
âñ³ âäîìà". 11.00 "Åõ, Ñåðüîãà!
Æèòè á òàê æèòè...". 12.15 "Àáðàêà-
äàáðà". 14.25, 15.15 Õ/ô "Çèìîâèé
âå÷³ð ó Ãàãðàõ". 16.15 Õ/ô "Ï³ðàÌ-
ÌÌ³äà". 18.10 "Ð³çäâÿí³ çóñòð³÷³"
Àëëè Ïóãà÷îâî¿. 21.00 Íåä³ëüíèé
"×àñ". 22.00 "Âåëèêà ð³çíèöÿ ÒÁ".
23.45 "Ïîçíåð". 00.40 Õ/ô "Âàëåí-
òèí ³ Âàëåíòèíà". 02.15 Õ/ô "Áðåëîê
³ç ñåêðåòîì". 03.20 Õ/ô "Òàíöìàé-
äàí÷èê".

ÑÒÁ
05.50 "Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè"
(1). 06.50 Õ/ô "Âàðâàðà êðàñà-äîâ-
ãà êîñà" (1). 08.20, 11.55 "Íàö³îíàëü-
íå òàëàíò-øîó "Òàíöþþòü âñ³!-5".
11.00 "Êàðàîêå íà Ìàéäàí³". 16.05
Õ/ô "Áàáèíå ë³òî" (1). 19.00 "Áèòâà
åêñòðàñåíñ³â". 20.00 Õ/ô "Îñ³íí³é
âàëüñ". 22.10 Õ/ô "Òîá³, ñïðàâæíü-
îìó" (1). 01.10 Õ/ô "Îñ³íí³é ìàðà-
ôîí" (1).

ÒÐÊ Óêðà¿íà
06.00, 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí.
07.00 Ïîä³¿. 07.20 Õ/ô "Ñåðöå
äðàêîíà" (1). 09.00 Ëàñêàâî
ïðîñèìî. 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê. 11.00
Ò/ñ "Ïîäðóææÿ" (1). 13.30 Ò/ñ
"Ìàìî, ÿ ê³ëåðà ëþáëþ" (1). 15.10
Ò/ñ "Ñë³ä" (1). 16.20 Ò/ñ
"Ï'ÿòíèöüêèé" (1). 19.00, 03.20 Ïîä³¿
òèæíÿ. 20.00, 22.00 Ò/ñ "²íòåðíè" (1)
.23.00 Ò/ñ "Ìåíò ó çàêîí³ - 6" (1).
01.30 Õ/ô "Ë³ñîâèê. Ïðîäîâæåííÿ
³ñòîð³¿" (1). 04.00 Õ/ô "Ñòþàðò Ë³òòë
- 2" (1).

Ò Å Ò
 06.00 ªðàëàø. 07.05 Ò/ñ "ßê ÿ
çóñòð³â âàøó ìàìó" (1). 07.40 Ìà-
ëÿòà-òâ³éíÿòà. 08.00 Òåëåïóçèêè.
08.35 Áàéäèê³âêà. 09.00 Ìóëüòèê ç
Ëóíò³êîì. 09.40 Ì/ñ "Äàøà-äîñë³ä-
íèöÿ" (1). 10.05 Ì/ô "Ñîþç çâåðåé".
12.05 Õ/ô "Îíà ìóæ÷èíà" (1). 14.15
Õ/ô "Ìîíòå Êàðëî" (1). 16.25 Õ/ô
"Êîñì³÷í³ ÿéöÿ" (1). 18.35 Äàåøü
ìîëîäüîæ! 19.40 Â³òàëüêà. 20.25 Ò/
ñ "Â³ñ³ìäåñÿò³" (2). 22.30 Õ/ô "Ïî-
ïñà" (2). 00.35 Comedy Woman.
01.25 Õ/ô "ßê ÿ ïîòðàïèâ äî êîëåä-
æó" (2). 02.50 Äî ñâ³òàíêó.

 «Ì-ñòóä³î»
8:00 - Äîê/ñ. 8:30 - "×àñ". 9:00 -
"Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 9:05 - "Òîï
Õ³ò 20". 10:30 - "×àñ". 11:00 - Õ/ô.
12:25 - "Öåðêîâíèé êàëåíäàð". 12:30
- Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ. 13:00 - "Äó-
õîâíå äæåðåëî" (ïîâòîð). 13:45 -
Ì/ô. 14:30 - Íîâèíè Çàêàðïàòòÿ.
15:00 - Äîê/ñ. 16:30 - Íîâèíè Çà-
êàðïàòòÿ. 17:00 - "Öåðêîâíèé êàëåí-
äàð". 17:05 - Ì/ô. 18:30 - Õ/ô. 20:00
- Âå÷³ðíÿ êàçêà. 20:20 - Ï³äñóìêî-
âèé âèïóñê "7 äí³â". 21:10 - Ê³íî-
âå÷³ð ç "Ì-ñòóä³î" .22:35 - Õ/ô . 00.20
- Í³÷ ç Ì-ñòóä³î.

Íîâèé Êàíàë
 13.50 Ò/ñ "Ùàñëèâ³ ðàçîì". 16.00
Õ/ô "Îäðóæóñÿ ³ç ïåðøîþ ë³ïøîþ".
18.00 Õ/ô "Ñïåö³àë³ñò" (2). 20.00 Õ/
ô "Íàïàä íà 13-ó ä³ëüíèöþ" (2).
22.00 Õ/ô "Ïîäðóææÿ Ìîðãàí-óò³-
êà÷³" (2). 00.20 Ñïîðòðåïîðòåð.
00.25 Õ/ô "Íàïàä íà 13-é ä³ëüíè-
öþ" (2). 02.20 Ò/ñ "Ïë³òêàðêà".
03.00, 03.55 Çîíà íî÷³. 03.05 Ëåî-
ïîëüä, àáî âòå÷à â³ä ñâîáîäè.
03.30 Ìîº ñåðöå íîæàìè ïðîéìàº.
04.00 Ñ.Ïàðàäæàíîâ. Â³äêëàäåíà
ïðåì'ºðà. 04.15 Êè¿â íà ìåæ³
ñòîë³òü. 04.40, 05.10 Çîíà íî÷³
Êóëüòóðà.
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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 ìèíóëèõ

äâîõ òèæí³â ó Ìóêà÷åâi:

     íàðîäèëîñÿ – 27
         íåìîâëÿò,
     õëîï÷èê³â – 14
     äiâ÷àòîê – 13
     îäðóæèëîñÿ –

4 ïàðè;
     ðîçiðâàëè øëþá

– 3 ïàðè;
ïîìåðëî – 13 îñ³á.

Î. ÊÓÖÊ²Ð,
â.î. íà÷àëüíèêà

Ìóêà÷³âñüêîãî

ì³ñüêîãî ÇÀÃÑó.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
 ÌIÑÜÊÎ¯ ÄÅÌÎÃÐÀÔI¯

ОВЕН. Цього тижня
можливi приємнi при�
годи. Вам можуть зро�
бити вигiдну дiлову

пропозицiю, вiд якої не слiд
вiдмовлятися. Не призначай�
те на кiнець тижня дiловi пе�
реговори.

ТIЛЕЦЬ. Цього тижня
спробуйте об`єктив�
но оцiнити ситуацiю,
проявiть такт i добро�

сердя. Несприятливий час
для активностi в справах, на�
тиску, завзятостi в досягненнi
мети. Успiшним виявиться
звернення в органи влади.

БЛИЗНЮКИ. Ви бу�
дете цiлком здоровi,
якщо не брати до ува�
ги загальний при�
гноблюваний стан i

деяку нервознiсть. Щоб уник�
нути неприємностей, мож�
ливо, вам необхiдно змiнити
манеру поведiнки i
вiдношення до деяких знай�
омих.

РАК. Удома панува�
тимуть мир i спокiй,
настрiй i самопочуття
будуть на висотi. Не

дивлячись нi на якi випробу�
вання i перешкоди на Вашо�
му шляху до успiху, спробуй�
те зберiгати спокiй, новi знай�
омства небажанi. Придiлiть
бiльше уваги коханiй людинi.

ЛЕВ. Можливi про�
блеми матерiального
характеру, якщо Ви
дозволяли собi розс�

лабитися, то вельми вiрогiднi
фiнансовi ускладнення. Але
нiхто не скаржитиметься на
вiдсутнiсть натхнення. Не
варто розслаблятися! Вам
необхiднi воля i розум.

ДIВА. Час пройде
ефективно, якщо Ви
направите свiй по�
тенцiал на рiшення

справ, що вимагають фiзич�
ного навантаження. Спiлку�
вання з близькими i кохани�
ми принесе задоволення.

ТЕРЕЗИ. Зайва заро�
узмiлiсть, iмпуль�
сивнiсть, можуть стати
причиною необачно�

го вчинку. Вiдносини з ко�
ханою людиною можуть опи�
нитися пiд загрозою � хтось з
Вас двох ухвалить остаточне
рiшення про розставання.

СКОРПIОН. Лiнь i
неуважнiсть можуть
звести нанiвець всi
вашi досягнення.
Спроби зрозумiти

ситуацiю i розiбратися в нiй за
допомогою аналiзу виявлять�
ся марними. Вашi вiдносини
можуть зайти в безвихiдь.

СТРIЛЕЦЬ. Не втра�
чайте розсудливостi.
Зросте вiрогiднiсть
захворiти. Роботи ви�
явиться знову забага�

то, але вона, як нiколи, Вас
дратуватиме i стомлювати�
ме. Бiльше рiшучостi i
зосередженостi.

КОЗЕРIГ. Вашi мрiї
повиннi вiдповiдати
реальностi. Цього
тижня Вам не вдасть�
ся пiти вiд неприємної

серйозної розмови. Клопо�
тання про надбавку до зарп�
лати може виявитися немар�
ним.

ВОДОЛIЙ. Зробiть
все заплановане на
цей перiод, вирiшiть
суперечливi питання з

сусiдами, i ви встигнете
пiдготуватися до приходу го�
стей.

РИБИ. На початку
тижня можна смiливо
брати позики i робити
грошовi внески пiд

вiдсотки. Зiрки нагадують про
те, що потрiбно вiдвiдати
рiдних. Вплив планет нейт�
ральний – можна займатися
своїм здоров`ям, господарсь�
кими справами.

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÇÄÎÐÎÂ’ß
íà 21.01.13 – 27.01.2013

☺ ☺ ☺

ÎÎÎÎÎáà-íà!

– Ìóæèêè, âû èêðó êðàñ-
íóþ  åñòü áóäåòå?

–  Êîíå÷íî!
–  Êîãäà áóäåòå, ìåíÿ

ïîçîâèòå!

–  Ðåáå, ÿ òàê ðàä, øî âè
ìíå ïîñîâåòîâàëè  ýòó
äåâóøêó, êîòîðàÿ ñòàëà
ìíå æåíîé!

–  Øî, òàê ïîâåçëî?
–  Íåò, ÿ áû  óìåð îò

ìûñëè, ÷òî âûáðàë åå ñàì.

Ïîñëóøàâ íà íî÷ü ñêàç-
êó "Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò",
Âîâî÷êà çàäàë  âïîëíå ðå-
çîííûé  âîïðîñ:

–  À ãäå  âñå ýòî âðåìÿ
áûë íàø ïàïà-êîçåë?

Â Âåíåöèè, åñëè âû ïå-
ðåïëûâàåòå  óëèöó íà êðàñ-
íûé ñâåò, ó âàñ íà ìåñÿö
îòáèðàþò ïëàâêè.

–  Âû ÷åì çàíèìàåòåñü?
–  ß îáëåã÷àþ ëþäÿì

æèçíü, äåëàÿ èõ ñ÷àñòëè-
âåå.

–  Êàê áëàãîðîäíî! À êàê
íàçûâàåòñÿ âàøà ïðî-
ôåññèÿ?

– Ñìîòðèòåëüíèöà
ïëàòíîãî òóàëåòà.

Ìóæ âîçâðàùàåòñÿ äî-
ìîé èç êîìàíäèðîâêè.
Ïîäíèìàåòñÿ ïî ëåñòíè-
öå è âèäèò ñîñåäà.  Ñïðà-
øèâàåò:

– Íó êàê, ê ìîåé-òî ìíî-
ãî íàðîäó ïðèõîäèëî?

–  Äà âîîáùå íèêîãî íå
áóëî...

–  Íó è ÿ íå ïîéäó...

Àíêó-ïóëåìåò÷èöó ïðè-
ãëàøàþò ñíÿòüñÿ â òå-
ëåïåðåäà÷å "ß ÑÀÌÀ".

–  Íå, ÿ ñàìà íå ëþáëþ.
ß  ëþáëþ ñ Âàñèëü Èâàíû-
÷åì...

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Ìî¿ ïîäóøêè áåçïåêè– ó áþñòãàëüòåð³
Ñèë³êîíîâ³ ãðóäè âðÿòóâàëè ìîäåëü â àâòîìîá³ëüí³é àâàð³¿
Як засвідчила практика,

штучно збільшений бюст не
лише привертає увагу чо�
ловіків, але й може вряту�
вати життя. Знаменита мо�
дель Шейла Герші, що відо�
ма у світі як власниця най�
більшого силіконового бю�
сту, і гадки не мала, що саме
імпланти врятують її, коли

зважилася на операцію.
Зірка їхала в гості до ро�

дичів, як раптом на доро�
гу під колеса вибіг соба�
ка. Щоб не вбити тварину,
Шейла різко вивернула
кермо, але не втримала
автомобіль і врізалась у
дерево. Від удару маши�
на кілька разів перекину�

лася і  знову врізалась у
дерево. За словами ме�
диків, які  приїхали на
місце пригоди, саме сил�
іконовий бюст жінки
відіграв роль подушок
безпеки

— Шейла відбулася син�
цями і забоями.

Ярема ТИШКЕВИЧ

ËIÊÓÂÀÍÍß ÂIÄ ÀËÊÎÃÎËIÇÌÓ,
ÍIÊÎÒÈÍÎÂÎ¯ ÒÀ ²ÃÐÎÂÎ¯

ÇÀËÅÆÍÎÑÒÅÉ ² ÇÀÉÂÎ¯ ÂÀÃÈ
До нас знову приїде вiдомий лiкар, який вже бага�

тьом  закарпатцям повернув  радiсть життя.
У  НЕДІЛЮ,  27 СІЧНЯ, о 13=й год. в приміщенні
Мукачівської міської центральної бібліотеки (біля
Центральної аптеки); (тел. 096=435=37=33; 067=422=
54=74; 4=39=03) того ж дня   о 9�й год.  в  м. Хуст,
(готель “Хуст”)   (тел. 4=31=53, 096=435=37=33; 067=
422=54=74)   лiкар�психотерапевт з бiльш  як
двадцятирiчним стажем, провідний спеціаліст
Кримської асоціації лікарів�психотерапевтів

Валерiй Михайлович СЕМЕНОВ
çîâñiì áåçáîëiñíî, àíîíiìíî é iíäèâiäóàëüíî  ïîçáà-
âèòü Âàñ àëêîãîëüíî¿, íiêîòèíîâî¿, ³ãðîâî¿ çàëåæíîñ-
òåé òà çàéâî¿ âàãè. Çà áàæàííÿì ïàöiºíòà ëiêàð ïðîâî-
äèòü ïñèõîôàðìîáëîêóâàííÿ.
Ïåðåä ñåàíñîì  áàæàíî äâi-òðè äîáè íå âèïèâàòè ñïèð-
òíîãî, êóðöÿì — îäíó äîáó íå êóðèòè, áàæàþ÷èì ñõóä-
íóòè òðåáà ïðèõîäèòè íàòîùàê.
Òiëüêè îäíà çóñòði÷ ç âèñîêîêâàëiôiêîâàíèì
ëiêàðåì  – i äî Âàñ ïîâåðíåòüñÿ ðàäiñòü æèòòÿ.

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

                    Ïí  Âò Ñð ×ò Ïò Ñá Íä

Íåñïð.äëÿ çäîðîâ’ÿ äíi

Ã³ïåðòîí³êàì

Ñåðöå

Íåðâè

Øëóíîê

Ðåâìàòèçì

Î÷³


